1937.
100:e årgången.

Häfte N:r 2
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Utdrag ur årsberättelse i artilleri och
handvapen år 1936.
Avgiven den 1 december 1936 av ledamoten Furst.

(Forts. från häft. 1, sid. 24.)

Ammunition.

Projektilty per.

a) Flackbcmeartilleri.

En viss förändring i projektilslagen för svårt och medelsvårt flackbaneartilleri synes ha ägt rum under de senare
åren. För svårt artilleri förefinnes sålunda i regel endast två
projektilslag, nämligen pansargranater och spränggranater,
och för medelsvårt enda1s t de senare, undantagande specialprojektiler. Halvpansargranaten i dess gamla bemärkelse, d. v. s.
en k appad, pansarbrytande projektil avsedd att genomslå panmrplåt med ·en tjocklek av ungefär halva pvojektilkalibern, är
ställd på avskrivning. Däremot förefinnes stundom två typer av spränggranater. Den ena är tillverkad av seghärdat
;,tål och försedd med basrör, relativt kmftig inre spets och
hätta samt avses för verkan mot Jätt pansrade fartyg. Den
andra är försedd med känsligt spetsrör och något större sprängladdning samt avses för verkan mot opansrade fartyg.
För svårt artilleri är givetvis pansargranaten alltjämt det
viktigaste projektilsiageL
I >> \Verft , Rederci und 1-lafen » 1934 har Marinebaurat H .
'Tidskrift i Sjöviiscndel.

4
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Evers i en artikel över projektilv erkan och skydd bl. a. ingående behandlat pansargra natens konstrukt ion samt anfört
en del intressant a erfarenhe ter från världskrig et b e träffande
verkan vid målet.
Evers anför sålunda bl. a., att dc huvudsak ligaste förutsättninga rna för att projektile n skall genomslå pansaret 111ed
bibehållen detonatio nsförmåg a äm, »att sprängka mmaren förblir sluten, och röret bibehålles intakt trots en eventuell deformation av projcktilk roppen. Vid skada å sprängkar mnaren
inträder antingen en partiell (ofullständ ig) detonatio n eller endast en hastig förbränni ng av spränglad dningen. De svårigheter, som äro förbundn a med att Ht pro•j eklilen i ovanslåen de
bemärkel se oskadd genom plåten vid sneda anslag, ha enligt
engelska uppgifter särskilt efter Skagerack slaget lett ti Il vä sentliga ändringar i konstrukt ionen av projektilk ropp och

del avslites. Projektile n upprätas genom det skildrade för10°. Den vid upprätand e t verksamm a tröo·_
loppet omkr. 8o
.
b eten l10s proJektilm assan mol vinkeländ ringen medför även
en kraftig böjningsp åkänning i projektilk roppcn, vilken bl. a.
k an leda till, alt projektile n brytes av.

kapp ».
Det är av intrClSse att i detta sammanh ang återkalla i minnet dc i »Brassey's Naval Ammal >> 1g21-22 visade bilclern:t
över förloppet av projrktilg enomslag et vid snett anslag. Fig .
\J a visar angreppet av kappfr onten och projcktils petsen, första
deformeri ngen av plåten genom anslaget och sönderslå endet
av det härdade ytmateria lct. Fig. g b visar, hur vid vidare
framträng ning kappen strykes av projektile n. Plåtmolst åndets
normalko mposant x har övervunn its under lösbrylan det av
dc för de flesta ,genomsla g typiska svagt koniska pansarstyckena. Den vågräta komposan ten y verkar diiremot p å
projektils pelsen och förorsaka r en upprätnin g av projektile n s
längdaxel , d. v. s. tiH förstoring av anslagsvin keln. På andra
siclan pressas projektils petsen mot de i skotthålet från den
härdade plåtzonen framsprin gande taggarna z. Fig. g c. vi sar taggarnas verkan till en ytterligare upprätnin g mot nor malen till plåten, vilken enligt fig. g d slutligen åstadkom mer ,
att den motsatta delen av projektilä ndan i sista fasen av genomslagn ingen slår mot skotthålet s högra kant. Härigenom
uppkomm er allmän böjningsp åkänning i projektilk roppen
samt risken, att dess genom gördelspå ren försvagad e bakre

e

P@ n §<::u.. e n a m .:1lt;!f}.
uld .s:ntl!tf cm~lag.
Fig. !l.

Omslttenc lc li kalecles fdn »Brassey's Naval Annual»
1921---22 hämtade bild er (Fig . 10) giva ett synbart belägg på
de p åkänninga r, pansargra naten u tsättes för vid genomslag av
Pan sar. Längst till vänster se vi projektile n före skottloss~ingen, och övriga bilder visa från vänster till höger projektilen efter genomsla g vid 90 °, 70 ° och 60 ° unsl:Jgsvin kel. Av

-52-

-53-

intresse är särskilt den starka deformationen av spetsen vid
sneda anslag samt verkan av projektiländens anslag mot pansaret. TfrågavaTande projektiler, som skjutits med antingen
desarmerat brandrör eLler med blindladdning, torde, därest
de varit fullt apterade, ha funk tionerat tillfredsstäl1lande, d .
v. s. givit fullständig krevad bakom plåten.
Som förut nämnts kan det dock förekomma, att vid före fintligheten av vissa betingelser rörande anslagshastighet, an slagsvinkel och plåttjocklek projektilens bakdel träffar skott-

Fig. 11.

Fig. 10.

hålets kant med sådan kraft, att antingen projekli,J bottnen
brytes av, vanligen vid gördclspåret, eller ock att projektilen
skadas, så att basröret ej längre funktionerar.
För att förhindra denna för pansargranatens funktio n
ödesdigra deformering har, enligt ett i >> Brassey's Naval Annuab 1934 återgivet patent av finnan Hadfielcl, projektilens
bakdel utbilda ts så, att den egentliga projektilbotlnen, som bär
hasröret, icke påverkas ens vid kraftig skada på projektilen ~
bakre del.
Konstruktionen framgår av vidstående sids ~ .
Fig. 12.
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(Fig. 11). I ovannämnda å rgå ng av >> J\ a val Annual» återfinnes även förestående jämförande bilder (Fig. 12) över förhållandet vid borl slilning av projektilmantelns bakre del. T .
v. synes en projektil med s. k. >> relief base >> och t. h. en van ·
lig projektil efter gcnomslagning . I senare fallet har projek tilbottnen m ed däri b efintligt brandrör avslitits , under det att
i förra falle t brandröret kvarsitler i projckli lkroppen, varigenom projektilen förblivit detonationsdu glig.
Brott på projektilbottne n kan enligt anförd källa förekomma vid varje anslagshastigh eL Det procentuella antalet blindgångare tilltager dock med ökad skottvidd och minskad an slagshaslighet intill en viss gräns, då de bliv'a oundvikliga. Vid
användand et av >> relief base >> skall erhållas säkerhet mo t
blindgångare ännu vid nedgång av anslagshastigh eten med 60
m./sek. , d. v. s. som jämförelse på en skottvidd av ·13,700 m .
mot annars endast 10,900 m.
En nackdel med >> Haclfields >> konstruktion är dock, att
genom projektilbottnens insänkning minskas sprängkamma rens
storlek med förty åtföljande minskad sprängkraft.
I årets junihäfte av >> Marine Rundschau >> om nämnes under rubrik en >> Bättre engelska projektilen, att chefen för firman Radfield vid en årsförsamling framhållit fördelarna hos
de nya pansarbrytand e projektilerna. Han angav bl. a., att
de nyaste 40,6 cm. projekti lerna (på icke angivet avstånd) lätt
genomslagit en 305 mm. pansarplåt under 60° anslagsvinkel
(30° från normalen) utan att söndras. Projektiler färdigstäl las nu m ed slörsta brådska för engelska amiralitetets räkning.
I delta sammanhang bör nämnas, att ytterliga re tvenne i
icke berörda fakt o·r er äro a v b e tydelse för d e
föregående
det
spi·a"no·_
svåra pansara:mn.ate rnas funktionsdutdi n·het
o
·
b
' nämlio·en
n
samt
nslaget
a
vid
laddningens förmåga atl motstå chocken
brandrörets konstruktion med hänsyn till krevadens erhållan de på rätt pl a ts . Till dess a frågor återkommer jag senare.
.....,

(J

D en ovan omnämnda artikeln av Evers innehåller även två

tabeller över pansargranatv erkan, som äro av ·;i ntresse och
därför bifogas här. (Tab. III och IV).
I tab . III, >> Genomslagseff ekt för projektiler enligt erfarenhet från kriget» , äro sammanställd a ett anta'l pansarträffar,
rörande vilka >> Der Krieg zur See>> innehåller utförliga uppgifter. Tab. IV omfattar >>Skagcrackslag et, antal svåra artilleriträffar och uppdelning efter deras verkan >> .
Ur dessa tabeller och allmänna uppgifter i hithörande litteratur rörande projektilverka ns art och skydelsanordn ingarnas värde kan enligt E vers följande erfarenheter dragas:
>> a) Så vilt blivit känt har på slagskeppen det undre pansardäcket, som skydelar de vitala anordningarna inom citadellområdet, ej i något fall genomslagits.
b) VL- resp. citadellpansar et har åtminstone på de tyska
fartyg en endast sällan genoms1agits. Projektilerna hava mestadels detonerat under genomslag eller vid anslaget, eller ha
krossats; verkan innanför pansaret har mestadels erhållits på
grund av tunga pansarsplittro r, som uppstått vid genomslag
eller anslag.
c) Propellennask inanläggninga rna synas endast i ett fall
- Markgraf - blivit allvarligt ·s kadade och även här enelast
genom yttre verkan av en undervattensd etonation mot en propelleraxel.
el) Vid de svårast skadade tyska slagkryssarna LiitzO\.,.och Seydlitz har sänkningen resp. stridsodugligh eten fram -·
kallats av en småningom inträdande deplacementsf örlust i förskeppet under beskjutning från förlig riktning med talrika
svåra träffar.
e) De jämförelsevis svåraste haverierna på stridsvärdet
ha uppstått vid genomslag av torn- resp . barbettpansar . Härav
ha i flera fall uppstått svåra skador resp. krutbrand på grund
av lösslitna pansarstycken även i sådana fiall, då granaten detonerat vid anslaget eller krossats. Torntaken ha :lllera gånger
genomslagits eller av detonationer i anslagsögonbl icket intryckts så mycket, att kanonerna härigenom blivit obrukbara.
Tre engelska slagkryssare ha med största sannolikhet förintats

Tub. Jlf.
Gencrn.:sla.g.sefferki liir projektiler en/ crl'cu-enhel Iran kriget
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genom spridning av krutladdningsbran d till ammunitionsdur karna och dessas explosion.
f) Frånse tt en utpräglad svaghe t i bestyckningens skydd
ha slagskeppen visat sig motståndskraftiga även mot svåraste
ar lille1·ic,l d och delvis hållit ut mot e tt stort antal svåra träffa r
ul an väsentlig nedgång i stridsdugligheten ".
b)

Lv.-artilleri.

Vid luftvärnsartilLeriet är spränggranat en den förhärskandc projektiltypen åtminstone vid fjärrluftvärn e t samt vid när ·
luftvärne ts pjäser av 20 rnm . kaliber och däröver. Vid kulsprutor av lägre kaliber än 20 mm. användes i regel s. k . fullkulor med dler uLan spårljussats.
Be träffande ovannämnda projek tiltyper är intet nytt att
anteckna uLom för närluftvärnets sprängg1~anater. Dessa äro i
kaliber från 20 mm. upptill 57 mm. i r egel försedda med högkänsligt sp etsanslagsrör och en spårljussats i basen. Spårljuse t tändes medelst et t tändrör i regel b estående av en ham mare m ed t änclspe ts, anneringsring och tändhatt. Vid skottlossningen bringas tändröret i funktion och tänder spårljuset,
som utslungar basröre t c :a 50 m. från mynningen. Spårljuset
Jwinncr från 4 a 5 sek. vid 20 mm. sgr., tiU 11 a 12 sek. vid
40 och 57 mm. sgr. Ljusstyrkan å sp årljuset är mycke t stor,
l1os 40 mm. sgr. typ Bofops t. ex. är elen c :a 23,000 not'JnaUjus.
En del utländska spårljus brinna med olika färg i b anan , varYi cl färgskiftningen sker på e tt visst avstånd från m y nningen
sålunda underlättand e avståndsbedömning en. Därest projektilen ej träffar målet, bringas den till självkrevad, antingen
såsom vid Bofors pl'Ojektiler när spårljussatsen brunnit ut eller
och såsom t. ex. vid de franska när rotationshastigheten n edgått till ett visst värde.
I Eng•l and använder man sig vid t. ·ex. 40 mm. automatkanon av spränggranater m ed krutsatstidrör, vilka sannolikt
11mnera äro försedda med högkänsli g anslagsinrättning.
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Brandrör.
Vid pansarbrytande projektiler ef tel'strävar man som bek ant att erh ålla krevaden b akom d et yttre pansarplåtskyddet
och helst även bakom ett innanför detsamma uppställt t. ex.
vertikalt pansarskolt, d. v. s. krevaden bör sk e i fart ygets vitala delar. U tgöras pannsk y dden av t . ex. KC-plåt, tord e
denna verlum kunna påräknas, när brandr öret son1 hittills
varit vanligt är försett m ed ·en krutpillerfördröjni n g av c:a
0,02 sele
Ar del y ttre skyddet däremot av KC-plå t och har en tjocklek, som n ärmar sig projektilens kalib er , f å r man räkna med ,
att fönhöjningspillr et i dc flesta fall skakar sön der vid anslaget, varigenom kr evaden sker i eller omedelba r t bakom
första plåt en .
För a tt råda bot mot denna svaghet hos brandrören har
Bofors konstruerat ett basrör med a utomatisk fördröjning, det
s. k. »tänkande röret» . Brandröret är bl. a. så konstruerat att h a mmaren ·eller tändspetshållaren, såsom den h är
benämnes, armeras först vid anslaget mot pansarplåten.
Dess redan från början komprimerade slagfjäd er söker då
kasta tändspe tshållaren bakåt mot tändhatten. Emellertid
är kraften hos slagfjädern så avpassad, att vid d en retardation, som upps lår vid en viss tjocklek på pansarplåten , slagfjädern icke fönn år övervinna tröghetskr aften hos tändspets hållaren. Denna fortsätt er således att h åll a fjädern komprim erad tills r etard alionen upphört eller åtminston e minskats
i viss gmd, d. v. s. tills plåten geno1nslagits. Först därefter
förm år slagfjädern kasta tä ndsp etshållaren bakåt mot tändhatten så a tt denna antändes.
Med det au toma ti ska b asrör·e t erhålles krevad en h alv till
några m e ter bakom den fö r sta plå ten obero ende av dennas
tjocklek och anslagshastighe ten, naturligtvis dock unel er förutsättning att projektilen förmår intakt genomslå plåt en. Man
har sålunda med denna konstruktion visserligen icke n ått den
ideella lösningen, el. v. s. säker krevad bakom den andra
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skyddsplå ten , men dock sålillvida tagit e tt steg i rätt riktning,
att krevaden evad brandröret beträffar med säkerhet äger rmn
ett s f~·cke innanför det första pansar skyddet.
Det kan i delta sammanhang nämnas att Bofors konstruerat ett brandrör för bomber, villwt före fällningen kan anordnas för ögonblicksverkan, kort eller lång fördröjning. I sistnämnda fallet arbelar röret enligt samma pricnip som vid
automatiska basrörcl, d. v. s. röret armeras först vid :mslaoet
och länder cll visst tidsmoment efter <let r etardationen u;p hört.
Beträffande brandrören för övriga flackbaneprojektile r är
inte annat nyll att anteckna, än att det hittills vanliga spelsanslagsröret crsatls med ett n y tt spetsanslagsrör av kraftigare
konslruktion och med möjlighet för ins tällning av en mot
f~rlygsmål mera lämpad fördröjning. S{tluncla är rörkroppen
tillverkad av stål i stället för av metall , och förclröjnino·en sker
därigenom, att lågan från t~inclhatten ledes en ~pira~formad
väg till tändladdningen i stället för över ett krutpiller. Fördröjningen är endast ungefär 1 / 10 så s tor som vid det äldre
röret, vilket innebär, att vid en anslagshastighet a v t. ex. 500
m./sek. sker krevaden en halv a en meter bakom anslagsplåten. Det äldre spetsrörels fördröjningsa nordning är egentligen
avsedd för anv~indning vid beskjutning av trupper i land med
s. k. studsbrisadeld.
Vid beskjutning av luftmål användes vid fjärrluftvärnet
alltjämt huvudsakligast mekaniska tidrör, d. v. s. urverksrör .
Dessa rör äro emelleTtid relativt dyrbara. Med anledning härav pågå försök att framställa ett godtagbart satskanalrör för
luftvärnseld. De svårigheter, som det här gäller att övervinna.
äro som bekant dels atl krut~atsens förbränningshastig het av ~
t~ger med lufttätheten, varigenom bränntiden ökas med höjdnnkeln , dels att krutsatsen har en benägenhet att slockna på
stora höjder, varigenom krevaden uteblir. Enligt uppgift har
man nu övervunit dessa svårigheter och erhållit krevad med
satskanalrör upp till 7,000 m. höjd och med godtagbar tidsspridning. Det kan nämnas, att dessa satskanalrör hetincra
l'>
endast ungefär fjärdedelen så stor kostnad som urverksrören.
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Ett önskemål beträffande tidrören för luftvärnsartilleriet
är, att de även skola kunna förses med en högkänslig anslagsinrättning. Härigenom eDh ålles nämligen verkan vid träff
i flyg vapnet, även om temperingen icke är exakt rätt, vi,l ket
torde vara det vanliga. Vid urverksrören är en dylik konstruktion m ycket svår att utföra på grund av urverkets centrala
läge i rörkroppen. Vid satskanalrören dä1·emot är förhållandet ett annat.
Ytterligare ett önskemål vid luftvärnet är att nedbringa
förtemperingen till ett minimum, d. v. s. helst till noll. Utomlands, bar man för den skull under flera år experimenterat med
elektriska tidrör och enligt uppgift har denna fråga nu blivit
löst. Givelvis är man mycket hemlighetsfull beträffande dessa
försök, men av t. ex. firman Rhcirumetall uttagna patent
kan man få en uppfattning om det sätt, på vilket detta högst
viktiga problem löses.
Man torde sålunda använda sig av en yttre elektrisk energikälla, vilken genom kontaktverkan vid eldrörets mynning eller ock medelst ett farmför densamma placerat krafllinjefält
inducerar elen elektriska energin till branclrörd. Detta kan då
t . ex. innehålla två mod varandra över tändsatsen i .serie kopplade kondensatorer, som uppladelas av strömkällan till inbördes lika spänning . Den ena kondensatorn bringas därefter
genom inverkan av en med projektilens rörelse kombinerad
rörlig del i tidröret att urladda sig över ett motstånd, så att
för st efter en viss flygtid en för tändsatsens antändning tillräckli g spänning uppkommer mellan de över tändsatsen med
varandra förbundna polerna i de båda kondensatorerna. Gen om att variera eneTgitillförseln till kontaktanordninge n eller
till elen s. k. excitcringspo~en mellan t. ex. 200 och 400 volt
k an tidpunkten för rörets tändning regleras, d. v. s. temper in gen verks täll as.

