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Kungl. örlogsmannasällskapets tävlings
ämnen för år 1935. 

l. I v•ad :111ån l\:ommer sv·ensk sjö>krigföTing inom Östersjön 

m ed när1iggm1de farvatten •aU !påverkas med hänsyn till 

ulvec'klin.g.en •av ubåts-, min- och f•lygmat eri.elen S•amt 

förb~illdelse.medl,en? 

2. Riktlinj .er för övoervaUenstoi!:pedfartyg·s taJdiska uppträ

dande i samveiilmn med artillerifarty.g. 

3.. Riktlinjer fÖ'r undervattensbåttars 1baktiska uppträdande. 

4. R'~ktlinj er för flygstridslkraftel'S .strat•egiska ooh takti·ska 

s•amverkan med sjöstridslkTaft.er. 

5. Riktlinj er för anordnUJndet och 011ganiserandet av eldled

ni.ngen för fuftvärnsartilleri.et å fartyg och sjöstyrkor. 

'6. Minvapnets användning i ·sjökriget. 

7. Viffka SY'npunkter böra anläggras med avseende å skydd 

mot nutida 1anfallsmedel vid konstruerandet av sv·enska 

örlogsfartyg (:med fritt val a'V en eUer flera av de olika 

fartygstyrperna)? 
8. De inr•e förlb'indelser,nas ordnande å moderna sv•enska 

örlogsfartyg (med fritt v•al av en eller flera av de o1ika 

fartygstyperna). 
9. Navigerinrg i vå'ft Land omgiv-ande farvatten under krigs

förhållanden. 
J O. Fiollans hehov a y operationsbaser. 

11. Moderna t•eknislka krav !på lkll's'tartiHeriets sjöfrontsa•rtille

ris p j ä ser, an1'lmition och eldledningsmaterieL 

12. Kustartilleriförsyars ,betydelse såsom di11ekt stöd för sjö

sh-idskraners operationer. 
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13. H 'r den tekniska ulveckling·cn ökat eller m'insl.,at en flot
t;a·s ·utsi,Jd.er att frrumgå.ngsriad genomföra ·ett anfall mot av 
moderna stridsm.edel skyddad örlogsbas? 

J.!. Industriens utnyttjande för tillgodoseende av maTine.ns 
:behov under krig,. 

15. Be!hovet av i ; fredstid verkande organ för sjöfa'l'tens r•eg
l'errunde vid krig elle'l· krigsfm·a. 

116. Fritt v,al av ämne inom området för örlo.gsman.nas•ä,Hska
pets venksamhet. 
Tävlingsskrift bör, åtföljd av förseglad sedel upptagande 

förf.attaPens narrnn och adress 'eller ock ett valspråk, vara in
given till Kungl. ÖTlo.gsmannasäHs.kapets sekreterar·e, Karls
krona, 'Senast deru l nästkommande sept·ember. 

Finner Sällskapet inlämnad tävhngss1uift födjänt av pris. 
tilldelas förfatbar,cn Sälls;kapets !medalj i ·s.Jlv.er. Simlie inläm
nad .s,krift ,ans•es vara tav synnerlig,en utmärkt förtjänst, kan 
Sällskapet besluta att tilldela förfaHaren samma medalj i guld. 

Tävlingsskrift, som icke kan lbelöna,s med pri,s men 'likväl 
anses förtjänt av Sällslmpets erkännande, erhåller p'å hö;gtids
da_,g,en hedrande Olllnämnande. 

Simlie den förseglade ,sed dn, vilken åtfölj er skriit, som 
tblivit prisbelönt •eller erhållit hedTande omnämnande, enda·st 
innethå1la valsprå:k., tillkännagives detta under fö:rsta hälften 
av november månad i »Post- och Inrikes Tidning,ar» med an
hållan att författaren ville tiH Sällskapet uppgiva namn och 
adress. 

Såvida författaren 'av inlämnad tävlingsskrift ick:e tillkän
nagiver motsatt önskan, förbehåller ·sig Kungl. örlogsmanna
sällsl<apet rättighet att i sin tidskrift offentliggöra skriften. 

Karlskrona i december 1934. 
sekreteraren. 
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Utdrag ur Årsberättelse i artilleri år 1934. 
Avgiven a v ledamoten Odqvist. 

Under innevarande år beräknas fly;gploankrys,saren Got
[and bliva slutHgt fä,rdig~bälld och överlämnad till flottan. 
Enär det nu är mer än 10 år sedan vår flotta blev förs.tärkt 
med adillerifartyg, torde det vm·a på sin plats, att i årsbe
rättelsen upptaga en •km'tare ,redogörcl<se för detta så viktiga 
fartygs a.rtilleriutrustning, bland vilken materiel även med
t•agits strålkastaT,e- och dimb:ildningsmaterielen. 

Artilleribestyckni n gen. 

Medelsvåm artilleriet utgöres av 6 sit. 15 cm. kan .. M/30 
med följande egenskaper: 

Utgångshastighet 
Elevaition, maximum -
Sikottvidd 

900 m./sek. 
60 g.:rader. 
24,400 m. 

PToj ektilvikt - 46 kg. 
Längd - 56 kaliber. 
Laddning i kardus. 

Kanonerna "\~oro ursprungl:i.gen projelderade fö,r kilmeka
nism och patronhYlsa, vilk•en plan under konstruktionsar
betet måste öve;r,givas av kostnadts- och utrymmesskäl, var
jämte vid tiden för kontr-aktets urppgör:ande luftgenomblås
ningsproblemet vid användande av patronhylsa icke var slurt-
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giltigt löst. Olägenhet-erna med ,kardushddningen haYa neu
traliser.als dels genom anorduandel av betryggande f,lamm
skydd i Jangning,s.vägarna, dels genom införande av fö,rbättrad 
kogerlbTy;Ln:ingsanordning. Laddhastigheten har dock blivit 
lägre än va<l anan kunnat beräkna m·ed pat.ronhylsa. 

K'anoncn är enligt mod erna principer •konstnwrad med 
ulbyl!Jarl clcl·rör och ](ärnrör. Vid utbyte av kärnr6r å~erstå1· 
endas t lbak.s,Lycke med mekanism ; viB(et hakstycke tämlig•en 
lätt kan •avgängas eldröret. Eldrörsulhytet kan om så är nöd
vändig.t ulföras ombord. 

Kärnrö11·et är med obetydlig-L spelrum •ltist insalt i man
teln, varigenom detsamma utm1 svårighet .kan utstötas med 
hejarsl·ag fö·r så vitt icke av n ågon anledning onormal utvidg
ning ägl rum. Under förutsättning a lt reservkärnrör finnas 
i föDråd kunna uts.kjutna kanoner genom den lösa >kärnrö~·s
konslruktionen lätt fön1yas. l{.ärnrörsutbytet mås.tc utföras 
i ver'l'slad. Enär .eldrörsmanteln vid denna kol1'stntktion på
säUes utan serntge komma påJkänningarna vid skottlossningen 
näst•an tl'leslutande att upptagas av känwöT·et, vill.,et därför 
måste givas häremot s1varande hållfasthet. Manteln utgör så
lunda 'huvudsUJldigei11 ett stöd för kärnrör.et men. ha.r därjämte 
till uppgUl att begränsa verkning•a:rna ay loppki'evad. 

Den inr·e eldrör·skons,truktionen skilj e'r sig i följand e hän
seende från 15 cm. k. M/ 12: 

loppets längd har ökats till 55 ·kaliber, viJk.et möjliggör 
uttagandel mr stm· eff.ekt. Utgålng:shas1tigheten kan sålunda 
up:pdriv.UJs till 950 m. / sek., men har med hänsyn ti<ll kanonens 
livrslängd begränsats till 900 m.; 

öwer,gångskonen är långslu1ttande för att möjliggö.ra pro
j.eldilens säh·a •ansätbning . Ver:ksiällcl.a prov hava visat, att 
projektiler, som ·UJnsatts u n du 20 grUJders •elevation, icke loss
na vid GO graders elevation, faSitän skottlossning v.erks.tälles 
m ed bredvidliggande kanon i dubhellav.ettage. Föt· utdrrag
ning av en rmder ·samnw förhållande ansatt p:r>o}ekt:il erf·ord
ras en kraft a:v omkring 10 ton. 

5 

Slu.lmekanismen är av ungefär samma utförande som å 
15 cm. k. M/ 12. Manöv,erinrätlningenl ä-r halvautoma·ti,sik och 
öppnar 1J:ne'kanis11nen nedåt vid karnonens tillbordsgång. Ut
rymmet i tornen möjhggö•r icke m erkanismens öppnande åt 
sidan på varnlig.t sätt. 

Den !höga elevationen av GO g:rader har vid tornkanonerna 
kunn at vinnas genom att pl'acewa kanonernas tappar långt 
brukåt, samtidi,gt med a1tt bakstycl('cna ur balanserin,gs·synpunkt 
givits en tung k1onstruktion. Den ökardie vikten medför även 
fördelen av minskade påkänninga;r vid rCJkylen. 

A v u bry:mmes- och kosLnUJdsSikäl måste den först upp
gjorda pla nen över 15 cm. kanonernas uppställning i tre styc
ken d·u'bbeltorn övergivas och det mellersta tornet utbyt·as mol 
en en k elkanon i kas,srematt å vardera sidan. Den härigenom 
minskade ibT'edsideselden är så mycket betänkligarre, smn de 
båda 'kVIa,rv.al'ande rtm·nens hes<tt·yknin.gsvinklar ärro rätt be
grä•nsade. Kassemattupps täHningen· medför dock fö.rde'l,en av 
nrindre sårhara lavrettage .s•amt bättre splints:k~dd fö·r manö
vertornets födJind-el<ser. 

Dubheblo,rnen uppbär-as liksom å Fylgria av endrast ett kul
lager, doc:k med någon förändring betr.äffande lagerbryekets 
riktning (vertikalt). Konstnlldionen har visat sig varra ända
målsenlig. 

T·ornen äro gastätt tillslutl1'a ·och skyddas med splints:kydd 
av kromniclwlstålplåt. 

Höj drildningsanorrdningen är eleM·risk med hydranlirsik 
manöVlerax·el liksom å 28 cm.-tonH~Jn, medgivande en IS'tÖ[·sta 
vr.idningrshaSiti.ghet av 4 grader /sek. Kanonerna äro sUJm
rrnan:lwppla·de, doc:k med möjlighet tiU frHwppling av enderra 
pjäsen vid eventuellt hm•eri. Höjdriktning fö·r 'hand kan med 
l:ältthet u tför1as. 

sidriktanordningen är av samma s•J.a,g so:m höjdriktningen 
d<oc.k :med den skillnaden, att universaJväxeln kan m,anövreras 
både ·med och utan återför:ings·anm·dning. StöDsta rvridnings
hastigheten är 5 grrader/sek. Den ordinarie sidrriktningen 
(oel11hr.aliri'ktn.ing) utrföre•s från manävenrum under pjäserna; 
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vid individuell ·riktning s~ker sidr,i<kt.nin g.en vi-d tornets högra 
sida. TiHfredsställande alandrildn•i.ng kan utföras av en man 
medelsL hanch-ev i nulnÖv•eiTummet, där plats finnes för ytter
ligare 3 man, om så slmlle erfowdil·as . Vridningshastighet och 
riktnring tillkännagives fö1· bet. j äning,en vid vevarna genom 
Yisap[,avla, som manöweras från ordinarie riktratten i tornet. 

Langningen är ordnad efter hisskorg1principen, dock så, 
att kor.garna mötas på halva vägen, där den undre lwrgen 
automa:ti~sikt avlasta11· projektil- och krllitladdningar till den 
övre hisskorg,en. Genom denn.a anOTdning ~erhåHes snablb lang
ning s'amtidigt med att flammskyddet vid omlaJstningen blir 
tillfredsställande. F>lamunskydd därjämte Yid langningstrum
mans ö1vre och nedre ända samt mellan krutdurkar och lang
ningsrum. Detta senare flammskydd utgÖ'Pes av revolversluss, 
Viars säkerhet u~prÖYats vid Thuleförsöken. T-o:mkogr-en ut
sluss.ars ,gcn~om luck1or vid sido11·na av tornet. 

Beltlrygg,ande <re~s er v langningsanordningar fim1a s. 
Kas,semattkanonerna stå up p ställda i pransarrsköldar aN 

torn'li,knande konstruktion, vi1ken m edgiver dels a<tt riktaJrna 
kunnat pJ,acera's sittande, dels att tornet kunnat tillf<r.edsstäl
lande anpassas efter kasscmattöppningen. Kassemattuppställ
ningen medgiver enda.st 30 ° e1evation . Höjd- och sidriktning 
utföres fö,r hand. Langning,en, som är gemens~a'ln för båda 
enkelkanon.erna, utgöres av ett paternosterVJerk för liggande 
langning. 

Luftvärnsarti Il e•riet. 

Fjärrluj"tvärnet utgöres av 4 st. 75 mm. lk. M/ 26- 28med 
samma ball isliska e,g•cnskaJper, som Sverigeskeppens kanoner. 
Enkelkanoner hava tiHkommit av lwstnadsskäl. Till skillnad 
mot skeppens luftvä;:rns,Jmnoner 'ha•va GoU.and föTS'Ctts med en 
te:mpcringsmaskin rper pjäs, vill('en anordning 'bö,r 'lnöjli,ggöra 
fullt ut.nytljande av pj'äs•ernas eldhastighet. Kanonerna kun
na <anordnas f6r fjärrildning framdeles. Magasin (lava.r) för 
b.er-edrskapsammuni'tion finnas i pjäse.rnas närhet. Arrnmuni
tionshissen utmynnar vid melle·rsta kan-onbryggan. 
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Närluj"lvärnel utgöres av .J: s1t. 2'5 mm. ksp. M/32 i enkel
lavetlaJge och 8 mm. ksp. M/ 14- 29. 

