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Det franska marina flygvapnets organisation.
I november- och decemberhäftena 1930 av den franska
tidskriften »La H.evue Maritime » förekommer en artikel angående det franska marina flygvapnets organisation, författad
av Lieu tenant d e Vaisseau Pierre Barjot.
Art ikeln, som erhållit franska sjökrigshögskolans årspris,
har utomlands flerstädes väckt ett berättigat uppseende. Då
densam ma inn ehåller åtskilliga synpunkter, som även äga tilllämpligh et på våra egna förhållanden, h ar det ansetts lämp-ligt att _här lämna en redogörelse för innehållet. Bearbetningen avser emellertid icke någon kritisk granskning av artikeln,
utan utgör endast en sammanfattning av den franska författarens synpunkter.

Genom den 24 september och 2 oktober 1928 utfärdade
bestämmelser upprättades i Frankrike ett självständigt flyg ministerium, varigenom_ landets försvarsorganisation kom att
avsevärt förändras .
Detta ministerium förenar under sig allt flygväsende, det
IUå nu vara lantmilitärt, marint eller komrnerciellt, på samma
sätt som i England och i Italien.
Ser man förhållandena ur försvarssynpunkt, finner man
alltså, att arm_ens och marinens flygvapen sanunanförts till
ett enda självständigt flygvapen , vars uppgift skall vara att
sam verka med arm.en och marinen för landets försvar. Det
Inarina flygvapnet har skilts från marinen i övrigt för att inorganiseras i d et självständiga flygvapnet.
Tidskrift i Sjöväsendet.
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Man gör sig då den frågan: >> Är en sådan lösning av
blemet fördelaktig för landets försvar? Och framför
är den förenlig med ett ändamålsenligt utnyttjande av de
stridskrafter, vilka äro avsedda att strida tillsammans

pro.
allt,
flyg.
med

1narinen? ''
Det är denna fråga som omedelbart framställer sig och
som utgör bakgrunden till striderna om nyttan överhuvudtaget av ett flygministerium. Det är icke bildandet av ett organ, som omfattar de olika grenarna av flygväsendet, som fö ranlett tvisterna, utan det är frågan om nyttan av ett mini">te rium , so1n har befäl över samtliga flygstridskrafter .
Hela organisationsförändringen vilar , från militär synpunkt sett, på teorierna om luftkriget .
Enligt anhängarna av dessa teorier äro boinbflygeskadrarna kallade att bliva det mest effektiva och fruktansv ärda
krigsinstrumentet, enär de kunna sprida förstörelse över alla
delar av fiendens territorium, innan lant- eller sjöstridskrafter
kunna få tillfälle ingripa. Och det är försvaret mo~ dyl ik:l
härjningar från luften, som framtvingar uppr ättandet av ett
självständigt flygvapen , sammansatt av flygstridskrafter för
jakt och för repressalier. Till sjöss skulle flygvapn~_ts ~U
makt icke vara mindre fullständig. Det skulle snart fordnva
från havets yta alla stora örlogsfartyg. Teoriernas talesman
åberopa bl. a. som stöd för sin uppfattning amiral Percy ScoH' s
tes: >> Flyget och ubåten skola tvinga pansarfartygen från h a ven >>. Flygstridskrafternas oberoende verk samhet över land
såväl som över hav, deras nya mål, herraväldet i luften, u pp sökandet och förstörandel av fiendens flygstridskrafter, alla
dessa faktorer berättiga förenandel av alla flygstridskrafterna till ett flygvapen ingående under ett särskilt ministerium.
På så sätt sammansättes också försvarsorganisationen sym etriskt av stridskrafter till lands, till sjöss och i luften. Och
dessa stridskrafters ständiga samverkan skulle säkras genom
införandet av en minister för landets försvar, stående över de
tre försvarsgrenarnas ministrar.
I bestämd motsats till nu nämnda teorier står princip en

oJ11 fl ygvapnets utnyttjande för de militärt uppnåeliga målen.
r;nligt denna är flygvapnet icke något annat än ett vapen jämförb art med allra andra; ett visserligen mycket kraftigt sådant, m en vars mål icke framför allt ligga i luften . >> Kriget
]lar ej luftens behärskande som mäl. Kriget utkämpas pä
zond, clär folken leva, och till s_iöss, där den för folk ens uppe]!älle och verksnmhet nödväneliga samfärdseln försiggclr. Det
är följaktl igen logiskt att landets försvar uppdelus i tvenne grenar, elen erw för territoriets skydel och den andm för skyddet
av d e m oritimo förbinclelserncu Betraktat är dessa synpunk-

ter blir det självständiga kriget i luften i själva verket ingen
ting annat än en form av försvaret av landområdena eller
skyddet av sjöförbindelserna. Och det vore ologiskt och t. o.
m. farl igt att under en fristående ledning ställa de flygstridskrafter , vilka direkt eller indirekt skola arbeta tillsammans
med arm en för territoriets försvar eller med marinen för skyddet av sjöförhindelserna. Dessutom är flygstridskrafternas
självständiga verksamhet mycket mera skenbar än verklig,
och i synnerhet vad beträffar sjökrigföringen framkallar skapandet av ett särskilt flygministerium synnerligen svårlösta
problem rörande sambandet mellan sjö- och flygstridskrafter.
P å detta sätt har motståndet mot det >> Oberoende ,, flygministeriet framträtt , och motsättningarna hava blivit särskilt
kraftiga i fråga om det marina flygvapnet i alla länder, som
äga en m era betydande marin. Så är förhållandet i England
och så är det även i Italien , och då i Frankrike det självständiga flygministeriet upprättades, restes de skarpaste invändningarna mot detsamma från marinministern, vilket f. ö.
mycket förv{made den franska allmänheten.
Vilka äro då sambanden mellan krigföringen i luften och
krigföringen till sjöss? Motiverar >> herraväldet i luften >> det
självständiga flygvapnet? Eller är 'flygstridskrafternas ~n
sättande över havsytan i så stor utsträckning anknutet till
skyddet av sjöförbindelserna, att det rättfärdigar marinens
kontroll över dess flygvapen?
Det synes vara lämpligast med hänsyn härtill att i första
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hand söka klargöra det marina flygvapnets uppgifter, dess säregenskaper och dess metoder.

Det marina j'lygvapnets uppgifter.
Man delar det marina flygvapnet i landbaserade och fartygsbaserade flygstridskrafter, men denna indelningsgrund h ar
egentligen mera avseende på startförhållandena än på användningen. Man bör dock hålla fast vid att de landbaserade flygstridskrafterna - >> kustflygeb - särskilt avse försvaret av kusterna, under det fartygsbaserade flygstridsk rafter
böra förse flottan med ett flygvapen för insättande i operationerna till sjöss. I den mån de landbaserade flygplanens
aktionsradie ökas, komma desamma att jämsides med de fa rtygsbaserade flygstridskrafterna taga del i operationerna t ill
sjöss såsom en verklig, självständig från landbaser opererande del av flottan. Först skall därför uppm.ärksamheten h är
ägnas åt kustflyget, som i framliden kan komma att n ä en
ansenlig utveckling, framför allt vid Europas ej alltför vidsträckta innanhav.

Kust flyget.
Kustförsvaret bygger på en samverkan mellan stridskrafter i land och sjöstridskrafter, vilka senare utgöra ett slags
första försvarslinje, under det stridskrafterna i land bilda de
bakre linjerna. Till följd av den betydelse, som numera mås te
tillmätas minor och ubåtar, har den första försvarslinjen kommit att skjutas fram allt mera mot öppna havet, ofta u nderstödd av djupförhållandena och de nautiska och geografiska
förhållandena i övrigt.
Man återfinner samma karaktäristiska förhållanden hos
de flygstridskrafter, som avses för kustförsvaret. Å ena siclan
har man stridskrafter för bevakning av kusten och infartslederna till hamnarna och för anfall mot de fientliga sjös trids krafter , som nalkas kusten ; å andra sidan jaktflyg fö r fö r ·
svaret mot luftangrepp på hamnar och baser. I den fö r lwnd envarande försvarsorganisationen underställas båda dessa
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oTupper utan åtskillnad marinen (i operativt avseende), efter~oJ1l försv aret av kusten påvilar denna, men deras mål och
medel äro mycket olika.
Den första gruppen - för bevakning och för anfall på
örlogsfartyg - sammansatt av sjöflygplan eller amfibieplan,
]lar en väsentligen marin uppgift. Bevakningen förrättas som
en patrullering till sjöss på motsvarande sätt som av de lätta
kustbevakningsfartygen, och anfallen mot fienden med bomb
och torped motsvara insatsen av kustartilleri och lokala torped- och ubförband. Dessa flygstridskrafter äro av en utpräglat marin karaktär, de äro avsedda för anfall mot mål på havet. Deras verksamhet bidrager till att ytterligare öka risker na för analkande fiende och minska kustens sårbarhet för
fientliga sjökrigsföretag.
Däremot hava kusterna, framför allt vid de trånga farvattnen - Engelska Kanalen och Medelhavet - blivit mycket
sårbara för anfall från luften, och det är därför som den
andra gruppen, med uppgift att anfalla fiendens flygstridskrafter, fått en roll , som snarare anknyter den till områdets
luftförsvar än till kustförsvaret, detta under förutsättning att
man uteslutande avser den lokala verksamheten och ej motanfallen till sjöss. Deras verksamhet är alltså mera ansluten
till de andra fasta luftförsvarsanstalterna (luftvärnsartilleri,
strålkastare o. s. v.) än till de marina kustförsvarsanstalterna.
De örlogsfartyg, som befinna sig i hamn, kunna givetvis
deltaga i luftförsvaret, men deras uppgifter äro sekundära.
Luftförsvaret får i främsta rummet p åläggas speciella landorganisationer och ej sjöstridskrafter, som befinna sig i hanm
för att r eparera eller komplettera förråd. H ela luftförsvarsProblemet är ett annat iland än ombord.
Luftförsvaret av kusten ansluter sig direkt till territoriets
luftförsvar och ej till luftförsvaret till sjöss . Skola jaktflygforlllation erna vid kusten lyda under marinen , så böra de inOrdnas bland vad nyss kallats kustförsvarels andra linje, och
det blir i själva verket snarare en samverkan än en enhe tligt
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mål, vars mest karaktäristiska egenskaper är deras rörlighet.
Fällningen av tunga bomber till sjöss kan snarast vara att jätn föra med ubåtarnas torpedskjutning, och har alltså icke n[tgon större träffsannolikhet Bomben har ej som artilleripr ojektilen någon genomträngningsförmåga, och den kan ej, solll
torpeden, göra åverkan på undervattenskroppen , annat än i
undantagsfall. Bombernas användande till sjöss torde k om.
ma att inskränkas till å lättare flygplantyper, avsedda för an fall på lätta fartyg i samband med störtdykning.
Däremot torde torpedplanen komma att spela en stor roll
i det framtida sjökriget, och de stora torpedplanen synas vara kallade att bliva sjöstyrkornas verkliga torpedvapen.
Om man å andra sidan tager hänsyn till anfall på fient liga hamnar och baser och eventuellt till ankars liggande SJÖ styrkor, så måste man säga, att de flygstridskrafter, som skola
utföra dylika anfall, böra utgöras av plan med stor aktions radie, stor flyghöjd och försedda med tunga bomber, alltså
fullständigt samma egenskaper som bombflygplanen till lan ds.
De äro följaktligen mycket olika sjöstridskrafternas speciella
flygplan. Men deras mål äro i övrigt mera terrestra än m arina. Ä ven fartyg till ankars kunna ur flyganfallssynpu nkt
betraktas som terrestra mål. Allt som allt hava ifrågavaran de flygplan föga gemensamt med sjökrigföringen, och om m a n
frånser de speciella fall, då deras verksamhet vid anfall p å
långt bort från eget land belägna mål måste utföras från flytande baser, så kan man påstå att det, i synnerhet vid de
mera begränsade innanhaven, är mera logiskt att knyta dessa
flygstridskrafter till de självständiga än låta dem ingå blan d
sjöstridskrafternas, ej fartygsbaserade flyg.
Sjöstridskrafternas icke fartygsbaserade flyg skulle följa ktligen komma att bestå av stora flygkryssare och torped plan, vars verksamhet i mångt och mycket skulle likna sjöstyrkornas kryssares och jagares. Utvecklingen av dessa fl yg
plantyper kommer därför sannolikt att avsevärt förändra sjöstridskrafternas sammansättning. Jämsides med de båda nys~
nämnda flygplantyperna , som f. ö. äro varandra ganska n är-
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stående, borde ställas kraftiga stridsplan, avsedda för anfall
å fiendens flygstridskrafter och bestyckade med lätta , myc~et snabbskjutande kanoner. Dessa flygplan, ej heller de fartygsbaserade, skulle tjänstgöra som skydd åt d e båda andra
tvperna och åtfölja dem. Det må dock erinras, att egenskaperna stor fart och manöverförmåga sällan äro förenliga med
kraven på stor aktionsradie och stort tonnage (sjövärdighet\.
Och man måste förutse, att de områden, inom vilka dessa
stridsplan kunna verka, bliva reducerade till de mera begränsade innanhaven.
Man blir följaktligen nö~sakad att medföra jaktflyg ombord å övervattensfartyg för att kunna i rätt tid förse de stora
flygplanen med det skydd, som erfordras.
Man kan emellertid ej jämföra detta jaktflyg, med luftstridsuppgifter, med övervattensstridsfartyget.
Det senares
stridsegenskaper växa i styrka med storleken, samtidigt
som dock farten måste vara begränsad. stridsflygplanet däremot är ett mycket lätt plan, vars fart, manöver- och stigförmåga icke kunna bibehållas, om storleken skulle växa. I
luften finnes det ej någon strid mellan kanonen och pansaret.
stridsflygplanet, kan därför ej jämföras med annat än de
lätta, snabba örlogsfartygen. Det kan ej mycket utveckla sig
i riktning från det ensitsiga flygplanet.
Konsekvenserna av allt detta kräva emellertid ofrånkomligen dels flytande baser, dels ett stort antal flygplan, vilket i
sin tur framtvingar kravet p å att så många son'l möjligt av
övervattensfartygen medföra jaktplan och att dessa alltid äro
klara för uppstigning (katapult nödvändig).
Av allt detta följer , att bekämpandet av fiendens flygstridskrafter till sjöss kräver fartygsbaserade flygstridskrafter
Och följaktligen också övervattensfartyg, och att alla betydande flygoperationer över havet äro omöjliga (utom i omedelbar närhet av kusten) utan en mängd övervattensfartyg.
»Herraväldet i luften ovan havet är därför direkt förbundet
111ed och underordnat herroväld et till sjöss'' .
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Det marina flygvapnet och det självständiga .
Det framstår allltså tydligt, att det marina flygv ap nets
medel äro helt annorlunda än de flygstridskrafters , vilk a ha.
va till uppgift att försvara ett visst område mot anfall från
luften. l land är det lätt a U skapa baser för flygstridsk rafter
just på det ställe, där d et är erforderligt att ständigt ha va.
flygstridskrafter till hands . Det synes dessutom vara n a turligt, att man nära anknyter dylika flygstridskr after till det
fasta luftförsvaret. En sådan organisation motsvarar ett aU.
deles nytt ändamål, ej som förr försvaret av gränserna utan
hela territoriets försvar . På liknande sätt kunna de flyg strids krafter, som äro avsedda för angrepp från luften över fie ndens territorium , organiseras efter principen med base r på
just det ställe, där de m ed hänsny till sina uppgifter lämpligast
böra vara baserade och efter principen om full självständighet.
Så är emellertid ingalunda fö r hållandet med det m a n na
flygvapn et. Det marina jaktflyget kan ej , sedan man länm at
kusten, hava annan bas än i stridslinjen ingående fartyg. {'tan
att påstå, att flygets roll är en andraplansroll i förhållan de
till örlogsfartygets , må konstateras, att till sjöss är fart yget
en nödvändig och direkt bundsförvant till flyge t. Och då
jakt- eller stridsflyget är nödvändigt för även de icke fart ygsbaserade marina flygstridskrafternas verksamhet (alltså ä Yen
för de största sjöflygplanens) så följer därav att all speciel!t
marin flygoerksamhet, fartygsbaserad eller e j , är nära törbunden med övervattensstridskrafternas, så snart man kom mer
utanför den begränsade räckvidd, som det landbaserade jak tflyget äger.
Härefter avses att klarlägga det marina flygvapnets omfattning och undersöka , vari detsamma skilJ'er sicr
t> från det
övriga flyget, d. v. s. de flygstridskrafter som avses för l uftförsvaret och för långdistansföretagen mot fiendens territorium.
Det marina flygvapnet bör omfatta:
l. Den marina delen av kustförsvarsflyget (för kustbevakning och anfall mot fientliga sjöstridskrafter i kus tens
närhet.
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2. Det fartygsbaserade flyget, vilket bör betraktas som
ett sär skilt stridsmedel bland stridsfartygens övriga och som ut oör huvudmedlet för bekämpandet av fiendens flycrstridskraf
o
o
ter till sjöss.
3. Dc självständigt manövrer ande flygstridskrafter, vilk a
till sjöss taga del i sjökrigsoperationerna, och vilka böra betrak tas som verkliga flygande marina stridskrafter.
Å andra sidan är det naturligast, att till det självständiga flygvapnet föra dels
det för försvar mot fientliga flyganfall inom kustområdena avsedda jaktflyget, dels
bombflygstridskrafter, som avses för anfall över havet mot
fiendens kuster , framför allt d å det är frågan om anfall över
begränsade innanhav.
På dylikt sätt begränsat, konuner det marina flygvapnet
att för sin verksamhet vara nära beroende av de andra marina stridskrafterna. Och de marina flygsl'ridskrafternas verksamh et till sjöss har ej heller ett mål, skilt från övriga marina
stridskrafterna . Detta mål är, om man nu frånser kustförsvaret, i främsta hand försvar et av sjöförbindelserna. De marina
flyg stridskrafternas uppgift är alltså, vare sig i dem ingående
flyg plan äro fartygsbas erade ell er ej, h elt sammanfallonde m ed
över- eller unclervattensfartygens.