Sprängladdningar och J.:mt.
Som förut nämn ls skall sprängladdningen i pansarbrytand e projektiler, samtidigt som den har stort brisanvärde, änn
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vara så stötsäker, att den lå l chocken vid anslaget mot kalibertjock pansarplåt. Det hittills vanligaste sprängämnet f6r
projektiler, trinitrotoluol eller trotyl , förenar båda dessa egenskaper, dock beträffande slötsäkerheten endast för projektiler
av högst 25 cm. kalib er. Redan vid 28 cm. projektilen vållar
::-lötkänsligheten vissa svårighe ter. Det har nämlig·e n vid provskjutningar förekommit alt sprängladdningen tänt vid anslaget mot plåt av c :a 200 mm. tjocklek. Särskilt gäller detta
vid projektiler med relativt konformad sprängkammare. Genom att bl. a. göra densamma mera cylindrisk har man ökat
stötsäkerheten något ehuru ej fullt tillfredsställande. ~Ian
har även för detla ändamål på senare tider börjat flegmalisera
trotylen genom tillsats av särskilt paraffin. Denna flegmalisering nedsäller dock effekten. Sålunda medför t. ex. 4 96
paraffin en minskning av erffeklen med c:a 20 %. Vidare
medför denna flegmatiseri ng svårigheter vid tillverkningen, ty
laddningen sväller efter insättningen i projektilen.
Frågan angående trotylsprängladdningens .slötsäkeThet vid
svåra pansarbrytande projektiler kan för närvarande icke an··
ses fullt tillfredsställand e löst.
Enligt uppgift använder man i England dini trofenol som
sprängladdning för svåra pansarbrytande projektiler. Detta
sprängämne är vida mindre stö tkänsligt än trotyl, men på samma gång äger det mindre detonationskraft.
För övr iga projektilslag till såväl svåra som medelsvåra
och lätta kanoner torde trotylen alltjämt vara det vanligaste
och lämpligaste sprängämnet.
Av nya sprängämnen har särskilt ifrågasatts hexogen eller bonit, såsom dess blandning med tTotyl henämnes vid Bofors, samt vidare penh·it även kallad pentyl.
I delta sammanhang kan nämnas att det är icke endast i
vårt land, som ovannämnda krigssprängämn~n stå på dag ·
ordningen. I en artikel i »Menwrial de l'Artillerie Fran<;aise,
Tom e XIV, l er fascicule de 1935 » med titeln »Pentyl eller
hexogen»? av ingenjör M. A. Mairjch säger författaren bl. a.
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), pen ty l eller h exogen? Denna fråga ställer sig för närvarande
alla dc kemister, som sysselsätta sig m ed explosiva ämnen».
Hexoyen framställ es ur metylalkohol, som överföres till
formaldehyd, vilken jämte ammoniak ger hexametyicntelramin , vilken i sin tur nitreTas med salpetersyra till trimetylen tri·
nitromin eller hexogen. Vid nitreringen åtgår mycket stor
mängd koncentrerad salpetersyra, nämligen över 600 kg. per
100 kg . hexogcn mot 180 kg. salpetersyra per 100 kg. trotyl.
Samtliga Tåämnen för hexog enframs tällningen finnas inom
landet. Den vid bonitframställningen använda konc. salpeter·
syran kan delvis återvinnas för att i utspädd form a<w~inda .·;
vid framställning av ammoniumnitrat.
Enbart h exogen har veterligen icke fått n itgon prakti';k
användning , möjligen i sprängkapslar, varvid initieringsmedlet
utgöres av hlyazid.
Som förut nämnts tillverkar Bofors sprängämnet honit.
som beslår av c:a 70 % hexog en och 30 % trotyl. Omf::l.ltande p rov ha verkställts med boniten i samråd med de militär::t
för valtningsmyndighe terna. Sålunda ha bl. a. skjutprov verkställ ts i projektiler av olika kaliber ända upp till 28 cm. Därvid har framkommit, att boniten tål chocken vid skottlossningen samt även vid anslaget mot pansarplåt med kalibrm·
upp ti1l 15 cm. Däremot tänder den vid skjutning med 28
cm. pansargr anat mot 200 mm.. pansarplåt, vilket även var att
vänta , då den är stötkänsligare än trotyl. Verks tällda sprängprov ha visat, att boniten har större sprängverkan än trotylen.
leJexogen med inblandning av sulfatharts eller paraffin
h ar även föreslagits som. ersä ttningssprängämne. Dessa blandningar iiro dock icke gjutbara som förhållandet är m ed bonit
utan måsle pr essas direkt i projektilen.
Pentyl eller penla,e rytrittetranitrat erhålles genom nitrerin g av pentaerytrit med salpet,ersyra. P.entaerytriten åter
fram ställes av kalk , formald ehyd och acetaldehyd. Formaldeh yden erhålles, som förut nämnts, ur metylalkohol och acetaldeh yden ur etylalkohoL Samtliga råämnen finnas inom lande t, !och Bofors har tillverkningsmetoden utexperimenterad
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samt har numera igån gsatt fabriksmässig tillverkning i mind r e sk ala.
E n fördel m ed pentriten jämförd m ed h exogen är, att
framställningen därav endas t kräver en sjättedel så mycket
sa lpet ersyra .
Enbart pcntrit torde å tminstone för artilleliprojektiler vara a lltför stötkänsligt. Såsom inblandningar användes sulfat harls, ammoniumtrat elleT trotyl.
Det blandade sprängämne t har ungefär samma brisans
som boniten. Endast blandningen m ed tro tyl är plastisk .
), Det står utan tvivel, att något av dessa sprängämnen eller bägge två komma att användas i krig », säger Majrich i
ovannämnda ar tik el i »Memorial de l'Artillerie» och fortsätter :
;, För att då ha produktionen säkerställd måste pen ty l- och
hcxogcnindustrien upparbetas i fredstid. D en, som först kan
disponera över pentyl- eller hexogenindustrien , får -e n stor
fl>rdeh .
Vad slutligen drivmedlet krut angår så försöker man även
här göra sig oberoend e av importen, och gäller det då fra mför
allt att skapa ett e1~sättningsämne för bomullen. Den vid Skoghall (Uddeholm) utexperimenterade s . k. alfacellulosan , vilken
levereras i form av läskpapper , har visat sig direkt användbar
fö r nitrerin g i stället för bomull till såväl Nc- som Ncgl-krut .
Vidare p ågå fö rsök med användning a v svensk glycerin från
T,iljeholmen, d. v. s. glycerin av animaliska fcUer i stället för
vegetabiliska.

Eldledning.

F letdbcmeattill et i.
E ldledningsanordnin garna för ar till eriet å fartyg äro all ljäm t stadda i livlig ut vekling och bli a lltmera fulländade s ä r~k ilt å de s törre art illcr ifar tygcn.
Som följ d härav växer artilleriets verkningsgrad. I en a rtilleristrid har därför det cll c· r
dc fartyg, som bes it ta dc mest fulländade eld ledningsanorcl -
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ningarna giv·e tvis ett försteg vid strid mellan i övrigt jämbördiga motståndar e och en stor möjlighet att inom vi-ssa gränser
kompensera ·e n eventuell artillerislisk underlägsenhet. För
ett land son1 vårt, vilket m åste rä<lma med a tt möta artilleri,s tiskt starkare motståndare, är det därför av betydelse, att
artilleriets e ldledningsanordnin gar äro så fulländade, som utvecklingen m edgiver.
Denna utveckling har i viss mån gått i en tör den svagare
förmånlig riktning, såtillvida a tt anordningar framkommit, som
göra eldledningen m era oberoende av det egna fartygets manövrar och rörelser i sjö. Sådana anordningar äro bl. a. stabilisering av CS och avståndsmätare m. m. , avfyrningsgyro och
krängningskorrektö r, vilka t. ex. finnas å flygplankryssaren
»Gotland », såsom framgick av 1934 år s årsberätteLse i a rtilleri.
Detta fartyg får dessutom en eldledningsinstrumentering för
medelsvåra a·r tilleriet, som torde motsvara alla nutida krav.
De sista insh·umenten äro nu beställda, och kQilnplett in staUation ombord konuner att .sk e instundande vår. En kort
principredogörelse för instrumenteringen skall lämnas här
nedan.
Innan vi gå in p å dessa ännu ej fär digstäHela anordningar
bör dock en redogörelse länmas för artillerieldledninge n å vår
nyaste, i dagarna lever e rade jagare »Göteborg ».

logaren >> Göteborgs » artillerieldledning.
Av utrymmes- och kostnadsskäl har man å detta fartyg
m åst göra vissa inskränkningar i eldl edninsginstrumente ringen
jämfört med å de närm ast föregående jagarna. I stället h ar
man tillgod ogjort sig den del av den ovan berörda utvecklingen, vi}k,c n ansetts vara särskilt värdefull för dessa, såväl
m ed hänsyn till det praktisk a uppträdandet som sjöhävningen
m era lättrörliga fartyg .
Tidskrift i Sjöväs endet.
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gyro. Della senare utgör även avfyrningsgyro. Plats finnes
åven för framlida inbyggandc av fjärrstyrning i sida efter
kompass.
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CS m ed AM betjänas av 5 man. P å dc främre sätena sitter
till h öge r sidriktaren , vars kikare höjdriktas medelst AM :s höjelriktratt intill
60° samt ytterligare
20° för kippvinkeln.
Till vänster si Lter horisontkon lw llriklaren, vars kikare kan givas en kippvink el av
20 ° . Denna riktare kontraHerar alltså gyrostabiliseringen . Vid A1\I finnas sä ten samt å dcnsam.ma inblick för 2 m an , avstånclsobs·ervatör en och differensmätaren eller AO. lVLed elst sistnämnda inblick k an eliffcrensen i
avstå nd m ellan m å l och n edsla g uppmätas. Den femte mannen av betjäningen avläser och ins täller det mätta avstånde t
å en avståndsgivare.

+

+

+

Från CS överföres till a rtillericentralen sidvinkcl, m ek aniskt och elek triskt, samt kippvinkel, stabiliserad h öjdvinkel
och aVIstånd et elektriskt.

Fig. 16.

Medelsvåra artilleriet kan ledas från CS å förlig a bryggan
samt från aktra avståndsmätaren.
CS är såsom av fig. 16 framgår sammanbyggt m ed en 3
meters stereoskopisk avståndsmätare och är tilsamman s m ed
denna stabiliserat i böjd i skjutplanet m edel<S t e.tt i CS inbyggt

Avfyringen verkställes m edelst centralavfyrning, antingen
automatiskt mod avfyrningsgyrot (m ed automatisk korr-ektion
för avfyrningsmomcnt c t) eller m ed munkontakt. Mod det förra
kan avfyrningen ske såväl i horisontalplane t (kippvinkel O)
som i vilk et önskat krängningsläg e på fartyg et som h elst. Vidare kan man skjut a m ed vari erande kippvinke l (följand e riktning i h öjd ) och gyrostab ili sering, varvid avfyrningen verkställes m edelst munkontakt.
Vid e \.d ledning fr ån aktra avståndsm.ätarcn, vilken är av
samma typ som. d en förliga och anordnad för framtida höjdstabilisering, tjänstgör densamma som CS och är därför utrustad m ed sidvink elgiva r,e.
Beräknaadel och utgivandet av skjutdata, sidsättning och
uppsättning, liksom även si driktvinkel och höjdriktvinkeL
sker i artiller icentralen genom där befintliga instrumen t. Dessa
äro
räkneb ord m ed inbyggda s idsättnin.gs- , uppsättnings- och
höjdriktvinkelgivaT e samt avstånd sklocka,
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sidriktkorrektör med krängningsgym och krängningskorrektör,
kraftdotterkompass samt
avståndsmottagare för två AM.
Vidare finnes det ett höjdbord för målhöjd och eldöppningsvinkel eller eldöppningsavstånd vid luftvärnskjutning m ed
12 cm. kanonerna.
På räknebordet inställes
a)

b)

auto111atiskt:
kompa <;skursen från kraftdotterkom passen ,
sidvinkeln från CS över sidriktkorrektören,

för hand:
egen fart och m ålets kurs och fart, mätt begynn elseavstånd
(efter följvi~arc) samt AO-korrektion i sida och längd
jämte avståndskorrektion för m ålets fart .
Instrumentet uträknar sidsättningen för skjutavståndet u r
egen och målets fartkomposant samt avdriften, och uppsättningen ur avståndet och målets fartkomposant. För egen ~art·
komposant i sk jutpalnet korrigeras för enkelhetens skull 1cke.
enär t. o. m . maxamifelen, som uppstå vid lmdantagsfallen
skjutninn- rätt för eller akter över, icke äro av stöne betydelse.
Likaså ; eräknas icke korrek tionerna för sann vind, lufttäthet
och utgångshastighet automatiskt, utan erhållas d e före skju:ningens början ur skjuttabellen och inställas å instrumentet sasom eldl edarens b egynnelsekorrektioner. Med hänsyn till att
dessa korrektioner en dast ändras långsamt och likformigt, kunna de undr skjutningens gång utan svåi·ighet behärskas m ed
hjälp av eldledarkorr0ktioncr.
.
...
Höjdriktvinkeln bildas i instrument et och utpves dangrnom, att den från CS kommande kippvinkeln adderas till up psättning·e n i en differcn tialgivare.
Från räknebo·r det överföres sidsättningen förutom till k anonerna även till si.driktkorrektören medelst följvisare och adderas i en di fferent ial till den från CS kommande sidvinkel n .
I sid riktkorr ektörcn bildas, efter inställning av avst åndet fiir
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band, sidparallaxen för kanonerna och aktra AM samt med
bjälp av krängningskorrektören , till vilken tappaxellutningen
införes från krängningsgyrot och uppsättningen (mekaniskt)
från räknebordet, krängningskorrektionen .
ne slutvärden, som utgivas från sidiiktkorrektören bliva
alltså:
på pjäsemas sidriktgivare : sidvinkel
sidsättning
sidparallax
krängningskorrektion , samt
på AM:s siclriktgivar e: sidvinkel
sidparallax.
Betjäningen i artillericentral en utgöres av två man vid räk nebordet och en vid sidriktkorrektören.
Vid pjäserna finnas separa ta mottagare för samtliga skjutdata enligt d et föregående samt salvtjutar·e .
slutligen m å nämnas att aktr·a strålkast aren är stabiliserad
i höjd enligt ett nytt av Sven ska Instrumentaktiebolaget utarbetat system samt fjärrmanövreras från fö rliga bryggan.
I detta sammanhang kan det vara av intresse att nämna,
att danska artillerifartyget »Niels Juel» vid ombyggnaden utrustats m ed ett r äknebord av ovan beskrivna typ. Sidriktkorrektör finnes däremot ick e, ulan uträknas och tillfogas kräng ·
ningskorrcktionen i det m ed avfyrningsgyro utrustade CS i
märsen. Räkneb ord et är vidare kompletterat m ed en s. k.
kontrolltavla, som placerats i märsen i nä1'heten av AO. Å
denna inställes bedömd målfart samt bedömd eller medelst inklinometer mätt målvinkel, varvid dessa elekh~iskt överföras
till mottagare vid räkneb01~det för följvis arinställning däl'städes. Av räknebordet uträknad avstånds- och sidändringsfaktor överföres i sin tur elektriskt till skalorr å kontrolltavlan.
Häri genom kan AO erhålla en viss kontroll p å räknebordets
arbete. På tavlan finnes vidare en kon1aktanoi'clning, som
möjliggör för AO , att om så erfm·dras göra ·en ändring på målkurs och målfart eller endera , utan att ändringen plötsligt för rycker nedslagen utan inarbetas successivt i räkn ebordets
resultat.