2·5 mm. •lmlstprutan är av Boforslwnstruktion och giver 
den spårljusförsedda projektirlen 'en utgångshastighet av 850 
m. / sek. Eldhastighett 160 sk. / min. 

Pjäsens automa1t manö'Vil"eras av rekylen. Laddning verk
stäHes med patr•onknippen om 6 patron1er, så ordnade, att ladd
ramen faner bort av sig sjålv ,så sna.rt ramen tömts. Häri
genom kan ihållande eld av önskad va)}a,ldighe't underhållas. 
Vid dc omfatta.nde försök, som verkställts, har vapnet visat 
synnerligen goda skjutegenskaper och god funktion. v~apnet 

ha,r uppdelad riktning med sittplats för riktm.··na samt platt
form föll· laddare och eldledai,e. Lavetlf:a.get medgiver snabb 
målfattning. Tomhylsorna avledas framåt genom bågformig 
J,edarrän.na. EldröTet, S'Oill är f:astsartt med bajonettlås, kan 
skiftas på någ,ra få s•e:lnmder .. 

Siiktmedlen äro av helt ny kons1trukHon och utgöras ruv 
s. k. reflexsilden, vars visirpunkt utö)}es av ett lysande kors 
(pilspets), som ,reflekbeu:as mot en gLasskiva. Siktet ha:r för
elelen av obegränsat .synfälit, vilket möjJi,ggör snabb fattning 
av målet. Skymrglas och reservsåkte finnas. 

Siktets ställinrättning är utformad till e-nkelt eldlednings
instrument (automatsikte), S'Om kontinuerligt giver skjutele
ment.en (fDamförhållning,en) i höj-d -och sida, bygg,ande på 
hypotesen, att målet fTamgår p'å ra~k kurs och med konstant 
l1astighet. Siktets ingångsvärden äro målets kurs, fart och 
dykvinkel samt 'avståndet. Dykvin'l('eln har givits ett omfång 
av 85 °. 

Siktet betj länas bäst av 2 man, eldledarren och siktinstäl
laren, men ka:n eft,er go.d övning han't·eras av en man, eld
lechwen, vilken vid spådjusskj wtning inriktar kulkärven ge
nom snalb'b omställning av mål~kur,s och dykvinkeL Målvin
kelns• ändring med sidvinkeländrin,gen vid sidflyJd underrhål
l•es ,automatiskt genom siktets anslutning till pjäs·ens sidrikt
organ. Vid praktiska .skjutförsök har eldledning med auto
mrutsikte och spårljus givit ungefär samma resultat utom vid 
mål,ets störtflykt eller gång rakt mot den skjutande, i vilka 
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Princ1p för automatsikte 

aJ Kon~lant hoLd 

Skjulvinkel------11--h 
Ho)d-(s,d) v1nkel tillskott 
Uppsallnmg -----f:J 

5 v" 
W m 

f1 • målet ( r tklpunkten) 

t • framforpunk lem.. 

T •lappceMrum 

O ~ ftx punk l å kanonen 

V • målels fart 

t • flygttden 1111 t 
W m· pr o;ek 11 l ens m edet ha sltqhet 

TO '11• radten från T / J// O 

O F~avståndel l t fl framforpi.Jnk len, 
kan utan s/orre fel sattas 

b) stor~ 
M lika med Wm t 

Bild 2. 

U. S •uppsattnmgen 

Av f1gurerna framgår all 

!J T, FM eller 
TO OF 

&T,D__ k 
Wmt 

sis·tnämnda fa.ll >Spå,rljuse1dledningen giver bästa resultat på 
grund av mål,ets ringa vinl"eländri:ng i höjd och sida. 

Av figm-,erna (bild 2) framgår sättet föJ· höjd- och sid
vinkeltillskottens bestämmanrde. Om målet rör s:~g i skjut
planet åstadkrumner förhållningsvinkeln FOM uteslu't:aJllde 
höjdvinlk•eHillskot•t. BiJ.daT däremot ll.nål•e' ls väg vinkel med 

-D-

detta plan, uppdelas förhållnings:v,ink'Cln awtomatisJd i höjd
och sildvi.nkdtillskotb. 

Kanonens ,kärnlinje måste j!ämväl givws en utgångsvinl"el 
över höjd[injen till f.mmförprun1lden (uppsättningsvinke1n ) 
sva11·ande mot a·vståndet till denna ~mnkt. Detta e.rnås gtenom 
höjning av v·ertikala a'Xeln UG ett s•tye'l<!e motsvarande denna 
vinkel. Den fas'ta •punkten å k·anonen (0) födlytt.as härrvid 
till 01. 

Genom denna s,iktkonstruktion ·kom·mer uppsätlningsvin
l"eln aU för e'tl .givet :avstånd ändras med elevationen, vilken 
ändring med tillfredsställande noggrannhet motsvarar upp
sättningsvinkelns verkliga ändring med devati.onen. 

Figur b) visar siktets in.ställning vid störtflykt Auto
matsikbet g.iver även hä1rvid tillf.redsslällande värden under 
förutsättning, att dykarmen TG instäUes parallellt med målets 
vä,g. 

8 mm . J,ul:;prutorna kom,pletiera lufly:ärnsutrust.n'ingen 
och ä.ro avsedda att insäLlas vid anfall inom 1,000 m. porte, 
villui anfall kunna påTäknas inom skärgårdwmråde, undew 
skymning samt vid låg molnig väderlek. Vapnets höga ibe
IIedskapsgrad ·och stora eldhastighet (800 skoH/anin.) spelatr 
härvid stor roll. 

Eldledningsmaterielen. 

Motståndel mot införande av fullständig inSttrumenbering 
för a:rtillerieldlednintg.en .ombord synes numera va·ra a.Jlmänt 
brutet och inom alla ma:riner ha·r man gått in för dyrbara 
och omfattande eldledningsanlägg:ningacr:,. 

A11t'ineriets verkningsga:ad har härig•enom vuxit i hög gmld 
och vid lwmmande sbrider till sjöss måste man vaTa beT,edd 
på ilUå111gdulbbling m r 1räffresulta1Jen från SkagerackSilaget, för 
så vitt icke st,ridsavstånden av.sevärt öka•s. Farlygsa,rtiHeriets 
ökade effektiv~·t>et beror bl. a. av följrande f:aadorer: 
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f·uUändade antåndsmä•tare a•v stor bas, 

aulomatiSJkL ve1,kamle delledningsinstrument samt 

sta·bilis·eri ng av far ly.g eller dess viktig.ar.e eld1edning•sin-

s·b:uil11>en't. 
Under väddskri.get användes huvudsakligen avs>tåndsmä

taire ay 3m. bas; numera finner man ombord mätar-e av 6-12 

m. ibas, vil!ka mät.a.re dessutom 'hav.a vä.sentligt bättre optik 

och juslc•ringlsmöjli•ghete·r än mätarna v:id tiden för världs

krigd. 
Genom de mo·dert·na d<dlednings,instrumenten kan ett far

tyg snabbt s.kjuta in sig och därefter »bita sig fas-t» i målet, 

vilket endas t genom ständiga gimr och under dimbildninrg i 

någon mån kan störa motståndarens eldgivning. Modern eld

ledning i Jwmbination med de efter krige•t i hög grad utv.eck

lade pro j eklilmna fr:amtvinga nya fartygskons.truiktioner, s·om 

måste tåla svår och ihållande träffverkan. 

E lcl'le·dningsmatC'rielcn och isynnerhet den del därav, som 

måste placeras å däck (.avs·tåndsmä•tare, centralsikten) äro 

v'isserl<ig.en svårs•kydd.ade och ömrt•åliga och förhindelser111a 

mellan ddledarre och 1Jmnaner ärr beroende av fartygens elekt

riska strömkällor, varför risker förefinnas för eldledningens 

snara försättande ur stri1dhm-t s•kick. Betydelsen av de för•sta 

t~· >äfiarna, vi1lrka kunna ·yara utslagsgivande för s·b.·irdens för

lopp, motväg.cr dock tillfullo dess,a nackdelar. Moderna strids

fartyg ärro de&sutom -väl utru s•ta.de med reservmateriel.. 

»Gotland» har erhållit så omfaUade och fullständig eld

ledninrgsutrustn!i>ng S>om befintl<iga medel medgivdt. Enär stor 

pr-ooent av materielen måst inköpas utif.rån, har dock denna 

urtrus•tning på grund av val>utafallet blivit avs·evärtt reduc•erad 

i föThållande till d-et fö>re krisen uppgjorda konstruktionspro

_gramrmet. 
El<dleclningrsanläggningen omfatta!l·: 

ocn•tmh·ild·anläggnri ng, 

·avståndSimäta[·e, 
c>cntralinstrumentering föT medelsvårt artilleri, 

cent-ralinstrumentering fö>r [uftvärnsartilleri. 

11-

Centralrik fxnl läggningen. 

Cen'bralrikta.nläggningen omfattar: 

2 s>t. cen<tra l s~lden plaoer.ade å splintSikyddade art'ill:eritorn 

för och akterut; 

fö lj vi·sarfö,rbindels•er mellan centralsrikten och artillericen~ 

tr.a~-er samt mellan centraler och :kanoner, av.stånrdsmäta.re och 

stråH{JastaT·e; 

2 s't. måla111givare, tillika t•orpedsikten. 

Fö.r ~yskanonerna kommer fmmdeles sär&kiJ.d målangi

vaJI·•e att anordnas. 

Centrals-iktena äro gemensamrma fö:r medelsvåra och luft

vä>rmskanonerna ·Och kun'Tha· växelvis ink•opp1.as till elen ena 

-eller andra oenkaUen. Orreler om inkoppling gives från det 

ledande ocntralsvldet (det förliga) medels>t särskild ordergli

vm·e. Vid enhatl"'t artilleristrid ä<ro båda centralsiktena anslut

na till medelsvåra oentra'len, varigenom det fria oenh-alsiktet 

ständigt äT berett :att vid behov ·omedelhoo:t övert•aga eldled

ningen. Till a'l1kars, då ·endast anfall från luften ä·r a t t för

vänta, a~s·es JJåda centralsiktena för luftvärn. 

Det förl•iga centmlsiktet är uppställt på toppen av förliga 

eld1cdningSJtonwt, Yilrket i stort sett givitts en konstruktion, 

liknande Sverigeskeppens mär.sa>r; dock med den skinnad·en 

att centralsiktstornet (övre rf:ornet) äct" öppet och endast skyd

dat av v.ridba.r sky:ddsohuv. iDen öppna konstruktionen har 

Yal<ts för Hitt medgiva snabb fattning ·av luftmåL Centralsikte 

och obs•ervatörer skyddas mot v!inden a·v en synnerligen eff-ek

tiv vindsikyddsanordning. 

Med detta centralsikte hm·· införts två betydelsefulla n~r

heter nämili,gen boTt•t.agande<t av parallax- och additionsmeka

nisrmerna samt de böjliga kablarna. Paralll.axuträkningen och 

sum.mering•cn av skj•utdementen äTo nämligen öv,edlyUade till 

den under pansardäck uppställda centralinstrumenteringen, 

vart·igenom följ:ande fö,l'deiar vunni>ts: 

l ) cen:bral sikkna förenkla<s och kunna utfö.ras enlig1t typ 

mM.angriva,re. Härigenom rbrliv.a siktena billigare och utan 

stör:r,r·e k.os,tnardcr kumm e<tt flertal silkten uppsätta-s• till r'es1erv; 
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2.) den v~ktiga l~·abelförbindelsen mellan a·rliHericenLral 

och kanoner kan drwga,s under prunsa.rskyidd direkt till pjä

sN·na; 
3) dden •kan ].edas pm•Miskt taget från vilken kanon 

el'ler avståndsmätare som hie1s1t, under fö'l·utsättni.ng att den

samma sättes i sidvinkel- och lelefonfönbindelse med c·en

tralen. 
Det i centralsiktets fot genom parallaxanor.dningens bort

fallamd>e uppsrtående tomrummet h•ar utnyttjats för de sl.äp

ringskontakter, som nu tillkommil i. stäl1e't för de böjli@a kaib

Jm·na, vi1llka viisat sig vaTa käns1lig.a för torsions1påkänningar 

och vilka dessutom bcgu:·änsa widningsviniklaTna. Det mo

derna centralsildet •irnnehålter ntUJ.nera .endast givaragg.rega.t 

för 'höjd- (1kipp-) och 'sidvinklan1a s·amt å stö.rre fartyg des·s

u.tom st~biliseringsanordningar i höjd och sida. Höjdstabili

seringen utfö,res i all1111änhet av ett mind[·e gyr·o, villwt med 

eHer utan förs,tädwr,aggr.egat håUer ruHningsspegeln stilla 

(·håwkonet i ki.karen hålles sålunda >Ständigt mot målet). Enär 

kanone·rna icke för hand kunna 'hringas medfölja den hä,r:i

genom urpps1tå•ende »följan!fle iriktningen» måste någ.ot a•v ne

danstå!ende förfm·ingssält tillgripas. 

l) Centralsiktets höj d- (lkip:p-) vin'kelgiva·re frik·oprplas 

från rulilnings·spege1ln och stäHes .antingen på noll (i däcks

planet) eller på lämplig fast kiprpviinkel, vi1l{oen mat'k·mas av 

ett ins~ällba•Pt håmkors i si.ktkikaren. Nä'l· det ~·örliga hårkor

set passerar d ·et fasta korset ·och sam,tidigt riktpunklen å må

l•et, avfy;r1as p j äs.m·na med mun- eller hand'kontarrd.. A vfyr

ningen lmn även verk,s•tällas med avfyrninsgyro pll,acerrut vid. 

oenrbrallsiktet, i artil1erioentm:len •eHer v:id 'kanoil11erna. 