H errcwäldet till sjöss oc h herraväldet i luften.
Försvaret av sjöförbindelserna är de Inarina flygstridskrafternas verkliga uppgift. Detta anses böra upprepas, ty
lllan jämför så ofta, till följd av en överensstärnmelse i ut trycken mera än i de faktiska förutsättningarna, flygväsendet med sjöfarten, den komer siella fl ygningen med handels sjöfarten, flygvägarnas med vägarna över ha vet och flygstridskrafterna med sjöstridskrafterna. Somliga gå så långt, att
de ame att flygvägarna i framtiden kunna ersätta vägarna
över hav et oeh att flyget i händelse av handelsblockad av ett
land kan upprätthålla landets tillförsel. Denna hypotes skulle
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givetvis rättfär diga skapandet av en självständig luftflotta
vars uppgifter skulle återfinnas över havet och över land:
nämligen i försvaret av flygvägarna, eller med andra ord uttryck t , i åvägabringandet av herraväldet i luften.
Det är lätt att finna, att man här kommer in på utop iens
område. Det kommersiella flygplanet kan ej ersätta lastånga.
ren. För närvarande är bästa resultatet i fråga om n yttig
last -med flygplan l kg. pr hästkraft på en begränsad di slans
om 1,000 km., medan t . o. m. den minsta lastångare kan föra
l tons last på varje hästkrafts maskinstyrka betydligt län gre
vägsträckor. Faktum är att större delen av den nyttiga vikten å ett flygplan måste utnyttjas för bränsleförrådet.
Det är följaktligen över havet, som ett lands tillförsel
måste försiggå . Och utnyttjandet av förbindelserna över havet för utsätter herravälde över havets yta. Men till skillmtd
mot för r , måste detta herravälde nu också innefatta , för att
vara fullständigt och effektivt, även kontrollen av vattnet under ytan och av luften ovan densamma. Ubåtskriget visade
att kontrollen av vattnet u n der ytan ej kunde erhållas ann a t
än genom . en mängd ubåtsjagare och patrullfartyg, d. v. s.
i själva verket genom ett effektivt h erravälde över ytan; och
på samma sätt synes det verkligt effektiva medlet att behärska
luften ovan havet vara att man äger tillgång på talrika basc'r
för jaktflyg på själva havsytan, vilket ju också förutsätter
herravälde över samma yta. Ubåten och flygstridskrafte rna
kunna behärska havets yta, men det är endast den som b ehärskar havets yta, som helt kan utnyttja dessa vapen.
Följaktligen äro det marina flygvapnets mål desamma
som sjöstridskrafternas: herraväldet till sjöss.
Det fronsku morina flygvapnet.

Varje land har sitt luftförsvarsproblem, vi lket i väsentlig
grad är beroende av de geografiska, strategiska och politisk a
förhållandena . Vad Frankrike b eträffar, så tvingar utsträckn ingen av landgränserna i nord och ost till uppsättandet a v
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ett ansenli gt a rmens flygvapen, och den stora sårbarh eten av
gränstrakterna mot anfall från en fiende på marken eller i
luften gör att försvaret mot dessa olika fiender b lir nära sammanhän gande med vartannat. Självständiga flygstridskrafter
äro visserligen erforderliga, men det är endast i vissa fall, som
de kunna stå helt fria från försvarskrafterna till lands. Detta
är också anledningen till att även krigsministeriet rest motstånd mot flygvapnets fullständiga oberoende.
Å andra sidan må framhållas , att de viktigaste franska
sjöförbindelserna höra tillsammans med de trånga farvattnen
Engelska Kanalen och .11/Iedelhavet, där omständigheterna gynna utvecklandet av ett marint kustflyg. Detta speciella för hållande tjänar visserligen, från flygsynpunkt , till att förväxla
förs varet a v kusten med försvaret a v sjöförbindelserna. Men
de två uppgifterna äro dock väl skiljbara. Kusternas försvar
i luften kan ej utsträckas utöver den begränsade aktionsradie,
som jaktflyget äger. Däremot kunna de självständigt manövrerande marina flygstridskrafterna i morgon dag korsa västra
delen av Medelhavet, men de äro trots detta nära förbundna
med d e sjöstridskrafter, som fö ra det för deras skydd avsedda
jaktflyget, och de kom.ma därför att förbliva helt anslutna till
flottan.
Slutligen måste ihågkommas, att trots de in vecklade
fran sk a flygproblemen, flygstridskrafter för territoriets försvar
alltid behålla en mycket landbunden karaktär, ldå de för
Fran krike farliga flyganfallen givetvis konuna från flygbaser
i land. Ä ven flyganfallen mot kusterna komma sannolikt att
verkställas över land eller möjligen öv er smala farvatten . Det
synes därför fördelaktigt för Frankrike att förena kusternas
luftförsvar med landets allsmänna luftförsvar, varigenom man
skulle kunna bevara det marina flygvapne ~s fullständigt marina karaktär och ej vända de tsamma från dess verkliga upp gifter, försvaret av sjöförbindelserna utefter kusten eller till
ha vs. Ty man får ej glömma , att de t ä r oceanvägarna, som
leda till det franska kolonialväldet i Afrika och på vilka alla
råvaror a v olika slag transp orteras till moderlandet.
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Flygministeriet.
Flygministeriet är resultatet av strävandena att kring en
kärna av alla fransk a flygstridskrafter bilda ett självständigt
flygvapen , avsett för såväl eget Juftförsvar som för företag m ot
främmande territorier. De fördelar , som kunna medfölja föreningen till ett vapen av de olik a grenarna av det militär a
flyget äro ur militär synpunkt ej så lätt skönjbara. Om sk a pandet av självständiga f lygstridsluafter är riktigt m ed h än syn till försvaret mot luftanfall, så behöver denna samman slagning icke därför inrymma även det marina flyget. Dl't
förefa ll er tvärtom, att det marina flyget med hänsyn till deH
kommande utvecklingen och dess uteslutande marina up p gifter har en helt annan karaktär än det för luftförsvaret a Ysedda flyget. Det har också visats, att det till sjöss ej är tänk .
bart med självständigt opererande flygstridskrafter, utan at l
dessa alltid äro mer eller mindre anslutna till övriga marin a
stridskrafter. Också söka det sammanslagna flyg ets talesmä n
sina argument i den tekniska enhetligheten och i strävanden a
för materielens fullkomnande. Det skulle vara i den teknisk a
enhetli ghetens namn , som det skulle vara nödvändigt aU förena under en gemensam ledning allt militärt flygväsendf' .
Vilka än argumenten äro, så kvarstår dock det faktum , att
det marina flyget, ställt under flygministeriet, blivit infogat
i det statliga flygväsendet Det marina kustflyget har p å
rletta sätt underställts flygministeriet , under det dock det fa r tygsbaserade flyget fått vara kvar inom marinen, i den m ån.
att det är marinens personal som bemannar detsamma. Men
det enhetliga flygvapnets förespråkare fortsätta att kräva för
ändring även här , i »enhetlighetens » namn.
Ä ven om det marina flygvapnet i avseende å personal och
materiel skall tillhöra det självständiga flygvapnet , så sk all
det dock , enl. den officiella fo-rmuleringen permanent stå till
marinens förfogande för samverkan med sjöstridskrafterna .
Men eftersom det marina flygets uppgifter äro nästan iden
tiska med marinens i övrigt, så bör denna givet få bestämm a
över användningen, varigenom det marina flyget dock kom -
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mer att tjäna två herrar, å ena sidan marinen, som b estämmer över anYändningen och å andra sidan flygministeriet ,
som sköter personal och materiel.
Två ledningar, se där en olägenhet av allvarligaste slag!
}-läremot invända förespråkarna för de t självständiga flygvapnet: , San1verkan!>>
Om ett sådant sätt att lösa frågorna är relativt enkelt,
då det rör sig om landstridskrafter och självständigt opereran de fl ygstTidskrafter, så är det emellertid avsevärt mycket besvärligare när det gäller marin verksamhet. För det första
hava ·sjökrigföringens problem en alldeles speciell karaktär
och kräva en mycket speciellt utbildad personal. För det and ra, så är marinens organisation helt annorlunda armens, till
följd varav sättet för samverkan mellan armen och flygstridskrafterna icke äro alls användbart när det blir fråga om marinen.
I armen äro de olika vapnen organiserade var för sig i
enheter sådana som bataljoner, regementen, divisioner, vilka
verka tillsammans i striden. Flyget bildar på samma sätt olika självständiga formationer. Dylika formationer kunna stäl las till förfogande för armekårer eller elivisioner o. s. v. · och
detta tillfälligt , utan att därför upphöra att st å uneler den
speciella flygledningen.
I marin en äro förhållandena ej alls jämförbara. stridsenheten är fartyget, och ombord äro de olika specialvapnen och bemanningm·na förenade till ett helt. Striclsfarty get, även om det är en ubåt, bildar ett helt, sammansalt a v
oskiljaktliga delar. Det marina flygplanet med sin bemanning,
lllåste på samma sätt anses som en stridsenhet, det är helt
enkelt ur organisatorisk synpunkt ett mycket litet fartyg .
Betydelsen av sambandet mellan fartyg och marinflyg
torde bliva än större i framtiden med de trådlösa förbindelsernas fullkomnande. Det kommer ej att röra sig om samverkan, utan om något betydligt mera komplicerat.
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Nödvändigheten au marint utbildad personal.

ningen tillfyllest. Men detta skulle å sin sida strida mot principerna för det självständiga flygvapnet.
.
Det är därför ofrånkomligt att skapa en kår av manu,
flygande personal. En sådan kår skulle hava egen ledning
.och egna befordringsförhålland en inom d et självständiga flygvapnet, så att den ej riskerade a tt bliva absorberad av den
övr iga flygande personalen. Ty d enna strävar efter e tt full k om ligt oberoende, den anser de självständiga flygstridskraft erna som det huvudsakliga, m ar inens och armöns flygstridskrafter äro blott bihang. Den strävar att fullständigt monop olisera för sin räkning allt militärt flyg . Man hör entusias tiska flygar e t. o. m. hävda , att spaningsflyg och flyg för eldledning äro av en diskutabel nytta , och att man snart nog
bör göra sig av därmed!
Det är även nödvändigt m ed marin flygande personal för
a tt sörja för den riktiga utvecklingen av det marina flygvapnets materiel.
Men det blir alltid bekymmersamt med en dylik person alkategori. Den konuner med nödvändighet att sträva att
skilja sig från flygministeriet för att närma sig de marina myndigheterna, som utnyttjar den. Och d en kommer i själva ver k et att bilda det marina flygvapn et, som, ställt under två myndigheter, varken hör till den ena eller den andra.
Även organiserandet av en speciellt marin kår inom det
självständiga flygvapnet ansluter sig föga lyckligt till marin en
i övrigt. T y denna är ej grundad på principen om sk ilda vapen, utan på enhetlighet, en princip vars resultat bl. u. är alt
det endast finnes en enda sjömilitär officerskår, där individerna visserligen hava olika spec ialutbildning, m en tillhöra
samma formation , hava samma te knik , samma tänkesätt. Mar inflygare , tillhörande det självständiga flyget, bliva alltid mer
eller mindre främmand e i m a rin en, vilket blir synnerligen
olyckli gt.
Lösnin gen måste därför bliva a tt göra sjöofficeren till fl y··
gare och ställa honom till flygets disposition för tjänstgöring
vid det marina flygvapnet. Erfarenheten har f. ö. visat att

De första svårigheterna vid det självständiga flygvapnet
gälla personalen.
Enär det marina flygvapn ets uppgifter äro i väsentlig
grad marina, måste dess personal vara icke endast flyga1~de,
utan den måste också äga en grundlig sjömilitär skolnm:.{.
Framför allt gäller detta officerarna; om de ej äro verkliga
sjöofficerare har man ej någon användning för dem. Och
·d et är nu inte bara fråga om alt d e skola kunna gå n ed på
vattnet utan de skola ntföra de uppdrag som. anförtros dem,
och vilka äro av sjömilitärt slag. Det är så stor skilh1ad pa
-d ylika uppdrag och den verksamhet, som en ~lygarce ~tför ö:·l·r
land, att det är otänkbart att någon som eJ erhalht speCI Pll
sjömilitär utbildning kan ulföra dem. Allt till sjöss försigg·t r
m ed stor snabbhet, och de:1 minsta tvekan , det minsta dröj-;mål kan vara av avgörande betydelse. En officer på ett lorpedflygplan måste vara om möjligt ännu bättre sjömilitärt nibildad än officeren på en jagare, ty allt går så mycket snabbare.
Det ges två sätt att skaffa personal som på en gång är
sjömilitär och flygare: antingen genom att giva personalen
i det självständiga flygvapn et den nödvändiga sjömilitära sk ol·
ningen eller också genom alt utbilda marinpersonal till flyg~ rP .
Man skulle kunna antyda en tredje lösning, de n att salla
en marinspanare tillsammans med en förare frän flygvap net,
men detta är icke någon lösning utan blott en nödfallså tgärd.
som får tillgripas i vissa fall. Ty i vanliga fall rör det sig t'.i
0111 att den enes verksamhet är oberoende av den andres, u tan
hl'\da två må ste intimt samverka, och härför är det nödvänel id
att de äro skolade på samma sätt.
Förespråkare för det självständiga flygvapnet föreslå al l
man skall sända sådan fl ygets personal, som avses för tjänslaöring vid det marina flyg et, till en ettårig marin utbildning:.~urs. Men sjöofficerens yrk e är sannerligen icke lärt pft dl
å r och marit~en skulle sä kerligen kräva att få b eh ålla sagd·t
p e,rsonal avsevärt mycket län gre, innan den ville anse utb il d-
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det är avsevärt mycket lättare att göra en sjöofficer till fl ygare än att försöka att ge en lantflygare marin utbildnin g.
Samma erfarenheter h ava f. ö. både England och Italien gjor t.
Speciell mnrin flygmat eriel nödvändig .
Flygministeriets förespråkare h åll a före , att all flyg m ateriel har samma egenskaper, att de falla under samma t ek niska förutsättningar. Enligt d eras uppfattning k ommer ock så den marina flygm ateri elen att bliva av yppersta b eskaffen het därest den handhaves och anskaffas, ej av marinen, utan
av ett departem ent, som är specialiserat på flygfrågor och
flyg teknik . Det är em ellertid e tt faktum att den marina flyg-materielen är b etydligt olika den , som användes för landflyg,
och att utvecklingen kommer att medför<~. än större skiljaktligheter.
Man k an givetsvis ej förneka , att flygplan , som skola
startas från katapult kräva särskilda hållfasthetsegenskaper.
Och även de med hjul försedda flygplan, som avses för hangarfartygen m åst e särskilt konstrueras med hänsyn härtill, var jämte också måste b eaktas , att planen i händelse av nödland ning måste kunna flyta . Att på liknande sätt de stora >> fl ygbåtarna >> kräva särskilda konstruktiva detaljer för att kunn a
utföra sina åligganden , vilket bl. a . m edför att de m åste kun na i viss grad >> h ålla sjön >>, måste anses givet. Att det element, i vilket flygplanen skola röra sig, luften , är av samm a
beskaffenhet ovan land som ovan h av är givet, m en materielen måste influeras av det element, som överflyges, h avet , vars
behärskande är m ålet för flygstridskrafternas verk samhet.
Marinen måste vara ansvarig icke blott för de använda
flyg planen utan även för desammas bestyckning och utrust ning. Bomber, även sjunkbomber, torpeder , radioapparater
och signalmateriel , allt detta är i stor utsträckning materiel ,
som är sp eciell för marinen och som är fullkomligt okänd till
lands . Då d et är marinen, som sk all utnyttja materielen,
måste den bestämma och utöva k ontroll över densamma , och
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ej ett departement , som icke är ansvarigt fö r materi elens an vändande.
Det är emellertid giv et, att m ed den starka utveckling
som flygvä sendet undergått och alltjämt undergår , ett depar tement för den fl ygteknisk a utvecklin gen är m yck el fördelaktigt. Men det marina fl ygets materiel , som blir alltmer a
speciell, b ör vara föremål för särskilt h andha vande. E ljest
blir resulta te t som i England, där den marina flygmaterielen
mycket satts tillb aka av Air Ministry, va rs verk samh et framför allt inri k ta ts på lantflyget.
Organisation ens största olägenh et .
Ä ven om marinen lämna r personal till bemanningen av