+-

+

+

+
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Flyg plankrussaren »Gotlands ,, meclelsuåw instnzmcntering .
Såsom förut angivits är flygplankryssaren ,, Gotlands » m eclelsvåra instrumentering av inhemsk tillverkning efter kon i:>lruktioner utförda av KNIF :s artilleriavdelning.
Dc grundläggande principer, som uppställdes för instru Jnenteringen, voro:
1) alt instrumenteringen skulle kunna användas för så
väl flackban e- som lufl värnsskjutning,
2) att eldledningen skulle kunna ske efter såv~il från egel
fartyg eller flygplan erhållna uppgifter orm målfaktorer, av stånd och skjutriktning ~ kompassriktning ~ som efter fak torer erhållna från avstånds- och bäringsborden.
Kombinationen flackbane- och luftvärnsskjutning kan i
allmänhet utan vidare genomföras, därest n'laximah skjutavstånden i båda fal,l en äro ungefär desamma, såsom t. ex . för hållandet är vid luftvärnsinstrumentering typ >>Sverige». För
ifrågavarande artilleri är flackbanans maxin<al a skjutavstånd
24,000 meter med flygtid 62 sekunder, men för luftvärnsskjutning åteTigen äro motsvarande värden endast 12 ,000 meter och
22 sekunder.
För avståndskorrektionernas beräkning erfopderliga mul tiplikatörer skulle i senare fanet sMedes endast utnyttjas t ill
omkring l!:J . Då vid luftvärnsskjutning dessutom måste räk nas med en målfart av 100 m./sek. mot flackbanans 20 m./sek .,
skulle multiplikatörernaJ vid flackbaneskjutning endast utnyttja s
till 1/5. Då emeUer tid flackbaneskjutningen är ar tilleriets h u vuduppgift, är det nödvändigt att på ett meTa tillfredsstäHande
sätt utnyttja multiplikatörernas korrektionsmöjlighet. Detta
har åstadkommits genom att för flackbanan fullt utnyttja mulliplikatören samt att för luftvärnsskjutning ändra utväxlingsförhållandet för tid och målfart, så att multiplikatören även i
detta fall fullt utnyttjas. Genom att förlägga denna utväxling endast till målet vinnes, att inställning av indikatorn s
vindstyrka och egen fart gäller för såväl flackbane- som luftvärnsskjutning.

b
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Fig. 17.

Omvandlingen av avstånd till flygtid och uppsättningsvinkel avviker i denna instrumentering från hitintills brukligt för farande.
Vid flackbaneskjutning skaU flygtiden ingå i instrumenteringen endast för beräkning av korrektionet·na, men vid luft .
värnSiskjutning ~kall densamma på ett eller annat sätt omvandlas till tempering samt överföras till pjäserna. Av denna or·
sak ävensam för att erhålla flygtiden i relativt stor skala omvandlas avståndet efter kurvcylinder till flygtid .
Instrumenteringen består av följande huvuddelar (Fig. 17) .
Indikator.
Korrektörer för sida och avstånd för eget fartyg, vinden,
målet samt förändring av Vo och lufttäthet. Omvandlare efter
kurvsystem för flygtid, uppsättningsvinkel och sidsättning.
Avståndsbord.
Höjdbord .
Bäringsbord .
Indikatorn, som i huvudsak överensstämmer med M/27 ,
skiljer sig från denna i fö,ljande avseenden. Indikatnrelemen-
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tet för eget fartyg är försett med inbyggd loggmottagare sam t
möjlighet atl även inställa skjutrik tningen efter kompass. Indikatorelementet för m tHet är f6rsett med trådkorr skontroll för
injustering av målvinkel och må<lfart. Målvinkeln kan inställas
i förhållande till skjutriktning-en eller ock efter kompass.
Indikatorn är genom kraftförstärkare ansluten till fartygets gyrokompassanläggning.
Indikatorn kan således inställas antingen efter observa tioner från eget fartyg eller ock efter uppgifter från flygplan
med riktningsangivning ffiter kompass.
Korrektörerna för avstånd och sida äro i huvudsak i överensstämmelse med hitintills brukliga multiplikatörer.
Avståndsbordet, som till sin huvudkonstruktion överensstämmer med M/27 , skiljer sig från detta i följande avseenden.
Frå.n de båda till en apparat sammanbyggda avståndsmottagarna överföres avståndet med ·elektriska följemotorer till den
under det rörliga papperet ~anordnade avprickningen. Denna
sker på elektromagnetisk väg från avståndsmätare. Vid inställning av farttangenten överföres rörelsen samtidigt till en
avståndsklocka. Det från denna utgå·e nde löpande avståndet
införes i instrumentet, samtidigt som farttangenten förflyttas i
avståndsriktningen. Farttangentens inställning utföres genom
två inställningsrattar, Den ena ratten inställes efter visare direkt påverkad av egert fartygs fartkomposant i skjutplanet.
Genom en andra ratt inställes farttangenten efter avprickningen. Denna sistnämnda inställning, som motsvarar målets fartkomposant i skjutplanet, överförres till målindikatorrus kontrolltråd. A bordet finnas en markeringsanordning för det beräknade nedslaget samt AO-korrektionsmottagare med inställ ningsanordning. Bordets pappersrörelse sker medelst elektrisk
motor, med handrörelse ·efter tersur som reserv.
Då bor:det skall användas fö·r luftvärnsskjutning, föränd ras pappershastigheten och fartskalan för att farttangenten
skall erhålla lämpliga lutningsförhållanden för de betydligt
större farterna. Genorm avståndsmätningen i terrängplanet er-
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bållen relativ fart omvandlas i en särskild anordning till fart
i )lori son talplan et.

För att vid luftvärnsskjutning förutbestäm:n1ra fyrpunkten
finnes en särskild anordning. Det från avståndsklockan utgående fortlöpande avståndet införes nu icke i instrumenteringen utan i en särskild visaranordning, där elen mot hars tigbeten i terrängvinkelplanet under ladcltiden - 10 sekunder -svar ande avståndsändringen tillägges eller fråndrages beroende
på flygriktningen. Genom inställning av och följning av visaranordningens följvisar e införes fyrpunktsavståndet i instrumenteringen. vilken återupptages så fort salvan skjutits. För
luftvärnsskjutning erforder,Jiga kopplings- och omkoppling,;organ äro belägna i avståndsbordeL
I höjdbordet, som uteslutande är avsett för luftvärnsskju tning, erhålles flyghöjden från forr tlöpande ingående värden å avståndet, markerat genom en lysande punkt, och höjdvinkeln. Genom anslutning till avståndsbordets fartomvandJure markeras fyrpunkten. Genom inställning av en svängarm
över fyrpunkten erhålles eldöppningsvinkeJn, vilkens visare är
koncentriskt lagrad med den visare, som anger höjdvinkeln.
Då höjdvinkelvisaren och eldöppningsvisaren överensstämma,
skall salvsignal givas. Denna signal kan även givas, då avstån dsljuspunkten sammanfaller med fyrpunkten. A bordet
är för orientering uppdragna höjdlinjer och flygtids- eller temperingskurvm·.
Bäringsbordet är konstruerat efter samma huvudprincip
som avståndsborrdeL Från ingående bäringsändring och av~;tånd bildas relativa fartkomposanten i sida. Denna avpricka s på vanligt sätt på ett med konstant hastighet löpande papper. Efter avprickningen instäHes fartlinjalen, dels genom inställning efter visare direkt kopplad till indikato'r ns egen fartkomposant de·ls ock genom en sårskild ratt. Denna sista del
av inställningen motsvarar målets andel av elen relativa fartkomposanten i sida. Rörelsen överföres till målindikatorns
kontrolltrå d.
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Då bordet skall användas vid luftvärnsskjutning omväxlas
pappershastigheten och fartkompasan tens skala.
Genom att vid avstånds- ooh bäringsborden sönderdela d c
relativa far tkomposanterna i egen fart och målfart samt införa elen senare till mälindikatorn s kontrolltrådar är det möj ligt att följa målets rörelser under förutsättning, atl avstånds mätningen och sidriktning·e n ulföres tillfredsställande.
Till instrumenteringen är ansluten en krängningskorrek tör med avfyrningsgyro av firman Hazemeyers konstruktion
och tillverkning.
Huvuddragen av här anförd instrumenterings arbetssätt
för flackbaneskjutning är följande:
Kraftko rnpassen igångsättes och orienteras till huvudkom passen. Avfyringsgyrot igångsättes , och sedan detta uppnått
fortfarighetstiHstån det igåugsätt·es krängningskorrekt örens för stärkningsaggregat , varefte r korrektö1·en injusteras. Avståndsoch bäringsbordens motorer igångsättas.
På indikatorn inställes målvink el och m ålfart efte r bedömning , scanna vindens styrka och riktning efter mätn in g o-eh om Yanclling av relativa värdena , egen fart efter loggen samt skott riktningen efter centralsiktet Samtidigt med dessa inställ ningar h a korrektörerna för avstånd och sida påverkats aY
fartkomposanterna .
Från avs tåndsbordet kommande fortlöpande avstånd om -'
vandlas till flygtid, vilken direkt påverkar korrektörerna. Från
dessa utgf1Pncle korrektioner för avståndet införas över planelväx:el till del frän bordet kommande fortlöpande avståndet, före delsammas införande i instrmnentering·en . Alla skjutcla1a
uträknas allt å efter det verkliga skjutavståndet.
Korrektionerna i sida uträ:knas i sh;eck och överföras till
pjäsernas resp. mottagare medelst s idsättningsgivare och sidriktdifferentialgiva re efter följvisar~ för flackbaneskjutning och
efter kurvcylinder för luftvärns ~kjutning .
Flygtiden omvandlas i uppsättning1selementet till uppsättningsvinkel , vilken genom ·e tt elektriskt givarsystem överföres
till pjäsernas uppsättningsnrottag are. Genom mekanisk kopp-

-

75-

Jing till dl elektr iskt differentialgivarsys tem överlagras uppsättningsvinkeln m ed kippvinkeln Lill höjclriktvinkel, vi lk en
överföres till pjäsern as höjdriktvin k·e lmottagare.
Flygliclen överföres till pjäserna som tempering efter fmtomatisk korrektion för urverksrörets rotationskonstant.
Vid centralsikte t äro p·l aceraclc AO-korrektionsgiv are för
avstånd och sida med mottagare vid instrumenteringen. Dessa
givare äro även avsedela att vid nattstrid direkt angiva avstånd
och sidsättning till centralen.

Luftvärnsartilleri.
L uftvåmsartilleriets eldledning å fartyg har i likhet med
flackban eartilleriets betydligt förbåltrats uneler den senaste
åren. Genom dc luftvärns ins trumen teri ngar, som finnas å våra »Sverigeskepp » och »Gotlanch, ha vi haft tillfälle att följa
utvecklingen inom detta område fr ån förstlingsverket å >> Gustaf
y ,, till den endast dl par :h- gamla instrumenteringen ft >> Gotland >>.
Av denna utveckling se vi, att från de ·enligt linjära hastigh etsmetoden uppb yggda instrumente ringarna å >> Sverigeskeppen >> hm· med >> Gotlands >> instrumentering e tt steg tagits mot
vink elh astighetsmetodens infö rande å fartyg. »Gotlands >> instrumente ring utgör nämligen en kon11bination av vinkelhastighets- och linjära metoden, i det att målets rörelsefaktorer bcstännnas enligt den förra , under det att framförhållningen bestämmes enli gt elen senare metoden. Fördelen hänned anses
vara , att man utnyttjar vinkclha~stighetsinstrumentens säregna
smidighet beträffande rörelseförändringa r hos målet, samtidigt
som man vid beräkningen av framförhållningen utnyttjar de
linjära instrumentens absolut matematiska noggrannhet i varje
situation.
En särskilt för fartyg betydelsefull förmån är den, att betjäningen av centralens instrument reducerats från 8 man å
»Gustaf y ,, till endast 3 å >> Gotland >> .
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UndeT de få år, som förflutit sedan den sistnämnda in stntmenteringen beställdes, har u tveckling,e n tagit ännu ett stor t
steg framåt.
Vid vinkelhastighet&rne toden är det av fundamental be tydelse, att målets vinkelhastigheter i höjd och sida liksom
dessas förändringar uppmätas och införas till centralinstrumentet med största noggrannhet och utan fördröjning. Vid
dhv
dsv
~Gollands » instrumentering skaffar man sig dt och dt'
där sv = :sidvinkcl och hv = höjdvinkel , genom följning av
målet med det stabiliserade CS :s sid- och höjdriktkika r e, varvid
sv. och hv. överföras till centralen och införas i centrahnstrumenlet medelst följvisare. En klocka i detsamma för sv. resp .
hv. övertager härvid vinkelhasti~hetsröre1sen, och följemannen
vevar in vinkelhastighetens förändring g,e nom att fortfarande
hålla moltagarnas visare i täckning. Denna »human link >>
innebär givetvis en svaghet med hänsyn till de fö-rut nämnda
fordringarna på noggrannhet och ögonblickligt övedörande till
centralinstrumente t a v vinkelhastigheterna .
Vid modernare lv.-instrumentering , överföras från eldledningsplatsen till centralinstrumente t automatiskt höjd- och sidvinklarna samt höjd- och sidvinkelförändrin garna, som b estännuas å e'l dledningsplatsen, vilken utgöres av en i höjd och
sida stabiliserad plattform. Betjäningen vid centralinstrumen tet utgöres endast av en man. P jäse-rna kunna ö,v er centralen
fjärrstyras i höjd och sida.
Utrustade med enligt liknande princip konstruerade ehuru till varje pjäs lwncentremde rikt- och eldledningsinstrum en ·
teringar torde >> Gustaf V:S >> 40 mm. dubbelautomatkan oner
med sin höga eldhastighet, sin skottvield av 5,000 'lneter och
granatens stora träffverkan i flygplanmål bli synnerligen erfektiva försvarsmedel mot såväl bomb- som torpedanfall från
luften.
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Ultrakorta radiovågor.
Några synpunkter och teorier.