2) 1Kanonerna fjärriktas i 'höjd mede·lst numer.a fullt ut

experill11entm·rude 'hjälpmedel (fjäm·iktmotorer). Vid laddning 

frilwpplas, härvid p j äs,erna fdn 'höjdriJdo-rg:anen. 

De)!: aldr:a centroisiktet är ful:lständigt stabilis•era.ft och så

väl siiiktet s~om stabiHseringsanordnin,garJ11:a ä~:·o MT samma Iwn

Sltru!k.fi.on som luftväll'ns-centrai.siJdet å Sveri.geskeppen. Cen

tralsiktet kan ansl'll'tas il:liill såväl luftvJä11:ns- .som medelsvåm 
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artilleriet, varjämte detsamm·a kan sanunan,kopploas med tor

pedsik-Lena å främre bryg~gan i ändamål ·att .g;enom följvisa'l"fö

ri11'g viclard}efordra torpedsiktenas sidv in!kel tillluftvärns-cen

lr.al·en, vm'est för tor.peds·kj utn'in g erforderliga skjutelement 

häri1genom kunna er'hMJa.s. 

F&rlbindelsen mefU.an ocnhalsilden, centraler, kanoner och 

elcUednings.instnnnent är de1lyis ordnad ef·t.er nytt system, I:Je

.tinigat av förut nämnd uppdelning av centralsiktena. Oentral

siktenas höjd- och sidvinklar överföras nämligen via i artiHeri

centra~.en hefin,tlig.a s. k. diiierenti•algivar~e direkt till :r•esp. 

mottagare vid pjäserna sålund'a utan någon som helst visar

följni.ng i cenl!ra:len, wtrigenom öv·erföringsfel undvikes sa.n1t 

})eT s·onal inb e sp a;ms. 
Principen för dylikt diff.erenbalgiva:rsystem l'ram.går av 

bild 3. 
Gi\1are och motlagare mata's .av 50 vol·ts Yäxelström. Den 

i ·centralsikt•ets r,otor (3, 4, 5) •alstrade spänningen matar sta

tQ['fälte,t (3, 4, 5) i difl"·erell'tialgi'vm··en, vm·s fäll härigenom 

vwider sig i ta;ld med givan·n. Den hä,rigenom i differ.en.tial

rotorn ('G, 7, R) a 'ls'h<ade S<pänningen malar motsvarande r.otor 

i JnoUaganm, viilka g-enom de1t härigenom upps,tående vJ·id

n.ingsmomentd e·rhålla samma inställning 'som givrur:en i cen

trals'ildet. V1ri(ks nu dessutom den tvångstyrda diffepential

r.otorn ('l. ex. en vinkel motsYamt:nde sidsättningen) erhåll:es i 

cliillerentialgi,,aren en reS'ult1em·n'Cl e spänning, s·om åstadkom

mer mot den111a s.pännin.g syarande inställning ho·s mottaga'l·en. 

Avståndsmäl armat.erielen. 
Kryss·aren ha•r utrusl.a1ls med: 

2 S•t. 6 m. AiMS föT medelsYåra kanonerna, 

2 1st. 4 ;m. AMS för luftvär·nskanon1erna, 

2· st. l m ,. AMS för 1lm'l.sprutO'r:na. 

4 .m. 1näta-rn.a kunllla Yid behov j'ämväil anslutas t:i.U me

del•svåw.a 1anläg,gniug.cn. .Samtli1g'a mä·t•a1r•e äJ·•o ster•eoskopiska. 

6 m . .mä•ta•rna hava 2 okular och ob}ekt·iv, \~arav det ena 

syst•emet användes för m rslåndsmätning, medan det andr.a är 

a.vsett för nedslags- eller ·luevaodohs·en~ationer. 
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Den aldra 6 m. avståndsJnätm·en, soan äT placel'!ad i aktlra 
15 cm. Lm·nd, är av samma konstruktion &om den förliga. 
stativet är av •kostn:adsskiäl icke stabilis·er.at. statriven för båda 
6 m. mätaTna 'hava lager, vilka i stö•rsta möj1iga mån :böra 
upphäv•a fartygerbs vibrationecr.\ 

Luftvärnsmålarna av 4 m. bas äro •av f•roan~k tY\1) (Societe 
d'.optique et .de mH~oanique), viLken typ tidigare med gott r.e
suil<tat prövats av •armens luftvärnsartiil1cri. Verkställda :be
s.i•ktningsp:rov i land och ombord ha,na visat aU de f:r:anska 
mätarna i opt'1skt hänsoeende äro fullt jämst·äHda med de ;hol
ländska (typ Nedinsco), vilka f. n. ä•ro i ma}oritet inom flot
tan. Luftvärnsmätarna äro förs·edda med appoaTat för auto
mati sk onwandling av de mätta vinklarna till avstånd, vari
genom möjlighet föTefinnes •att di·Dekt inkoppla avstå:ndsgiva
ren till mälarvals·cn. Det mätta avstånclet överföres härig.enom 
direld (utan avUi.·sning) från m~iLaren till luflvärnsinslrumcnt•el 
i cen tralen, där ·avstå.nden avs•ättas .på ett ·avståndsändringsborrd 
varjoe gång ruvståndsobservatö.ren vid mätm,en m·ed foten slut•Cil" 
en kont.akt. Avståndsmätnringen.s dödtid !blir häTig·enom redu
cerad ·till noll, vilket är nödvändigt för aU avståndet i centra
len skall <kunna •s•ammanstäollas m ·ed den kontinuerligt n1ättn 
höjd vinkeln. 

Dc frans•lm mätarna äro av väsentligt l•ättar.c konstrruktion 
än motsvarande holländska men sakna anordningaT för inTe 
absolut just·ering, v'ill"en i·nom frranska marinen icke ans·es 
nödvändig för :av:ståndsmätm-.e :av 4 m. iba•s och därunder. .Mä
tar.na anses vara tillverkade med sådan nog1grannhet att den 
in11e justeranordiningen, vilken utsättes. för soamma toemrpera
turväxlin@ar ·som miHa:ren, icke kan Hvs,evärt förbätbra mät
resultatet. Hittills gjorda· .eTfaren'heter tyda på •att ion11··e juster
anordningen på våra ä·ldre avståndsmätare fung.e!ra mindre 
ti.nfre-dsställ.ande. De senaste å'I1elll hava juster:anol'dningaTna 
ecr.neUm·tid väs.entligt förbättrats (fr. o.m. AMS M/ 32), ooh 
anses numera utgö:ra en nödvändig utrustn1ing för avstånds
mätal'e å fartyg, vilka icke alltid hava tillgång på kända av
stånd (intri•angulerad.e) fö:r mätk01ntroll. Den franska upp-
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fattningen angå.ende j usberanordnin@ens obehöv11ighet synes 

ii.ven inom Frankrike på sist•one h:av'a rubbats, enär fÖII."SÖ.k 

f. n. på!gå .med motsvarande juste:ranordnin~ar, fastän p1ace

rra.de utanpå mätarna ('ko.UimatÖI'er). På grund av avstånds

;:mätarnas betydelse för delledningen ä·r kontroll- och jus·te

ring<sfrågm··na f. n. mycket uppmärksmmnade och fulländas 

n1er och mer. 
För all kunna utnyttja avståndsmätare, måste staliven 

Yar'a så a111o.rdnade, aH mätn;i•ngen under sjöhävning under

lätbas eller möjli.grgö!rres på samma gång som mål!Ct snabibt skall 

kunna f·alloas. 4 m. mälarn.a·s stahv, vill<lm tillveTkats vid ar

liUeridcpa·rbcmentet i Karlsk.T•On.a fyUa väl dess•a fordrin~gar. 

Stativ·en •hava uppdelad :riktning ;med höjd- och sidrikt·arna 

pl,ace,radoe på 's'i.tsar flr:aanför mätaTrna. Stactivern ä11·o dä·rjämte 

anordnade för froamtida g~er·ostabilis·cring. 

Strål kastarna. 

Strållmstaranläggningen utgöres av 3 st. 110 cm. strål

kst,a:re, rav viLka de båda aktra enligt modemul principoer ärro 

anordnrqde förr fjär.rmanövr.cring och s·tahrilisering. Elektrisk 

fj ärrmanönr ·~W sbrå'lkastare har r edan fö11· 30 :h' sedan prö

' 'ats ·oss men utdömts rpå rgrund av dåtidens teknisl<>a ofuU

l\Jomlighe ler. Först g•enom lilll<'omsten av synlG·.on:a kraftöver

föTingsanordningar ha•r f j ärriktprobl,emet bli vit sl<utgilitgt l'öst 

och därrmed även möjligheten för strålkastarnas utnyttj .ande 

Yid nattslriden. 
St,rålk•aslarnas fjär·riktnin.g utföres medelst på främre 

övroe hrygg•an uppställda manöverapparater (•en för v•arje strål

ka•s tm:re) försedda med •ele:ktri~ka manöverOI'gan för vid st:I·ål

kastarna befintJliga höjd- och sidriklmotorer. Manöverorga

nen ins•lälla·s för önskad 'V~ridn'in.gsh:astighet ·medelst en för sid

och höjdt~i·ldning gemensam manöverspak. 

Så •snart riktmotorerna börja ""rida strålkastaren, igång

sätt<es därstädes a)efintligra .g.iy:aragf§l'eat, som ;i sin tur driva 

vid ma.növerap~)araten hefint<liga ·kraftmottaga•re, vilka giva 
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manöverruppar'a:t·ens ki'kar'e samma inställning i höjd och sida 
som strålkastaren. Härigenom erhålles samtidigt en god kon
troll på att strålJka:stm·na för·e belJrsningens öppnande ä'r.o rätt 
riktade. ~·I,anöveranordningcn tillåter en vrid ningsha·stig'hct av 
0,3- 20 gra-dell:/sek. 

Manövera.pparat·ens kikare utgöres av en vanlig dubbe1ki-
'kare (8 X 60) med fö'l· na.Uobservationen särskilt ~ämp.ade op
tiska egenskaper. 

Strålka·starriktningen under :rullning underlättas i hög 
grad ,av vid strålkastarna plaem·ad stabiEseringsanordn'ing, 
bestå,ende av 2 st.. elektriskt drivna gyron, vilka för mo.tvrer
kande av yttr'e störningar hava givits varandra m·otsatt rö
relsc:riktning. GyTone~l äro infästade i en s. k tröghets:ram, 
vHken på grund av g-Jl·overikan hålles horisontal. Den viid 
rullning uppstående relatiYa TÖ'rdsen mella11 tröghdSiramen 
och strålkastaren utnyltjas för att via 'kontakt- och relä·anord
ning manövrera stabili:s.eringsmotorn, vm s rö\l:clser C se bild 7) 
genom .en mekanisk diiTre1·enti:al sammanställes med man.över
apparatens höjddkhnotm·. Härigenom kan observatö-ren om 
behövlitgt genom nmnövcrspal"en g1iva strålkasta,ren erforder
ligu tilläggsrör·elser i höjd. Stabilås·eringen ska!ll arbeta med 
en garante·rad noggrann'hetsgrad av --1-- l o vid största ruWJ.
ningsgrad. Enär spridnin,gs'konen ä,r någol mer än l 0 o, bör 
strålkastaren vid 'rullning härig·enom alltid kunna håUas ;på 
målet. Vid haveri å manöverapparaben ~rilktas de aktra strål
lwstarna m·ed manöverspak från T·eservmanöv,erplatsen samt 
mede1st 'rattar diDekt vid stråLkastaTen. 

Förliga stTål,kastar,en, som icke är sta biliserad, manövre
ras med manöverspak från främre bryggan utan lwntroH av 
synkronmanöver apparat. 

Dimbildningsanläggningen. 

Dimbildn'ingsa nläggningen är av fu1lständigt ny konstruk
tion och med densamma har rykande s-vavelsyra eller oleum 
efter omfatt:ande foosök fö,r föirsta gången införts som dimr 
ämne inom flottan. Sedan två år tiillbaka har detta ämne 
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]<commit lil'l anv~tndning för flygvapnets dimbildare. Gotlands 
anläggning ha•r levererats ay Akt'ielhol•ag;et Nordiska Armatur
fabri.kernar. 

Anledning bli att olemn börjat använda's förr dimbildn'ilng 
ä·r följande: 

syran kan liHY•eTkas inom landet; 
ämnet ställler sig 'billiga'l··e ii. drift än f.örrut använda däm

ämnen; 
väd elimbliMning alstras ingen rröjancle låga s·amt slutligen 
d:imappara:ten J\.tan ulm1 Tisk placeras i närheten av eld

farlig materiel såsom bensin, viliken s.ista fö[·del varit av av
gö,rande betycl,else för Gotland. 

Det torde dädör vara lämpl~gt, att innan Gotl:ands dim
bildningsanläg,g'lling nä•rmare .hesluives lämna •en kortare [·edo
göTielse för ollika dimappawater och tå].} desamma använda diru
ämnen (twbell l). 