det marin a fl ygvapnet, så kvarstår i all a fall d en slör sta olägenheten: dualismen i lednin gen . Det är oefterrättligt, att ett
av marinens huvudvapen, som användes av 1narinen och b emannas med dess egen p ersonal sk all b eväpnas , utrustas och
utbild as av ett främmand e departem ent, som ä r praktiskt t aget utan allt a nsvar för materielens utnyttjande. Kan det vara logiskt , ens i mat'erielfullkomnandets namn , m ed två myn digheter, av vilka den en a är ansvarig för användingen , och
den andra för den använda materiel en?
Dualismen i ledningen framträder som en m yck et allvarlig olägenhet , då m an betänker, att den här gör sig gällande
i en organisation , vars princip alltid varit den absoluta enhetligheten, n ämligen inom sjöstyrkorna.
Vi måste komma ihåg , att landstridskrafterna s och sjöstridskrafternas organisation äro byggda på h elt olika principer. I arm en existerar den ständiga samverkan m ellan d e
olik a vapnen och att där ge flygstridskrafterna en hög grad
av självständighet orsakar inga större förändringar i frågan
Om samverkan m ed desamma. Men att från en sjös tyrk a skilja ett av dess viktigaste vapen, organisera det för sig självt
och sätta d et under befäl av ett främ mande departem ent, m ed
föga kunsk ap om sjökri gföringen, det vore icke endas t att
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skapa en farlig situation, det komme att rubba de modern a
sjöstridskrafte rnas hela organisat'ion och att skapa en verkl ig schism.
»Samverkan >> är slagordet för det självständiga flyg PI ~
talesn'län. Men samverkan är ick e möjlig att åvägabringa inom en organisation, där den m [tste vara h elt utesluten. Sam verkan kan ej vara botemedlet, där den själv är den största
olägenheten.
Samverkan mellan armen och marinen k an för ekomma
ibland, men den är begränsad till försvar av kusterna ellPr
kombin erade operationer. Framför allt de senare äro alllid
svåra att utföra och där man ej kunnat undvika dem , h ar
man t. o. m. för detta ändamål skapat särskilda marintr up
per (ex. de engelska Marines).
Samverkan är emellertid otänkbar, då det gäller utesl utande marina operationer, det vill säga operationer som berii ·
ra herraväldet till sjöss. I de tta j'all är m arin ens j'lygva pcn
ett f'ullkomligt marint vap en, på samma sätt som övervattens stricl skmJ'tcn w och undervattenssl ridskraften w. Och då är
det ej möjligt med samverkan, d et kräves enhetligt befäl, en hetlighet i m etoderna, i utbildning och i tänk esätt. >> Skilln aden mellan samverkan och en enhetlig ledning är, att el en
förra åstadkommer krigets förlorande, medan den senare m edför seger (fältmarskalk vVilsson ). >>

Den logiska lös nin gen.
Den logisk a lösningen bör grunda s ig på principen om en
enhe tli g ledning. Och följaktligen böra alla marina strid skrafter. till vilka som förut påvisats höra även det marina fl ygva~nct, förenas und er en myndighet, nämligen marinens ledning.
Detta innebär dock icke, alt man skulle återgå till den
förulvarande organisationen , ty denna var ej grundad på r il- liga principer.
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Den förutvarande organisationen av det marina flygvapnet hade följande olägenheter:
den hade icke tillräckligt utvecklat det marina flyg et och
den marina flygmateri elen var av medelmåttig kvalitet.
Den första olägenheten f:h· nog till skrivas en viss brist
på tilltro till det nya vapn et ; den senare hade sin orsak i både
ofullständighe ten i den tekniska utvecklingen och en dålig
organi-sation och ansvarsfördeln ing hos ledn in gen.
Däremo t var personalen utmärkt och väl lämpad för sina
uppgifter . Detta gäller såväl den tekniska som den flygand e
personalen.
Det m åste numera anses vara sättet för u tnyttjandet av
fl ygs tridskrafterna , som skall inrikta den t ekniska utveck lin gen av den marina flygmaterielen . Och om det är en betydelsefull å tgärd att söka knyta tillsammans teknik och an vändande, så är det i alla fall ej lämpligt att göra det under
lednin g av ett flygmini sterium utan man bör här göra tvärtom ,
kny ta det hela t ill marinen , och härvid alltså följa Förenta
staternas exempel.
Den amerikanska organisationen visar, alt det ur mili tärt och kommersiell synpunkt är ologiskt med el t gemensamt
fl ygministerium och att d et ur materielsynpu nkt är onödigt.
De t går väl för sig att på en hand samla ledandet av den t eknisk a utvecklingen, om man som exempelvis i U. S. A. lägger
den på ett särskilt organ (inom hancl elsministeriet, som ju har
med den komm ersiella flygningen att göra). I Amerika har
man därjämte inom marin-, krigs- och handelsminist erierna
tillsatt särskilda hiträdand e sekretcrare hos resp. ministrar,
med handläggninge n av flygärendena som speciell uppgift,
varigenom man säkerställt erforderl igt samarbete. Såväl personal som materi el för det marina flyget tillhöra i Amerika
marinen .
Det kan väl knappast anses som tillräcklig grund för ett
fly gministerium att aerotekniken är densamma för lant- och
sjöflygplan. Hela utvecklingen synes gå mot en differentiering även mellan krigsflygplan och trafikflygplan.
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Utkast till en lämplig organisation.
Det fra nska marina flygvapnets organisation bör, m ed
den an1.erikanska som förebild , grundas p å principen om en
enhetlig ledning.
Från det självständiga fl ygvap net avskilj es det mari na.
Det mar ina flygvapnet bes tå r av:
Flygstridskrafter för kustförsvar (med undantag av däri
ingåend e formationer av jaktflyg, vilka hänföras till de för
luftförsvaret a v territoriet avsedda fl ygstridskrafterna).
Fartygsbaserade fl ygstridskrafter och
Dc till sjöss fr ån landbaser m anövrerande fl ygstridskraf ·
terna (dock m ed undantag för de landbaserade bombflygcskaclran1.a, vil ka direkt kunna över dc begränsade innanhaven i
Europa anfalla fiendens hamnar och baser).
De självständiga flyg stridskrafterna behålla allts å uppgi fterna alt försva ra landet mot lufta nfall och att utföra anfall
mot fiendens territorium.
Det m arina flygvapnet bör utgöra en integrerande d el av
de marina stridskrafterna . Flygpla nen skola betraktas so m
fartyg , deras personal som fartygsbesättning.
Åt det marina flygvapnet skall givas vad som förut saknades, speciell flygteknisk a vdclning i överstyrelsen.
Den flygtekniska avdelningen skall ensam vara ansvarig
för det m arina flygvapnets materialanskaffning. Dess försöks·
byrå ska ll emellertid stå i nära kontakt med flyginstitutets
försök sanstalter, vilka ans talter böra vara anknutna till min isteriet för kommersiell fl ygning.
Den m arina flygmaterielen skall följaktligen vara fördel ad
p å samma sätt som övrig m a rin m ateriel, upplagd, reparerad
o. s. v. p å varven, där särskild a flygdepartement skapas.
Ombord på stridsfartygen m ås te de flygstridskrafter, som
m edför as , de m å nu vara fl era eller färre enheter, behandlas
som särskild tjänstegren på samma sätt som varje a nn an gren
ombord . Dc få alltså ej betraktas som fl ygplan, detacherade
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från en större enhet, utan de skola betraktas som ett av fartygets egna vapen.
Vad beträffar de stora, från landbaser manövrerande sjöfl ygplanen, böra de b etraktas som småfartyg och sammanföras i förband som dessa.
Det marina flygvapnet bör erh ålla en särskild chef, som
svarar för dess utveckling. För detta ändamål bör det skapas en befattning som souschef i marinstaben, speciellt avsedd för handhavandet av d et marina flygvapnet. Och på
denne souschef skulle det ankormua att upprätth ålla samband et m ellan det marina flygvapnet och arm ens flygvapen.
Det anses vidare önskvärt att på sarmua sätt som i Amerika skapas befattningar som biträdande statssekreterare till
cheferna för marin- och krigsministerierna och för det ministerium , som har hand om d en k<;numersiella flygtrafik en .
Häri genom skulle den ytterligare samverkan, som kan anses
t:rforderlig, framför allt beträffande fl ygindustrin, kunna ernås.
Vad beträffar det marina fl ygvapnets personal, så är det
erforderligt att densamma beh åller sin uteslutande marina ka Taktär. P ersonalen skall alltjämt k varbliva i sina ursprungliga k årer, flygtjänsten får endast betraktas som en specialut bildning på samma sätt som exempelvis ubåtstjänsten. Flygutbildning och flygtjänst böra taga sin början så tidigt som
möjligt, men all flygande personal bör ä ven tjänstgöra viss
tid ombord i fartygstjänst. Så stor del som möjligt av marinens officerspersonal bör bibringas fl ygutbildning. Det är
förd elaktigt om man redan i sjökrigsskolan kan bibringa varje k adelt viss utbildning som fl ygspanare. Härigenom komm er man att utveckla för st åelsen för fl ygvapnet inom marinen.
Med hänsyn till d e större risker, som elen flygande personalen löper, synes man böra dels ordna försäkringsförhållandena dels också öka lönerna fö r d en samma.
Det bör även framhållas , att för att det marina flygvap n ets organisation skall bliva effektiv, kräves det att marinen
i övri gt motser det marina flygets utveckling med förtro ende,
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ty det h ar nog brustit åtskilligt i det hänseendet hittillsdags.
Befattningarna i flygtjänst måste anses som utvalda , ej som
e tt slags obetydliga andra handsbefattningar.

stutsotser.
Så länge ett lands tillförsel ej kan ske luftl edes, kan h erra ..
väldet i luften ej bliva ett mål för sig, på samma sätt som
herraväldet till sjöss. Det blir endast ett medel för att skydda
eget t erritorium eller för att förvärva herravälde t till sjöss. I
själva verk et hava följaktligen genom flygets tillkomst för svarets fundamentala uppgifter icke undergått någon förändring.
Vissa modifikationer har dess tillkomst emell ertid medfört:
l. Det har blivit nödvändigt att försva ra ej blott ett lan ds
gränser utan h ela dess yta . Detta har framkallat en ny organisation, luftförsvaret.
2. I fråga om kustförsvaret hava riskerna för invasion sföretag över havet blivit mindre. Detta kommer alltså att
medföra en viss omorganisation av kustförsvaret, som i vi ss
utsträckning lägges på luftförsvar av territoriet.
3. Vid begränsade hav kan man vid anfall mot känsli g,,
punkter p å fiendens kust samverka med lantflygstridskrafter.
4 . Vid r ena sjökri gsoperationer hava däremot inga viisentliga förändringar inträffat, då ju organisationen alltjäm t:
måste va ra byggd på principen om enhetlighet. Men det m a
rina fl ygvapn et bör bliva en verklig, fl ygande sjöstyrka.
Frågan om e tt försva rsministerium och en försvarets gt
mensamm a s tab , som drages fram so m en logisk konsekven -;
av det självständiga fl ygvapnets uppsättande, kan aldrig r ea liseras. Det m ås te bliva regeringen själv , som utöva r lednin gen av ett krig. Detta kan aldrig komma att åligga ett gem.en samt försvarsministerium .
Huruvid a flygministerie t är gynnsamt och nödvändigt för
flygväsen dets utveckling är diskutabelt. Det är , och blir allt
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m era , hos trafikflyget (och det civila flyget överhuvudtageti
som utvecklingen främst konuner att visa sig. Flygministeriet
bär följak Uigen vara helt civilt.
Skyddet av handelsvägarna till sjöss är flottan s sa k . Och
denna flotta bör vara sammansatt av övervattensfartyg, undervattensfartyg och fl yg, a lla lydande under en gemensam,
ansvarig ledning.
R. W .
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Gaskriget ur navalmedicinsk synpunkt.
Inledningsföredrag vid N or disk Mil i tärmedicinsk Förenings
möte i Oslo juni 1931 av Marinläkaren av 1. gr.
Med. D :r Herbert IVeste nnark, Stockholm.

I-f istorik.