Vid flerfaleliga tillfällen ha såväl i tidningspressen som i
facklittm·aturcn förekommit uppgifter, att ultrakorta radiovågor - stundom även kallade microvågor- skulle ha en räckvidd, betydligt överskridande avståndet till horisonten, ja, t.
o. m. att i vissa fall förbindelse med användande av dylika
vågor skulle ha u ppnåtts på så stora avstånd, att det endast
kunnat förklara:s genom förekomsten av rymdstråln ing av samma slag, som användes vid långdistanskommu nikation med
kortvågsradio. För att reda upp begrepp en i dessa hänseenden k an det då synns mforderligt aU för st och främst åstadkomrna definitioner för uttrycken ultrakortvåg och vanlig ko,r tvåg, varvid väl det enklaste är att såsom vanlig kortvåg betrakta sådana frekvenser , vilkas rymdstrålning kan återkastas
mot jor dytan , och såsom ultmkortuåg sådana frekvenser, vilkas
rymdstrålning icke återkastas mot jordytan.
Det som_bestämmer, om en mot den övre atmosfären , den
s. k . jonisfären, utstrålad radiovåg skall återböjas mot jorden
eller icke, är dels frekvensen hoiS radiovågen, dels joniseringsgraden i jonisfären, varvid ,en ökning av joniseringen medför,
att radiovågor med högTe frekvens åtC'rböjas, än vad fallet var
vid den lägre joniseringsgradcn. Följelen härav är, att m ed
den ovan angivna definitionen av ultrakortvåg och kortvåg ,
gränsfrekv ensen mellan desamma kommer att föränclms med
förändring au joniseringsgraden i _ionisfären.
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J oniscringsgraclen i jonisfären är till övervägande del b e
roende av wlens aktivitet, vilken dels förändras med en 11-årig
periodicitet, dels med en årlig (beroende av årstidsväxlingarna)
och dels en daglig (beroende av växlingen mellan ljus och mörker) . Vid de försök , som utförts uneler elen senaste perioden
av lägsta solaktivitet inom elen 11-åriga solcykeln (19 ~~3 - 1934 \
har den högsta normala gränsf1.-ekvensen befunnits vara c :a
30 megahertz (motsvarande lO meters våglängd) . Vid enstaka tillfällen, då särsbit kraftiga solfläckar förekommit, har
emellertid gränsfrekvensen befunnits vara avsevärt högre, och
med ledning av då utförda obser vationer har beräknats, aU
vid tiden för högsta solaktiviteten inon1 den 11-åriga solcykeln
konuner elen normalt högsta gränsfrekvensen att ökas till 36
il 42 megahertz (8,3 a 7,1 meler s våglängd). Nästa gång in träffar detta omkring år l 938, intill vilken tid alltså en fort gående höjning av gränsfrekvens·e n kan påräknas.
Vill man vara säker om att alltid använda frekvenser med
de egenskaper, som här begagnats för att definier a begreppet
ultrakortvåg, bör man alltså söka sig ganska långt upp på fre kv·ensskalan, till c :a 60 eller t. o. m. 7 5 megahertz (motsvarande 5 a 4 meters våglängd).
Det kan ju tänkas vara av ett visst intresse att veta, p å
vilket avstånd från sändaren man kan be1'äkna, att de nu så som ultrakorta betrak tade frekvenserna omkr ing 40 megahertz
(7,5 m.) vid de för år 1938 ber ä knade strålningsförhållandena
skola efter besök i jonisfären åte~· inträffa på jorden, el. v. s.
vilken skipdistans nmn skaH beräkna för dem. För frekvense r
i närheten av gränsfrekvensen ko:mma givetvis skipclistanserna
att vara ganska oregelbundna, nwn synnerligen stora förutsätt ningar förefinnas , för att rikligt statistiiSkt material skall bliva
tillgängligt härutinnan, eftersom just frekvenser omkr1ing ·!O
meg:ahertz ha funnit ·e n alltmera tilltagande användning för
tele v i sionsändamål.
BeträHande utbredning bortom horisonten av omedelbart
intill jordytan sig fortplantande nk-strålning fö>religga nu pesutaten av ett stort antal experimentella försök, vilka även del··
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vis sammanställts och hearhelats vetenskapligt. Dc orsaker,
5001 påverka denna utbredning, synas vid fortplantning över
baV kuuna uppdelas i två huvudgrupper:
l. eu normalt för ekommande avböjning a v vågen efter
jordkurva turen;
2. en föränderlig refraktion heroende p å de m e teorologiska föl'hållmidena i atmosfären närmast jordytan.
För den normala (konstontu ) avböjningen efter jordkurvaturen gäller i huvudsak (och mycket approxim.ativt) att beträffande utbredningen bortom horisonten strålningsencrgien
är om vänt proportionell mot avståndet till såndarantennen samt
för ett visst avstånd - och under i övrigt oförändrade förhål·
landen - direkt proportionell mot den använda frekvens·e n.
Den av dc utmosfc'itiska förhållundena beroende refraktion en är synnerligen varierande och beror framför allt på förändrings r i te1nperatur och fuktighetsgrad med höjden över
jordy tan . Några regler för elensamma kunna icke uppställas .
Som exempel kan dock sägas, att n1an till sjöss en varm försomm ardag, om landvind blåser, kan förvänta sig relativt stor
räckvidd bortom horisonten. Som regel är även räckvidden
större under mörker än under dager.
Slutligen må i detta sammanhang framhållas, att det givetvis är av största betydelse att ha effektiva antennsystem
samt goda sändare och mottagare, om man skall erhålla stabila och från tidpunkt till Lidpunkt .1'ämförbara motta bcrnin basFör närvaTande finnas i och med den ständio·t
.förhållanden.
b
tilltagande tillverkningen av televisionsmottagare stora möjligheter att i den allmänna handeln finna ultrakortvågsmottagare
med utomordentligt goda egenskaper. För televisionsmottagare är det nödvändigt att ha en mycket bred selektivitetskurva
- i vissa fall täckande eH frekvensband av ända upp till 2
megaheTiz - vilket ju i hög grad underlättar mottagning även
av vanlig ultrakortvågssänclning.
Karlskrona den 19 december 1936.

Sture Montelius.
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ägot land i Yärlden.

(Sir Sam uel har, som bekant, varit flyg-

~1inister i s ju år och är en av det självständiga flygvapnets ska-

Uppgifter angående främmande mariner
(U F M

n:r

2/37)

hämtade ur fack- och dagspress av Marinstabens pressdetalj
under tiden 16 januari-15 februari 1937

Meddelande.
På förekommen anledning fäst es uppmärksamheten därå
a t t sakinnehållet i här åte r givna uppgifter helt får stå för
de som källa angivna pressorganens räkning;
a t t i ett flertal länder censur i olika former eller pressens av
allmän politisk oro föranledda, självpåt agna återhållsamhet f. n. ger
en ofullständig och i vissa fall avsiktligt vansMlld bild av de flest a
militära spörsmål.

Aktuella spörsmål.
Förste amiralite·tslorden t a ger bladet från munnen.
I ett tal den 5 februari 1937 yttrad brittiske marinministeru,
Sir Samuel Hoare, bl. a. följande:
>> Främmande makter böra icke sväva i tvivelsmål om arten och
omfattningen av vårt flottbyggnaclsprogram . Vi kunna alltjämt bygga bättre, starkare och snabbare :fartyg än något annat land i världen .
\'i hygga i verkligheten också en helt ny flotta i en tid då fart?rgsLyggnadskostnaclerna hava förelubblats eller tredubblats sedan tiden
före kriget. Vi komma att fullborda verket.
.
...
De fantn stiska påståendena att makt i luften numera gör SJ"makt överflödig haYa icke övertygat nå gon an svarig statsman i

vare, varfö r tcans utsago i detta hänseende n11åste tillmätas stor saklig tyng d. P r e~sdet : s anm.)
Fö r imperiets försvar kommer sjömaktens effektivitet att ökas
Jllen icke att minskas genom utnyttjande av flygstridskrafterna, vilka
utsträcka flottans verkningsområde med hundratals sjömil. Imperiets
broder länder komma att finna, att varje slag av isolerat lokalt fö.rsvar sk all visa sig både kostbart och ineffektivt. Imperiets försvar
har allti d va r it ber oende av en hög grad av rörlighet. Genom flygvapnets utveckling har det renodlade lokalförsvaret blivit ännu mera
otillräckligt. Sjöstridskrafter äro värdelös·a, om de icke äro rörliga.
Därfö r är örlogsbasen i Singapore av väsentlig betydelse för vår
säkerhet» .
I avslutningen av sitt tal omnämnde Sir Samuel, att frågan om
det rörliga försvare-t, lika viktigt för imperiets alla delar, skulle upptagas t ill behandling vid den imperiekonferens, som kommer att äga
rum eft er kröningen i maj 1937.
(Daily Telegraph den 6 februari 1937.)

Singaporem anövern.
U nder tiden 1--4 februari 1937 har en omfattande krigsö1vning
för alla tre försvasgrenarna ägt rum vid Singapore i avsikt att slutgiltig t pr öva värdet av dess omfattande befästningsanläggnin gar
m. m. Nedanstående utgör en sammanställning av uppgifter dels
aug. anläggningarna vid Singapore, dels mu förutsättningarna för
krigsövnin gen m. m. hämtade ur Daily Telegraph den 15 och 30 januari, 2 och .g februari samt Kiel er N eueste N acluichten elen 23 och
28 januari, 3 och 6 februari.

Anläggningarna vid Singapore, vilka dragit en kostnad av c .a
10 mil j. pund stor l i ng, komma att i sin helhet vara färdiga i slutet
av 1939; en torrdocka, som. skall k unna taga fartyg upp till 55,000
tous, blir färdig i ju li 1937. En flytdocka av samma storloksordning
finnes redan på pl atsen, varför man från och med detta års senare
hälft skall kunna samtidigt docka två slagfartyg. Själva örlogsbasen ligge r vid Scletar, uneler det att befästningsanläggnin g.arna, som
!.'Infat t a arti lleripjäser av allehanda slag· och komma att göra SingaT idskrift i Sjöt·äsendet.

6

-82-

-83-

porc till den sta rk ast bdästacle plRtsen på östra l1alvklotct, äro f örc[p\acle på ett .flertal öar och platser omkrin g staden, örlogsbasun
oeh :l'lygbascn, vilken senare iir elen största i Fjärran ö stNn. 1J Pt
fasta försvarets lednin g är förlagd t ill l1alvön Changi öster om sjäh a
Singapore. Befästningarnas om l"attning är naturligtvis icke kri11<l;
clot uppgives dock att diiribland ingå C'tt s tort anta l pjäser av 38 oeh
33 cm. kalilwr med en skottvidd av 35,000 m.: talrik a luft v ä r nspjäsP r
och andra JuUvärnsanordningar ingå i skycldsystcnwt.
Det är cm.ellertiJ icke t•ndast i::>i ngfl]JOl'l', som er hå Il i t starka
l1efästningar, utan dylika hava anlagts jämväL v id Brunei, dt Jit <'t,
hittills föga beaktat sultanat i norra d<·len av Brittiska Norcl-Born t·o
samt, med kinesiska regeringens n<cclgi vandc, iivt·n på Paracelsm(iarua, vilka f lanke ra vägen Hm1g-Kon g-8ingaporc.

tygen n1ecl skyddet av transporttartygen i sådan utsträckning:, att
]leJa översk0ppningcn fördröjes och om möjligt förhindras. Avsikten
med fördröjningen är bl. a. att medgiva tillkallandet av flygstrielskrafter från Indic•n och Irak för at.t därigenom förstiirka fästningen»
skydd.
Från övJlingcns förlopp hava självfa ll d endast fåtaliga uppgiftPr
kommit til l allmi1n känneJom. Den avslutades enrcllcrticl med att de
blå under sista övningselagen lyckades lanclsiitta minclro styrkor, vilka
efter motanfall. av garnisonen dock tvingades att återembarkera och
öyerrumplingsiöretag ct uppgivas. Enligt clagspresscJl påstås edarenheten hava vi ·at, att S ingapore iir oin !.agbart.

Den utförda krigsövningen äg de rum. inom_ ett bctyoande oper ationsområde, som begränsades av Colom ho (Cey lon), Pcnnng, Ho n gkong, Nicol>aröarna oc\1 Port D arwin i nona Austral iPn, samt a vs ng
att pröva icke enelast Sing apores be-(ästningar utan ävPn ntt utr ön a
värdet av elen stratPgiska trianf('eln Singapore- J3runei- Port D arwin. BL a. synes avsikten hava varit, att utröcna huruvida det ii r
möjligt att genom en överraskande kupp taga Singapore, innan erforderliga, på annat håll befint liga sjöstridskra Jter hunnit dit koncentreras, och hur sn abbt flygstridskrafter Jrån övri ga plats('r i öster a
i stället kunna beräknas komma till unds ättning vid ett ovänt at
anfall.
Förutsättningarna hava i stort sct.t varit följande:
»Blue Lanch, den anfallande si dan, representerar t·n 1,:200 SJOmi l sydost om SingalJOn~ liggande stat, som beslutat att söka bem iiktiga sig Singa-pore. Blå strid krafter, som s tå unclPr bdäl av högs1t'
befälhavaren för Kina-eskadern, viceamiralen Sir Charl es Little, U lllfattar två \Vashington-kryssa re, hangm·-l'artyget H ermrs, Jrm jaga''('
uch sex ubåtar samt sanno likt ett 50-tal 1'\ygplan och Pn de l trupp<'!'.
, Red T..,mJch, försva rssidan , har av sjöstriclsk rattcr monitor• Il
Terror, fyra jagare och fyra ub åtar, c :a ett 30-tal flygplan sm 11 t
J'ästningens ga rnison av omkr. G,OOO man.
Dc röda flygstridskraft ernas uppgiJt blir att utspana och an falla de blå sjöstridskrafterna i god tid, innan dessa nå fram t.ill
Singapores närhet, samt att om möjligt anfalla särskilt trupptransparioch bangarfartyg med bomber och torpeder. D c röda ubåtarna skoln ,
i likhet med vad som gjorts under tidigare krigsövningar, ha msän dH.q
på ett tidigt stadium till anfall mot blå flotta. Dessa anfall a\· fl ·u;
och ubåtar avs<' bl. a. att syssc·lsätta och uppl'hålla cle blå stridsf ar -

Sto rb ritaunien och Fjärran östern.
Daily Tclegrapbs viilunde rr ättade sjömilitäre korrespondent, Hector Bywatcr, åtl' r ger i iiLlningens nummer av den 19 januari 1937 vissa
rykten om austra liska farvattnen, vilka bära en starkt sannolik prägel, och vilka därför nPdan i sa 111mandrag återgivas.
I slu tet av :1.9'39 hlir elen nya örlogsbasen i Singapore slutgiltigt
färdig, och elen f rågan är cHidör 2ktuell , vad bruk man då s kall göra
av denna, (.\l> n största, häst utrusta de och starkast skyddade örlogsLasen öster om Suez.
Det är ingalunda osannolikt, att i::>ingaporc då kommer att b\j_
bas fö r en n y >>Pacific Fleet» m ed uppgiH att tillvarataga de omfattand e brittiska intr essena i dc.ssa delar av vä rld en. Skapandet av
en »Pacific Fleet» var på tal r c•.lan förP kriget och upptogs igen vid
krigets slu t men föll då på grund av Was hingtonavtalets drastiska.
bestämmelser 1922. När nu dc Ha avta l upphört att gä ll a, framsiå
På nytt krav en på e•t ablP randet av en tillräckligt s tark brittisk styrka
i dessa farvatten, en fråga som förvisso lwmmer på tal. vid i mperiPkonferensen i maj 1937.
Den nuvarande situationen i"ir fö lj ande. Närmasto brittiska slagfartyg finnas i Malta, 6,000 sjömil från Singapore. Kinaeskadern består av 6 kryssar e, Cl'l jagarflottilj och 15 ubåtar. I Ostindien :finnas
3 kryssa re, elen australiska eskadPrn består av 3 kryssare och några
jagare under det New Zealancl-clivisione'll omfattar 2. kryssare. Aven
om dessa splittrade~ styrkor sammansloges till en, s kull e dc icke för må att motstå anfall av Pn f lotta, som innehölJ e slagfartyg.
Det är nog icke bara en händelse, att uneler det år, då Sin gaporebasen blir fiirclig, d. v. s. i sl uh•t av 1939, icke' enelast cl e två slag-
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skepp, som stapeUagts den 1 januari 19G7, utan även ytterligare t vå
eller tre slagskepp, som påb6rjas senare under de,t ta år, komma att
bliva färdigställda. Det är icke twligt, att dessa nya fa.rtyg komma
att stationeras i Ostern, men genom deras tillkomst kan motsvarande
antal andra fartyg frigöras från hemfarvattnen och :Medelhavet.
D et förefaller därför möjligt, att i början av 1940 en division
moderniserade slagskepp av Queen Elisabeth-typ jämte erforderligt
antal kryssare, hangarfartyg, jagare och ubåtar kommer att taga den
Hya basen i Singapore i besittning och därigenom återupprätta det
skydd för de brittiska intressena i asiatiska farvatten, vilket saknats
sedan världskriget.

effektiva ste - och samtidigt billigaste - av alla skyddsmedel vara,
att ubåtarna vid flyg larm lägga sig på bottnen.
(Kieler Neueste Nachrichten den 21 januari 1.9G7.)