'Dimämnet fosfor , s'om användes V:id flottans dimbilclm·e 
M/21 och M/ 26, uppstä'llda å jagare och äldre vedettbåtar, 
förbrinn e'l· under utveckling av värme och ljus tiH fosforpent
oxid, en finfördelad rö·k, som .är sta:rkt h~groskorpisk och där
fö'l· krafhigt r·eagcra.T med 'luftens. fuktighet, varvid den Jättar.e 
fosforsyran 'bilcla•s. Dimlkvantibeten kan regleras genom änd
rad lufttHlförsel och hydralyseringen 'kan påskyndas genom 
ökad varltcn- och ångt,illförsel. P.osfm·dimman är utan tvekan 
den mest ·effektiV'a konstgjorda dimma, som kan åstadkom
m:a·s, Yilk,en nb;ago kan besty~r'kas av egna erfarenhet,er och 
uppgifter, smn stå att hämta i liUeratm··en. Enligt l'örut 
nämnda tabell ä1r fosfordimmans täthetsgu·ad per kg. meT än 
10 ggr. stön·e än oleurmd'immans. Av tabellen framgår även 
att endast 2 kg. f,osfor ·erfOTdras rpe'l' minut mot 20 kg. oleum 
för samma täthetsgrad. Fosforn ä•r mycl{!et giftig ooh fall'lig 
•att hant·cr.a.. 

Floltan1s dimhilda'r•e M/23 innehåller omkrting 50 kg. av 
ett d:imämne sammansatt ·av 1lwltetrruldQIJ:id, zink, zinkoxid och 
kiselgur, viltkel ämne hm· omkri.ng 4 ~gr. mindre döljande 
fönmåga pe1· :kg. j , jämförelse med fosfor. Det !bör beaktas, att 
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denna aiJ.p a ra t h ·nv udsakligen är avs-edd som fly ta nd e dinl

bildarc, för vi'ltke t ändamå!l rdensanuna f6l"s•etts med boj . Diim

kv~mtite!Jen kan uruder förbränningens gång icl{(' regleras . 

Detta dimämne fö•r.bTinne r under ljus- ·och värm.efeno:men till 

en a v k olet mötrkfängard rök, zinkJ<!lm'id (fast ämne), Yiliken 

r Öik även är starkt h ygroskop•isk :och clädör suger h ll sig fuU(

fi.ghet U 'l' :luft.en. Dimhiidar·e M/ 23 är !ingalunda en fu llgud 

d'iimbi:Ld.aT•e och har endast vari1t .a;vsedd för begränsade upp

gifter, fa·st .elen på sistone inoan ikus·tf1o ttan l<Jommit till stön·e 

a nvändning omho.rd rpå grund av de,ss lätthanterlighel oc h ofar

ligh et. Med an~eclning ay f,osf.orns f,a,l'li·ghet 'hava uneler s·e

na s te åren många föT·sök verkställts m ·ed a·nd:ra chmämnen 

bl . a. röd f•osf.or och ldtorsuUonsyra. Den röda fosforn är 

ofarl ig men har vid förS'ö ken visal si,g i cllimb'i ldnings.hänse

encle v.a ra myokcl un.de'J.•lägs•en clim bi>lda1,c M/23, va·rj iim te till

fredsstäl'lande lösni~11g av d·en med modell.'n•a di:mbi>ldare sam

h örande fjäJTnTanÖ'V·eranordningen ick·e kunde utvinnas. För

s!jk.cn .m ed ldorsulfonsyra slog dä·remol v•äl ut och en elylik 

appar.a:t ha:r inköpts från Tyskland och uppstäHt·s på Hugin. 

Denna appa•rat kan fjä:rrma·nöY•rer-as fTån b1·yggn n gen:o1n 

tryci]duft. 

Fö•rsöll<en m ed klorsulfonsyran a:vLrröts ·enwl:lertid 1·eda n 

1932 seelan S.tora Koppa·t·b er,gs Berrgs>l•ags A.-B. å t.agi>t ·s'i,g att 

inom landet liUvcrka olemn tli ll g·odlagbar koslinrucl. Oleum 

äT· .en vätska, hestående a.v svaveltrioxid (,SOJ löst i konccn

t:rer.ad sv>av•elsyra med en ~wncent<ration av 60'--70 %. D enna 

'~ätslka angriper h ä f.tåg:t organiska ämnen och framka llaJl' svåT

m·tade hudskador, varför de.ns·amm•a måste b ehandlas m ed 

st,O'J: försiktighet. Vid uppblandning m ed vatten uppstå'l.· en 

häf•tig r ·ea:kti•on, som kan åstadawmma sprängnin,g av oleum

behål!l.aiJ.·e ellcJ· tT:ans.portkärl. Vatten,inhlanclnring måst.e clärförr 

med stö-rsta sorgfä'Highet undvi'l"as . 

Meda n dim,ämnena f,osfor och kolteha:ldor idblandning.en 

förbrinna vid eliimmans alstrande, åstadkomane-s oleumd·imm•an 

(syrdimanor i aHmänhet) genom att på ett cUer ~1 nnal sätt 

bringa vätska n i förrhi :nd-else m ed luften. H.änrid f'l·igörcs sva-
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y.ell,ni.ox~den från bbndning,en och aygår i finf:ördC'lat tillstånd . 

Enä!r sv.arve'Itrioxiden är ytterst hy~roslmplisk upptager den 

begä•rligt lutitens fuktighet och bildar en bät dimma bestående 

aY finfö.rddad svavelsyra. Dimman ärr frätande ooh hostre

tande och ang.6pcr i mro ls.abs till okurmvätslm·n järn. Ju 

snabil)a<re svaw~M·rioxiden f:rigöres, ju tätare blir diananan. ![)et 

ärr för den skull fö>rdel,ak·tli.gt ,att utspruta <Yleumvätskan meä 

tillhjä'l'p •av tryck. Bel''Oende på fallhöj.den vel'il<.stäUes utsprut

ning.en härvid med eJ,Jer utan finförde,lning av vätskan. Vid 

den Kro·okska flygplandimhHrdaren t. ex. erf01rdr.as ing.en fin

föfl·,delning, •enär hyclrolysering•en himne1· fullständigt utföras 

und<er oleumdrr.opparnas falltid . ,Sikal'l utsprutningen s[<e vid 

vattenytan höT 'däremot flinfö'l·delnring v.erkstäHas för att det 

utsprut.ade ämnet skaJl fullt tilLgodogöras i dimform. Vid 

va'llliig utsp~rulning faNer eljest en stm· ])l'OC•ent väts:ka i '\naU

net •och bli-r däTigenom icke fullt ·utnyttjad. Finfördelning kan 

föras på sl<ilda· 'sätt. Vid den tyska cli.mh'ildaren, typ Hugin , 

utsprutas dimä'rnnet genom ett rrnunstyeike med spiralvridna 

spår, varigenom syran a>tomirs·eras som vid spridarna i en &je

eJd.ad rpanna. Vid A.-B. ATmaturfabr:iikernas dimbildare ske•r 

finfördel.nlingen (/kapten ~l'OOl\.s ide) gen·om ån.g,a, vilken un

der högt bryCJk blandar sig med dinwätskan i .en sprid:ar.e, s•e

d'an ångan dessföninnan givits 'en vinriande rörelse. Genoon 

denna åtgä•rd vinnes därjämt'e den fördelen, att fuktighet till

sättes, vilket 'haT stor betydelse '"ud k,au väderlek, då luftens 

eg.en fuktighets.g,rad år lå>g. Med ångan införes även tvenne 

andra ibetydelsefuaa faktor.er. iFör det första ä'r ångan nöd

väncl(i.g •vintertid för Uippvännning 'av ·ol,eumhehM'lm~e ·och ut

sprutninrgsrör, enär denna väts:lm her-oende på koncentratio

nen ,stelnar >r.edan vid + l till+ 9°. Denna olägenhet slm'lle 

v::isS'er]lig.en kunna öv·ervinnas genom uppblandning med ikloir

sulf.onsyra, vars fryspunkt liggm· Y~da ·l.ägre men härigenom 

gå·r man miste om fördelarna av pri.sbHiighet och tillverkningen 

in,om landet. 
Den wndra faktorn är elen, att genom ångtillförseln dim

mans intensitet oc·h utln·edninlg kan regleras. Ang.an å:stacd-
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:&Olnmer mera vinv.elt'Öre1se och där'igenom snabbare utbred~ 

ning av dimman, varjämte den lätta vattenångan hjälpe'l: till 

att lyfta dimparti lldaa·na, vilka ä1r.o väsenthgt tyngre än lufben . 

Faktorer, som inverka på dimbildningen. 

Om ingen hänsyn tages till fö.rbrulkad kvantitet dimämn·e 

bör man för .en given kostnad kunna åstakomma den bät<aste 

dimanan m•ed oleum. Är utrynnnel därem:ot begränsat, son1 

ofta är f>allet ·OmboTd, framträdeT gula fosforr·ns fördelar. Fö-r 

utläggande av en dimbank av 10,000 m. 1längd erfordJ·as t. ex. 

20 :kg .. fosfor eUer omJnirng 200 l<g. oleum. Den nuvarande 

fo:sfmu tredning:en å våm jagare om 40 kg. slkul·le sålunda 

n ä,rm:ast m.otsva,ras av 400 kg. oleum. 

D~mmans täthet är vid given förbrulkning av dimänmet 

beroende av .eg.en t:art, vlinden, temperatur i luften ooh den 

därmed sanun:anhängande fuktigheten. Det ä'l· givet att ju 

stÖ'I'J.'•e elen delativa farte n •ä.r, dess mindTe o:ntal dimpa:rtiklarr 

erhålles per v·ä·gmeter. Det är liiTm självl{JIHTt, att en då'mbil

dare, s;om är konstrue1·ad för dimbildning f Tån boj, ici]Qe kan 

val·.a lämpad för farty.g, som r·ö:ra rsig med 34 knop. På dim

bildare för fartygsbruk måste man dä:rfö'l." uppstäHa f:ordr,an 

av r.egler,barhet. Dylik Peglm1ing ·kan lättare åstadkomn1as 

vid syredimb:ildar·e, än vid a.p.parater fö·r brinnande dimämnen. 

Vid ,oJ.eumappar·at,en t. ex. b~höver endast arbetsiTyeken 
ändn •s. 

Di'mparti.ldarnas specifi/w vikt samt fö11··ekomsten av vi:r

valströmma:r i luften (up-påtgående luftströmma'l· ) spela stor 

J~·~ll för dimparhkla'rn.as utJbredniing. Dessa partik:lwrs speci

flim virkt är ailltid stö•r.r e hos dhnämnena än hos vattnet. Ju 

tyng;re dimman är, ·dess mindre stig,er den i höjden. Fullstän

dig indimn.ing av f.arrtygens masttoppaT och märsar kan man 

så'lu.nda ic ke berälma erhålla med dimbildaTe M/ 23, va.rs 

·<'l.~mma är myoket tung. Däremot lämpar sig denna dimma 

väl för indimning av skrovet t. ex. mot neds'Iagsohservati.oner. 

Av taibeU,en fm.mgår att Jwlteh·akloridblandningen, oleum och 
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fosfordim:man samt naturlig d:i:mma i fråga om vikt förh !\Ua 

si•g ungefär ·som 3 : 2,: 1. 
Den specifika viklen spelar äY en roll för dimm.:ornas kvar

liggande fö•rmåga. Lätta dimnvor si<cingras snart av vinden un

der det all tunga partiklar relativt fort falla tiU vattenytan. 

P,å kva<l"liggande ffu·må·gan in vm·,ka fler.a andra faktO'l··er såsom 

lufttemperatu•ren, vindstyrkan, uppgående luftströmmar, var

för denna ·egenskap hos d:imman icke kan :ldar•lä,ggas ukm 

prakliska försök. 

Fjärrmanöueranordningar. 

Unde•t· '~i·ssa situationer kan det vara fördelakti,gt att 

snabbt igångsätta eHer avbryta dimbildn~ng, vilket under 

stridsmässiga fö,rhålland,en bör 'kunna :ske från plats i närr

heten av f.a'l:tygschefen. Enär dylik fjärrmanöver av dimlbil

daren måste verkslällas med nå.g.ot ·s'lag av förbindelse.mede1l 

(vanlig•en ele.kt.ri:ska) fö·refinne.s givetvis risk för haverr.·i å 

denna 'materiel, varför handmanöveranordning alltid börr fjill

nas i xeserv. Fjärrmanöv•ern >kan utföras på två sätt: an

tingen di.rekt fjä:rrmanöv·er f:rån bryggaJn, varvid erforderligra 

ventHer ~ooh kranar örppnas och 'Slängas genom motorerr eller 

elektromagneter elleJ· ock •gives ·order i nå·gan form (telegraf, 

telef;on, tal·rör) ti>ll lämpligt maskinrum, dä:r dimbildar·en föi· 

hand marnövrera'S genorm pås1ärppning av ånga och lufttry;CJk. 

Dnnbil1dningsanläg>gn:ingens å Gotland principieHa utfö

rande fran11går av bild n:r 8. Anläggning·en sk•all vid fä:rdiJgt 

sl<Jiclk ·omfatta 2 ·st. från vanundra skilda anläggning:ar place

rade unde·r däck längst akterut. Varje aggr.egat 'hestå•r av 3 

lu.aftig·a ·oleumbe'hållare, valfdera .rymmande 300 kg. oleum. 

Tot·ala för.rådet ·omrbord är sålunda 1,800 kg., vilJ<cet :böil· räeJka 

för mer än l _0 tJimmes dimbildning. Behållarna kunna sam

mall'kopplas ell:er fö-rbrukas efter yarandra. 