Tidpunkten för gasers första användning till sjöss i krigs ändamål är okänd, den tiden ligger så långt borta, att den
döljer sig bakom sagans töcken. Känt är emellertid att män niskorna av ålder har använt sig av eld och rök för att tvinga
jaktbytet ur sina hålor , säkerligen även för att tvinga fra m
sina fiender ur skyddade positioner. Av gamla assyriska r eliefer förvarade i British Museum i London framgår , att fly tande eld användes i gamla tider. Bevarade beskrivningar
från belägringarna av Syraensa och H.hodos resp . 413 och 304:
före Kr. omtala detta förfarande. Den flytande elden synes
hava åstadkommits genom påtändning av på vattnet ansam lade blandningar av beck , svavel och lätta oljor. Dess använd
ning synes hava förestavats dels på grund av den kvävande
effekten av röken dels i avsikt att åstadkomma antändning a v
fientliga skepp. De gamla grekerna begagnade sig i sina sjökrig av ett elegantare och bättre förfarande, en blandning av
svavel, nafta, vax, balsamoljor och osläckt kalk sprutades ut
från fartygssidan, varvid de brännbara beståndsdelarna antändes genom den höga temperatur, som uppstod, då kalken
kom i beröring med vattnet.
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Denna metod, som kallats den grekiska elden, användes
av grekerna under upprepade strider mot araberna från 600talet efter Kr. och därefter under fem århundraden.
Alla försök av andra folk och makter att åstadkomma
den grekiska elden ha strandat, sålunda gjordes försök härtill
så sent som under amerikanska inbördeskriget och av tyskarna under världskriget.
Ä ven Österns pirater ha under långliga tider begagnat
sig av brinnande kemikalier i form av slinkburkar och slinkbollar vid uppbringandet av sina offer, därvid användande
blandningar av illaluktande och retande ämnen såsom asa foetida, beck och hartser.
U n der Henrik den III :s regering an vände sig en engelsk
befälhavare av osläckt kalk under en sjödrabbning med en
fransk flotta. Förfarandet var då det, att engelsmännen seglade med vinden mot fransmännen och lät massor av finpulveriserad osläckt kalk av vinden föras över till fiendens fartyg, därmed tillkämpande sig segern.
Från nordisk sjökrigsföring under 1600- och 1700-talen
äro de s. k. brännarna ingalunda okända . De torde väl senast hava kommit till användning under Gustaf III:s ryska
krig. Huvudändamålet med desamma var visserligen att an tända fiendens skepp men de åstadkomma även svårigheter
tack vare den kvävande rök de utvecklade.
Med undantag för den av ingen eftergjorda >> grekiska elden » lär väl intet av ovan relaterade förfaringssätt, i de delar
de avsågo gasers insättande, ha haft någon nämnvärd betydelse för sjökrigföringen.
Den nutida gosfarcm ombord före världskrig et.

stridsgasernas användning i landkrigföringen under
världskriget har emellertid skapat nya förutsättningar för deras användning i sjökriget. Av anledningar, för vilka här nedan skall redogöras , kommo stridsgaserna dock ej till användning till sjöss under världskriget. Och dock är det om-
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bord å krigsfartyg som gasfaran i modern tid först uppträ tt.
Långt innan d et första gasanfallet till lands sattes i gång :1\'
tyskarna vid Ypern i april 1915 har man ombord haft k ä n.
nedom om vissa gasers sjukdomsalstrande förmåga. Härm ed
avses sådana gaser, som uppstå dels vid skottlossning , cl eh
vid ofrivillig explosion av ammunition och vid krutbran d.
Otillräcklig ventilation av de i och för sig trång a kanontornen, langningsrummen och mnmunitionsdurkarna mnbord är
an led ningen till, att det först var ombord , man i modern ti<l
ställdes inför en gasfara. Koloxid och nitrösa gaser äro ch·
äm n en, som konstituera denna fara. Såväl i fred som k r ig
förekommer elen och har i svenska flottan und er de senasl<'
decennierna orsakat en del olyckstillbud. Sålunda har d el
visat sig, att skjutning även med tubkanoner placerade i k anontorn och med användning av vanlig gevärsammunition u nder vissa omständigheter (vinden rätt mot kanonmynningen.
underlåten , utblåsning " och otillfredsställande ventilation i
övrigt) kan medföra koloxidförgiftning a v i tornet befin llig

tyg är säkraste och i d e flesta fall genast e vägen att förstöra
detsamma. stridsgaserna hava ej denna förmåga och måste
därför inom sjökrigskonsten bliva förvisade till andrahandsuppgifter. Sådana uppgifter kunna emellert id h elt säk ert till komma d esamma i framtiden. stridsgaserna kunna nämligen,
rält använda , tänkas ås tadkomma en m å vara temporär nedsättning av stridsvärdet hos en flott a eller del därav och p å
så sätt möjliggöra ett annars resultatlöst eller mindervärdigt
insättande a v övriga beprövade stridsmedel mot en sålunda
försvagad motståndare. Heclan elen omständigheten att gas
tvingar motståndaren uneler gasmask utgör ett försvagande
moment. En annan faktor , som talar för att gaser i framtiden
komma att tagas till hjälp i sjökriget, ligger däri , att ett överras kande mom ent av varje slag alltid är av stort värde. Ett
skickligt insättande och fullföljande av gasanfall kan inne bära ett s~'tdant överraskande 1noment, från första stund medförande ett betydande övertag för d en anfallande. Att detta
särskilt bör bliva fallet , om denne disponerar över n ågon ännu okänd gas eller över n å gon okänd metod för gasöverfö rande, ligger i öppen dag. slutligen tillkommer den ovannämnda omständigheten, att man i de flesta mariner nedlagt
ett intensivt gasförberedande arbete gående ut på såväl gasskydd som gasoffensiv.
Det framg å r sålunda, att, även om gasfaran i framtida
sjökrigföring ej bör överdrivas, den ej hell er får und er skattas.
Viss erligen torde en viss åtcrhållsam.h et i användningen av
de nya stridsmedlen till sjöss komma att göra sig gällande
men dc hava dock sin givna plats i den moderna sjökrigskonsten. Dc äro därm ed att räkna med även som sjukdomsalstrare givand e framtida navalmedicin nya , ingalunda för aktliga uppgifter.

personal.

F örhållanclena ombord el ter ffCLsfnrun.
Ringa förefa ller emellertid denna fara i jämförelse m ed
det moderna gaskriget, som, om det också ej har revolution e·
rat all krigföring , dock har föräncl rat mycket a v la ndkrigs·
konsten. Sjökrigföringen har, som ovan omnämnts, emellertid
ännu aldrig kommit i kontakt med stridsgaser, om man b orl·
ser från nyss berörda d1Cmm.agasfara >> .
Överallt i världen har man efter världskriget uneler sin,t
gasförberedelser även a rbetat på att förbereda gaskriget till
sjöss. Visserligen äro d c militära förutsättningarna för a uvändning av gas i sjökriget helt annorlunda än vad de äro
till lands. Någon omvälvning av sjök rigskon sten av sam lil a
revolutionerande karaktär som av landkrigskonsten kun n a
stridsgaserna ej ås tadkomma. Grundprincipen i all sjökrigs
konst har alltid varit och m ås te a lltid förbli strävandet att
sänka motståndarens skepp och fartyg. Sänkandet av ett far·

Del moderna gusl;riu et till sjöss.
Dessa uppgifter b estämmas i för s ta hand a v dc slag av
gaser man sannolikt har a lt vänta sig i sjökriget, vidare a v
sättet , ticl en och platsen för deras överbringande.
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Under världskriget framställdes , prövades och användes
ett stort antal stridsgaser. Av detta stora antal är det em ellertid endast ett relativt fåtal , som visat sig lämpliga för
stridsändamåL Allt efter deras verkan har man indelat den
i kvävande, frätande och retande gaser. Vilka av dessa gaser
kunna då tänkas komma till användning i sjökriget?
Man vet då, att de flesta av de kvävande gaserna ä rq
tämligen litet persistenta och hava tämligen lång latenstid,
vilket särskilt gäller de av dem, som annars bäst lämpa sig
till krigsändamål , nämligen fosgen och klorpikrin. En ick e
persistent gas måste vara tämligen värdelös under ett sjöslag ,
ehuru den naturligtvis kan komma att användas vid sidan
av de gamla stridsmedlen. Av de frätande gaserna hava dc
hittills använda tämligen lång latenstid men hava god persistens. Det förra förhållandet är givetvis till men för d cras användba rhet under en hastigt förlöpande sjöstrid m en
medför dock ej någon absolut inskränkning av deras an vändning under vissa andra förhållanden. Mot slutet a v
världskriget framställeles emellertid en frätande gas, som
förutom frätande egenskaper har andra svåra giftiga verk ningar och som har kort latenstid och god persistens;
nämligen den efter amerikanen Lewis uppkallade lewisiten .
Den kom aldrig till användning under kriget, framställd som
den var först under krigets sista slutstadium. Den synes emellertid vara särdeles lämpad för sjökrigsändamål, giftig, frä tande, persistent och snabbt verkande som den lär vara. Av
de retande gaserna kunna knappast de icke persistenta kom ma till användning men väl de mera persistenta , vilka äro
användbara även under sjöstrid tack vare förmågan att tvin ga
den angripna under gasmask trots ringa eller ingen egentli g
giftighet . Som sammanfattning av ovanstående kan faststäl las, att till sjöss under pågående drabbning endast gaser a v
persistenf natur kunna med utsikt till framgång användas och
av dessa endast de med kort latenstid. Då emellertid en gas
sämre kvarliggande förmåga och relativt långa latenstid ej
utgör något absolut avhållande moment för dess användnin g
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bl. a. mot fartyg till ankars under härför gynnsamma väderleksförhållanden , så förstås härav, att navalmedicinen har att
förbereda sig på vissa såväl kvävande som_frätande och retande gaser.
De sätt för överbringandet av gaserna, som kunna tänkas,
äro flera. Så kunna samtliga marina anfallsvapen såsom artilleriprojektiler, torpeder och minor gasladdas. Vidare kunna gasanfall mot en flotta ske per flyg genom användande
av gasmoln.
Gasangrepp kunna förväntas såväl till ankars som vid
drabbning, i det senare fallet såväl före som under och efter
den egentliga striden. Mot en förankrad flotta torde det huvudsakligen bliva fråga om gasangrepp från luften men även
torpedskott från u-båtar kunna tänkas förekomma åtminstone på en provisorisk mindre väl bevakad ankarplats. Under
sjöstrid däremot torde samtliga ovan nämnda anfallsmedel
kunna befaras bliva använda.
Personal såväl på som under däck är på ett stridsfartyg
utsatt för farorna av gasangrepp. Intet krigsfartyg, u-båtar
undantagna, kan göras så gastätt, att gasverkan helt kan undgås inombords. Detta gäller naturligtvis mest redan före gasepoken befintligt fartygsbestånd.

Gasskydd.
Till förhindrande av att stridsgaser av olika slag skola
kunna åstadkomma alltför stora förluster bland personalen,
ja för att rent av kunna möjliggöra en fortsatt stridsverksam het under och efter gasanfall, är ett väl organiserat gasskydd
av nöden. Detta måste vara såväl kollektivt som individuellt,.
såväl av teknisk som av medicinsk art.

Kollektiva skydd.
Kollektiva skydds anbringande hänger intimt samman
Ined krigsfartygskonstruktionen. Nödvändigt är att navalmedicinsk a synpunkter på hithörande konstruktionsproblem få
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göra sig gällande. Konstruktören och marinläkaren m ås te
a rbeta hand i hand.
Ur gastäthetssynpt<nkt finnas på ett krigsskepp tre olika
slag av rum, där personal uppehåller sig, nämligen öpp n a,
halvtäta och täta rum. Va rje slag av rum har sina gasm edicinska problem.
Till de öppna rununen höra sådana platser som. d äck,
bryggor, plattformar för luftvärnsartilleriet, märsar etc. Sk ydd et av personalen på dessa platser måste nödvändigt inskrän ka
sig till bärande av gasmask.
Halvtäta rum äro alla de rum , som utan att ligga h elt i
det fria stå i förbindelse med fria luften. Sådana rum äro
eld- och maskinrum, stridssignal platser, manöver- och k anon·
torn samt sidobatterier. Här bör det skydd, som gasma;.k
kan giva, om möjligt kompletteras genom att filtrera luften
i hela ventilationssys temet, gasn1asker i stort sålunda, eller
genom att ställa rummen under övertryck , varigenom gas<'n
ej kan intränga genom t. ex. kanonportar och andra öppnin gar . Eldrummen å fartyg ha åtminstone förr ansetts va ra
bland de m est sårbara för gasangrepp av alla lokaler ombord.
detta emedan hit suges avsevärda luftkvantiteter från ytterluften när det är fyr under pannorna. Det lär emellertid virl
försöks anst ällande ha visat sig, att de platser, där personalen
i eldrummen uppehåller sig, bliva tämligen fria f'tån ga s t ack
vare den omständigheten, att gasen suges in i fyren . Arb et<; platserna skulle sålunda vid dessa försök hava legat vid siclan
om luft-gas-strömmen . I d etta sammanhang kan förtjäna omnämnas omöjligheten av att ens för kortare tidsp erioder h elt
avstänga lufttillträ det till eldrummen ombord, då härvid eft er kort stund k oloxid intränger fr ån fyr en in i eldrum m en
p å grund av hakdrag.
Till de täta rumm en hänföras såda na rum som to rpedrum, dynamorum och förr ådsrum. Genom att h ermetisk t avs täncra
sådana lok aler m ed gastäta dörrar, fö rse ev. för ek om.
tl
m a ncle talrör m ed t äta mem b ran er , genom att där installera
beh ållare m ed syrgas eller k omprimerad luft samt luftrenare,
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löses frågan om gasskydel för sådana rum , naturligtvis utom
för risken av direkt träff om gasladdning kommit till användning. Det torde bliva en framtida strävan att så konstruera
krigsfartygen att allt fler av fart ygets olika rum på detta sätt
aöras h elt gastäta varvid konstruktionssätt hittills endast till t>
lämpade på u-båtar måste komma till användning. F a rtygsläkarna komma att få tillse att luften i dylika rum är av tillfredsställ ande renhet, att fuktighets- och temperaturförhållandena i täta och halvtäta rum äro de riktiga: »luftkuben » m åste
hålla måttet, samt att fläktar ombestyra erforderlig luftcirkulation.
Fartygsläkaren skall vidare tillse att skeppets proviantoch vattenförråd äro tillfredsställande skyddade. Nödvändiga förbindelser mellan vattentankar och ytterluften måste förses med filtra motsvarande dem å gasmask. För gas utsatta
födoämn en måste förvaras i täta behållare av papper eller tyg.
Har ett skepp i en hamn eller på en ankarplats i öppna
sjön blivit utsatt för gasanfall från luften, vare sig angreppet
gjorts genom utsprutning eller genom användande av bomber,
skall fartygsläkaren handla, som om det närmast omgivande
vattnet vore förgiftat , och skall övertyga sig om, att alla tänkbara åtgärder vidtagas för att förhindra , att gifterna komma
i beröring med fartygsbesättningen . Såclan beröring kan åstadkommas genom alla slag av ombordtagande av vatten, såsom till spolnings- och rengöringsändamål (även spolning av
vV. C.-n) , vid droppning från nyss hissade och över däck in svängda båtar och fallrep m. m. Då åtskilliga persistenta ga ser vid beröring med vatten ej förstöras på flera daga r , fö r stås, att såda. n t gasskadat vatten på sitt sätt kan vara lika
farligt som vattnet i en kolera- eller tyfussmittad hamn.
Fartygsläkaren bör vidare undervisa honom unelerställd
personal , sjukvårdare och sjukbärare, d els i att igenk änna »gas larm », dels i gällande b estämmelser angående stängande a v
vatten- och gastäta skott och dörrar och huru detta inverkar
På välja nd e a v vägar för så r ades tra nsport.
T idskrift i Sjöväsendet.
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Saneringsarbetena efter gasanfall böra ledas av därtill särskilt avdelad officer men fartygsläkaren bör noga följa fö rfarandet, då de åtgärder, som vidtagas eller icke vidtagas , k u nna hava en oerhörd betydelse för besättningens hälsa.
Rengöring av däck och därpå uppställda föremål såso m
dävertar , räcken, spel, pollare och kanoner måste först u tfiiras raskt och effektivt, varefter den för besättningens säkC'rhet så viktiga avgasningen igångsättes. Ha persistenta gasC'r
använts, måste de gasade av besättningen ömsa kläder , va refter de nedgasade kläderna kokas under en tim1na eller f örstöras. Skadade födoämnen kastas överbord, skadat vatten
uttappas. En av de första plikter, en fartygsläkare har cf k r
ett gasanfall, är att tillse, att gas ej inkommit i vattencister nerna. .Ä.r så förhållandet , kunna dessa efter vattnets avtappniner
avaasas
med tillhjälp av strömmande ånga och lämplitja
.
b
b
saneringsmedel, varpå skrubbas med vatten. Sedan grundlig
sanering innefattande såväl föremål som p ersonal vidtagit ~.
bör fartygsläkaren genom personlig inspektion övertyga si;.;
om, att skeppets gassanitära tillstånd är så gott som omstän digheterna tillåta .
De flesta av de ämnen, som kunna användas i saneringsändamål , äro antingen sådana av kraftig klorerings- eller oxideringsverkan. Detta medför, att de gifter, som utsättas för
desamma , endera förändras till högre klorföreningar eller oxideras. Dessa slutprodukter åter, som visserligen äro ofarliga ,
hava i allmänhet stark och obehaglig lukt, varför deras a vlägsnande i sin tur erfordras. Medan saneringsarbeten påga
måste de, som utföra desamma, tillhållas att undvika att kom ma i kontakt med ställen, där gas står mest konc entrerad , vi.
dare böra nedan omtalade antigasläkemedel finnas att tillgii
på förbandsposterna, så att frätskador kunna behandlas.
Vidare måste fartygsläkaren vara beredd att med tillhjäl p
av sin utrustning verkställa sanering av gasmasker och an nan materiel, som ej kan utsättas för kokning eller starka
kemikalier. Sådan avgasning kan göras med hjälp av klor
framställt med klorkalk och klorvätesyra i sluten låda ellC'r
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tält, vari de utensielier, som önskas avgasade, inläggas. Det
är emellertid här på sin plats tillfoga, att så gott som all utrustning tillhörande läkaruppbörden kan avgasas endera medelst kokning eller med strömmande ånga.
Det är seelan världskriget känt , att den individuella känsligheten för senapsgas varierar i betydande mån. Så finnes
det individer, som visa tydliga förändringar i huden , erytem
eller blåsbildning, redan vid mindre än minutlång kontakt med
giftet, under det andra ej reagera förrän en 5 a 10 minuters
exponering. I anseende till att det just är dc frätande gaserna som bäst lämpa sig till användning till sjöss, inses härav vikten av, att bland flottans personal de känsliga individerna utgallras. Följande enkla prövningsmetod finnes. Man
behöver nytiiiredda alkohollösningar av diklordiaethylsulficl
(=senapsgas) i styrkorna 0,01, 0,1 och 1 % samt i spetsen utdragna glasrör. En liten droppe av de båda svagare lösningarna appliceras medelst var sitt rör på huden strax nedom
armb~tgsvecket.
Efter en väntetid av 1- 2 dygn besiktigas
armen. Hos mycket känsliga individer erhålles på båda ställena en tydligt markerad rodnad. Hos normala individer förorsakar endast den 0,1 ?-b lösningen rodnad , under det att
den 0,01 % lösningen ej framkallar någon verkan. Om båda
dessa svagare lösningar bliva utan verkan, kan försök göras
med den l % lösningen. De känsliga individerna uppgå ej
till mer än 2 9~ , under det att de synnerligen resistenta utgöra ej mindre än 25 %.
Det framg:'ir här a v att en viktig åtgärd a v allmänprofylaktisk karaktär är ett avskiljande av de känsliga individerna. Ett genomförande härav torde ej stöta på några svårigh eter, dels emedan meloden är mycket enkel , dels emedan
de känsliga individernas fåtal ej inverkar på bemanningsmöjligheterna. Lika väl som defekt färgsinne och bristande synskärpa för däckspersonal av alla kategorier och exempelvis
tillvaron av fotsvett hos u-båtspersonal böra utgöra hinder för
dylika personers anställning inom respektive yrkesgrenar, bör
i framtiden övervägas, om för frätande gas känsliga böra vinna inträde i dc k å rer, som utgöra en flottas stridspersonaL
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Individuella gasskydd .
Det individuella gasskyddet kan indelas i sådant av övervägande teknisk art samt sådant av medicinsk art.
De individuellt tekniska skydden äro ombord desamma,
som trupper till lands använda , nämligen skyddskläder och
skyddssalva jämte gasmask och för användning i vissa rum
syrgasapparat er. För skyddande av i huvudet och på halsen
skadade, förs edda med m er eller mindre skrymmande fö r band , erfordras härför särskilt konstruerade gasmasker, då
förnyade gasanfall även efter sjöstrid kunna befaras. Till de
individuellt tekniska skydden torde även det skydd, som b ärande av håret kortklippt utgör, kunna räknas. , Intet av
dessa skydd skiljer sig till sin natur från en armes , varför
här ej närmare skall avhandlas något om desamma.
Det medicinska skyddet, sådant det bör utformas ombord
och varmed den medicinska behandlingen av gassjukdomar na
intimt sammanhänge r, torde däremot i vissa avseenden skilja
sig från förhållandena till lands och oftast till fördel för fö rhållandena till sjöss. Armetruppen skall själv bära på sig
eller på annat sätt medföra även sitt medicinska gasskydd ,
förbandsposte r och förbandsplatse r av olika kapacitet skola
improviseras i eller bakom stridsterrängen , under det att en
fartygsbesättn ing, som. är rörlig m ed sitt fartyg, har möjlighet
finna de nödvändiga ingredienserna för skydd och behandlin g
inom den egna förläggningen = fartyget, allt för den hän delse inträffade haverier ej helt eller delvis omintetgjort vidtagna dispositioner , i vilka fall matrosen i det förra blir sämre lottad än soldaten , i det senare bättre eller lika.
Här nedan följer en redogörelse för huru organisationen
för behandling av gasskadade ombord å stridsfartygen bör
ordnas.
Av förut lämnad redogörelse för vilka gaser, som kun na
vän t as komma till användning samt för sätten för deras över förande , framgår , att beredskap bör finnas ägnad att m öta
upp mot såväl frätande och retande som mot krävand e gaser
ehuru de båda förstnämnda , som förut angivits , torde ko m -