Luftskydd för operationsbaser.
Brittiska amiralitetet är, vid sidan av det allmänna upprustningsarbetet, f. n. även sysselsatt med Irågan om luftskydd för fl ottans operationsbaser och där befintliga varv m. m. samt av i baseTna
befintliga fartyg och däribland särskilt ubåtarna, som anses va ra
mycket sårbara. Uppenbarli gen är luftvärnsbestyckningen på t ill
ö1:logsbasema förl agda fartyg ett starkt skydd mot flygangrepp i
synnerhet i sådana hamnar, där Jar tygen k u nna förläggas så att artilleriet har hitt skjutfält i alla riktningar. Detta försvå r as i trån g a
hamnar såsom t. ex. :M.al ta, Gibr altar och Alexan dria, där fartyg en
också måste hopas i varandras närhet, varigenom de erbjuda ett gott
mål fö r bombfällning.
De gynnsamnia erfarenheter man gjort beträffande de till luft värnskryssar e förvandlade »C urlew>> och Coventry» har lett till att
ytterligare fem C-kryssare, som man beslutat icke skola neclskrot as,
i stället omändr as till liknande luftvärnskryssare.
Ubåtar, som äro förlagda till av andra :Eartygs luftvärnsartiller i
skyddade hamnar, löpa relativt ringa risk. A platse·r, som enelas t
nyttjas som stödjepunkt för ubåtar, är däremot faran för bombonfal l
betvdligt allvarligare, och där måste särskilda åtgärder vidta gas.
Bri"ttiska amiralitetet anser, att med betongtak fö rsedda bassänger i
likhet med dem, som under världskriget användes av tyskarna i Brugge (4 m. tjockt hetongtak) är det bästa skyddet för ubåtar. Dylik a
betongskydd kosta emellertid betydande summor, vilk.a man anser
sig bättre behöva för anskaffning av fartyg, varför man tillsvid arr
räknar med att vid flygangrepp söka dölja ubåtarna genom kmJstgjorcl dimma; då emellertid sådan dimbildning även är ägnad ntt
draga till sig uppmärksamheten hos dc anfallande flygarna, torde del

Ny fransk Medelhavsbas.
Det fö,r hållandet att Frankrike under senare år gjort en ombasering av sina sjöstridskra.f ter och förlagt huvuddelen därav till Atlantkusten och påtagligen räknar med att en betydande del av för bindelsern a med dess afrikanska kolonie~· skola äga rum väster om
Gibraltar sund, synes dock icke betyda att man helt övergivit förbindelselinjerna över :Medelhavet. Härpå tyder icke e•n dast anläggandet av den nya örlogsbasen Me·r s-el-Keibir i närheten av Oran, för
vars iordningställande betydande summor blivit anvisade, och vilken
i färdi gt skick torde bli en av de förnämligaste örlogsbaserna i :Medelhavet, utan även det målmedvetna byggandet av för dessa förbindelser lämpade linjeångare. Dessa, som byggas med statsunderstöd,
äro icke endast mycket snabbgående utan även konstruerade för att
kunn a göra tjänst som hjälpkryssare med särskilda uppställningsplatser för artilleri m. m.
(Naval Chronicle den 29 januari 1987.)

ÖYerbefälhaYare i Frankrike'?
U nder den debatt som ägde rum den 2 februari 19G7 i franska
kammaren ang. uppru.iltningen meddelade krigsministe'l' Daladier att
planer voro å bane att tillsätta en i krigstid fungerande• överbefälhavare föcr krigsmakten. Det huvudsakliga motståndet häremot kommer från flottan, där man har talrika och bittra erfarenheter av att
flottans intressen i händelse av en sådan sammanslagning av ö,verbefälet komma att sättas i efterhand.
Under åren efter viirldskriget ha flottans myndigheter och personal bedrivit ett lika intensivt som framgångsrikt arbete för sitt
vapens åter upprättande, vilket arbete också burit rika frukter i formav god fartygsmateriel och yrkesskicklig personal. Skulle nu en
sammanslagning av överbefälet komma att äga rum, är man övertygael om att flottans materiel och förråd komma att sättas på svältkost i fredstid, och man har även starkt gnmdade och av historien
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bestyrkta skäl att antaga, att flottan i krigstid kommer att anvisas
en passi v roll som ett INl i operatione rna till lands.
(N av nl Chronic lo elen 5 fe bruari :J 9::17.)

Bygg nadsprogram och budgeter, uppgifter angående
personal och materiel m. m.

M. Daladicr uttalade ele n 2 l'cb ruari i deputeradekammaren, a tt
samordn andet av armen, fl.ottau och flygvapnet åligge r don pcnn aJi on ta nationalförsvarskommittcn.
Att gå längro och i Jreclst icl hava icke blott ett enhetligt förS\"a rsministC'ri unl utan också en övc rb cJiilhavarc, som shillc tag:1
l•ögsta be fälet i krig, sku lJ r llWclföra flera nackdel a r än fö rdelar.
l-legeringen konnner dock att genom ett Jagförslag begära r ätt
:.~tt i krigstid utnämna en högste bef älhava re Jör alla stridskrafter.
I'ör ögonblicket är elen vik t i g·aste u ppg ifte n att stärka samverka n
mc 11 an de tre f ör;:;va rsgrena rna.
(Dail y Telegraph elen 3 fclHuari j937.)

Tyska ubåtar på långfänl.

Storbritannien.
Brittiske Jinans ministern h a r den U Jeb ruari i parlamentet meLldrlat, att rege rin gen begär bemyndig ande att uneler de närmaste fem
Men t. 0 . m. rl<'n 31 mars l932 få up pl ån a ltö•gst 400 milj. pund st. fiir
~nstningsändamål. H ela summan s kull e icke upplånas på en gi\ng
utan förde las på tlc ra lån, som skullo upptagas i elen mån pengarna
erfordrades.
Då den ordinariE' Jörsvarsbuclgl'tE'n l936-37 omfattar c:a 200
milj. pund, s im ile, a lltså försvarsutgifte1 na uneler de närmaste fem
liren konuna at t till sammans utgöra c:a 1,400 milj. pund (c:a 28 milliareler kronor) .
På uppl ånade s ummor skola försvarstitlarna belastas med 3 %
ränta från upplå ningselagen t. o. m. elen 31 mars 1942. Därefter
skola l ånen amo rteras med 30 lik:a stora annuiteter, innefattande lmp ial och r tintD , vilka likalecles komma att påföras försvarshuvudiitlarna.
Parla mentsdebatt om denna fråga ägrr rum den 17 februari.
(Svensk och utländsk dagspress elen 12 februari 1937.)

Det synes som om de tyska 500-tons ubåtarna, va rav en del nu
ä ro färdiga, skull E' vara sy nnerligen väl konstruerade farty g. Ma n
erfa r nämligen nu, att två av dessa, U. 28 och U. 35, skickats ut l'å
en läng re provtur (shakP- clown c ruise), som skall pågå i sex veckor
och utsträckas ända till Azorcrna. D0n kommer givetvis att sätt:.
såväl personal som matPr iel på h å rda prov.
Om al l a nya ubåtar sändas u t på liknande vrovturcr, komm(' r
c~en t yska ulJåtspersonalens skicklighet sna rt upp till samma hö ga
standard, på vilken elen befann s ig i världskr igets början, innan ännu tvångskommendering till ubåtstjtinstcu hade behövt ti ll gripa~.
(Nava l Chronic le elen 22 januari l937.)

All tme ra Ul'Stämt f örljudes att utöve r cle två slagfa rty g, som sta]le lsattE's elen 1 januari 1937, »King Geo rge v,, och »Prince of ·wales»,
ytteJ'ligaJ·e tre dylika fartyg komma att sä ttas på stapeln, så snart
inarinbuclgctcn i början av mar;:; förelagts parlamentet. Dessa bliva
av samma typ som de förenämnda, varför Stot·britannien därmed
återta ger det tidigare bruket att bygga slagfartyg i divisioner om
fe m likadana fartyg. Samtliga de uneler detta år påbörjade fem fart ygen ber äkn as fä rcliga i slutet av 1939 eller början av 19'40.
(TGclcr Ncueste Nachrichten el en 22 januari 1937.)

(Med anledning av oYannä nmcla provtur har Lord Rothenner e i
en a r tikel i News Chroniclc slagit alarm och med skärpa framh ållit
vikten av att Storbritannicn vidmakthåller goda f örbindelser m ed
Portugal, så att icke Azorerna i en framtid skola k unn a n yttjas som
<'n för dc britiiska sjöförbindel serna mycket farligt belägen t ysk
ub åtsbas. Pressclet:s anm.)

Nätlägg aron »Guarclian» ti r vid sidan a"v sin egentliga upp gift
-samtidi gt en fl~tande filmstudio. Den är nämligen utrustad m ed en
fullständig f ilmupptag ningsanläggning för filmning av stridsövningar
uch artill eris kjtuningar, med all sannolikhet för åstadkommande av
undervisnings:[ i \m er.
(Dail y Teleg raph elen 9 f ebr uari 1937.)
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Den personalbrist i suhalterngraderna, som i England orsakats
av don snabba upp r ustningen inom fl ottan och flygvapnet, har f öranlett amiralitetet och flygministe r iet att i samråd erbjuda till handelsflottan hö r ande reservofficerare vid flottan att söka anställning vid
flottans eller flygvapnets stam.
(K ielor Nouesto Nachrichten den 4 februari 1937.)
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spräng·ningsarheten för underjor diska hangarer och föi·varingsrum av
olika sl ag.
(Naval Chroniclo den 29 januari 1937.)

Sovjetunionen .
Tys.kland.
De tyska r ustningsutgifterna - enl.
tyska källor - uppgivas hava varit:
19-33-34
1934-35
1935-36
1936-37

uppgift hämtade ur officiell 'l.
RM 3,000',000,000
))
5,500,000,000
)) 10,000',000,000
)) 12,600,000,000

För fyra år summa RM 31,100,000,000
(News Chronicle den 1 februari 1.937.)
(Uppgifterna sammanfalla; ungefärligen med dom som av \Vinston
Churchill lämnats i brittis,ka parlamentet. Pressdet:s anm.)

Lördagen den 6 februari 1.937 löpte den första tyska 10,000-tonsk ryssaren av stapeln i Hamburg och erhöll där vid namnet »Admiral
Hippel'». Fartyget påbörjades 1935.
I amiral Hippers hemstad, W eilheim i Oberbayorn, som var rikt
flaggsmyckad, nedlades samtidigt med stapelavlöpningen av staelens
myndigheter och korporationer en rik blomster gärd på amirale ns grav.
(Kieler Neuestc N achrichten den 9 feb r uari 1.937.)

Torsdagen den 1.4 januari 1937 trädde elen första av de tys ka
1,625-tons jaglU'na i tj änst under namnet >> Leberecht Maas>> . Ytterligare nio fartyg av denna typ hava erhållit namn efter under kriget
stupade tyska officerare och torde inom en nära framtid samtlign
vara att vänta i tjänst.
(Daily Telegraph den 15 januari 1937.)

Befäst ningsarbetena på Hel goland sy nas fortsk rida i raskt och
sedan december 1.936 ökat tempo. Talrika svåra kanoner och luftvärnspjäser äro redan monterade och dessutom pågå omfattan de

Bet ydelsefulla omJlyttningar hava gjorts inom den rys ka krigsmaktens högsa l edning.
Krigskommissarien ' Vor oschilow har numera fyra ställföreträdare :
1) den politiske armekommissarien Gam a rni k, som är den högsta fö rbindelselänken mellan bolschevikpartiet och armen;
2) marska lk Tucha tscheYs ki, vilken tidigare varit ställföreträdande chef för krigsmaktens samtliga tre grenar , men som nu endast
är n äst hö·gsta instans i fråga om lantstridskrafterna;
3) chefen för flygva pnet Alksnis; samt
4) ehefen fö-r samtliga sjöstri dskrafter, amiral Orlo,v.
F örutvarande chefen för Ostersjöflottan, amiral Haller, har ut~ämnts till ställföreträdande chef för sjöstridskrafterna och efterträtts i sin tidiga re befattning a v amiral Siwkow, vilken som stabsch ef vid östersjöflottan erhållit kommendören Isa.kow.
(Ki eler Neuestc Nachrichten den 30 januari oeh 4 februari 1937.)

Danmark.
Den 4 februari framlades i danska folketinget den nya, sedan
länge väntade f ö·t'SVlU'splan en, vilken för sjö!försvarots de'l i huvucls·a k
omfattade följande:
Flottan skall, sedan Nils J u el i sinom tid utrangerats, bestå av
8 torpedbåtar, 4 ubåtar, 3 minsve pningsfartyg, 1 minutläggningsfarty g,
20-24 fl ygplan samt vissa inspektions- och verkstadsfartyg m. m.
Officerskåren skall utgöras av 3 amiraler, 7 lwmmendörer, 1.7
kommendörkaptener, 41 örlogskaptener, 43 kaptenl öjtnanter och 60
löjtnanter.*)
De årliga utgifterna för flottan ber äkn as till 1.4,385,000 kr. Häl·
till kom mer under vart och ett av de• sex föTsta åren ett anslag av

- - --

*) Man lägge märke till proportionen mellan officersgraclerna.
Red. anm.

-

-901,5 mil j. för fartygsmateriel och under de fem första åren av 0,3 mil j.
J ör m ater i el t ill kustförsvar et.
Arsutgifterna för armen upp gå enl. förslaget ti ll 26,3'30,000, vart ill kor111ner ett materielanslag under de fem f örsta åren av 2 mil j.
lH" år. Inga bombplan skola ingå i Hyg.striclskrafterna, Yare s ig vid
armrn eller flottan.
(Svenska Dagbladet den ::i febr uari. j937.)

Frankrike.
ÖYersikt ay försnusutgil'terna 1937 och 1936.

Arm.rn ............ . .. .... . . .
Marinen . .. . .. . .... ...... .. .
Flygvapnet
S:a

milj. f r ancs
j_937.
11,046
4,407
3,659
19,112

19:)6.
6,962
3,39:)
2,400

Okning
1936-37.
4,084
1,o12
j ,259

12,737

G.33i5

Kostnadsökn ingarna äro iek:c· enba r t att hänför a till ökad~ rustningar utan bero till stor del dä rp å, att elen uneler föregående år införda 40-timmars arbetsveckan för industriarbetarna medEört stegrade kostnader för krigsmateriel.
(Drutsehe vV rhr elen 4 febr uari 1937.)