Vid apparatens ldar.göring för dimibildni,ng (klart skepp) 

reg}er:as :arbetshycl"en å luft- och ängledningarna fö:r ihörgsta 

fa.rt, alla kran:ar öppnas utom de med lågtrrycksluft manövrre

radc :mern ~branventill er na vid ,oleum- och ångrör.en. Dil11lll1Gil1 
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igång,sätte·s eller avbrytes fpån hry.g:g,a:I1 genom en sb:ömslu
ta;r•c, vilken slut,ar eJI.e'r hryter stJ.·ömm•en till tvenn.e elektro
ma,gn eter, 'V'i1lka i sin hu reg·le1·a luftpåsläppningen till mem
bra·nvenblerna. Din11kvantiteten kan vid helhov ökas ant~ngen 
genom ökning av utb~åsningst•ryckd eller ock genom i.gång
.sättning av håda dimbilde'l'!Hl s•amtidigt. 

L. 
l. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

OJ on on J. 
7J 7IJ 7IJJ. 
SJ s n sJu. 

9. 
10. 
11. 
12. 
s. 

13. 
14. 
1·5. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Huvudde•lar till dimbildningsapparat å 
flygplankryssar·en "Go,Uand". 

Luftackumul!ator 
På{lragni Illgsven til 
Reducervcntil, Högtryck 
Ma.nomete·r, 200 J\Jg. / em .. 2 

» 3.0 krg./•cm. 2 

Rackventil av gummri 

Luft- .och backavstängnlilngsvenhl 
O l eumbehåUarre 
Tillopps ventiler 
AvJ•oppsvenbJ.e;r 
A v.s tängningsventil fö:r oleum 
Membranventi,l, luflm·UJnövrenacl för ol<eum 
Magnehnentil 
Förbigångsv.entH, handmanövrerad förr orJ.eum 
Sptridare 
Munstycke 
Menibranv~n til 
MagnetventiJ 
P,örrb:igångsvenhl, ha:Ildmanöv.rePad för ångra 
kvsbängningsventil för å n ga 
Skvallerventli!l för oleunt 
Täoldock för skv·allerleclning 
Rör tö!l' skVIalle:~:•ledning 
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21. Reducerventil, Lå,gtryCik 
2·2. Manometer 30 kg./cm.2 

2·3.. » 5 ·liig ./cm. 2 

2-±. 
25. 
26. 
2-7. 
28 . 
F. 

29. 
30. 
31. 

'K•ran för Jågtrydkluft vid fyllning 
Böjlig slm1.g för lågtrycld'uft 
Manometer 
Ventil för luftavJ.opp eller fyLlning 
Kran för fyllning •av oleum 
Fat f,öT oleum 
Fyllnings1·ö:r av hly, avt·rugbart 
Täc:klook för påfyllningsstäHet 
Genoonblå:snin.g.s,nentil för luftackumulator 
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Om störtbombfällning och försvar däremot. 

Utomlands har s lör lhomhfällning använts i å tskilliga ar 
och säkerligen varit föremål för omfattande såväl tekniska som 
taktiska försök N å gr a närmare uppgifter orn resultaten hava 
emellertid ej stått att erhålla: försöken hava mer eller mindre 
insvepts i sekretessens slöja. 

H~ir h emma ~tr slörlhombfäilningen praktiskt taget helt ny. 
Först i somras ha r Flygvapnet erhållit för stör tbombfällning 
lämpade flygplan och därmed ha ock vissa försök kunnat ut
föras, hwmdsakli gen soJn F lygvapnets egna Ö\ningar men även 
i viss ut s träckning i fonn av demonstrationer för försvarskom·
missionen m. fL Dessa försök hava självfallet varit av ytterligt 
förberedande art, och man måste vara synnerligen försiktig när 
del gäller a ll bedöma de ernådda resultatens värde. T yvän 
har man dock p<i. sina h åll, hL a . även i dagspressen, ansett sig 
berättigad a tl ur dessa första trevande försök draga de mest 
vittgående slutsatser. 

Förfa llaren har under de senaste åren varit i tillfälle att i 
viss utsträckning följa »homhfrågorna» och har därigenom även 
konunil i beröring m ed de särskilda problem, som samman
hänga med s törtbombfällningen och dess avvärjande. Inför 
den journalistiska aktualitet, som dessa frågor den senaste tiden 
erh [tllil , h a r h an lrolt all en redogörelse för en del hithörande 
problem skulle kunna intressera denna tidskrifts läsare. Med 
hänsyn lill förfa ttarens verksamh etsområde kommer dock de 
rent »fl yg tekniska» sidorna av problemet endast att beröras i 
den m än dc kunna inverka på bombbana m. m . 

* 
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För a l l bmna bedöma stör tbombfäl lningens möjlighelet 
synes del \ara önskvärt all- även med risk atl trölta läsarna 
_ söka göra en E1t yara grov analys :l\' de förhållanden, under 
vilka den utföres. 

\'id dc försök. som gjorts här hemma, har »S lörlvägen ._ 
varil omkring 1,000- 1,200 m ., d. v. s. vid fällningar från om 
kring 1,000 JJL , har flygplanet gjort sill anlopp pä omkring 
2,000 m., och cläre[lcr en dykning g~lll ned Lill fällningsläge . 
I de fall, da skillnaden mellan anloppshöjd och fällningsläge 
överslig i L 12 ~~ 1500 m., har dykningen gjmts i avsatser om_ c:a 
1,000 111.. alslZilda av en Jwrlva rig mer eller mindre flack clel. 

Tiden för en elvlik 1,000- 1,200 m . dykning omfattar c: :1 
lO sek. Flygplanet; hast ighel stegras i början av dykningen 
tämligen hasli gl. Efter c:a 4- 500 m . slörlning n år hastigheten 
ett k~nslanl v~irde, som beroende pa flygplantypen Lorde liggft 
omkring J;)0- 140 m.fsek. (-1ö0- 500 h1.jlim.). Går flygplane t 
in i störtningen med p~tdragen molor, lär vägen till konstant 
farl kun1ta förkortas Lill 2- 300 111. 

Bomben, vars luftmotstånd är v~ise nlligL mindre än fly g
plane ts , gar e[ler ullösningen under sl~indigl ökad hastighel 
ifdm delta, och följer sedan en vanlig lmstbana, där utgångs
riktningen ~i r fl.vgplanets rörelseriktning och utgångshastigheten 
densamma SOIII n~ gpla nels hastighel (130- 140 m.fsek.). Genom 
den ganska stora uLg[mgshastigheten och den braula ulgå~gs
"'\linkcln blir n a turligtvis hom.hbanans krökning tämligen liten, 
men kan ingalunda försummas, åtminstone ej om bomben fälles 
från s lörre höjder (1,000- 2,000 m.). 

- T del följande anförda siffror ~i.ro erhallna genom appro
ximativa beräkn ingar , hänförande sig till fö rh{tllandena i luft 
tomt rum. För den överslagsbedömning, som det h är är fråga 
om torde dock den na approximation Yara godtagbar. -

Om man anger bombbanans a\· tyngdkraften förorsakade 
avböj 11 in g fr Cm ulgangsriktn ingen 111 ed avsHmdet i m eter från 
nedsl agspunUen Lill den punkt, där utgångsriktningens för 
l ii n p. n i n ~ skär m a rl,en, erh<1.1 les följade Yärden h ärå : 
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==-- . . o U tgångsvmkel 1 70 80 - l l 150 125 l 135 l 150 Fpl. fart i m/s 125 135 

H = 600 m. - 35 - - -· -
l ,OOO 80 70 60 35 :10 25 
1,500 150 1<15 120 70 65 55 
2,000 230 215 l Rö lOri 100 RO 

För a l L korrigera h~irför är del nödv~indigl, aLL a slörLJJomb
sikle l inställ as en Yiss siktvinkeL Denna är tyd li gen bes tämd 
av [äll n ingshöjdeu, a\' fl)•gplanels » slörlning~farl » och av ut
g~111 gsv inkeln , el. , .. s. fpl dykYinkel. 

V id de biLtills i Sverige utförda försökell h ar man endast 
hafL mvckel provi soris],a siktmedel till sin disposition. 

Fai ll iden för bomben, sedan den ullösts från planet, blir 
beroende a \' höjden, a\' dyln·inkeln och utgångshas tighe ten. De 
ungefärl iga v~irdena bliva: För höjd 600 m .. : 4 sek., 1,000 m.: 
6- 7 sek., 1,500 m.: R- 10 sek. och för 2,000 m.: 10- 12 sek. 
Dessa licler ä1·o ävenledes erhållna ur lufLLomma» beräkni ngar 
och skola följ ak tligen l'orri ge ras nagot upp{tL. Denna korrek
tion bl ir doc], a ,. föga be tydelse i här förcligga1ide sammanband. 

Beträffande anslagshastigheterna hör man observera, att 
en bomb, fälld genom slörld~r kning från 2,000 till 1,000 m. har 
större anslagshastighel ~i n en bomb fälld i horisontalflykt :\ 
1,000 m. men mirn/re än om ]Jomben fällls i horisontalflykt å 
2,000 m. Della är aY vikl, enär man ofta hör överdrivna före
ställninga r mn »slörlhomhemas oerhörda genomslagskraft». 
Beräknar m an ungef~irliga anslaghas ti gheten för en '»stört
bomb », Eilld fran olika höjder m ed en utgångshastighel av 13G 
m .fseL och söker man därefter den höjd i hotisonlalfiykt, som 
g i vi l samma hastighet, erhalles: 

Höjd efter slörlanfall 600 
1,000 
1,500 
2,000 

Hor. höjd l ,öOO 
1,900 
2,;-mo 
2,700 Jll. 

l 1ppgiflern a ii ro s~· rm er l igen a p pro x i ma L i va. 
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Ang:icnde flygarens möjligheter a lt under störtdykningens 

gang rätta till flygplanels bana, bedömas dessa av den flygande 

personalen vara stora. Flygaren anses hava god möjlighet atL 

följa undanmanövrerande mal. 

:j: ::: 

:;: 

Hänned Lm·de dc viktigaste daLa beträffande störthornb 

fällningens normala förlopp vara klarlagda. Jag övergår nu 

till aH söka studera de avvikelser, som olika felkällor kunna 

föran leda. 
Flygplanels far/ avvik er från den å siktel ins tällda. Som 

direkl synes av tabellen över bonibbanans avböjning bli h är ao., 

föranledda fel tämligen obetydl iga. Felen avtaga med ökad 

störtvinkeL 
Flygplanels höjd avviker fr~m den antagna (mätta). Aven 

härav föranledda fel komma aU bliva ganska måtll iga: Fäller 

man pa 1,300 m. med siktet inställt för 2,000 m. bli härav för

anledda fel i 70 graders dykvinkel 20 m. och i 80 graders 10 m. 

Räknar man med ett sannolikt fel ända upp pa 10 °/o bli häraY 

föranledda fel tydligen tämligen betydelselösa. :VIan bör docl.; 

bemärka, a lt Yi sakna erfarenhel om de sannolika fel i höj d, 

som kunna uppträda vid slör lbombfällning. 

Dykvinkeln aYviker fran den antagna: Della fel kan giYa 

upphov till högst betydande avvikelser: 

Fälles exempelvis ~~ 2,000 m . höjd en bomb m ed s iktvinkel 

i·ör 70° i s tället i dykvinkel 60° - for tfarande med rä ll riktning 

- kommer felet att uppgå till omkring 130 m. Samma fel a 

1.500 m. höjd blir ungefär 90 m. och å 1,000 m. höjd -1-5 m. 

Gör man i s tället ett lO-graders fel mellan 80° och 90° bliva 

dc resulterande avvikelserna å 2,000 m. 90 m. , å 1,500 60 m. 

samt {J 1,000 30 m. 

Har man alltså på högre höjder ställt in en siklvinkel, som 

svarar mot låt oss säga 70 graders dykvinkel, är det av avgö

rande betydelse aU man verkligen har denna clykvinkel, nä1 

elen förutbestämda fällningshöjden passeras c•ch silztlinjen bär 
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på m åle t. Della är sannolikt en av de slörsta svarigheter, som 

möta störtbombfällningen från högre höjder, och som måste 

övervinnas, om man skall kunna Lala om verklig precisionsfäll

ning. Det talas visserligen om möjligheten att lösa problemet 

så, att siktet automatiskt inställes å den mol dykvinkeln sva

rande siktvinkeln. FörJaHaren vill ingalunda bestrida del möj

liga h äri. Del är dock häst att ställa sig avvaktande till dess 

att man hunnit få se resultat, uppnådda med dylika sikten. 

De ovan angivna siffrorna torde visa, att kraven på precision 

i siktets fungerande äro m ycket stora. 

Flyguapnel är uridet kring längdaxeln eller m. a. o. ligger 

krängt i förhållande till sLörLrikLningen. Detta fel förorsakar 

framför allt en avvikning i sida, som ej helL kan försummas : 

En krängning av 10 grader ger å 2,000 m. etl fel av omkring 

25 m. å sida . .Motsvarande fel a 1,000 m. blir c:a 10 m., all t 

beräknat för en dykvinkel av 70°. Felet torde framför allt 

komma atl göra sig gällande vid fällning mol rörliga mål eller 

i stark sidvind, all tså vid saclana tillfällen, då flygplanet kan 

behöva m anövreras i en roll för alt behålla riktningen mot 

målet. 

Utöver dessa nu nämnda fel finnas andra som hänföra sig 

till flygplanets läge i rymden , men som kn~ppas t kunna be'

härskas ulan genom omfattande försök. Dit höra sådana fel 

som direkta rikLfcl, felkas l, förorsakade av flygarens avfyrnings 

moment i samband med en vinkelhastighel hos planet m. fl. (en 

vinkelhastighet av 5°fsek., vilket molsvarar en krökningsradie 

av 1,600 m. ger upphov till ett fel, sannolikt överstigande F, 

d. v. s. bortåt -10 m. vid fä llning från 2,000 m. höjd). 