-353-

ma att bliva de vanligaste. Det torde vara på sin plats att
här å ter erinra om att av ett fartygs olika rum, gastäta, halvtäta och öppna, alla kunna bliva gasfyllda, de förra dock endast i händelse av direkt träff. Häarv framgår , att man i ett
fartygs olika delar har att vänta sig alla slags stridsgaser och
därefter har att rätta sina motåtgärder.
Redan för närvarande inom de flesta flottor förefintli o"
organisation för stridssjukvård är lämpad ligga till grund för
den utökning av materielen , som betingas av behandling av
här avhandlade sjukdomar och skador. Sålunda finnes det i
gassjukvården behandlingsfo rmer som basera sig på ett ögonblickligt ingripande. Andra åter böra insättas några till fler a
timmar efter skadans erhållande och ytterligare andra innefatt a en över veckor kansk e månader utsträckt behandling.
Vissa kunna , förutsatt lämplig und ervisning meddelats, utföras av dc skadade själva eller med tillhjälp av någon kamrat,
andra erfordra sjukvårdsbetjä nings eller läkares bistånd. Alla
dessa behandlingsfo rmer låta sig mycket väl inpassa i ovan
nämnd nu vedertagen organisation.
Platsen för all sådan behandling, vars grundval ligger i
det ögonblickliga ingripandet, är givetvis på förbandsposte rna,
varmed menas här och var i fartygens olika rum utplacerade
färdiga förband och elastiska bindor, avsedda att i form av
självhjälp tagas i anspråk av sårade und er avvaktan på att
transport till förbandsplats kan vidtagas. Under pågående
drabbning kan det nämligen endast i undantagsfall förväntas,
att sådan transport kan igångsättas, något som också tydligt
angives i den gällande svenska sjukvårdstrids tjänstinstrukti onen för flottan. Dessa förbandsposte r måste alltså utsökas med
de läkemedel och andra utensilier , som b ehövas för gassjukdo marnas förebyggande i den mån, de kunna tänkas användbara
Vid val av dessa läk emedel och uten l menige mans händer.
sili er m åste eftersträvas, att ej mer än minsta möjliga utökning
kommer till stånd, då i annat fall svårigheter och villervalla
torde vara att förvänta vid deras användande. Med hänsyn
tagen härtill och till i litteraturen föreligg and e utländska ut -
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redningar synes en lämplig tilldelning av dylika läkemedel och
utensilier vara följande:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

5 % vattenlösning av kloramin.
1 % vattenlösning av n a triumbikarbonat
5 % natronlut.
järnhydratpas ta .
vatten.
sax för uppklippning av klä der.
tvättdukar.

Kloraminlösningen är avsedd för tvättning av hucl en genl emot senapsgas, natriumbika rbonatlösningen för baddning a •:
ögonen, gurgling etc. gentemot såväl r etande gas er som m ot
senapsgas. Natronlu ten avses mot lewisit och järnhydratpas tan är ämnad komma till användning sedan luttvättningen a\·slulals, om mannen ej r edan d ess förinnan kunnat transportera s
till förbandsplats. Att vatten är nödvändigt på en förband spost dels till dryck och dels till eftersköljning efter användande av ovan omtalade tvättvätskor , torde ej närmare beh ÖV<l
motiveras. Saxen är avsedd för uppklippning av kläder. Personal, som utsatts för verkan av senapsgas eller lewisit, m åsh'
nämli gen ha möjlighet att raskt bliva fri från kläderna fö r
a tt kunna p å börja d en viktiga profylaktiska avtvättningen
snarast möjligt. Tvättdukarna, som lämpligen böra göras i storlek en 20 X 20 cm. och tillverkas av e tt mjukt trikå tyg , avses
användas vid tvättningsprocedurerna.
Som synes utgör materielen härovan huvudsa kligen m edel
mot frätande gaser och i n ågo n m å n även mot retand e gas er.
Några m edel mot kvävand e gaser lämpade att komma till användning på förbandsposter finnas ej och torde knapp ast h eller vara av nöden , då de kv ävand e gaserna i motsa ts mot de
r e tande och vissa frätande hava en viss latenstid, so m tord e
medföra, att av sådan gas sk adade först efter stridens slut
kunna b ehö va behandling, en behandling, som skall sk e å
förbandsplats.
Förbandsposternas m öjligheter att erbjuda vård å t gas -

-
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skadade äro begränsade. Den y tterligare vård, som kan bjudas ombord på ett stridsfartyg å t gasskadade likson1. å t övriga så rade, hör h emma på förbandsplatserna. För att där
kunna behandla gasskador fordras dels samma materiel som
på förbandsposterna m en i större kvantiteter samt dessutom
utrustning för behandling av genom kvävande gas (fosgen och
dylik a) skadade, såsom syrgasinhalationsapparater och vissa
läk emedel, huvudsakligen avsedda till injektionsbehandling.
De lokaler ombord, som lämpa sig för gassjukdomsbehandling , äro vad frätskadorna beträffar därtill lämpligt be ·
lägna bad- och tvättrum. Anordningar böra vidtagas för att
omedelbart utanför ett sålund a utrustat bad- eller tvättrum
kunna oskadliggöra frätgasb emängda kläder. Ängdesinfektion
bör härvid ej i omedelbar närhet av llelt eller delvis avklädd
personal komma ifråga. Tillräckligt antal med kloraminlös ning eller klorkalk fyllda öppna träfat torde vara lämpligare
att använda.
De av kvävande gas förgiftade, som erfordra syrgasbehandli ng, böra snarast komma i åtnjutande h ä rav liggande
varmt n edbäddade. Bäst tord e va ra att som lokal härför avse
sjukh ytterna med sina fasta sängar. Syrgasförrådet bör på
grund av eldfaran lämpligen förvaras nere i h ålskepp . Behövli ga intravenösa och andra injektionsbehandlinga r göras i
sängen ell er om nödvändigt i operationsrummeL
Förläggningen av de gasskad ad e ombord bör ske i största
möjli ga utsträckning så att d e bliva åtskiljda från de kirurgisk a sk adorna på grund a v de förras stora benägenhet för
komplikation med variga processer . Alltså om möjligt skiljda
förläggningsplatser och rum .
Ovan r elaterade organisationsåtgärder för förminskande
av gasfar a n och för omhänder tagand e av gasskadad e ombord
äro , som nogsamt förståtts. h elt tillämpliga endast å större
stridsfartyg. Ä smärre fartyg torde förhållandena i stort sett
bliva liknande. Dock har m a n att föruts e, att på grund av
obefintlighet eller sämre pansarskydd så kallade heltäta och
halvtäta rum å mindre fartyg genom träffar komma att för -
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ändras till öppna rum med direkt kommunikation med fria
luften. A mindre fartyg äro vidare kanonerna ej uppställda
i torn utan i fria luften, likaså torpedtuberna; bryggor och
andra manöverrum äro ofta ej intäckta , varav förstås , att
mycket folk under drabbning vistas ute, lätt exponerade för
gasmoln . Å förbandsposterna utplacerade antigasläkemedel
m. m., enligt samma principer som ovan angivits, måste även
ingå i de mindre fartygens utrustning, även om man på gruwl
av de trånga förhållandena här ombord ej kan tänka sig nagon ingående behandling av större antal gasfalL Vad ifr ugavarande utrustning å u-båtar beträffar, så inses att några
behandlingsmedel här ej äro behövliga. Dock bör ett antal
gasmasker medföras ombord avsedda för personal ovan däck,
varigenom gasfara ej nödvändigt behöver tvinga till dyknin;.:.

tienter med liggsår därför lämpade kolloidala !ångbad. En
mindre operationsavdelning, utrustad så att där kan företagas
erforderliga excisioner av lewisitbrännsår samt för r evisioner
av rent kirurgiska skador hos de gasprojektilskadade, bör
ävenledes ingå i utrustning en. Som även lasarettsfartyg, ehuru de åtnjuta Röda Korsets skydd, kunna tänkas bliva utsatta för gas, exempelvis på en med stridsfartyg gemensam.
ankarplats, böra även å dylika fartyg härför erforderliga
skyddsåtgärder vara vidtagna.
Om behovet av dylika gaslasarettsfartyg ej skulle kunna
tillgodoses , böra övriga lasarettsfartyg, i den mån så kan ske.
utrustas enligt ovanstående i och för tillgodoseende av åtminstone enklare krav på vård åt gasskadade.
slutligen något om den undervisning, som för framtiden
erfordras i gassjukdomslära: Läkare avsedda att kommenele ras å stridsfartyg och lasarettsfartyg böra å lämpliga kurser
undervisas i gassjukdomarnas etiologi, patologiska anatomi
och terapi samt bibringas insikt i organisationsplanerna ombord rörande gasskyddstjänstens såväl medicinska som tekniskt militära delar. Vidare måste dels hela besättningarna,
såväl officerare som underofficerare och manskap , undervisas
i handhavandet av de olika utensilierna mot gasskador, som
tilld elas förbanclsposterna, dels sjukvårdare och den hand räckningspersonal, som ställes till sjukvårdens förfogande , undervisas även i de delar av sjukvårdsstridstjänsten ombord ,
som beröra gassjukdomarna.

Vård å lasarettsfartyg.

Den vård, som . kan åstadkommas å stridsfartygen, det
gäller även de största bland dessa, kan emellertid ej få bliva
någonting annat än ett kort provisorium. För att stridsfartyget åter skall bliva stridsdugligt måste sjuka och sårade snaras t
efter drabbning avpolletteras. Att även humanitära skäl starkt
tala för att sårade och sjuka skola beredas lasarettsvård 1
egentlig mening, torde ej behöva närmare framhållas. Då del
ej är givet, att en sjögående flotta alltid har en bas inom nära
räckhåll, utrustas särskilda lasarettsfartyg. Givet är, att även
de gasskadade behöva komma i åtnjutande av vård på sådana
fartyg. Gasskadornas stora benägenhet för komplikation m ed
variga infektioner synes rättfärdiggöra kravet på speciella gaslasarettsfartyg utrustade för vård av med kvävande och frii
tande gas förgiftade, med dels långvarig syrgasbehandling, dels
injektionsterapi. För behandling av hudskador framkallade
av senapsgas och lewisit och av patienter behäftade med liggså r är en stor badavdelning erforderlig. Badavdelningen bör
så konstrueras , att man har lätt tillgång till saltlösningar U\
erforderliga koncentrationer samt har möjlighet att giva p a-

+

Av den lämnade redogörelsen framgår , att navalmedicinen i och med den framtida möjligheten att stridsgaser komUla att användas i sjökriget fått nya uppgifter av förberedande
natur samt i kommande sjökrig kan få den krävande uppgiften
att kämpa mot de åtminstone vid tiden för deras första insättande till lanels så fruktade nya stridsmedlen. Uppgifterna äro
härvidlag i mårigt och mycket olika för navalmedicinen och

-
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-övrig militärmedicin, olika kanske även för de olika länderna,
men det stora målet, att göra även detta n ya slag av krigföring så human som överhuvud är möjligt, hava de dock gemensamt. Måtte våra förberedelser såväl till lands som t ill
sjöss och i samtliga till vår förening anslutna länder hava det
gemensamma målet i sikte: Humanisering även av gas krige t.