Franska flottans framtidsp laner hava. berörts av rnari nntinistern
Gasnier-Duparc i ett anfö rande .i kammaren den 29 januari 1931,
refererat i Daily Telegraph.
Frankr ike, som nu är elen näst starkv.ste sjömakten i Europ a
och den Jjärdr i världen, har f. n ., meddelad e ministern, en J lotta pi\
(130,000 tons med en bemanning av 67,000 lila n, u nder det att Italien
har 540,000 tons och T ysk land 330,000 tons. Högsta ma rinrådet h a r
vå~' rkat ett utbyggande av flottan till att omfatta 850,000 tons. Ma rinministern kommer icke att omcdell>art framlägga förslag om heln
detta program utan avser att nu begära godkänn andE' av t re å rsprogram av planen, innefatbnde en betydande del av det h ela.
Daily Tel:s s jömilitäre ko rrespondent erfar, att två fö rslag före ligga om det franska Hottbyggnadsprogrammet fö>r dc närmaste tre
åren.
Alt. 1. 5 slagfartyg på 35,000 tons utöver de två, som f. n . äro under
byggnad;
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2 h angariartyg på 1:j,OOO ton s Yarch·ra:
10 kryssa r e pit S,OOO tons amt ett antal jagare och ub å tar
tills~nunan s 39 fartyg Jlå 273,000 tons.
.Alt. 2. omfattar enelast 3 slagf artyg men i stället ett ökat antal
mindre fartyg till samma totaltonnage, som a ngivits för a lt. 1.
(Dail_\. Tclepraph dPn 30 januari och 5 februari 1937.)*)

----

*) Rörancl(' l<'rankrikrs rusiningar mfi tilläggas:
På locla rr:wdelningen den 3 februari innehåller D aily Tclcgraph
en r eclogörrlsc för dc ·franska Jörsvarsp la uerna, i vilkEm utsäges, att
Frankrike aVS('J' att öka sin flotta ti ll 850,000 ton sam.tidigt som
tyska flottan n å r 450,000 ton. (Tidningens sjömilitäre medarbetare
beräknar, att det brittiska n ybyggnadsprogrammet 1937 komme r att
öka T yskla n els t r aktatsenliga tonnage till 532,000 ton, vilket innebär
en unde1:lägsr nhct av nära 320,000 ton i f örhållande till FrankrikP,
om 850,000-tonsprogrammet genomföres.)
Franske f lygminis tern, M. Cot, h ar mecldL'lat, att a n talet flygplan i försia linjen seelan juni ökats wccl 37 %, och att f lygvapn ets
bombkap acitet kom mer att vara fördubblad til l våren och femdubblad vid slutet av l\)39. Enelast c-n nation ;ir över lägsen Frankrike i
lu ften, näm ligen Sovjet-R yssl and . M. Cot uppgav att när Frankrike
nomineLlt hacl e l,500 :flygplan i fö rsta linjen , kunde man faktiskt hava mobiliser at '1,000.
Ä andra siclan har general vVrygancl n yligen uttalat, att det
franska flygvapnet enelast är m eclrlmåtiigt och blott har 1,000 flygplan i första linj en. Enligt hans åsik t har f lottans n ybyggnadstakt
sackat och är enelast föga överlägsen Tysklanels och Italiens. Han
har också kritiserat r egerin ge ns politik att nationalisera rustningsindustrien, medan ministrarna D aladicr och Cot anse, att nationalisering av rustningsindustriPn kommr•r att öka des.s kapaeitct med
30 % i år och 60 % nästa år.
Ma ginotlinjen skall uts tr8ckas uteHrr belgiska och delvis sch\\'<' iziska g ränsr'rna. :M. Dalaclir·r har uttalat, att b<:>fästningarna ständigt
är o till r äck li gt he tn amtallr och att deras för längning till kanalkusten
(kallad Dnlaclicrlinj<'n) fortskrider tilJfreds.ställancle. Han uttaJade
även att medan Tys kland har 12 armekårer om tillsammans 1,000,000
lllan, Frankrike enelast kan ställa 700,000 man i fält. Försvarsprogramm et innefattar anskaffning av d<' modernaste anti-tank- och lv.kanon er samt pansarvagnar. Frankrikes produktion av clessa s lag av
krigsmaterif'l jämrc tanks kommer att 1937 fördubblas i jämförelse
llled 1936.
(Tillagt av Hed. av TiS efter DaiLy Telegraph ledare och repor tage el en 3 frbruari 1937.)
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U. S. A.
De båda slagskepp på 35,000 tons, som presidenten beordrade i
början av januari, komma att läggas på stapeln den 1 juni 1937.
Byggnadstiden Leräknas till omkring fyra år.
Farten hos dessa fartyg kommer att bli 26-27 knop, vilket visserligen är 4-5 knop mer än de nuvarande amerikanska slags,k eppen
men dock betydligt under dc 30 knop, som väntas bliva farten h os
övriga makters nu under byggnad varande slagfartyg. Amerikanske
marinministern Swanson har beträffande dessa nybyggnader yttra t,
~:ttt U. S. A. avser att bygga slagskepp och icke pansrade' kryssare,
den lägre farten kanuner att mö,j liggörn starkare bt'styckning ocn
bättre skydcl. U. S. A. fullföljer därmed sin tidigare politik, att de
amerikanska slagskeppen icke skola behöva vika för några andr a
fartyg.
•
Kalibern på den svåra bestyckningen är ännu icke Lestämd. Om

J apan före elen 1 april 1937 ansluter sig till 1936 års Londontrakta t,
vilken stipulerar 3C,,6 cm. kanoner såsom maximikaliber, komma de
amerikanska fartygen att bestyckas med 12 st. dylika pjäser i 3
kvadruppeltorn, i Yilket fall särskilda hylanordningar lär a komm a
att installeras i tornen för att reducera de höga temperaturer, som
eljest uppstå i sådana torn. Om Japan däremot, vilket torde var a
det sannolika, icke ratificerar Lon don-avtalet,' blir bestyckningen p å
de amerikanska fartygen i stället 9 st. 40,6 cm. kanoner i tre tri p·
peltorn.
(Daily Telegraph elen 15 januari 1937.)

Amerikanska flottans flyg Yäsen bestod vid utgången av 1936 av
1,220 flygplan, av vilka dock 240 voro föråldrade men ännu brukbara
maskiner. Uneler 1937 komma 593 nya flygplan att anskaffas, och
man beräknar att 1\J42 vara i besittning av 1,910 flygplan for flotta ns
flygväsen.
De 593 flygp l an, som skol a levereras uneler 1937, äro av följa nde slag:
54 bombplan,
l14 bomb- och torpedplan,
32 jaktplan,
176 bevaknings- och observationsplan, samt
217 spaningsplan.
(Kieler Neueste Nachrichten den 16 januari 1937.)
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Japan.
_F ö,r japanska riksdagen ha.r framlagts ett flottbyggnadsprogram,
onl avser fart yg utöver h ittills beviljade flottplaner och som beräk: as under dc näs,t kommande fe1111 åren draga en kostnad av G5 milj.
.
.
..
.
1,uncl st erl.ing (e:a 1,260 milj. kr.). .
En sJattedel av denna sum ma mgår 1 manubudgeten for 193738, vilken omfattar ett belopp av 38 milj. pund. Armebudgeten för
samma år belöper sig på 41 mi lj. pund, under det att hela statsbudgeten stiger till 174 rnilj. pund.
De ovannämnda 65 milj . pund avses att förcle,J as på följa nde sätt:
47 milj. för fartygs by ggna.der,
för mode r niseringsarbeten å artilleri och annan utrust8 ,,
n ing å ä] d re fartyg,
4,8 »
för baser och för råd, samt
4,2 "
för utbyggnad av flottans Jlygväscn.
I ngenting har medde,J ats om arten av ifrågavarande utökade
flo ttbyggnadspr ogr am, men clet talas om att det bl. a. skulle omfatta
två slagfar tyg om vartdera 50,000 tons.
(Dai ly Tclcgraph elen 21 januari 1937.)
(Såväl brittisk som amerikansk fackpress ha r ställt sig mycket
skeptisk till ryktet om de nämnda 50,000'- tons slagfart.ygen. J"'r·essdet:s anm.)

Turkiet.
Den turkiskH statsbudgeten f ör lwmmandc finansår utvisar en
öknin g av c:a 5 milj. pund ster ling, vilken ökning i huvudsak bet ingas av ökade :försvarsutgifter.
Efter många förberedelser och mycket resonorande synes nu
det turkiska flottbyggnadsprogramm et hava gått igenom. Halvofficiellt meddelas, att 2. st. 8,000-tons kr~'ssare, 4 jagare, 4 minläggare
och 4 ubåtar uneler år 193() hava beställts. Inga Ullpgifter hava lämnats om var beställningarna gjorts, men det är troligt att åtminstone
huvu ddelen av clem gått till T~'sklancl, som erhåller betalning i form
av varuleveranse r. En mindre del av dessa nybyggnader, fö rmodligen
ubåtarna, kommer sanno likt att utföras på dPt turkiska örlogsvarvet
Vid Iznmcl under tyskt överinseende.
Den turkiska flottan har av moderna fartyg f. n. 4 jagare och
5 ubåtar.
(Naval Ohroniclr den 5 februari :1937.)
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Innehåll

åtskilliga maritima och krigsvete nskapliga tidskrifter.

-95or h e konamiska utvecklingen samt mots~l ttningarn a inom olika
värlclsclcJar.
J{rieg oclrr :Friecle i.tn Fcrnen Osten? hll't juli, s. 345-50. Oversätt-ning av Pil art ikel i >> The Far East.ern Rewiew >>, juni 1935.
Förl'attarcn, som uneler Jleru å r stucle·rat fråga n på platsen,
redogör Jör s in uppJutLning av problrmet.
:Kraft- und lntt'('Sselinicn Frankreichs i Ostasien. Ernst Reichelt.
Ml'l. Jnnrs, s. 123-28. Rcdogörrlse för Frankrikes intressen och
utbrcclning i Ostasien.
Der eJl gli scil-i.igypiische Vertrag. Eed. J\1R okt., sid . 481-83. Redogörelsr ·för fö rehagets huvudinnehåll.

N:r 2/1936.
Rustningsbegriinsning.

östcrsjö- och nordi sk politik.

Nogle Betragtninger ÖV!'r 0storsoPn og Genncmsoj li ngsfarvanclen( •.
R eclaktor Da.lhoH-Ni(' isen. D. T. f. S. juni,. s. 275-86. Syn punkter aug. Sundo·t s ocll Bältens bE·tyclelse mod anledning av dt'
senare årens handelspo lit iska fö rsk jutning vid Ostorsjön och
utländska uttalanelen i denna fråga . Läsvä rd.
Noreli k fo rsvarssamarbcicle. E . Binang. NTS. juli, s. 255-66. Efter
major l1.ag:nar Smiths a rtike l »Nordisk försvarssanwerkan» i Tii-:,
häft. 5/3G.
Utrikespolitik i. aUmiinhet.

The navy and t he clip lomatic hontioL Li eut.-comm. Frank S. :M.
Harrie, U . S. N. Rc's. l.JSNIP ap ril , s. 473-88 Tävling sskri-ft 19;)6. En unclrrsö•kninp; av clivlo rnatiens uppskattning a'
sjömaktons h et~rdc Is c oc h d ii. r a v följ ande utrikespol i tik med sä rskild hänsyn till Anwrikas förhåll anden. L}isvärd.
The Intomational Si.tuation. l'tcd. JRUSI maj n:r 522, s. 403. Artikeln hehancllar följande problem.
R(•occupationen av Rh en-zonrn.
Fransk-ryska pakten.
Italiensk -abessinska kr i get.
Pressures againsi peace. J... ieut.-comm. Ronald T. :Strong, U. S. N.
Res. USNIP, sid. 625-41). En tävlingsskrift, som m-håll it
fö rsta hedrande omnämnande år 1936. Behandlar don po.Jitisk a

Der französich -syr ische \'crtrag. l1.ccl . J\IR okt., s. 483-84. Redogörelse för fördraget och dess betydelse.
Forhancl lingcm• på :FJ åtekon1"erensen i London. Premierloitnant R
Scbccu. NTS. mars, s. 1l6-21. Redogörelse för konferensens
förhandlin ga r.
Flåtetraldaten av 1936. Premierloitnant R Scheen. NTS. maj, s.
223-29. Resume av övm-enskomnwlsen i London 1936.
London-Flaacl etraktaten 1936. Kaptajnlojtnant P. A. Morch. D. T.
f. S., s. 287- 302. översättning av traktatens ongeJska text.
Th e f utur(' of a rms limitations. Aclmiral Vv. H. Stanclley, U. S. ~.
USNU' okt., s. 1391-96. Synp unkter ang. f r ågan om rustningsbeg ränsningar.
Der gosun clP Manu am Bosporns. Kurt Siewert. MR okt., sid. 477
-81. Rodogörc;lse för övorensl;:ommelsen i Montreux aug. befästning av Dardanellcrna och dess betydelse.
Der Einf lu-"S der Ri.istungsbegr enzungen in den Abkommen von Washington und London auf die Entwi.cklung der Kriegsschiffstypcn. Dipl.-Ing. Wilh. Hadoler, Bcl'lin. MR nov., s. 546-57. Heclogön·lsc :J:ö r ovannämnda fördrags inflytande på krigsfartygst ypcm as u tveckl in g. Förtydligas a v ta heller.

Haseringsfrågor.

The ships that count. Captain l.Judley W. Knox, U. S. N. (Retired).
USNIP okt., s. 1412-26. Redogö·r else· för behovet av baser för
sjöstyrkor med exempel från vä rldskriget.
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Sjöluigct i alhnänhe,t; kombinerade expeditioner.

Naval warfarP. G. MR okt., s. 469- 72. R ecension av commandee
Cre,swel ls bok med denna titel.
Weltpolitik und ozoanisehe Kraftfel der. F. S. MR juni 1936, si d.
284-89. Synpunk tor på dc stora världshavens politiska och
strategiska ökade betydelse i modern tid. Läsvärd.
Im0degaaclse af Landgangsforetagner paa K ysten. Premierl0jtnant
N. 13. Schou. D. T. f. S. ap r il 1936, sid. 149- 73. Undersökning
a v :[rågan med hänsyn tiH de sen are krigserfarenheterna.
Folkförsörjning under krig.

Näringar och krig. Re d. Sv. T. n:r 4, sid. 282'-286, mars 1936. E n
kraftig vi dräkning med f örsvarskommissionens förslag ang. frakt omläggning och att lägga östersjökusten öde på sjöfart. Synnerligen läsvärd.
\Virtscha:Ctskrig und Neutralität im Weltkriege und nach den Satzungen des Völkerbun des. Korvettcnkapitän a. D. Metzenthin.
MR nov. 1036, sid. 528-39. R edogör else för en tävlingsskrift
år 1935- 36.
Sjömakts- och fartygsbyggnadspolitik

Die strategiseho Verteilung der Hauptflotten. Kapitänleutnant Kupfer. MR jur;i, s. 289-301. En undersökning beträffande för delningen med hänsyn till freds- och krigsuppgifter. Behandl ar
den försvarspolitiska grunden för förde,l ningen och redogör fö i;
den stra tegiska fördelningen för följande länder : England, Frankrike, Italien, Japan, Förenta Staterna. Läsvärd.
Sjörustningar, flottavtal och m arina typfrågor. E. Biöddund. Sv.
T. n:r 10, s. 687.
Ballistik.

En metod för bestämning av atmosfärkorrektioner på grafisk vä g.
Tho rston J,ohansson. Art. T. femte häftet, s. 150L.-.56. Om fattar följande avsnitt:
1. Nomogram för korrektion i lä ngcl.
2. Nomogram för korr ektion i sida.
3. Apparat fö r u ppdelning av lVikomposanterna Wl och
W t.
4. Ex. IJå användni ng.
Förtydljgas av fo rml er och figu rer.

-
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]3eräkning av sannolikhoten av dubbelträffar. S. Samsioe. Art. T.,
5. häftet. U ndersöknin g ang. sannoEkheten av att få en träff
inom en föregående projektils sprängradie.
Kanoner.
_A.ufstellung der Ar tillerie auf Grosskampschiffen. Admiral a. D.
Prenzel. MR juli, s. 332-37. En undersökning av italienske
amiralen de Feo i Rivista :M:arittima, mars 1936, med anledning
av en artikel av amiral Prenzel i MR, juni 1935.
Nochmals: Aufst eU ung der Artillerie auf Grosskampfschiffen. Admiral a. D. Prentzel. :M:R nov., s. 540--45. Fortsättning av polemiken mot italienske amiralen de Feo.
J,uftvärnsvapen av 25 och 40 mm. kaliber. S. A. Odelberg. Art. T.
1. och 2. häft., s. 1-13. Ytterligare några synpunkter i anslutni ng till en artikel i 6. häftet 1.935. Läsvärd.

Ubåtar.
Zur U-Bootstaktik. 'vVsz. MR mars, s. 117-23. Referat av en artikel i »Marineblad>> sept ember 1935 med titeln »Grunddragen
av en t idsenlig holländsk U-båtstaktib, författad av hollänililke
amiralen I. Bosma. Art ikeln är baserad på rön, vunna under
övningar 1931 och 1932 av holländska flottan i Indien.
The little gray ships. Boatswain M. A. Ranso n, U. S. Coast Guard.
USNIP sept., s. 1280-86. Behandlar minsvepning i engelska farvatten under världskriget.
U-Bootsgeleite. Konteradmiral a. D. Wolfram. MR, juli och aug.,
s. 323-32, 377-87. Redogörelse för de besvärliga. men nödvändiga arbetena för att hålla minfria vägar i tyska bukten föT
ut- ,o ch inlö;pandc tyska ubåtar. Läsvärd.
Flygplan.
Selbsttätige Flugzeugsteuerung. Major a. D. Otto Lehmann. MR
sept., s. 438--41. Redogörelse för fr ågans nuvarande läge. Fört ydligas av fig urer.
Delviklingon af militaere Luftrart0jer i de senare Aar. I ngeni0r,
cancl. pol yt. Leif Prytz. D. T. f. S. nov., s. 519-47. Omfattar
följande avsnitt:
1. Inledning.
2. Den tekniska utvecklingen av luftfarkoste rna.
3. Utvecklingen av militä ra fl ygmotorer.
4. :Moderna militära flygpla ns armering.
5. lnstrunwnt och utrustning.
6. Avslutning.
Läsvärd.
T1:dskri [ t i Sjöväsendet.

7
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Luftskepp.

Airships for naval service. Dr. William IIovgaard. lJSNIP, s. 362-li6.
Synpunkter ang. luftskepps användning och möjligheter i sjökriget.
British destruction of Zeppelins. L. P. Yates Smith. USNIP sept.,
s. 1242----46. Redogörelse lör dc metoder, som engelsmännen använde vid neclskjutandet av Zl'PPdinare undPr världskri get.
Hangarfartyg.