I en särskild klass av störningar står det fel, som förorsakas 

a~ vi nden. Antager man a lt etl fpl i låt oss säga 10 sek.frn. 

Vmd verkställer en störtfällning med de siktfaror, som gälla 

för vindstilla, kommer detta alt resultera i e tt fel, lika med 

P~odukten av vindstyrka och falltid. Den ej särdeles anmärk

n~ngsvärda vinds tyrkan av 10 m.fsek. kommer å 2,000 m. fäll

nmgshöjd att m_edföra ell fel av c:a 110 m., på 1,500 m. höjd 
90 m. o. s. v. ned till 40 111. vid fälln ing från GOO m. höjd. Lös-
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ningen av detta problem blir en av dc allra svåraste uppgifter. 
stör tbombfä llningen har att bemästra, särskilt när det gäller 
fällningar fr ån högre höjder. 

Nian m äslc r äkna med , aU en anfallande slörtbombfällare, 
som har en anmarschväg av ett par 100 km. bakom sig, icke 
kan i förväg känna v indomständigheterna över m ålområdet. 
Det är naturligtvis tänkbar t, aU låta störtbombflygaren taga ut 
Yi nden under anflygningen men härigenom, erhålles kännedom 
endast om vinden å anflygningshöjden. Vidare tvingas stört
homhplancu t ill en »hunden» a nflygning och herövas den »fria » 
rörelse, som är deras största chance gentemot anfallsföremålets 

högluftvärn. 
Alminslone leoreliskl kan man naturligtvis tänka sig, att 

flygaren genom någol ombordläggningskursförfarande under 
själva s törldykningen skaffar sig erforderliga vindkorrektioner, 
m en författaren tillåler sig att intill dess försöksresultat härut 
innan föreligga ställa sig skeptisk däremot. Än så länge torde 
det vara sannolikt, au man för vinden får tillgr ipa nog så 
osäkra » bedömningskorrektioner». 

Nfcllels fort kommer a lt giva upphov till fel av liknande arl 
som vinden. Dock är alt märka, att den anfallande har be
tydligt större möjligheter att bedöma mfllfarlen och därigenom 
verl;ställa en »förhandskorreklion» å siktet. Härvid blir dock 
korrektionen i viss utsträckning bunden till viss anfallskurs. 

Att del av vinden förorsakade felet satts i särskild klass 
har sin grund i följande. Tidigare behandlade fel, höjd-, fart- , 
lutnings- och krängningsfel äro individuella för de olika flyg
planen eller förarna, och komma därför sannolikt att resultera 
i en öl,acl spridning. Vinden är däremot en faktor, som vid 
massanfall påverkar samtliga anfallande i samma riktning och 
i lika mån och därför kan förväntas resultera i en lräffbilds
/'örf lyttning . Då kommer man fram till det paradoxala fallet, 
alt ju bä llre bombfällningarna i övrigt utföras, dess känsligare 
hlir träffresultatet för ett fel i vindinflytandeL 

Kan man tänka sig möjligheten att genom inka.stning :Her
Jöra träffbil den lill m{J lel? Knappast! Ett dyl ikt inskjutnings-
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!örfarande är möjligt vid artilleri, där upprepade skott skjutas 
()ch kan möjligen tänkas vid högbombanfall av plan med stor 
bomblast. där man kanske kan tänka sig upprepade inkast
ningar mot ett hjälpmål i trakten av det verkliga anfallsföre
m ålet. Författaren har däremot mycket svårt att tänka sig en 
inkastning Yid krigsmässigt utförd störtbombfällning. Varje 
anfallande plan har alltför ringa antal boniller härfö,r. 

Alla dessa felkällor böra naturligtvis tillsammans giva upp
hov till rätt väsentliga fel och betydligt nedsa lt träffsannolikhet. 

Men hur har man då kommit fram till de sensationella 
försöksvärden, som kommit så mycket buller åstad i pressen? 
Det har skell genom två operationer. Den första är, att man 
rälmat med ett bälte för minverkan av 6 m. kring skeppet. (Se 
härom i aYsnitlcl angående träffverkan). Den andra åtgärden 
ä r att man ansell medelträffpunktens fel helt vara att hänföra 
till de provisoriska anordningarna, och att man alltså ansett 
sig berättigad att rita in en målbild cen trall i träffbilden, d. v. s. 
så, aU slörsta möjliga träffprocent ernålls. Av vad vi sett om 
t . ex. vindens inflytande framgår, att dylika fel ingalunda här
Tö.ra uteslutande från provisoriska sikten. 

Innan man uttalar sig om lräffsannolikhterna torde man 
böra invänta fältmässiga försök med ordentliga siktmedel. 
Möjligen kan man dock våga den gissningen, att fredsmåssig 
st6rtbombfällning på låga höjder kan komma att medföra rätt 
betydande träffantal, men att träffsäkerheten hastigt avtager 
med till tag<mde höjd . 

::-: * 
:;: 

Men det är ej blott träffsannolikheten som är av betydelse 
för ett vapens verkan. Träffuerkan är minsl lika viktig. Denna 
l1änger samman med hur stor sprängladdningen är, och var 
den anbrin gas, vilket i senare i högre grad blir beroende på 
])Qmbcns genomt6i.ngningsförm{Iga. Denna slutligen bestämmes 
av anslagsh as ti ghe ten och homhens konstruktion. 

l U. S. A. lär man haYa kommit fram till störtbombplan 
som kunna laga en 450 kg. bomb, men del sannolikaste synes 
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f. n. vara bomber av omkring 100 kg. vikt. Hur stor del därav 
som är sprängladdning kommer att bero på om bomben kon
strueras för pansargenomträngning eller ej. En pansarbrytande 
100 kg. bomb torde få en sprängladdning på omkring 10 kg. -
d. v. s. ungefär molsvarande en 28 cm. pansargranat - under 
det att en sprängbomb eller s. k. minsprängbomb torde kunna 
givas omkring 50 kg. laddning. Genomträngningen för den 
pansarbrytande bomben, fälld i störtbombanfall å 1,000 m. höjd, 
blir omkring 40 mm. i däckspansar, och fälld från 2,000 m. höjd 
omkring 50 mm. Verkan av en dylik 100 kg. pansarbomb
kommer att i stort sett likna verkan från en 28 cm. pgr, dock 
med den viktiga skillnaden att själva anslagsverkan av 28 cm. 
projektilen är sä väsentligt mycket större. Inträffar krevaden 
ovan pansardäck blir -verkan synnerligen lokal, doek med en
staka grövre skrot, som slå omkring. 

Genomträngning av pansardäck kan ej påräknas å ett mo
dernt skepp, men även om så vore fallet, skulle träffverkan 
sannolikt inskränka sig till ett a två fullständigt förstörda rum. 
Något allvarligare hot mot flytförmågan eller något slag av 
katastrofal verkan kan ej påräknas annat än i sådana undan
tagsfall, som om krevaden skulle inträffa i kmtdurk. 

Minverkan vid träff i vattnet vid fartygssidan kan ej på
räknas - redan på 1870-talet ansågs en 10 kg. laddning för 
liten aLL genomslå ett järnfartygs botten vid direkt anliggning 
mot fartygssidan. 

En icke pansarbrytande bomb - i detta fall alltså med 
omkring 50 kg~ laddning får tt ett modernt skepp endast verkan 
mot anordningar, befintliga ovan översta pansardäck vilket 
ofta är övre däck. Inträffar krevaden ovan däck ernås en myc-
ket lokal tryck- och chockverkan. I slutna rum ger den upphov 
till ganska kraftig tryckverkan, spolierande inredningen i när
heten av krevadstället m. m. Oskyddad personal och oskyddad 
materiel i närheten av träffen kunna skadas av tryckverkan, 
särskilt om denna inträffat i slutet rum. 

Någon allvarligare skada å fartyget kan ej påräknas. 
Vid nedslag i vattnet mycket nära fartygssidan kan möj -

ligen viss minverkan väntas, dock blott mot ytterbotten. Ej 
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ens vid krevad omedelbart intill fartygssidan kan genomslag 
av ett modernt undervallensskydd förväntas. 

Ej ens 450 kg. bomben torde åstadkomma ett ordentligt 
mingenomslag genom en modern skeppsbotten på 6 m. avstånd. 
Att r äkna med en minzon av 6 m. vid störtbombfällning mot 
moderna skepp är alltså oberättigat. 

Som sammanfattning av störtbombens träf{verkan kan allt
så sägas. a lt den torde vara mindre än verkan av de »vanliga» 
flygbomberna: Bomhen är som regel mindre och anslagskraften, 
d. v. s. genomträngningen är ävenså mindre än Yid ett normalt 
höghombanfall (ex. 4,000 m.). En fartygskonstruktion, som ur 
skyddssynpunkt är betryggande mot högbombanfall, är det där· 
jämte 111ot störtbombanfallet 

För cwuärjcmdet av ett störtbombanfall slmlle man kunna 
tänka sig lvå säll: Den defensiva, undvikande manövern och 
det offensiYa nedkämpandet med lv-artilleriet. 

Med hänsyn till de korta falltiderna torde man icke ha 
utsikt alt med ett pansarskepp genom manÖIJer dra sig undan 
från den fällda bomben. Undanmanövern måste därför ske 
före fällningen. Visserligen lär störtbombplanet lätt kunna 
följa en dylik mölmanöver, men denna kommer dock att för
länga dess anloppstid fram till utgångsläge för störtdykningen 
och dänned ock lv-artilleriets verksamma lid. Genom mot
manöYer - liksom även till ankars genom varp - kan man 
vidare bringa skeppet i för bombanfallet ogynnsammaste läge 
i förhållande till vinden. Genom att störtbombplanet tvingas 
till m anöver under själva dykningen ökas jamväl riskerna för 
gir eller sneds tällning i fällningsögonblicket, vilket som förut 
påvisats medför ökade feL Men detta problem belyses bäst 
genom försök. 

* * 
* 

Det viktigaste försvaret mot störtbombanfallet erhålles ge
nom lv-artilleriet och i första hand dess grovkalibriga automat
vapen. 
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Yad är det, som karaktäriserar besk].Ulninr-en av störlbomb-
"' plan jämfört med »vanlig » h-eld? I den senare finnes vanligen 

en s tor vinkelmellan projektilbanan (som är ganska krokig) och 
1mll vägen. Malet har en betydande vinkelhastigheL Projektil 
och mal skola i samma ögonblick inträffa i skärningspunkten 
mellan banorna. 1\Htlels förflyllning under skjutliden blir av 
avgörande betydelse. Förhållandena komplice ra~ därav, att 
sannolikheten för direkt träff är låg och att projektilen måste 
bringas till detonation vid den tidpunkt, då den är som närmast 
målet. Man m~tsle förutbestämma uppsättning (fö r att korri
gera för projektilbanans r elativt kraftiga krökning), vinkeltill
skott - för målels vinkelhastighet - samt slu tli gen också 
tempering. 

Vid störtbombanfall et är vinkeln mellan projektil- och 
flygbana mycket liten, n. h. för pjäser, uppsti:illda i:t anfalls
föremålet. Den är ej lika med noll, ty som regel är projektil
banan flackare än :Uombbanan, men skärningsvinkeln är mindre 
än flygplanets siktvinkeL MMels vinkelhastighet är alltså ringa 
och projektilbanans krökning i dessa höga vinklar likaså. Be
strukna stycket blir s tor t, d. v. s. målet kan få förskju ta sig 
avsevärt i sin bana utan att komma ur kulkärven. Utsikterna 
till direktträff bli stora och kravet på tempering bortfaller. 

Målels förflyttning under skjuttiden spelar en väsentligt 
mindre roll. Ju brantare s törtvinkeln blir, dess mindre blir 
ock skärningsvinkeln till dess a ll vid 90 graders dykvinkel kul
banan under hela anfallet blir fullt bestrylwnde: Kulbana och 
flygplanväg samm anfalla. 

Skjulning med temperad ammunition ställer sig naturligt
vis svårare: Beträffande skjutvinkeln o. d. gäller visserligen 
vad som är sagt rörande skjutning med anlomatvapen, men 
temperingen blir synnerligen känslig på grund av den stora 
hastighet, varmed m ål och projel;:til förskjuta sig i förhållande 
till va randra. Det är därför f. n. sannolikt, a lt man med hög
Juftvärne t - de vanli ga lv-kanonerna - kommer att gå över 
till något spärrsk~·tte. Man bör dock ihågkomma, all i~'en lv
J<anonerna Jå en gansl;:a hög sannolil,het för direkllräff. 
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:\'ackdelen med spärrskyttel är a lt krevadskrotet kommer 
a ll sEt ul ungefär Yinkelrä tt mol flygplanels Yäg, d. v. s. stört
boml>pla ncl passerar pft ganska kort lid igenom spärren, som 
det är SY ~1 rl a ll Iå lät nog. Det är dock ingalunda otänkbar [, 
att ma11 gen ~:11 lämplig specialammuni tion skulle väsentligt 
kunna oka spa1'rens effektivitet. 

Utvecklingen beträffande högluftvärnet har gåll mol en 
alltmera ökad fullkomning. Det är sannolikt, alt om slört
bombfä llningcn Yisar sig så påkalla, kommer man snart a lt 
kunna fö lj a s törtbombplanet med temperad eld jämväl under 
själva s lörla nfalle l. Högluflyämcls eld [öre »störtdylmingen » 
har eJ här berör ts. 