RM I B 1931.
I föregående nummer a v Tidskrift i Sjöväsendet finnes
införd en artikel beträffande det nya reglementet för marin en , avsedd att utgöra en orienterande framställning beträff ande de där intagna stadgandena.
I fråga orn de avdelningar av reglementsdelen, som avhandla förvaltning samt hälso - och sjukvård, tillsammans bildande reglemente för marinen , d el I B, är framställningen
myck et knapphändig. Utöver framhållandet av att vissa a v
marinens reglementssakkunniga framlagda förslag , a vseende
ansvarsfördelningen för förvaltningsbeslut och kassaväsendet
ombord, icke influtit i det nya reglementet samt en del uttalanden med anledning av i reglementet intagna bestämmelser om vissa befogenheter i förvaltningshänseende , som tillagts
stationsbefälhavaren underställda chefer m. fl. och vartill jag
längr e fram återkommer, inskränker sig författaren i stort
sett till ett konstaterande av att denna del av reglementet icke
inneh åller n ågo t nytt >> av revolutionerande art».
Aven om detta omdöme särskilt i de nuvarande tiderna
m åste verka lugnande och sålunda utgöra en glädjande värde sättning av reglementsdelen, torde emellertid detsamma såsom
orienterande vägledning vara alltför summariskt.
Det har därför synts lämpligt att härutöver lämna några
-u pplysningar , särskilt som denna reglem entsdel ej kommer att
Utlämnas till personalen för personligt bruk.
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De första sex kapitlen 3 1-36 (kapitel, paragrafer och bilagor hava med hänsyn till bl. a. att blivande r egister avses
bliva gemensamt numrerats i följd efter motsvarande i del I
A), innehållande för marinen gemensamma b estämmelser
komma att nära nog ordagrant lika inflyta även i Del III, var igenom utom uniformitet även vinnes lättnad vid behövliga
ändringar . I dessa k apitel intagna stadganden äro d elvi~
helt nya.
Sålunda finnes i det äldre reglementet endast föga m olsvarighet till de allmänna föreskrifterna i kap. 3 1, vari en del
grundläggande begrepp definiera ts. Särskilt bör härvid uppmärsksamm as begreppet kassaärende, som i r eglem ent et i övrigt kommer till flitig användning, enär särskilda bestäm melser gälla för dylika förv altningsärendens h andläggnin g. l
detta k a pitel finnas också införda stadgand ena om den ordning, vari ,b esvär må anföras över förvaltnin gsmyndigh ets
beslut.
Även kapitel 32 >> Förvaltningsansvan inneh åller åtskilliga nyheter, bl. a. bestämmelser avsedda att precisera innebörden av en del för förvaltningstjänsten och därmed förenat ansvar fundamentala begrepp såsom uppbördsmannaan svar m.
m. samt annat ansvar för omhänderhavande av krona n s egendom. I § 177 mom. 2 omförmäld bostadsordning, som utfärdas av madnförvaltningen och avses att inrymma de föreskrifter angående tjänstebostad , som erfordras utöver vad avlöningsb estämmelserna i detta avseende innehålla, torde också vara en nyhe t av intresse ej blott fö r förvaltningsm yndi gheterna. Nya för vårt r eglem ente äro även för es krifterna i
§ 177 angående förvaltning en av fast egendom. De i § 17R
meddelade bestämmelserna angående a nsvar för förvaltni ngsbeslut torde likaledes få betraktas som n yheter samt vara ägnade att, så långt d etta lå ter sig i r eglem ent sväg genomföra,
lämna enlig t erfarenhe tens vittn esbörd behövliga garantier för
att i förekommande fall anmärkningsakter ni. m . utställas pll
och ifr ågakommand e ersättnin gsskyldighet m. m. ålä gga s d en
person, som rätteligen bör uppb ära ansvaret .

Bestämmelserna om und ersökningsförfarande hava ular betats så a tt den praxis, som utbildat sig, a tt även i land tilllämpa det ombord föreskrivna tillvägagångssättet blivit fast slagen. Därjämte har vid fö reskrifternas utformning h änsyn
tagits till att en verks tälld undersökning, om så erfordras,
jäm väl skall kunna tjä na såsom förb eredande undersö kning
för krigsrätt samt att det förut stadgade antalet undersök ningsförrätta re kan inskränkas, allt i avsik t att minsk a skriveriet och underlätta de på m ånga tjänstgöringsområden ganska b esvärande undersökningsmålens handläggning.
Vida re bör bemärkas att den i nu gällande reglemente förek ommande föreskriften angående balansmåls hänsk jutande
till k ammarrä tten för handläggning blivit rättad.
Bestämmleserna angående förplägnad och beklädnad erbjuda inga andra egentliga n yheter än att dels stadgandena i
vissa fall erhållit en till gällande avlöningsbestämmelser mer
ansluta nde utformning , dels att d e f. n. på flera ställen i reglem entet och diverse kungl. brev spridda föreskrifterna angåen de enskildas rätt till uttag av portion samt proviantartik lar och beklädnadseffekter fr å n förråd här samman förts under
resp. k apitel.
I kap. ;35 >> Förrådsverksamh el» äro att såsom n yt illkomn a b l. a. anteckna bestämmelse rna om de uppbörder, som
m å finn as.
Såsom redan nämnts har i en artikel i föregående numm er av tidskriften framhållits a tt av reglementssakkunniga föreslagna b es tämmelser om kassarörelsen ombord ej medtagits i k ap. :36 >> Kassaväsende >> . Härtill har av artikelförfattat en knutits en reflexion ang. övertygelsen att dessa för es krifter ej skulle b estå tt provet vid >> en konfrontation m ed de
praktiska för h ållandena >> . Efter allt vad som anförts för och
emot i denna sak är det onödigt att vidare ingå härpå. Endast e tt försö k torde här kunna lämna klarhet. E nb art upptepandet aY r edan för ut tillkännag iven >> Övertygelse >> synes
föga ägnat att öka dess b eviskraft.
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För att emellertid övergå från den i ovanberörda arlil~d
inledda diskussionen om vad kapitlet ej innehåller till de stadganden, som verkligen finnas där , m å nämnas, att ehuru <h·t
genom de nya bestämmelsern a införda kassa väsendet ej a v.
sevär t skilj er sig från det nuvarande i land tillämpade systemet dock n ågot fö r marinen helt nytt här införts, nämligen
s. k . stående försko tt. Dessa förskott skilja sig från vanli ga
förskott bl. a. därigen om att innehavaren av e tt elylikt h ar
redogörareansvaret för från detsamma b estrielda utgifter, även
seelan dessa utgifter upptagits i vederbörlig k assas räkenskaper. Dylika förskott äro avsedela för bl. a. kompanichefer
till bestridande av avlöningskostnader.
Framhållas b ör också b estämmelsen i § 207 mom. 1, 3 :e
styck et, om utfärdande av erforderliga b estämmelser b eträffande d c kassor , som sk ola anlitas av bl. a. förskottstagar e
Genom densamma lämnas möjlighe t för m a rinförvaltningen
att för ebygga svårigh e ter och onödiga kostnader för inventeringar av stående förskott, särsk ilt b eträffande förskottstag are å platser , som äro långt avlägsna frå n stationer , såso m
sjörullföringsbefälhavare m . fl. Å förs k ott, som u tlämnas från
marinförvaltningens kassa , äro givetvis ick e tillämpliga lw stämmelserna angående bl. a. inventering av stående förskott
som utlämnas från ka ssa vid lokalförvaltning.

Efter de gemensamma föreskrifterna följande avsnitt a v
reglementet »Orlogsstationer och Örlogsdepåer» samt »ÖrlogsvarV >> , inneh ållande förvaltningsinstruktionerna för myndighC'terna därstädes, företc av helt naturliga skäl in ga s törre avvi
kelser från f . n. gä ll ande motsvarand e bestämmelser, dock m ed
ett par viktiga undantag, nämli gen beträffande sk eppsgossek åren i Marstrand och örlogsdepå.
Dessa institutioner h ava enli g t flottan s organisationssakkunnigas förslag numera erh ållit en avsevärt friar e ställnin g
till station och varv, vi lket b etinga t å tskilliga ändringar i f ör
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h ålland e till det i nuvarande reglemente, del I, intagna kap .
19, varjämte e tt h elt n ytt kapitel >> Örlogsdepå >> införts.
Ytterligar e torde böra nämnas att i kapitlen 43 och 4 7
äro införda diverse sta dganden, i fråga om förvaltningen av
stationers och varvs inventarier, som sakna motsvarighet i
nu gälland e reglemente, vilket i detta avseende är anm.ärk ningsvär t knapphändigt i betraktande av elen betydelse denna
materiel äger och de värden den r epr esent erar .
Tillk omsten efter det nu gällande reglementets utarbetande av marin ens centrala beklädnadsverkstad h ar också betingat införandet av ett särskilt k a pitel.
Vid en fullständ igare r edogörelse skulle givetvis åtskilligt
bärutöver vara a tt nämna beträffande bestämmelserna i dessa.
avsnitt, men jag anser mig böra inskränka m ig till att ytter ligare endast n ågot uppeh ålla mig vid ett uttalande, som enligt vad ovan nämnts gjordes i den förut omnämnda artik eln
i majnumre t av tidskriften.
Beträffande en bestämmelse i det nya r eglem entet, varigenom kårchef tillagts befogenhet att besluta i undersöknings mål angående b eklädnad , dock ej där kronan anses böra b ekosta erford erlig reparation eller komple ttering , gör författa ren elen anmärkningen , att denna inskränkning >> innebär ett
alldeles opåkallat misstroendevo tum mot vederbörande k å r chef». Härtill knytas därjämte följand e reflexioner:
>> Det är anmärknin gsvärt hur litet förtroe nde man i allmänhet har till militära befälhavare i ekonomiska frågo r. Här
finnas sjöofficerare, som efter övergång till privat verksamhet betrotts med handhavandet av miljoner, men i aktiv tjänst ,
även i de högsta grader, visar man den allra stör sta misstro
gentemot deras ekonomiska omdöme och varje möjlighet till
självverks amhe t inom delta område kringgärdas med §§§§.
Såvitt jag kan förstå beror mycket av tungroddhet en i vår nu varande förvaltningsapparat p~t den på m ånga h åll fö r efint liga obenägenheten att decentralis era . Men m an måste v~i l
kunna erkänna att åtmins tone stationsbefälhavare, varvschefer
och kårch efer äro så pass förnäml iga ä mb etsmän att man åt
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dem borde kunna överlämna en hel del, som nu med myckna
skriverier och omgång måste vandra tå~ordnin~ens
väab h örr_
u
v
b
re upp.»
Intaget i artikeln i samband med redogörelse för reglementets förvaltningsbestämmelser är ett sådant uttalande ägnat
att bibringa den föreställningen, att dessa särskilt skulle an das ett misstroende mot de angivna myndigheterna. Detta är
emeller~id icke förhållandet. Tvärtom överlämnas däri på a v s evärda förvaltningsområden, där enligt det äldre reglemen tet
meddelades detaljerade föreskrifter, beslutanderätten åt marin förvaltningen eller underordnad myndighet.
För övrigt torde den i uttalandet gjorda jämförelsen m ellan den frihet, som ett enskilt företag kan lämna dess ledande
funktionärer för nyttiggörandet i möjligaste mån av i företa get nedlagt enskilt kapital, och de bestämmelser, som reglera
en med skattemedel arbetande statlig förvaltn ingsmyndigh ets
verksamhet vara rätt litet givande. Att myndigheterna böra
lämnas så stor rörelsefrihet, som hänsyn till de förvaltande
medlens m. m. karaktär medgiver, är naturligtvis en viktig
princip, vars tillämpning dock ej synes böra inskränkas till
att gälla endast vid utformningen av föreskrifterna för de i
uttalandet nämnda myndigheterna.
Vad särskilt angår d et stadgande angående kårchefs b efogenhet , som givit anledning till uttalandet, synes med hän syn till dels att stationsbefälhavaren skall svara för beklädnadsanslaget. dels att föreskriften likväl innebär en utvidgning av kårchefens befogenhet i förhållande till vad nu gäller,
detsamma mycket litet ägnat att betecknas såsom ett miss troendevotum mot kårcheferna. Ej heller torde det särskilt
lämpa sig såsom underlag för ett påtalande av statsmakternas
bristande förtroende för stationsbefälhavare och varvschefer
i vad detta kan anses dokumentera sig i det framlagda r eglementets förualtningsföreskrift er.
Det vill därför synas som om en kritik av reglementsb cs lämmelserna såsom alltför restriktiva - därest ett dylikt värdesättande a v desamma i en artikel som den åberop ade eller
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över huvud taget varit betingat - icke bort hava sin plats
samband med redogörelsen för förvaltningsföreskrifterna.

Föreskrifterna angående hälso- och sjukvård hava ansetts
höra bilda en särskilt avdelning av reglementet. Av de fyra
däri ingående kapitlen, n:r 48- 51 , är kapitel 49 fastställt i
kommandoväg , det enda i sådan ordning tillkomna kapitlet i
del I B.
Kapitel 48 >> Rätt till sjukvård m. m. , innehåller de grundlä ggande stadgandena för vad i fråga om denna förmån tillkommer marinens personal.
Tillsammans med stadgandena i kapitlen 33 »Förplägnad ,,
och 34 »Beklädnad och sängservis » bilda dessa föreskrifter de
s tadganden, som enligt gällande avlöningsreglementen och till ·
lämpningsbestämmelser i dessa skola i reglementet intaaas i
t>
.
f raga om personalens avlöningsförmåner.
Då emellertid skeppsgossarnas avlöningsbestämmelser icke
regleras genom manskapsavlöningsreglementet, skulle vid upp hävandel den l instundande juli av det nu gällande reglement ets kapitel 9, en del erforderliga avlöningsbestämmelser beträffande denna personal komma att saknas. Med anledning
härav äro särskilda bestämmelser i frågan under utarbetande,
och torde inom den närmaste tiden vara att förvänta.
o

I fråga om bilagorna till del I B må framhållas , dels att
bil.
4
»Spisordning för marinens manskap under tjänstgörinat>
•
l land », som ersätter nuvarande bil. 41 i RM I, undergått erforderliga ändringar med hänsyn till att chefen för skeppsgossekåren i Marstrand och depåchef tillagts befogenheter i
fråga om fastställande av normalportionspris och utspisnings stater, dels att denna bilagas bestämmelser erhållit en ratio nellare uppställning, dels ock att bil. 5 »Beklädnadsstat för
sjömans- och skeppsgossekårerna », som ersätter nuvarande bil.
21 i RM I, är omarbetad i enlighet med av marinförvaltningen
Tidskri ft i Sjöväsende t.
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avgivet underdånigt förslag och erbjuder en del nyheter i fråga om bL a. idrottskläder och skobeklädnaden.

Realemen tsdelen åtföljes icke av några formulär. Utar betand:t och fastställandel av sådana har ansetts böra tillkomma marinförvaltningen med undantag för vissa för hälso och sjukvården erforderliga, vilka avses att fastställas av marinöverläkaren.
Utöver vad ovan framhållits vore h elt n aturligt mycket
att anföra i fråga om det nya r eglementets för valtningsföreskrifter, men var e sig tid eller det utrymme i tidskrifter , som
ansetts böra tagas i an språk , har medgivit detta.
Stocholm den 16 juni 1931.
G. Hallden.

Meddelande från främmande mariner.
Meddelade från Marinstabens U trikesavdelning.
(Maj 1931.)

Amer·ikas Förenta stater.
En New-Yorktidning har lämnat de första utförliga meddelandena angående amerikanska flottans sex nya under vattensbåtar, vilka visa nästan otroliga framsteg i konstruktionen och förtjäna benämningen undervattenskryssarc . Ett dylikt fartyg kan förbliva tre
månader till sjöss och tillry ggalägga 25,000', innan det behöver
intaga nytt bränsleförråd. Det har en kryssares alla fördelar och
kan dessutom dyka djupare fin de hittills byggda undervattensbåtarna. Sålunda nådde elen till denna klass börande Nautilus (icke
att förväxla med Wilkins undervattensbåt Nautilus) nyligen ett
djup av 112 m. Den nya undervattenskryssar en kan under normala
förhålla nden stanna tre dagar under vattnet. Med hjälp av särskilda apparater kan denna tid utsträckas till fullt en månad. Härför finnes nä m l i gen ett oerhört stort förråd av komprimerad luft,
som förvaras i stålflaskor.
tUtdrag ur Kieler Neueste Nachrichten, 8 maj 1931.)