Die Flygzeugträger in cinem kCmltigcn Seekriege. Kurt Bronk.
MR, april, s. 173--79. Refl exioner med anledning av kapt• ·n
Stenbecks bok »Luftkrigiö ring cns mål och mecleh samt norske
kaptenen G. Bruns of:Ecntliggjorda artikel »Om hangarskcpp".

1.
:2.

Radion i förbindclsetjänsten.
R adions användning för navigering.
Förtydligas av figurer.

Radio.

:Nyere typer av radioror. Loitnant Bucltholz. NTS mars, s. 129-36.
Redogörelse fö r cle vi ktigasi e n ya rörtyper, som framkommit
under dc sena -t e fyra åren.
Förtydligas av figur er.
:Naval radio in Africa. Lieut.-comm . .T. J. Hughes och Chief radiom an 'N. E. T anncr, U . S. N. USN IP mars, s. 373-76.

Luftkriget i allmänhet.

Fö r·bi nd elsetjänsten i allmänhet.

Vulnerability of airsbips f or airplan e attacks. Lieutenant (j. g.) E.
K. van Swearingcr1 U. S. N. USNIP sept., s. 1244-46. Synpunkter p å möjlighet en att bekämpa luftskepp fTån flygpl an.
Huru böra bombanfall mot fiendens flygbaser organiseras ? B. Bj uggren. RRV A. H. o. T. n :r 8, s. 201.
Noen almindelige betraktinger om f lyets stilling som h jelpcvåben fo r
forsv m·et og hvor det organisasjonsmessig b0r inn ordnes. K apt.
N. Brnun. NTS juli, s. 276-85. Omfatta r följande avsnitt:
Flygets användning.
Andra uppgifter.
Luftvernsskyts. Kommandor K. E. Johansen. NTS sept., s. 303-S.
Behandlar automatkanonernas eg·cn sl;;:apcr. Särskilt Bofors n ya
25 och 40 mm. automatkanoner.
Luftvaernsskydningen, T eori og Te,k nik. Kaptajnlojtnant i Art. O.
H . Arentoft. D. T. f. S. sept., s. 411- 38. Omfattar följ and e
avsnitt:
A. Tekniska och taktiska synpunkter.
B. Luftvärnskorrektör en.
C. Skjutteori.
General Donhet og hans Laere. S0lo jtnant I . W est enhol z. D. T. f. S.
juli, s. 323-30. En kortfattad översikt grundad på en arti k<'l
ap rilhäftet av »The Royal Air Force,.

The na val communication system. R ca r-Admiral G. J. Ro weliff, U .
S. N. USNIP okt., s. 1460- 63. Redogörelse för signaltjänsten
inom Jlottan , s ärskilt radi o.

Flygets navigerings- och vällerlekstjänst.

Radiotekniken i Luftfartens Tj cnes,te. Kaptajnl0jtnant Bahnscn.
T. f. S. aug. , s. 384----409. Omfattar följande avsnitt:

]1.

N a yi geriugstjiinst en.

The United St.ates naval observatory. Oaptai n J . F. Hellwey, U. S. N.
(Retircd). USNIP okt., s. 1464-68. Redogöi·else, för observator iets uppkomst och utveckling.
Pilot ing and rnanoeu ve ring dia grams. Li enterrant O. J. Ballreich, U .
S. N. USNIP sept., s. 1238----40. Hj älpmedel vid na vigering. Fört ydligas av figurer och tabeller.
Helt nya tidvatienstabclleT. Redaktionell. N au t. Tidskr. sep t., n :r 9,
s. 262. Påpekar omläggning uneler 1937 av Admiralty Ticle Tables.
Three simple navi gational nomograms. H. R. Grumman. USNIP aug.,
s. 1117- 22. Behandlar hjälpmedel vid navigeringsber äkningar.
F örtydligas av fig urer.
Nogle Betragt.ningcr over Stedlinieber egningen. Orlogskaptajn J.
H auptmanu-Andeesen . D. T. f. S. juli, s. 309- 22. En utredning
med särsk ild h änsyn till dansk navigationsundervisning och med
>> Dansk nautisk T alwlsamling» som end a hjälpmedel vid beräkningarna.. Förtydligas av räkneschema och figurer.
II. O. 9. Boatswain H. V. Hopkins, U . S. Coast Guard. USNIP maj,
s. 677- 78. Redogörelse föir användning av viss lägebestämningsmetod vid n a vi gering.
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Additional uses for H. O. 211. Hubert Hinkel, jr. USNIP juni, s.
848-56. Användning av vissa metoder vid astronomisk naviga.
tion. Förtydligas av figurer och exempel.
Nornagrafisk l0sning av h0ideformele n. R ektor, dr. phil. Almar Naess.
NTS april, s.153-69. Redogörelse för navigationsp roblems lösning
genom användning av nomografi. Innehåller följande avsnitt:
.
1. Inledning.
2. Nomagramm ets användning.
3. Nomogramm ets teori.
4. Exempel och tabeller.
Förtydligas av formler, figurer och tabeller.
Väderlekstjä nst, meteorologi.
Hurricane warning signals. Lieut.-comm. F. R. Francke, U. S. N av.
Res. USNIP mars, s. 360~61. Exempel på huru fiskebå tar
kunna erhålla stormvarning av flygplan.
The water cycle between the ocean, atmosphere and l and. Dr. George
F. Mc Ewen. USNIP juli, s. 956-68. En meteorologis k avhandling betr. i titeln angivna fenomen.
Temperaturm ålning ombord på skib. :Meteorolog Nils Russeltvedt.
NTS okt., s. 349----63. Omfattar följande avsnitt:
A. Lufttempera tur (med instrumentbe skrivning, figur er
och beräkningar) .
B. Havets yt:tempcratur (med instrumcntbc skrivning).
Vaerkarter ombord. Prcmierl0itn ant H. Lowzow. NTS maj, s. 230
---36. Synpunkter ang. väderlekskar tors uppgörande och användning ombord.
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Föredrag hållet i S0e-Lieutena nt-Selskabet d. 11/2--36. Redogörelse för dc olika gasernas verkan samt skadornas förebyggande och behandling.
Lidt om kemiske Kampstoffer. S0l0jtnant Toybelr g-Frandzen M.
Ing. F. D. T. f. S. sept., s. 467-503. En ingående redogörelse
för stridsgaserna s kemiska, fysiska och fysiologiska egenskaper
och h ärmed sammanhäan gnde f rå gor. Förtydligas av formler
och figurer.
Gassvem på handelsskib. Premierlojtn ant R. Scheen. NTS sept., s.
316-29. Omfattar följande avsnitt:
1.

2.
3.
4..
5.

Inledning.
Verkan av gasangrepp.
Sanering, efter gasangrepp.
Behandling av personal som nedgasats.
Behandling av materiel som nedgasats.

l\'Iaskiner och bränsle.
Nya propell crkonstruktio ner. Civ. ing. R. H. Larsson. Naut. Tidskr.
sept. n:r 9, s. 266. Ang. Voith-Schnei derpropellern och KortDiise-tunnlar.
An amazing demonstratio n of wator as fuel. Capt. E. P. Jessop, U.
S. N. (retired). USNIP mars, s. 385--89. R edogörelse för en
otrolig demonstratio n, då vatten särskilt behandlat kunde driva
en explosionsmo tor. Uppfinninge n som gjorts av en portugis
John Andrews, yppades icke av denne då han icke fick i handen
de 2,000,000 dollars han begärde. Läsvärd. Otroligt!

Kemiska kriget.

Skeptlsbyggn adstjänsten i allmänhet.

Chemical warfare. Commander B. A. Flanigan, U. S. N. USN IP
april, s. 497-506. Redogörelse för gaskrigets tillkomst, olika
slag av gaser, deras användning, särskilt i sjökriget.
Gasfilters och dimfiltcrs verkningssät t. Erwin Engcl. Art. T. fe mtr
häft., s. 157-66. Omfattar följande avsnitt:
1. Gasfil ters verkningssät t.
2. Dimfiltrets verkningssät t.
3. Jämförelse av gasfilters och dimfilters filtreringsmekanism.
Förtydligas av figurer.
De kemiske Krigsmidlers Virkning paa den mcnneskelige. Organisn1e.
Overlaege i Fiaaden Holger Rud. D. T. f. S., s. 331--43, 357-S3.

Schönheit im K riegsschiffba u. Walter Schulz, Altenwerder. MR
maj, s. 244-4.1. Synpunkter ang. krigsfartygen s utseende. Fört ydligas av figurer.
Hvad vi må betale for farten. Kaptein J. Eckhoff. NTS mars, s.
125-29.

Motortorpedb åtar.
Motortorpedb åtens ut.vikling. R. S. NTS okt., s. 377-79. Redogörelse för båttypens uppkomst och användning under världskriget samt utveckling efter kriget.
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Handelskrig.

Personalorganisation.

Undervannsbåten i en fremt iclig handel krig. Kap tein T. K. Olafseu.
NTS april, s. 170-74. Unelersökning av frågan i samband med
t yska ubåtsvapnets nydaning och elen nuvarande internationella
spänningen. Undersöker bl. a. internationella överenskommelser•
värde i l,;:rig.
·-

:Naval personcl o[ today. Rear-Aclmiral Aclolphus Andrews, U. S. N.
USNIP okt., s. 1402-1407. Behandlar utbildningen av och fordring arn a på officerare, m anskap och reservpersonaL

Sjökadettutbild nin g.
Skyddstjänsten.
En kort metade for lekkbcrcgning. Kommandorkaptein Lorcnt zen.
NTS mars, s. 136-39. Anget· en metod för beräkning av läcka ns
storlek, om olika rum bliva l äck. Förtydligas av diag r am.
Hälso- och sjulnånl.

Arsberättelse i hälso- och sjukvård. N. :Molander. TiS n:r 9, s. 517.
Avhandlar sj ukelomar hos dykare samt metoder för utrotning av
ohyra ombord och i land.
Arsberättelse i hälso- och sj ukvå rd. N. :Molander. TiS n:r 10, s. 56fl.
Yissa medicinska rön ang. elykarsjuka o. dyl.
Behandling av llersonalen.

The Lower Deck, Past and Present. Part II. (Lecture). Rear-Admir a l.
J. F. Sommarville, C. B., D. S. O. JRUSI maj n:r 522, s. 303.
Kring sekelskiftet var korrup tionen allmänt utbredd inom flottan. So J'skilt var dotta fallet inom beklädnads- och utspisningsstaterna och mark0t0nte rirörelsen. Allmänna klagomål och utredning av kommitteer, som så småningom r ådde hot på det
onda. En rad stridigheter om avlöning ar och andra förmån er
avslutas med Invergo rclonmyteriet. Slutligen behandlas nuvarande förhå llanden, som i stort sett anses vara goda.
Artikeln är läsvärd, och dess s lutsatser äro väl tillämpli ga
på våra för hållanden.
Human engineering and the nav.v. Li.eut. -comm. Pr eston S. Lincoln ,
U. S. N. USNIP mars, s. 353-56. Påpekar betydelsen av prov
för att rätt kunna fördel a manskapspersonalen till de y rkesgrenar, för vilka de lämpa sig.

·tbe United States N aval Academy. l'tcar Aclmiral D. F . Sellcrs, U.
s. N. USNIP okt., s. 1427-34. Synpunkter aug. utbildningen av
sjökaelett er och redogörelse fö r elen nuvarande utbildningen.
Officersbefonhan och avlöning.

Frän försvarsv~isenclcts lönenämnd. U off. mars n :r 6, s. 146-151. R eservstatspersonalens lönc- och pensionsförmåner. Arvoden. Tablå
över :f:ör eslagna reservsta,t slöner.
Facing the issue-sclection. Commander R O. Davis, U. S. N. USNIP
maj, s. 646--48. Synpunkter ang. befordringarna inom officerskåren vid amerikanska flottan.
Selectiun for promotion. Commander J. VIT. Reeves, jr, U. S. N. USNIP
maj, s. 649-52. Ang. befordringsgrunderna inom flottan.
.1-didclle of the road in promotion. Lieut.-comm. A. O. R Bergensen,
U . S. N. USNIP juni, s. 804-8. Synpunkter aug. befordringsfrägan inom amerikanska flottan .
.Fitness reports and selcction. Lieutenant J. S. Holtwick, Jr, U. S. N.
USNIP juli, s. 964.-68. Synpunkter ang. befordringsförhållandena inom officerskåren vid amerikanska flottan.
Selection by merit. Lieut.-comm. Lincoln Lothrop, U. S. N. Res.
USNIP aug., s. 112-16. Synpunkter ang. befordringsgrunderna
inom amerikanska flottan .

Reservoffice1·are.
Naval reserve educational centers.
S. N. USNil:' juni, s. 832-35.

Licutenant Eclw. B. Arroyo, U.

Befordringsfrågor i allmänhet.

Sjömansutbildning.

Selection and m01·ale. Commander Francis S. Chaven, U. S. N. USNH '
aug., s. 1105-11. Synpunkter ang. befordringsgrunderna inom
amerikanska flottan.

-Seemännische .Fortbildung. Kapitänleutnant Schulze-Hinrichs. MR
april, s. 168-73. Påpekar nödvändigheten av sjömanskap samt
angiver n åg ra medel för don fortsatta utbildningen.
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Den brasilinnske marins skolcskib >>Almirante Saldanha>>. Loitnant
Buchholz. NTS okt., s. 374-77. Beskrivning av fartyget, vilke t
besökte Oslo 2-7 juli innevarande år.

J{ystartillerie ts uniformering . Kapt. i Kystart. L. Leidits. NTS
sept., s. 329--32. Behandlar frågan med hänsyn till överföringen
till marinen. Förordar marinens uniform.

Sveriges fö,rsvar.

Marin UJlplysningsv erksamhet.

Vårt försvar . Rj. Falk. VF n:r 3. En granskning av 1936 års f örsvarsordning .
Den svenske forsvarskomm isjons betcnkning angående Kystartilleri et.
Kaptein i Rystartilleri et Leif Lcidits. NTS mars, s. 121-2!5.
Referat av betänkandet.

gvorledes bringe l\iarincn mermere folket? L0itnant Fr. W. Miin~ter.
NTS juli, s. 267-76. Ang. propaganda för att göra marmen
känd och populariserad.

KustaJ·tilleri et.

Drogden Fyr. Fyrdirekior, Kommandor kaptajn Sincling. D. T. f. S.
mars, s. 101--16'. Redogörelse' för förslaget till byggandet av
fast fyr i stället för fyrskepp. Byggandet är utlämnat på entreprenad och beräknas kosta 557,880 danska kronor.
F 0 rers og los'-s ansvar. Kommand0r G. Kielland. NTS mars, s. 111
-15. Unelersöknin g beträffande fartygsbefälh avarens ansvar,
då lots är ombord för lotsning.

Kystartilleri et. Kaptein i Kystartilleri et I. Hoel. NTS sept., s. 30916. Unelersöker denna för norska kustartillerie t aktuella frå ga,
seelan kustartillerie t överförts till marinen. Omfattar följan de
avsnitt:
1. Utbildning vid härens krigsskola.
2. Utbildning vid sjökrigsskola n.
3. Special- eller enhetsutbildn ing.
Artilleriets nya reglementen och instruktioner . överste H. Schmiterlöw. Art. T. n :r 3 och 4 häftet, s. 41. Redogörelse för >>Artillerikommittens>> arbeten jämte några randanteckn ingar.
Meddelanden från Kustartille,r iets Reservofficer sförbuncL RAT. 1.
halvåret, s. 17-54. Redogörelse dels för förbundets verksamhet,
dels återgivande av de föredrag, betitlade >>Folkpsykolo giska faktorer i försvarsfrågan>> hållna av chefredaktör Allan Vougt och
majoren Sven Allstrin vid förbundets å1·smöte onsdagen den 11
mars 1936.
Traktorfråga ns nuvarande läge i vårt land. Erik Gillner. Art. T.
femte häftet, s. 125-149. Omfattar :[öljande avsnitt :
L Det militära behovet av traktorer.
II. Allmänna principer för anskaffning a v traktorer.
III. Vilka egenskaper i stort böra de traktorer hava, som
avses för de olika ovan angivna militära ändamålen ·?
IV. Det nuvarande >>civila>> traktorbestån det.
V. Traktorer, som f. n. finnas vid armen el. vid behov
lämpligen böra tagas i anspråk för mil. ändamål.
VI. Nyare inhemska traktorkonstr uktioner.
VII. Några reflexioner med anlecln. av traktorfrågan s lägei vårt land. Förtycll. av fig.

Lots- och fyrväseJHlet.