Hur s tora i1ro ulsiklema a ll crna direkt träff med automat
v_apnen? <~r inte n1ålylcm förfärligt liten? Jag har tyvärr inte 
lillg :nJ ~ till tillräcldigt noggranna uppgifter angående flygpla
nens d1menstoner och endast mycket ungefarliga beträffande 

· spridningshild erna fri'tn 25 mm. ksp, men el t överslag ger en . 
teor~l1 sk träffsannolikhet av omlaing 05- 40 °/o på ett avstånd 
a_v c1rka 2,000 m. Att då hoppas på en krigsmässig träffsanno
hkhet på 5 °/o före faller mig tämligen blygsamt. Della slmll e 
dock ge en <i lv{t träff per eldrör och 10 sek. eldlid. Och med 
d~_n försik ti ghe t varmed m~tly lor m. m . beräknats, torde varje 
lraff kunna räknas såsom fullt effek tiv. Vidare tillkommer 
att lräffsannolili:h elen väsentligen ökas, när avståndet minskas: 

, P <'t tal om målytorna hör man ibland jämföras »dc stora 
m~t lytorna» hos ett plan i horisontalflykt od1 den så mycicet 
mmdre hos planet i störtflykt. Den skillnaden är mest skenbar: 
Den synliga bilelen av planet i horisontalflykt omfattar i stor 
u_~strä~kning mycket oömma Yingylor, där ett mindre h ål spelar 
ratt hten roll. Vidare beskjutes sagda plan som regel med 
ten~perad ammunition, d. v. s. utsättes för träff av tämligen 
sma skrotstycken. Det är da egentli gen blott molor och per
sonal, sa.m äro m ål att räkna med. Dessutom kan natnrligtvis 
s~ump.~raffar __ laga .. roderwirar o. d. Men vid träffberäkningar 
VId hogluftvarn raknar man endast med motor och personal, 
d.: v. s. n~an fordrar en skrottäthet av minst ett skrot per m2 
for att lraffcn skall anses effektiv. 
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Vid störtbombplanet utgöres målytan av flygkroppens tvär
~ektion samt av Yingbalkarna. En vingträff mot störtbombplan 
tar med största sannolikhet i vinghalken. Träffen är explosiv, 
el. v. s. vingbalkelt slås av. Planet t01·cle icke kunna genomföra 
anfallet. Det hör nog i detta sammanhand påpekas, att träff 
av skrot eller massivkula i motorn icke är tillräckligt för att 
avbr.vta slörtanfallel: Flygaren märker ej att motorn är ur lag 
Jöuän när bomhen redan är fälld , och detta är ur försvararens 
synpunkt för sent. Skall man avvärja en påbörjad störtflykt, 
måste man antingen komma åt föraren (över eller tvärs igenom 
motorn) bryta sönder planet (vingbrott e. d.) eller skjuta det i 
brand. Dessutom kan man naturligtvis tänka sig skador av den 
art, att planet ej längre kan manövreras i störtdykningen med 
erforderlig precision. Ehuru ej flygsakkunnig, föreställer jag 
mig t. ex . att om ett propellerblad tages bort, kommer detta att 
giva upphov lill mycket besvärliga vibrationer m. m. i planet. 
Man l'an förmodligen också tänka sig skador, som störa planets 
aerodynamiska halans så, att blir svårt att inrikta. 

V ad här är sagt angående olika slag a v effektiva träffar 
kommer naturligtvis att återverka på val av vapen. Det är inte 
otänkbart all man å flygplanen bakom motorn bygger in en 
plåt, som ~ttmins lone efter genomslag av denna är säker mot 
gevårsammumtwn. En sådan plåt torde knappast väga mer 
än 50 kg. per m 2 och minskar naturligtvis de finkalibriga vap
nens betydelse för anfallets direkta avvärjande. Huvudvapnet 
blir följaktligen 25 mm. autkan, i en framtid sannolikt med 
stegring Lill 40 mm. allteftersom störtbombplanen och deras 
taktik utvecklas. ~ Naturligtvis bör man för den skull inte 
åsidosätta sina finkalibriga vapen om man har tillgång till 
<;ådana. Dels kan man träffa föraren, och dels medför motor
träffen Mminstone flygplanförlust, även om den ej avvärjer 
anfallet. 

Omedelbart efter de första störtbombförsöken har det 
gjorts gällande, att inför detta hot kunde pansarskeppet ej 
längre bestå. Problemställningen är felaktig; frågan borde 
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h ava lytt: Om pansarskepp erfordras, huru skola de då even
tuellt modifieras med hänsyn t ill denna nya anfallsmetod?*) 

Behovsfrågan faller utom ramen för denna undersökning. 
Här gäller blott att undersöka i vad mån störtbombhotet kan 
påverka pansarskeppets egenskaper. 

Sl;yclcl m. m. Träffverkan av från störtbombplan fällda 
honiller är i stort sett genomgående mindre än från bomber, 
fällda i höganfalL Pansardäck och skyddskonstruktioner, till
räckliga mol höganfallet, äro jämväl tillräckliga mot stört
bombanfallet. 

Avvärjning. störtbombanfallet erfordrar sina särskilda 
motmedeL Hittills vunna erfarenheter tyda på, att man bör 
hålla störtbombplanen över en fällningshöjd av 1,500~2,000 m., 
då deras träffsannolikhet väsentligt nedgår. Det blir då nöd
vändigt, att utrusta ett modernt pansarskepp med ett ganska 
stort antal 25 eller 40 mm. aut. k. möjligen samlade i flerpipiga 
lavettage. Kostnaderna härför bliva ej så stora, som man 
kanske kunde vara benägen att tro. Att utrusta ett modernt 
pansarskepp med 20 st. 25 mm. autk. i dubbellavettage torde 
gå inom en kostnad av 1,5~2 °/o av byggnadskostnaden. 

Högluftvärnets eldledningsinstrument äro i allmänhet kon
<;truerade med tanke på högbombanfalL En utveckling därhän 
att man kan beskjuta störtdykande plan kan vara önskvärd. 
Vi<;s specialammunition kan visa sig erforderlig. 

Beträffande motmedlen är det snarast ägnat att förvåna. 
att dessa redan nått en så hög utveckling i vårt land. Orsaken 
i:ir den, att problemet ej kommit alldeles överraskande för flot
tans myndigheter. Det är åtskilliga år sedan Marinförvaltnin
gen gav Bofors i uppdrag att konstruera de berömda 40 och 
25 mm. aut. k., som nu utgöra störtbombflygarnas farligaste 
fiender. 

AU mycket ännu går att göra är naturligt. Det vore 
Jmappast skäligt att förvänta, att motmedlen skola vara fullt 
utvecklade redan inom ett halvt år efter det flygvapnet börjat 

*) En paralell till frasen : "P ansarskeppets saga al l», fanns 1914. 
då många efter Lieges fall utdömde fästningarna. Som bekant bygga~ 
sådana fortfarande. 
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sina första försök och innan man ens Yaril i tillfälle att se 
fältmässigt genomförda anfall av flera plan. Det är därför 
möj lig t, a ll störtbombplanen just nu ha ett lite t försprång. Om 
ej all krigsteknisk erfarenhel slår fel, kommer dock dc närmaste 
~1ren aH medföra en synnerligen livlig utveckling av medel och 
metoder atl bryta störtbombanfall - n. b. om det visar sig, att 
anfallsmetoden vid fältmässiga försök h:Jller vad dc första 
exper imenten lova. 

Störlbombanfallels möjligheter förefalla att framför allt 
ligga i dess relativt stora träffsannolikhet, särskilt från lägre 
höjder. En avgjord nackdel utgör den mindre träffverkan, som 
blott kan ökas genom större bombvikt, d. v. s. större plan med 
större malyta, i förening med ökad fällningshöjd. Men detta 
medför sänkt träffsannolikhet och utjämnar därmed skillnaden 
mellan slörl- och högbombanfallen. FörfaHaren är därför böjd 
att tro, all man kommer atl avstå från den större träffverkan 
och i stället ulföra blandade anfall av störtbombplan och hög
bombplan. S lärtbombplanens träff verkan :,kulle då närmast 
inrikta sig mot lv-artilleriet för atl öka utsikterna för ett me
delhögt anfall aY dc lunga ]Jombplanen. Men utförandet av ett 
dylikt anfall hingt fdn egna baser torde ställa sig svårt : san
nolikheten talar för deras insättande nära desamma, d. v. s. i 
defensivt läge eller sedan baserna framskjulils till motstånda
rens kuster. 

Störlbombfällningen är säkerligen en fällningsmclod, väl 
värd att uppmärksammas. Den är dock ej så idealisk eller 
allena saliggörande, som sensationella rykten velat göra gäl
lande. Den är ej heller så alldeles omöjlig att avvärja. Flottan 
bör uppm ärksamt s tudera metoden och göra sig beredd att 
möta den: Någon anledning till panik föreligger ej. I stället 
för att moliYera en inskränkning av pansarskeppsbygget, borde 
störtbombmetoden snarare medföra en stegring i den takt, vari 
w'lra äldre skepp utbytas mot moderna, »s törtbombsäkra». 

Edw. Clason. 
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Carolos-namnet i vår örlogsflottas skepps
förteckningar. 

Anteckningar av ledamoten Brnsl Holrnbe1·g. 

Namnen på våm örlagssJ<.ep-p från äldT-e tideT voTo häm
tade f·rån de mest S'l'"ilda områden utan något ordnat system. 
Gärna rö<rde man sig på det 'arst•ronomisrrm området med 
»rSoJ.en» som hö,gsta repPes-entant, så ock uti den olympiska 
gudavä.Tlden med JnpiteT, Mm·s ·och Venus. Äv•en de kung
Iig.a insignierna Stora kroa1an, Äpplet, Sceptern och Svärdet 
inta,ga ett bemärikt rum. Det är v.et•e•rtli.gen f,örst på 1650-ta:J.et, 
då ett sv,enskt konunganamn Oarolus IX :bLk uppt-aget i skep:ps
fört·ecknlingen. 

DäTefteT k01mmeT »Cm:·olus undecimus», s·om vaT !byggt 
på Skeppsholmen av Robert T·er.ner, 166 fot långt och upp
ta~et i 167,6 å:rs skeppsförteckning. En inventariefö,rteckning 
från år 1691, då fartyg,et blev »krängt , drhnet och kalfatrat», 
lämna'r ·oss •en det,aljemd bes'krivning på de gedigna möbel
imnentarrier.Tha, avrsedda för H. ExceUens Hans Wachtmeisters 
Lr.evnad ombord. Dess översta kajuta, där han plä,g,ade uppe
håna sig, var med pil.ast,rar och ibHdhuggeriverk utstoffeTad, 
med för,gyJUda taldri.st,er, försedd med 7 stora föns,terrutorr, en 
gråmåiad något för,gylld spiis med bäldverk, 12 st.olar med 
si1kesf!ransar, 2 .ovala helt förgyllda spe,glar, ett bord med eik
skiva ·OCJh ryssiäde~·s"hu cl, en ståndsång med 'bildverk. Där-
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efter lånmas en heskri,yning på matsalen. Där stod ett ovalt 
furubord med rött bordkläde försett med röda kame'lhårs
f,mnsaT jämte skåp och stola'r. Skeppet pryddes av en stor 
duhbclsikö1d med lurona ö,v,er konungens namn. 

Nkd H. Wachtmeister ombord gick »Cm·olus XI» år 1689 
som fl<ag,gskepp ut på den expedition, som, bestående av 33 
Tangskepp, 6 fregaUer roch 9 brännare samt med en besättning 
på 12r,425 man och med en bestyckning på 2,092 kanoner, 
var breordmd att beskydda Hertigens av Halsteins intressen 
gent emot danske konungen. Svenska Hottran lade sig utan
för Ystad i avvaktran på händelsrenlas utveckldng. Det poli
lhl<ra mcllan'havandet gjordes upp på diplomatisk väg, och 
fl,ottan fick vända tililbaka utan någtra märkliga upplevelser. 
Ex,pedi1tionens rukustande hade emeUerrtid dragit stora kost
nadc'l· med rsig. Man skulle 1lmnskre kunna avläsa den all
männa sinnesstämningen åtminstone bland flottans folk ge
norm att erinra ~olm den sång, smn, författad av vice-amliralen 
'Werner von Rosenf,elt, »Sangs på flottan, då den uth1op» . 

Det he'ter dä1<i: 

»Nu, nu ,skar~l det snart sig hända, 
att vi sj ö vart OS!S få vrända; 
landet ,ä vi ledsna vid, 
ty det oss fast bättre är, 
nä:r som rod<rd vattnet skär. 

Se! smn sk~eppet skjuter fart, 
så låt oss rsom goda gossar 
och rättskaffens sjömatrosser. 
Blrod och lirvet hia oss os,part. 
Låt oss te en trapper hand, 
f Ö'l' vår Kon ung ~och han s }and ! » 

Enligt rslmppsruHan: funnors omlbord på s:k. Carolus 15 
kajutpersoner. Av d essa må nämnas: ohefen major Paul 
Rump Ct 1718); arti1Herikapt. Johan Lejonfel't Ct 1707); 
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fyrve'l·,kerikapt. Gusbaf Mein C t 1693, adlad 'Granatenfllycht); 
navig<ationsdi'l'ektör Peter Gedda Ct 11597 som stynnranskapt. 
och J.otsdireJdör) ; skeppsibyrggmästa're Clmrles Sheldon C t 
1739); adY·Orlwtfi,s,kal NUs Kantrerhjelm Ct 1712 som sekr~ete

rare); apot,elmre MåTt,en 'Verner; skeprpspTedH\iant Mikael 
Kran·eus (t 1694 S'Olll kyr](roh errde i Lösen, f 1inne). M u siken 
utgjorde s m r 7 skallmejblåsare och l pukslagm·e under eliTelk
tör J ,o\han Otrto samt besättnin1gen av 672 gemene båtsmän 
och volontärer. 