England.
Den ryktbara sl agkr yssaren Tiger slutade såsom krigsfartyg
den 15 maj, då elen avmönstrade i Devonport.
.
F artyget, som inom kort kommer att försäljas och nedskrotas
1
enligbet m ed Lonclontraktaten, spel ad e en framstående roll i flera
&trider under kriget.
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Det var Tiger, som slutligen sänkte slagkryssaren BHicher: under J utlandsslaget erhöll hon 21 träffar.

H. M.. S. Emperor of India, ett av de fartyg, som skola slopas
enligt Londontraktaten, kommer antaglige n att sänkas geno m t'lcl
från de stora fartygens kanoner denna sommar.
Fartygets förstöring kommer att giva flottan ett tillfälle ntt
utföra en vi ktig skjutövning, som skall pröva de senaste fra m~te
gen vid framställandet av den m est förstörelsebringande granatt ypen.
(Utdrag ur The Naval and Military Record, 20 maj 1931.)

Frankr ike.
Vid provtur har den nya franska jagaren Albatros slagit fartrekordet 40,6 knop genom att uppnå en fart av 41,9 knop.
Rekor det innehades förut av Bison.
Unedr tidigare prov påstås Albatros hava uppnått en far t av
42,5 knop.

(Utdrag ur The Naval Chronicle, 1 maj 1931.)

Förslaget till nybyggnader för flottan under 1931 och 1932 bordlades i depute r adekammaren den 8 maj . Det i nnefattar en slagkryssare, två 2:a k lass kryssare på 7,500 ton vardera och fl era
mindre i'artyg. Det är första gången, som f r anska flottbygg nadsprogrammet icke upptage r n åg ra undervattensbåtar.
Från fransk sida uppgives programmet noggrant överensst iitnma m ed flottbyggnadsöverenskommelsen.
(Utdrag .ur Manchest er Guardian, 9 maj 1931.)

Itali en.
Den sär sk ilda uppmärksam het, som nu i Itali en ägnas åt l11 [tkrigföring är mycket intressant för dem, som syssla med fartygs byg:ge,
ty det >ir intet tvivel om den verkliga ent usiasm, varmed la nde t
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omfattar det nya vapnet och dess möjligheter i en framtida kamp
i :Medelhavet samt dess brister i italienska flottan. Flygningen till
s ydarnerika fångade folkfantasien just, som den var ämnad att göra,
och luftmanövrer, som skola äga rum i Medelhavet i auo-usti komma att utföras i större skala än någonsin förut. Nödvändighe~en av
samoperaiion m ed flottan är klart insedd, men fö r närvarande är
dett a svårt. Hitintills har Italien koncentrerat sina flygkrafter
till landstationer med dylikas inskränkta operationsområde, och det
finnes inget hangarfartyg i italienska flottan. De nya kryssarna
b a v~ l~atapulter och det omändrade handelsfartyget Guiseppe Miragh a ar en flygt en der, men det är på intet sätt lämpligt för operation er med flottan och kan knappt användas för mer än försöksändamåL Därför är den första typ, som Italien härnäst väntas stapel sät ta, ett hangarfartyg, vilket Italien har rättighet till enligt Washington-traktaten. Med de italienska konstruktörernas intresse för
hög fart väntas konstruktionen av elen nya fartygstypen med mycket stort intresse.
(Utdrag ur The Naval Chronicle, 15 maj 1931.)

Tyskland.
Enge lska amiralitetet m edd elar att kryssarna Dorsetshire och
Norfolk skola avlägga officiellt besök i Kiel den 4-11 juli.
(Utdrag ur Kieler Neueste Nachrichten, 5 maj 1931.)

ti . "Ersatz Preusse?""' döpt till De~:schland, ~ar sjösatts på ett så
~Igt byggnads-stadmm, att enelast fa upplysnmgar kunnat erhållas
fr an tagna fotografier. Preussen har emellertid tillåtits publicera
en breclsiclevy av fartyget på stapeln, i vilken dess m est f ramträdande utseend e betecknas av clet mycket ringa djupgåendet, de enorm ~ bulge-kölarna av kort längd midskepps, det kraftigt rundade
knet under en fullkomligt rak först äv, det ringa spr ånget förut
och det överraskande ringa antalet ventiler i fartygssidan. Deutschland säges vara konstruerad för långå kryssnino-ar och har fått en
ov an r1gt stor aktionsradie, men det ser ut som om
" hennes besättning
skulle komma att få det trångt ombord.
(Utdrag ur Th e Naval Chronicle, 22 ma j 1931.)
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De brittisk-fransk-italienska flot.tförhandlingarna.
Tidigt i april månad blev det klart, att det uppnåelda ]l rPI iminära resultatet (»bases d'accord») icke sk ulle bliva bestånclandP.
»Echo dc Paris » fö r elen 11 april konstaterar, att man ingal un da <ir
överens, var jämte hävdas a tt Frankrike bör bibehålla en äve n ikt
över It~lien av 140,000-150,000 ton.
»Le Journ al» och »Le M:atin» för elen 26 april påpeka, att dPt
Jranska kompromissförslaget (att låta n ybyggnaderna för åren HHr;
och 1936 bero på utgå ngen av ytterligare förhandlingar unde r <h
1932 eller år 1935) i cke godtages av Storbrittanien. Man anser sig
från f ran3k sida ha va gjort Pn e±tergift genom att uppskjuta byg-gandet av en tredje slagkryssare till senare delen av år 1933, i stäl lr· t
för att påbörja elen i början av å r 1934. Amiral Doct eur fråg ar i
>> Lo Matin», huru e.ngelsmän och italienare kunnat tro, att Fra nkrike skull e komma att lämna sina »ö rlogsfar tygsstaplan> tomma Ullder åren 1934-86. Jul es Saue rwein (en bekant politisk skribent)
påpekar, att man från fransk sida alltid trott sig hava rätt at t ('l"sättningsbygga f artyg i stället för de 66,000 ton, som unde r åren
1934-36 bliva oanvändba r a. Misstaget i t olkningen av texten auses hava uppkommit genom förvållande av Mr. Craigie som för handlat dels i Paris, dels i Rom.
>> Le Te mps» fö r elen 27 april påpekar samma f el i förhandl in g~
metoclen och anse r, att man först efter 1932 års s. k. »neclrustnin g·skonferens» kan se kl art i saken.
»Le Journah av elen 27 april tal ar för att - trots allt - söka
en lösning i akt och mening att skapa en gemensam fransk-en gelskitaliensk »front" till 1932 å rs konferens.
»Le Matin » för den 27 ap ril framhåller, hurusom det fran ska
an budet att avkorta överenskommelsens giltighet till t. ex. år 1934
ej godtages av Storbritannien, som vill hava hela frågan r eglerad
till slu tet av 1936, då Lonelontraktaten utlöper. »P roblemet är att
på något sätt tillfredsställa Frankrike, utan att Storbritanien finner sig nödsakat att uppsäga Lonclontraktaten >> .
»Le Temps» för den 28 apri l giver en resume a v vad engPlsk
press sagt i ä rendet, medan >>Le Matin >> samma dag konstater,u att:
»le d(·s acco r cl r·st maintenant absolument neb>. Frankrike vill bi behålla ~iu rät t att besitta överlägsenhet över Ital ien i vad aogåt·
större fartygstyper. Det är detta striden gäller.
»La Depeche Co loni ale>> för den 28 april anser en lösning omö.ilig, ty Frankrike vill ej uppgiva sin rätt att 1934-36 ersättnin !.('"bygga du 66,000 ton, som då skola utrangeras.
»La Depeche de Brest» i'ör den 28 april hävdar (i en g ansJ.:a
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Frankrike till sjöss och att hetsa Italien mot Frankrike.
»Le Journal des DebatS » för den 29 april understryker, att Frankrike ej har accepterat Londontraktatens del III, och att därför dess
artikel 19 ej kan tillämpas på Frankrike, samt att den preliminära
överenskommelsen blott gäller fartyg, som äro färdigställda (klara
att gå i tjänst) före den 31 december 1936.
>> La Depeche de Bresb för den 30 april återgiver italienska
pressuttalanden, vilka gå ut på att Italien i »kompromissen» godtagit att icke ta l a om »Paritet» före slutet av år 1936 mot det, att
Frankrike till samma tidpunkt uppsköt frågan om ersättningsbyggnad för visst äldre tonnage.
»Le Temps» för den 1 och 2 maj skildrar, hurusom Frankrike
i sin svarsnate gått med på att ej påbörja ytterligare (mer än
j36,000 ton) ersättn ingsbygge för e 1935 års konferens, men att Frankrike ville hava fri a händer om denna konferens ej leder till result at. l,e Temps hävdar dessutom, liksom ofta i dylika frågor, att
det hela beror på ett politiskt avgörande.
»Le Petit Van> av elen 2 maj omnämner de,t intressanta förhållandet, att den brittiska kontraJJropositionen på det franska kompromissförslaget utmynnar i att F r ankrike må, efter 1935 års konfer ens, ersättningsbygga ytterligare fartyg men enelast i elen utsträckni ng, som 1935 års konferens medgiver. Skulle denna siatnämnda konfer ens ej leda till resultat, finge Frankrike ej öka sin
ersättningsbyggnad.
»Le Matin» för elen 5 maj konstaterar, att det italienska svar et på det franska komp romissförslaget går helt efter »engelska
linjen>.
Uttalanelen i »Le Journal» och »Le Matin» av elen 7 maj fastställa, att förhandlingarna i Lo nelon avslutats, varvid man uttalat
hopp om , att under förhandligar mellan utrikesministrarna i Geneve (u nder r ådsmötet) komma till en sammanjämkning. Den brittiska »underkommitten » av imperiekonferensen har sammanträtt
för att diskutera den ståndpunkt, som brittiska regeringen bör intaga i förhållande till förberedelserna för 1932 års s. k. »nedrustningskonferens».
I »Le matin för elen 10 maj framhåller slutligen amiral Docteur
trenn e saker av stort intresse, nämligen:
1) att Storbritannien och U. S. A. överenskommit, att den
svårlösta frågan om »havens frihet », tills vidare icke skall upptagas
till avgörande, enär den visat sig alltför brännbar, vilket beslut
tnåste betecknas såsom en verklig »tillfällighetslösning»;
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2) att torbritannien :s ynes eftersträva att ,hålla ;nere andr a
länders ersättningsbyggnad för att ernå en europeisk ,,tremaktsstandardn och att eftersträva likställighet mellan de två, närmast
imperiet, starkaste europeiska sjömakterna (Frankrike och Italien) ;
samt
3) att Storbritannien vid Londonförhandlingarna bestritt Frankrike ersättningsbyggnadsrätten ej blott för de 66,000 tonnen överåriga slagskepp och kryssare utan även av 18,000 ton lätta övervattensfartyg, varigenom den franska flottan i framtiden skulle reduceras med 84,000 ton.
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga tidskrifter.
(Forts. från h. 5, sid. 31G.)
Herraväldet på havet och i luften. Härefter övergår artikeln att behandla franska organisationsfrågor därunder påvisande de stora bristerna att grunda försvaret av kustornråde
på samarbete mellan sjö- ocb luftstridskrafterna i stället för
att helt underställa sjöstridskrafterna för detta ändamål erforderliga flygkrafter. Det utförliga arbetet, som stöder sig på
auktoritativa framställningar och erfarenheter, är under år
1930 prisbelönat av l'Academie de Marine.
Organisation de l'aironautique maritime francaise. Lieutenant de
v. Barjot. Rev. Mar. dec./30 n :r 132, s. 766. Huvudinnehåll
o. s. v.:
Synpunkter på organisationen . Denna bör ej vara ordnad
på grundvalen av samarbete utan på grundvalen av enhetlighet i överbefälet med hänsyn till den uppgift som skall fyllas.
Brister i nuvarande organisation: Det marina flyget utvecklas ej i erforderlig grad. De tekniska materielens tillstånd
ej så högt som de bör. Utnyttjandet av materielens möjligheter bör bestämma den tekniska utvecklingen; i detta hänseende visas på fördelar i den amerikanska organisationen.
Amerikanska organisationen granskas. Utkast till en följdriktig organisation . Synpunkter på personalens utbildning m. m.
i dess egenskap av både sjömän och flygare. Följande framh ålles:
Mari n a flyget bör ledas av sjöofficerare, specialiserade
på flyg.
Goda befordringsutsikter bör uppehållas för dem som fritt
välja flygspecialisering.

-374När högre befattning skall besättas bör graden tillfä lligt
tilldelas avsedd person.
Sammanfattning:
1. Försvaret av visst område gäller numer a ej blott dt'>s
gräns utan även luftområdet därovan. Särskilt flygvapen erfordras.
2. Beträffande försvar av kustområde ökas alltjämt f:l.
ran för flyg angrepp mot detsamma. En stor del av försv arsuppgiften måste läggas på flygstridskraftm·.
3. Vid företag mot ej alltför avlägsen fientlig kust sbl l
övriga flygstridskrafter samarbeta med det marina flyg et.
4. Det marina flyget skall utvecklas till en »flyg an dP''
flotta.
Avvägningen mellan övervattens-, unclervattens- och lu ttstridskrafter inom marinen granskas för att åstadkomma t'll
"well balanced fleet». Organisatoriskt böra samtliga tre grenar
lyda uneler en ansvarig överbefälhavare.
Artikeln är forts. och avslutn. å i föreg. häfte av tidskriften påbörjad artikel. Prisbelönt av l'Acaclemie de la Mari n0.

Sjötaktil{en i allmänhet.
The Craze for Speed. Red. Nav. a. Mil. Rec. dec. 30, s. 833. Omnämner att italienske kryssaren Alberico da Barbiano upp n ått
42,0-18 knop max. och 39,742 knop i medeltal under 8 timm ar
och tillägger: »Speed has a very definite tactical value. No
body attempts to cleny this. But of you are going at deve lop
this tactical valne to suck a point, that you leave practically
notbing else, what sort oi tactics are you going to employ'?»
England: Flottentätigkeit. Red. Mar. Rundscharr n:r 12/30, s. 5GG.
Redogör i korthet för vissa engelska erfarenheter i fråga om:
l. Dim- och rökhilclning.
2. Nattangrepp av upphinnande torpedfartyg.
3. Beskjutningen av Cowes med motanfall av flygpl an.
4. Landstigningsövningen på vVight.
5. Imperiekonfer ensens besök på flottan.
U nterseebootskricg. Red. Mar. Runclschau n :r 12/30, s. 529. A t ergiver kapitlet »GeleitzLige,, ur amiralen A. D. Eauers nyutgi vna
och som »hedeutend e n » betecknade bok »Das Unterseeboob>.

Kanoner m. m.
Ett och annat om tabellinskjutningar. Erfarenheter härom f r:'\ 11
ammunitionsfabrikens leveransskjutningar å Karlsborg. G. Wid·
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mark. Artilleritdskr. 1930 n:r 6, s. 237. En kortfattad redogörelse för förfaringssättet vid skjutningarna och för gången
av beräkningarna jämte granskning av resultaten.
>>En inskjutning av en skjuttabell bör förläggas uneler en
längre tidsperiod. Det är viktig·are för artilleristen att få en
tillförlitlig uppg·ift å förhållandet mellan elevation och avstånd
än at t känna elen 50 % spridningen på metern när».

'l'orpedtjänsten: Sikt- och riktanordningar.
JVIake it Yourself Co mman der Ralph C. Parker U. S. Navy. Nov./30,
s. 1012-1018. Beskriver ett instrument för erhållande av erforderliga data vid torpeclskjutningar. Förtydligas genom exempel å de'3s användning.

Skydds- och motmedel mot ub.
Undervanns lytte- og signalapparater. Premierlöjtnant E. Hostvedt.
Norsk tidskrift för sjövesen dec. 30, s. 452-55. Innehåller
kompletterande upplysningar till beskrivningar av dessa apparater, vilka förut behandlats i tidskriften. · Innehåller följande
avsnitt.
Lytte- og peileanlegg.
Signal an leg g.
Ekko loclcleappara ter .