Sjömätning.
Opmaaling med Ekkolod i danske Farvande 1935. Kaptajnl0jtn ant
E. J. Saabye. D. T. f. S., s. 261-74. Redogörelse för använd
lodtyp (Atlas) samt lodetS användning i danska farvatten under
år 1935. Förtydligas av figurer.
The hydrographic office. Captain L. R. Leahy, U. S. N. USNIP
okt., s. 1469-72. Redogörelse för verkets uppkomst oC'h utveckling.
IIandelsflott an: omfattning, bemanning, hjälpfartyg.
What of the auxiliaries? Robert Barry. USNIP juli, s. 983-90.
Synpunkter ang. trängfartygs frågan inom amerikanska flottan.
Genevekonve ntione rna och deras verkningar. Red. Naut. Tidskr. n:r
11, s. 319.
Arbetstiden och bemanningen regleras internatione llt - en reclogö,r else för sjöfartskonfe rensens res. Red. N au t. Tidskr. n :r 11, s. 328.
Die Welth andelsflo tte 1936. Oberregierun gsrat i R. H. Bensten. MR
se,p t., s. 445-49. Redogörelse för ställningen 1936.
The American merchant marine. Eclmund A. 'v\Talsh. USNIP okt., s.
1397-1401. Behandlar handelsmarin ens roU för nationalekon omin.
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Streifblickc> auf clen geschichtlichen Kampf um die deutsche Kiiste.
G. MR jan., s. '1- 10. Synpunkter ang. striderna om tyska
kusten m ed hänsyn till tysk sjöfart och s jöm akt.

Befälsknmpetens.
:Medicinalstyrelsen och sjösäkerheten . R ed. N au t. Tids kr. n :r 8, s.
231. Kritik av nya systemet fö r färgsinnesundersökningar.

Li vräddningSYiisendet.
Staten och livräddnings väsendet. R ed. N au t. tidskr. aug. n :r 8, s.
2.28. Yrkande på mera statshjälp till livräddningsväsendet.

Frivillig motorbåtskår.
Frivillig motobåtsflåte. .Leitnant E. Marstrander. NTS, s. 2.16- 23.
Redogörelse för organisationer, särskilt de svenska, sam.t nå g ra
synpunkter på f:rågan.

Svenska sjöförsyarets historia.
Sjöförsvarsfrågan förr och n u.

O. L ybeck.

TiS o.Jd. n :r 10, s. 586.

Arkhfrågor.
Bibliograf i. R edaktionell. Art. T. 1. o. 2. häft., s. 14- 40. En utförlig f örteckning på artiklar i militära tidskrifter år 1935, dt>lvis med redogörelse för huvudinnehållet.

Utländsk sjökrigshistoria.
The naval Surgeon afloat during Nelson's time. Capt. C. B. Camerer
(M. C.) U. S. Navy. USNIP dec. 35, s. 1804- 10. Redogörelse
för sj ukvården ombord under ovan nämnd tid.
Sailing vessels of t he eig hteenth century. Lieutenant Milo R. W illiams (C. C.) U. S. Navy. USNIP jan., s. !J.--27. Beskrivning av
segelfartyg under i:frågavarande tid. Förty dligas av bilder. I ntressant.
I<'ulton and Decatur. Hanson W. Baldwin. USNIP febr., s. 231- 35.
R edogörelse för ett hittills icke publicerat dokument, kontrak tet
m ellan Fulton och commodore Stephen Decatur a ng. en »nnderva ttenskano n ».
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bataille des Saintes. övcrsättn. av svenska orginalet av \V. Clasen.
R:M: mars-36 n :r 19:), s. 330~349. Frans ka flottan under Comte
de Gras.se l•csegrades av engelsmännen under befäl av amiral
Rodney vid Antillerna 9/4- 1782. Den ano nyme författaren till
skildringen, so m i original återf innes i Danska Marinens bibliot ek i Köp enhamn, antages vara den i fra nsk sjötjänst till lieutenant dc vaisscau befordrade Charles Gustave Törnquist, som
med stor utmärkelse deltog i drabbningen. 34 sve.nska officerar e
delto ga m ed offieiellt svenskt tillstånd under k rig et på fransk
· sida.
Helgolands E ecle ntung und Grösse iu alter Zeit. Prof. Dr. R. Hennig.
MR mars, s . 128-33. Foris ätt ning .o ch avslutning av en artikel i föregående häJte.
Vore Priseskibe. Kay Larsen. D. T. L S. april-36, s. 174-82. Redogörelse för de pri ser, som togas av danska flottan under kriget l8\:l4.
Aktstykker vedrenmde Norges s jeforsvar uneler krigen 1807- 1814. F.
Beutlich. NTS april 36, s. 177-83. Fortsättning. Omfattar
,Den brittiska sjöstyrkan i norska och danska Jarvatten 1808»,
dispositioner och operationer.
Eine englisch-italienische Seeschlacht vor 125 Jahren. Dr. J .o sef :Nlärz.
MR april- 36, s. 190- 91. R edogör :Eör det enda fall, då engelska och italienska f lottor sammandrabbat, näm.ligen vid Lissa
den 13 mars 1811.
Aktstykker vedr0roncle Norges s jcrl'orsvar under krigen 1807-1814. F.
Beutlich. NTS maj 36, s. 23(}.-43. Forts. från föregående häfe.
Omfattar: »Den britiske sjestyrke i norske og danske farvann
1808 >>.
Ki.istenangriH und Ki.istenvertoidigung. Linionschiffs-leutnant a. D.
Ing. P. Freiherr Handel-Mazzet.ti. MR maj- 36, s. 213-29.
Redogörelse för kustfästningsstrider från erövring en av Gibraltar
uneler sp anska tronföljdskrigot 1702-1713 t. o. m. världskriget
jämte kommentarer. Mycket läsvärd.
Sea power in the Ameri ca n revolution. Lieutenant Ernest M. Eller,
U. S. N. USNIP juni-36, s. 777-89. Tävlingsskrift, som erhållit h edrande omnämnande år 1936.
Geclanken i.iber See,taktik und Schiffbau vor 50. J ahren. G. (Red.).
MR aug.-36, s. 369-77. Innehåller följande avsnitt:
Pansar och kanone r under 1880-ta let.
Genomslagningsfö1rmåga.
Taktik.
Skeppsbyggnad.stekniska fordringar.

La
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Zur Strategie cle 1. engli cl1·nicclerl ändischen Krieges. Dr. F. Graefe
:Nl R sept.-36, s. 421-29. Redogörels e för de strategiska priu:
ciper, Yilka tillämpade s under nämnda krig.
Aktstykkor Yedror('ndc Norges sjoförsvar uneler krigen 1807-1814. F
Bcutlich. NTS okt.-36, s. 363-73. Fortsättn. Omhandlar ,Krigs:
händelsern a på norska kusten år 1808,.
,,En forspiclt Cbancc,. Orlogskapt . F. A. H. Kjolscn. D. T. f. S.
nov.-36, s. 548-58. R ecension a v histo risk redogörelse , av
franske lieutcnant dc Vaisseau Fave, omfattande ett planerat
franskt inYasionsfö retag mot Tysklands östersjökus ter kri get
1870-71. Förutsättn . :för företaget var en mil. allians med
Danmark.

Världskrig ets historia.
Zum 20. Jahrestag der Schlacht vor dem Skagerrak. Viceadmira l a.
D. Dr. h. c. Groos. MR juni-36, s. 265-84. En åtorlJlick på
slaget med heinsyn till taktik, befälsf öring och inverkan på sjökriget i fortsättnin gen unel er världskrige t. Mycket läsvärd.

Vä•·ldskrig ets sjökrigs.his toria.
Die Kämpfe an der bclgischen Kii.ste und um die belgischen Häfe n
im Herbst 1914. Kapitän zur See a. d. Wonigor. MR mars-36,
s. 105-17. Reclogörels o för de häftiga striderna om Flandernkusten under ifrågavara nde ticlsskedo. Omfattar följande avsnitt :
Läget i mitton av oktober.
stridernas förlopp.
Aterblick
Det ryska anfallsföre taget mot Sverige av 1914 - nya dokument. E.
Biörklund. Sv. T. mars n:r 4, s. 231-255. På originaldok ument
grundad saklig utredning om don övorhänga nde krigsfaran för
vårt land 1914.
Synnerlige n intressant och läsviird!
"Albatross , Kamp, Et 20 Aarse-Minc le. Kaptajnlö jtnant Lm·ck. D.
T. f. S. ma rs, s. 117-27. En översättnin g av en artikel i Göteborgs Handels- o. Sjöfartstid ning, don 29/6 1935, betitlad ,striden vid Ostergarn cle.n 2 juli 1915 och dess militära bakgrund,.
German naval history of the world war. Lieutenant Roland E. Kr amze, U. S. N. UNS IP mars 36, s. il21-28. Reflexione r med anledning av T?sklands sjökrigshis toria uneler världskrige t.

·ussiske angreppspl aner mot Sverige 1914. E. E. NTS april, s.
174-76. Referat av och reflexioner av kom.-kapt. BiörklunciE
artikel å Blekinge Läns Tidnings Marinsida elen 21 mars 1936.
Jutland from S. M. S. B 110. Karl Hheydt. USNIP mars 36, s. 689
-701. Redogörels e för skageracks laget såsom det syntes av en
officer på jagaren B 110.
Das eurasiatisc lw Eismoer als Kriegsscha uplatz. Kapitän zur See a.
D. Paul Ebert Weimar. MR maj-36, s. 240-44. Redogörels e
för I shavshamn arnas utveckling och betydelse och företag mot
desamma under världskrige t.
Die Verluste der tLirkischen Kriegsmar ine im Woltkrioge . R. I. Lusar,
R. D. O. .M]{ okt.-36, s. 498-504. Redogörels e för förlusterna
enligt tillgänglig a källor.
Oberleuten ant zur See Rei nhold SaUzwedel zum Geclächtnis . v. B.
MR nov-36, s. 521--27. Redogörels e för hans bedrifter under
världskrige t. l-Ians nawn har tilldelats on av Tysklanels nya
ubåtsflottil jer.

De

l

Diverse.
Naval tactics fo r land wadare. Major George J. B. Fishor, U. S.
Army. USNIP sept. 36, s. 1295-99. Behandl ar de förändring ar,
som tillkomsten av tanks m. m. medfört i lanclkriget.
Nationalism ens skepnader och grundiclecr , I och Il. överstelöjt n. T.
Holm. Off. bl. 8/36 och 9/36.
Searchligh t barrage in night lan dings. Captain E. P. J oss op, U. S.
N. (Rotircd). USNIP juni 36, s. 839----41. strålkastar belysninge ns
bl änd:mde verkan på försvararn a vid landstignin gsföretag.
Soyjetunio nen.
Soviet Naval Doctrine. D. Fccloro:Cf White. Jl'\USI aug.-36 n:r 519,
s. 607. :Förf. r edogö r för försöken att omstöpa sjöstrategi en efter
marxismen s ideer. Flottan operorar tillsamman s med armen. En
anfallande fior.ttlig flotta mötes mr'd komb inerade anfall av
olika vapens lag, samtidigt från olika riktningar. Svårighete rna
att iscensätta ett sådant anJa l l. Ledarens plats, i land, ombord
ellPr i lu[ten.
Tyskland.
Deutscbo Kricgsschi ffsnamen, die wioderkohr ten. Alfred G. Nagel.
MR mars-30, s. li33-38. Behandlar fa rtygsnamn et "Frauonloh "
som förekommi t fyra gånger seelan år 1855.

-

-
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Braucht Deutschland c i no Flussflottilie "? Erich Mahlo,
172-77. U n dersökning med hänsyn till
okt.36, s. L
heterna av behovet av en flodflottilj för Tyskland.
det resultat att organisationen redan bör finnas i

Dessa u. Mn,
k rigscrfaren.
Kommer till
fredstid.

Andra avsnittet behandlar kort-fattat en flottas sammansättning, olika fartygstyper och deras uppgifter, Dominions sjöstyrkor samt flottans baser.
L'.Amir al BPatt:y. Comm. A. Thomazi. Le. Y. n:r 2765, s. 163-164.

Förenta Staterna.

Danmark.
Kystmi lisen 1801-14. Paul Rm1s. D. T. L S. scpt.-36, s. 439-48.
Utdrag ur en avhandling, utarbetad efter tryckta och otryckt a
källor med understöd av Carlsen-Langes Lcgatstiftelse.

Norge.
Ad Yåre overflatefart0re r - En vu rdering av farten. Kapt. G. Hovdenale NTS mars 36, s. 139-42. Polemik med anledning av en
artikel i februarihäftct.

Storb ritanni en.
The Effcct of the DeYelopm ent of Air Power on British Interests i
the 1\iediterrane,a n. (Go ld medal essay 1935. Air). Wing Commander the Hon. R A. Cocbrane, A..F. C., H. A. F. JRUSI
maj-36 n:r 522, s. 239. Synnerligen läsvärd och k larläggande
artikel. I olik a a vsnitt behandlas:
Kort historisk översikt av Englands polit iska och stt·ategiska intressen i .M edelhavet.
Flygpl ans egenska pm· och möjligheter.
Luftvärnets möjligheter.
LuJ:tstr idskr after i Meclelh a vet.
Försv aret av flottan och dess baser.
Försvar av trupptransporte r och sjöhandel.
Indirelda försvarsåtgä rder.
Sam manstfillning.
Förslag.
The Royal Navy. I. Administ r ation, Organisaiion and D irectioll.
II. Tlw functions o.C t he various units of the fleet. I. Lieut.Comm. D. L Raymond, R. N., II. Lieut-Comm. F. W. Lipscomh.
JRUSI maj-36 n:r 522, s. 377. Artikeln är det försia ledet i en
serie artiklar, avseelda att göra de olika vapengrenarna bättre
kända för vara n dra.
Första avsnittet behand lar med kort historik först amiral itetets organisation och sedan organisationen av >>The Nav nl
Staff».
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Early salvage work on the U. S. 8. S-51. Mark :Mc Intyre Spaulding.
USNIP mars-36, s. 329--313. Redogörelse för de första räddningsförsöken, baserad på en reporters anteckningar.
The United States fleet. Admiral Arthur Japy Hcpburn, U. S. N.
USNIP okt.-36, s. 1443---46. Ett uttalande av högste befälhavaron för amerik anska flottan.
The United States navy and its functions. USNIP okt.-36, s. 1383
-90. Atergivandl' av ett fö r edrag för Metropolitan Club, Washington, hållet av H. L. Roosevelt, Assistant Secretary of the Navy.
The na val finaneo and suppl y school. Rear-Admiral David Potter (S.
C.) U. S. N. USNIP aug.--36, s. 1138-40. Redogörelse för de
metoder efter vilka skolan arbetar.
Our na.vy today. Claude A. Swanson, Secretary .of the Na.vy. USNIP
okt.-36, s. 1379-82. R edogörelse för amerikanska flottans tillkoms t, nuvarande marinpolitik och behovet av hjälpfartyg.

Japan.
Japans marinpolitik

Tocla Ishim.oru.

V. Fl. sept.-36 n :r 9, s. 129.

Ålandsfrågan.
Die Befesligung der Alandsinseln währencl des \Veltkrieges. F. W.
Bor gman, Kilo (]!"inland). MR sept.-36, s. 430-37. En redogörelse för befästningarna, deras tillkomst och betydelse. Förtydli gas av kartor och fo·t ografier. Läsvärd.

Flotta -

flyg.

Aircraft attacks or gunfire against warships. Lieut.-comm. M. H.
C. Yo un g, R. N., late Fleet Air Arm. JRUSI maj-36 n:r 522,
s. 330. Efter en del spe,k ulativa, ur flygets synpunkt ganska.
pessimistiska beräkningar, kommer förf. fra m. till följande striclsmässiga träffprocenter:

-
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Högbombanfall 0,4, varvid 61 % flygplan beräknas n ed.
skjutas.
störtbombanfall 1,6, varvid 60 % flygplan beräknas ned.
skjutas.
Torpedattack 2,25 %, \·arvid 85 % flygplan beräknas n ed.
skjutas.
Dessa siffror låter förf. emellertid sedan gälla även för ett
antaget massanfall av 1,000 flygplan mot en flo.t ta av 8 slag.
skepp och 8 kryssare, och r esultatet blir endast 8 träff.
Slutsa ts : artilleri ojämförligt överlägset.
I artikeln framskymtar en del intressanta detaljer från de
amerikanska bombförsöken för flera år sedan.
Naval aviation. Rear-Admiral A. B. Cook, U. S. N. USNIP okt.-36,
s. 1455-5b. Synpunkter ang. det marina flyget och dess intima samband med flottan.