Ub.-olyckor och räddningsmedeL
Batterieksplosjoner. Premierlöjtn. Bro. Norsk Tidskrift for Sjovesen dec. 30 n:r 10, s. 456. Kort sammanfattning av anledningarna till exp lo ~ion er i ackurnulatorbatt. å ub.

LuftskepJl och ballonger.
Der VaneleJ der Luftschiffbewertung in der Nachkriegszeit. Korvef
tenkapitän Beelitz. M. R. nov./30 n:r 11, s. 461-493. Fört.
lämnar häri en översikt av luftskeppets omvärde ring efter kriget. Artikeln innehåller föl jande avsnitt:
A. Historiska utg ångsp unkt2r från J'örkrigs- och krigstiden.
1. Det tyska civilluftskeppets prestatione r.
2. Dc tyska militärluftskeppens prestationer uneler världskriget.
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3. De engelska militärluftskeppens prestationer un der
v är l d skr· i get.
4. De franska militärluftskeppens prestationer under
världskriget.
5. Luftskeppens utveckling i Tyskland vid krigets slu t.
B. I.uftsk eppe ns bedömning efter kriget.
Utlämnandet och förstärandet av de tyska luftskeppen ; inställandet av luftskeppsbyggandet i Tyskland; framåtskridand e
och olyckshändelser i utlandet; övervägande avståndstagande
från luftsk eppet.
C. Äteruppbyggandet 1924-1928.
D. Tekniska inflytanden på luftskeppets fulländning.
E. Luftskeppets genombrott »Greve Zeppelin >> pr estationer.
F. Ett bakslag för England (behandlar det engelska luft skeppets >> R. 101:s>> förolyckande).
Artikeln avslutas med ett framhåll ande av att om också
den engelska luftskeppsolyckan i England ä ven skulle föran leda ett inställande av luftskeppsbyggande så torde olyckan å
andra sidan bidragit till luftskeppets ytt erligare fulländning ,
speciellt då genom det därefter framförda kravet på heliumga s
och U. S. A :s efter olyck an för kl ara de beredvillige h t att till Europa leverera heliumgas.
Förf. ser mycket optimistiskt på luftskeppets snara full·
ändning såväl ur kommunikations- som krigssynpunkt.
Hangar- och flygplanfartyg.
Some Aspects of Carrier and Cruiser Design. Lieutnent Commander
Forrest Sherman, U . S. Navy. Proc. nov. /30, s. 997-1002. Författaren påpekar behovet av flygplankryssare och utreder de
fordringar man bör ställa på desamma samt därav följande konstruktionsprin c i pm·.
Am erika behöver följande typer:
1. >> Air force carriers>> , stora, kraftiga och med hög far t .
2. >> Uattl e-line carri en>, medelstora och m ed medelfart.
3. >> Scouting carrien>, små men med mycket hög fart.
4. >>Carrier cruisers>> avs edela för transport av lätta bombpl an och ett lämpli gt 15 cm. batteri.

Luftkriget i allmänhet.
Flugzeuge gegen Kriegsschiffe. Fregattenkapitä n :M:alusardi. M. R.
n:r 10/30, s. 459- 462. Utdrag ur en a rtikel i Rivista :Mariti ma, mars 1930. Förf. f ramhåller, att man knappast har någr a
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edar~nheter från världskriget beträffande bombarderande av
örlogsfartyg från luften, enär vid denna tid de till buds stående medlen icke voro tillräckligt utvecklade. Man har därfö r
endast att räkna med de e rfarenh et e r, som vid i fr edstid företagna övningar hittills hållits, äro vitt skilda de under krig
rådande. Talrika försök måste fö ratagas för att samla erfar enhet om de vid bombfällningen på träffresultatet inverkande
f aktorerna.
Vid anfall mot örlogsfartyg under g ån g framhålles fördelen av att de t anfallande fl y gplanet intager parallellkurs i samma riktning som fart y get. Härigenom ökas visserligen d<' n
tid, v aruneler flygvapn et är utsatt för beskjutning, men denna
är å andra siclan på större höjde r föga verkningsfull. Mot slut et av världskriget erfordrades 1,500 skott för att skjuta ned ett
flygplan. Bombfällningen försvåras visserligen på stora höjder,
men utvecklandet av lv.-artilleriet genom nya rik tanordningar,
ljusproj ektiler etc. torde föranl eda att höjden för bombfällningen konnner att ökas, vilket emellertid ur träffsynpunkt
kompensm·as av förbättrade bombfällningsanordningar.
Förf. rekommenderar användandet av större bombe r såsom varande mera verkningsfulla än ett fle-r tal på varandr a
kastade bomber. Anfallen böra göras i grupper om 4 a 5 flygplan. Anfallen böra icke företagas samtidigt utan efter varandra och på olika höjd e r.
Anfall a v torpedflygpl an. Härmed bör j a des under världskrig et men ytterst få erfarenhe ter föreligga från denna tid.
En cl.el hålla före. att torpedflygplanen på grund av deras ringa
skotthöjd äro alltför utsatta för luftvärnsartillerie t och att
maskine rn a m ed större f ördel kunna användas som bomhmaskiner. Andra anse, att torpedflygplanen, flygande i sicksack m ed
stor hastighet mot målet och medförande ett så farligt vapen
som torpeden, hava större användbarhet än bombflygplanen,
vilkas träffs äkerhet genom de nödvändiga stora avstånden samt
den växande hastigheten alltmera förminskas.
Som slutanmärkning anför föd., att luftanfall med bombe r eller torpeder måste anses som e n av de vi ktigaste falctorerna i kommande sjökrig. Framtida sjökrig torde börja med
luftstrid. A venså torde en flotta med bomb- och torpedflygpl an
vara bety dlig t överlägsen e n :flotta, som saknar dessa stridsmedel.

Flygv apnets Ul>pgift vid kustförsvar (England). Wing-Com. C. J.
Mackay. R ev. Mar. okt./30 n:r 130, s. 512. Flyg·p lan och svåra
kanon er ].;:omplett era varanclra i kustförs var.
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Platser, utseelda till flottbase r, skola fö rsvaras av flygpla n
och lanta r1illeri. Flottan får ej bindas vi d det direkta fö rsvaret.
dess rörelsefrihet ej inskriinkas. Kostn a der skola ej nedlägga s
på fast. fö rsvar av andra orter, vilket i så fall skulle ske till
födäng för flottan.
Med historiska exempel upp visas svå righeten av att från sjjsidan intaga kustbef äst plats - där ej anstalterna äro förfall na e ller kanonb etjän in gama od ugliga.
Kanonens effektivitet plhisas samt även er:Eorderlighetcn
av flygpla n för observation . Tillsammans med svåra kanon er
fullständiga flygplanen kustförsvaret.
F lygp lanets närmare uppgifte r undersökas.
Vi d mörker kan flgvapnet komma till bättre användning
än artill eriet.. Fl ygp lan kun na ers ätta kanon er av medelsvår
kal iber. Flygplanet deltar i avslåenclet av anfall samt vid eldledning. Exempel från världskriget. Slutsatser: Landfronten
är örlogsbasens svaga punkt. 20-25 km. från försvarsområdet
kan verkstä llas landstigning för anfall. Basen m åste därfö r
til ldelas landtrupper, vilka tagits från huvudarm<'m . Dessa tru11·
per kunna minsk as och ersättas av fl ygp lan, som tvinga r la nelstigningsplatsen lJo rt på ett avstå nd av 300--400 km. Lanelsti gningsföretag ino m riickhåll för flygpla n fö rsvårade. Rör ligh eten giver fl ygplan en försteg framför ar t ill eriet. Sv:'tr a
kanoner kunna ej behärska öppen ku st, m en väl flygpl anen
inom allt.jiimt växande område. Svå r a kano n er kun na ej hindra landsti gning bortom porten, men f lygplanen kunna flytta
denna gräns 400 km. bort.
Macka y's arbete har prisbelönats av Royal United Service
Institution.
Air eHrcises 1930. L ieutenant W. M.. Yool. R. U. S. I. n:r 500/30
Nov., s. 7fi5-762. Redogö~·els e för det. engelska flygvapnets
s tor a övningar uneler augusti 1930.
Artilleriförsvar för ci vi ibefolkningens skydelande gentemot bombanfall. Artilleritidskrif t 30, s. 225-36. En undersökning beträffand e själva artilleriförsvare t, relaterande amerikanska ocll
engelska instruktioner samt ett auktorativt franskt uttalande
samt kommentarer. Läsvärd artikel.
Pat.tern Sizes in Formation Bomhing. Commander Gan·et L. Sehuyler, U. S. N a vy. Proc. dec.-30, s. 1126-28. Behandlar lämpligaste antal plan, inbördes avstånd m. m. vid bombanfall med
hänsyn till Juftvärnsartiller iets eld . Artikeln förtydligas a v
diagram .
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F lyget s navigeringstjän st.
},. Practical Applicat.ion of N avigatian to Aircraft. Lieutenan t (.L
G.) H. P. Mc Lean Connor, U. S. Naval Reserve. Proc. dec.-30,
s. 1065-73. Författal'(•n tjänstgjorde såsom navigeringsoffic er
uneler den färd som aeroplanet Columbia företog uneler jun i
mån. 1930. Färden hade till uppgift. att pröva den praktiska
användningen av vetenskaplig navigering under transoceana
flygfärder.
Artikeln är en redogörelse för de erfar en h eter n avigeringen
medförde och förtydl igas med logghak och kurslinjer.
NaYigeringstjän sten och dess hjälpmedel.
Kom binerad kunlinjal och pejlskiva. R ed. Naut. Tidskr. n:r 10/30,
s. 405-407. Beskrivning med teckninga r över en av vVester
berg och Holm konstruerad kombinerad kurslinjal och pejlskiva.
Instr umentet ä r även försett med pejldiopter, så att vid pe jling
direkt erhålles föremå lets rättvisande bäring utan korrigering
av missvisning och deviation .
I nstrumentet Lestår av fö ljande delar: en transportör Pn
enkellin jal, en parallellinjal, försedd med såväl längsgå~nde
som tvärgäende indexmärken samt ovannämnda diopter. Pris
60 k r.
Weems naviga sj onssyst em. Premierlöjtnant E. P eersen. Norsk Tidskrift för Sjövesen. nov. /30, s. 417-425. Behandlar Comm andm·
Weems', U. S. Navy, system vilka utgöres av ett tabell svstem
och ett grafiskt syst em, vilka ärn enkla och flitigt an;ända.
Tabellsyst emet är en lösning av poltriangel och användnin g av Oguras tabell er i för ening m ed Rust's azimutdiagnm
och dess utom h elst. W eems stjärntids- eller sann t.iclsur.
Gr afiska systemet baserar sig på de,t fakt um att samticli·.,.
observation av två fixstjärn.o r och strjärnt.icler enligt Green~
wich i observationsögo nblicket giver en entydig bestämning aY
observationspun ktens läge. Artikeln förtyd li gas av exempel.
Panam a Tides. H . A. Marmer, U. S. Coast and Geodetic Sm·vev.
Proc. nov./30, s. 1003-08. Behandlar tidvattnets variationer via
P anam akanalens änd pu nkte r.
Variationerna äro i alla avseenden oli ka vid de båda ändpunkterna. Artikeln förtydligas av diagr am .
Die K enntnisse des ternhimmels in ihrer Eeclentung fur die Nautik
vor der Einfiihrung des Compasses. Prof. Richard Henning. M.
R. nov./30 n :r 11, s. 500-509.

-380-

-381-

Goll issians Courses by Radiocornpass. Lie utcnant Commander H. K.
F enn U. S. Navy. Proc. nov./30, s. 1019-24. Beskriver t vPnne
metoder enligt vilka man med tillhjälp av radiokompass k~n
sätta sådan kurs att man får ett sökt mål i sikt e. Förtydli gas
genom exempel.
Graphical Piloting Methods. Fredericlc L. Mosher, El. Eng. DPp.,
the Edicon illum. comp of Boston. Proc. dec.-30, s. 1080-.8-t.
Metoderna äro avsedda såsom hjälp vid lösandet av det stora
antalet navigeringsproblem som möter yrkesnavigatören och
sportsmannen.
Teoretiska underlaget för metoderna genomgås och m<:'toderna förtydligas med diagram och exempel.
Metode rna förenkla avsevärt lägebestämningen vid te rrrster-navigering.
Akustiske locldeapparater. Kaptein P. Miinster. Norsk tidskrif t för
sjövesen jan. 31, s. 1-13. Innehåller en beskrivning a v de
akustiska lodapparaternas nu va rande utv eckling samt ur UlJPdelacl i följande avsnitt:
l . Konstruktionsprinciper.
2. Ljudets hastighet i va tten.
3. Ljudets utbr edning i vatten.
4. Ljudvågornas riktning.
5. Rektifieringen a v loclskotten.
6. Kartor.
Artikeln förtydligas av figurer och formler.
Läsvärd artikel.

Utdrag ur kungjorda patentansökningar
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Diarie-j
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4848/29
1526,29
3557/29

9/4-31

2202/30

16/4-31

4480/27

5045/28

skeppsbyggnadstjänsten i allmänhet.
Types of ships and why. Rear-Aclmiral Luke Mc Nams, U. S. NaYv.
Proc. okt./30, s. 907-12. En populär redogörelse för krigsfa rtygens uppkomst och utveck ling samt orsakerna till ut vecklin w· n.
Cost of Naval Construction. Red. Nav. a. Mil. R eco rcl clec.-31. s.
833. Jämförelser mellan byggnadskostnaderna per ton i ol ika
länder.
Freak vVarships--Thcir In fl ucnce on the N a val History. Fletc ller
Pratt. Prod. clec.-30, s. 1091-96. R eclog·örelse för huru krigsfartygskonstruktio n er uppkommit genom tillfälligheter (freak
infall, nyck) samt deras inflytande på sjökrigshistorien. [ntressant och läsvärd artikel.
(Forts.)

1895/30

23/4-31

3980/27

• 30/4-· 31

3590/28

=

5019/28
7/5-31

4176/31

Tidskrift

Uppfinningens art

Anordning vid automatiska konclensvattenavleclare. A. Griinberg, Malm ö
Smörjspruta med högtryckspurnp. H. Kreidel,
Wiesbaden.
Kranven tiL A. Schmidt, Dusselelod och A. Hasel horst, Hall e.
Vattenståndsvisare. N. V. Irma Inclustrie en
Ruwmate rialen Maatschappij, Rotterdam.
Värmeutväxlingsanordning vid förvärmning av
matarevat ten och luft medelst upphettnings ·
gaser. A. E. Leek, Wigan, England.
Anordning för automatiskt särskiljande av rentl
resp. förorenat kondensat från medelst ångal
indirekt upphettade cellulosakokare och elylikt. Papeteries Navarre, S. A., Lyon.
Anordning för låsning av skruvmuttrar försedda med en ungefär vinkelrät mot axeln
gående inskärni ng. Brown Lock-N ut C o.,
Amarillo, A. F. S.
ÄngregleringsventiL J. Mitchell och J. C. G.
Cossey, London.
Eldsläckningsapparat. Walter Kiclcle & Company lnco·r porated, New York.
Apparat för andning und e r vatten. Mine Safety Ap pli ances C o., Pittsburg h.
Eldningsanordning med mekanisk beskickningsinrättning. A. J. M. A. Rideler van der
Does de Bije, Haag.

Sjöväsendet.
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Datum

Diarie- l
l nummer

Uppfinningens art

13[5-31

582/28

21 /5-31

4208/29

Rörkoppling för tv å rör ände mot ände. Link öpings Armatur och Metallfabriks A.-Jl.,
!.in köping.
Anordning vid kylda munstycken för förbr:inningsturbiner. H. I-Jolzwarth, Di.i sscldor f.
Anordning föi· upphävande eller minskan dE' rlY
vid kraftmaskin er uppträdande vibr ation Pr.
V. A. Rjaer, Köpenhamn .
Självverkande smörjanordning. AB. Separ at O".
Stockholm.
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28/5-31
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