Om skeppets senare öden ,kan nämnas, att det veterligen 
ej deiltog i nårg,on expedition under Km· l XII: s kTi1g. Det upp
gives h a bl'ivit sänkt 172.7, vilket ju V3'l' våra skepps vantliga 
ödre rpå den tiden. 

Det vaT en nspddabel flotta Sverige vid denna tid hade 
till sitt förfogande '· Efter de s'bora •s,k<eppsförlusterna under 
föregående danska 1krig hade 'Ci't kraftigt skeppshygge bedri
vits vid Kadsl"rona varv. Uti Am :ts-collegiets relation om 
am :ts-verkets tillstånd, 'avrg,iven dren 7 j 10 1697 heter det om 
skeppsbyggnaden, att flottan göres 'Så stor och Jwnsiderabei 
av goda ~och värbara ~kerpp, att hon rej a1lena,st mot den danrS!ka 
floUran srkuHe !kunna vara egal utan ock densamma öv,er!läg
sen. Härmed är så myck,et ,avancerat, ratt Eders Kungl. Maj :t~s 
fiotla nu för tiden av så 'många combattantes består, som 
ännu 'härtillsclrag:s uti Sverige på ren gång aldrig tillförne har 
va~rit med 712 flera kanronerr, därav 170 24-'pundi,ga och 268 
18-pundirga, än i 1675 års flotta. 

År 1694 inrangeras i vår örlogsfilotta 3-d'äcks si{'e,ppet 
»K'Ol1iU!I1,g Cawl», •som den 6 oktober s. å. ,gick rav staperln i 
Karlskrona. Detta ''ar det största hittills i Sverige by,ggda 
skepp. 180 fot l'ånrgt, 47 fot bretrt {~ch 22 fot djupt, g:jort av 
ty:sld virl<re av skeppsby,g,gmästaTen Oha~des Sheldon. KaTl 
XIII kunde aJlltså Yid sitt första hesök i »Sjömännens stad» 
1r698 själv beskåda detta ståtliga och imponerande fartyg . Till 
jämförelse 1lmn meddei~as, att 3-däoksslkeppet Ulrka-E:leonorra, 
byggt i Karlskrona 1719 av Sheldon, enda~st var 169 fot }ålng't. 
Uti januari 1695 rerhöll den »lmnstförrfarne» !bildhuggm·,en Hen-
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rik Schiitz Am: ts-coUegriri up1pdra,g att r~esra upp till Stockholm 

med »nwdcllen » tiH det nya ske~)pet Oar·olus, viliket skedde på 
släde, och år 1696 nämnes en m4kitekt Svansköld ha haft att 

beställa med »Ornament·en » llll detsamma.. Uti en inventarie
förlec.kni,ng av år 171 O omnämnes, att det på Konung Carl 
varande »·hi1ldvenkeb, som nu varit i 16 är, ·skul:Ie horrtta:gas, 
enär vattnet rmu1 därigenom, så ai't slkeppe't tragit !röta, och 

ett nytt förfärdiga·s i liikhe t med sk. Göta Lre j.ons. Det tradi
tiOinella· !lejronet i .galjonen, som var något överr 16 f,ot, med 
krona Ö\'Cr, saknades nabur]i.gh"is iC'ke. 

År 1724 den 8 september intogs skeppet under salut och 

musik i den nya, s. k. Polhemsrlockan, och var det första 
fa'rtyg, smn där erhöll r epa raftion. Det u~halades åter den 23 
oktober följande å'r och avlös t•es omedelbart av sk. Skåne. År 
1735 intogs det åter i dodkan och sLopades 1771 under skepps
byggmästare Märten ::\Teuendorrfis ledninrg på 3 månaders bd. 

»Konung Carls» första expedihon var 1700, då det i egen
sl<Jap a v am'iralgencral Hm1 s \Vaohtrmeisters friaggskepp avs,eg
lade med rsto!ra llot'tan åt Danmade Enligt en uppgift i Nor
bergs Carl XII:s historia lyftade flottan rankar den 17 juni, 

en söndag efter hållen gudstjänst med konungen ombo'rd. 
Skeppet 'hade en rbcstyclming på 11 O kranoner och en besätt
ning på 750 håtsmän.. Den då1~på embarkerade lantmihsen 

vm· uttragen ur Uplands .r~eg,em1e.nte under befäl av överste 

Liewen. Som 'komm end erade sjöoffice'rarc upptager ·rullan 
kaptenerna .Jo'han Stjernankar et 1704), Peter Ros•enwaH et 
171 J) och Gust,af Slurck, dess utom 4 ÖV!er- ooh 4 undrerilöjt
nanter; tygmästaren Johan Lejronfelt et 1707 ); styrmanskap
ten Nils Ström (adlad Strömerona t 1740), artillerikapten Da
niel Gruml,el ( t 1716 som tygmästar.e). Som bekant deltog 

av stora flottan endast ett detache:J.nrent för att betäcka land
slirgningen på clans·l<a kuslen. Det rkändes förmodlige,n en 

smula sn01pet för lite var omibord att ej 'ha fått vara med i 
leken utan nödgrus hcH :be,sl<-'edligt vända tillhaka tiH Krarl's
kronas lugna 'hamn. Man hade i alla fall minnet av at1t ha 
h~aft Sverirges unge lwnung omhm·d, som nu hade begynt s]n 
märkliga krigm·bana. 
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De l kom sedan atl d:röjra •ända till 1711 , då sk. Konung 

Oarl åteT rustades förr att unel er H. \V,ac'htmeis'trers överbefäl 
med st();l·a flotlan gå åt östersj ,ö,n för alt betäcka rtrans;pm·t
fl,otban åt pommerska vallen. Den 3 novemlber gingo fältmar

skaU"en Stenboc.k ·och \V•ach<tmei·sl,er omborrd under allmänna 
Jycikön·Sikningar. Föorst d·en '27 november kunde flottan -
hindrad av srt.o11.·m - .gå till segel.s, och anlände på 4 dagrar 
Iycrk li gl liriJ .Ja'smun·d, varefler den 'lroverade in t:iU Prerth. nen 

skånske ·prosten Risberg skrev med anledning av floHans av
s~eglande eU kväde, vari det heter: 

Fasl solren a.JlTa län·gsl sig nu irf.rån oss yäncler, 
skall ilen dock åter snarrt i Slenhock stig·a upp; 
I detta teC:knet Gud själv fröjdeljus oss sänder, 
det är [rrösta,n vår, våT önskan och vårt hopp. 
Uigg då med glädje ut, ·bär Skåne uti famnen. 
Lägg ut odh kom igen Jned segern snart i hamnen! » 

Framtiden s hi:mmcl ·skulle tyvärr ej bliva fÖ<L' bonom så 
ljus, som man både önskat ·och hop~Jals. Som kommenderade 
officerare .på denna expecliti o.n upptageT skeppsrulrlan: aTlil
lerikapl. Dan~el Grundei; kaptcJl Pe1trer Feif et 173r6 som ami
ral ); styrman skapt. :\!ils Ström; l<arptencrna Anthon Johan 
\ V.rangcl et 1763 som Yice-amiral) och Thomas Rajalin et 
174 1 som vice-amiral); iiYerslelöjtnantcrna Hå:kan An.karloi:i 

et 1719 smn kapten) .och Eliras Jerlslröm et 1763 som vice
amirral ) . Skep.pspr~ist vm Eri,Jz Fl6cg.e et 1745 som kyrkoheTde 

i Pinland ); 'Serkreterarc Nils Kantrc r'hjelm; mästerbarberare 
Jacorb DoblhC. Ombord Wtr ä ven mansrkap från KTonoberrgs, 
Ka}nut·r och Blvshorgs Teg,emenl,cn. Musilken \bestod av 4 

hauboiskr under din~ktör Olof ,DufYa. Srkreppet avmönstrade 
·den 1 l december. 

Fö·lj a n cJ.c å r, 1712, elen 23 augusti, gic.k \ VadhtmeisLer åter 
ombord på sk K.onunrg Carl med flottan åt östrersjön , var
under rkon ung Stanislaus och Stenboc.k ,enlibm·kcrade från 
Karlsh::nnn. Danska flottan pål~r~iG'ad es und'er Bornholm 1nen 
drog sig, gynnad a,· mörkret, fön;i :]d·igtvis unelan åt Öresund. 
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Den 29 au gu sli avlägsnad·c sig olyckligtvils W achtmeist er från 
dessa far vatten med flottan ti'l'l H anö, varigenom dan slmr.na 
fingo fr ia 'händer och angrep() den svensk a t ra nsportflottan 
Yid \ Vitta u, som på grund av den u ppkomn a villervallan j ämte 
hris·tande :manihafhghet hån fleTa av kOtil'VOjskepparn e blev 
till största delen t~agen ·eller uppbränd. Denna inträffade 
olyeika v'äckte helt naturligt den djupaste förrs t ämning i lan
det och idl<Je :mi1nst inom dc mi'lHära rkretsarna samt gav 'helt 
visst i fråga om fl ottans hörg,sta ledning anl,edning till åtsidl
Ii.ga beska kommentar·e'l· från mer -eller mindTe omdömesgilt 
håll. Det kan ju här anföras, att H. Wac!htmeister åT 1713 
fö~· sista gån gen gick till sjöss v id 72 års ålder. · 

Som hans närmaste man under ·expeditionen 1712 var 
kommendör Nils Ehrensköld Ct 1728 som amirra1). Med un
derbefäl och gemenskap uppgick 'besättningen till 884 man. 
Befälhavare för lanhnilisen var överstelöj tnant C. F. KiöhleT. 

Det V'iH enli<gtt skeppsförte.ckningarna synas, som 01111 detta 
var sista gången det stolta 3-däoksstkeppet Konung; Carl p löjde 
ös·terrsj.öns vågoT. Man skul'le tkunna ha anledning •att göra 
den reflexionen, v·arför detta skepp, byggt s·om det var av -en 
erkänt skicklig rbyggmästare, så litet kom att brukas i akti"· 
tjänst. AU det vaT för djupgående att kunna använda·s fö!r 
expeditioner åt de finska farvattnen med deras trånga och be
svärliga na'Vigeringsförhållanden, 1(an ju vara förklarligt, ty 
det var -ett allmänt fel på våra örlogsskepp, varöver mycket 
klill'gades av fartygsollefeL Det var således hänvisat till expe
ditioner åt östeTSjön, men även där kom det ick·e till så myc
k·en användning. Man skulle gärna ha önskat, att flera min
nesrika blad kunnat skrivas på des·s meritförteckning. Dess 
stolta namn hade åtminstone kunna·t inspirera härtill. 
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Uppgifter angående främmande mariner 
n:r 1/1935 

hiimtadc ur fack- och dagspress av Marinstabens pressdetalj 
j an u ar i 1935. 

Storbri tannien. 

Redogörelse för Homo Flccts operativa övningar den 30 oktober 
- 3 november 1934. under förflyttning från Firth of Forth till Port
land återfinnes i Norsk Tidsln·i[t för sjöväsen decemberhäftet 1934 .. 

Hangarfartyget Ark Royal har erhållit, namnet Pcgasus; det 
första namnet har (som i förra häftet meddelades) i stället tilldelats 
det hangarfartyg, som ingår i 1934 års program. 

(Kaval Chronidc den 4 januari 1935.) 

Nya konstruktionsförslag iill jagare hava debatterats inför en 
engelsk skeppshyggarförening (N. E. Coast Instjtution of Engineers 
and Shipbuilders). Ehuru förslagen (som till sin innebörd icke när
mare angivas; jmfr dock häfte 12/34. Pressdet:s anm.) torde inne
håll a en del intressanta tekniska nyheter är det icke sannolikt att 
det praktiska sjölivets män utan vidare ansluta sig därtill. 

Sålunda har en förutvarande jagarchef framhållit, att han icke 
uppskatiar tanken på att jagare skulle förses endast med en dubbel
typ jämte sex reservtorpeder. Han påpekar svårigheten att t. ex. 
verkställa omladdning av tuberna i kolmörker på ett snabbt fram 
rusande och rullande fartyg liksom, än mera, att det på en jagare 
är nödvändigt att hava hela torpeduppsättningen ständigt redo fö;:
omedelbart bruk. Tillfälle till torpedskjutning återkommer, anför 
han, endast en gång under en sjödrabbning eller under ett nattligt 
jagaranfalL 
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En anHDn Ll<·l,aUör påpekar nU j r.ga rna :[ö rutom sin tidigan· 
1nission att med torped anfHll a [iendens större fartyg numera fåt t 
sig pålagd dels uppgiften att mvd artilleri och sjunkbomber anfalla 
ubåtar, del s också v issa sp>iningsuppgifter. Fartygstypen har häri 
genom blivit en kompromiss mellan alla olika önskemål, men en 
kompromiss som blisit både stor och dyrbar. 

Det har vidare j'rågats, Yadör icke torpedernas storlek i flott
i raktaterna ho gränsats n:'t motsva r ande sätt som kanonPrna s k aliber. 
Om torpedernas kaliher r educeras från 60 eller 53 cm till de gamla 
4:5 cm . och därmed torpedernas r>ickvidd, kunna kanonkalibrarna min
sims och därmed p ausa r ets grovlek och fartygens tonnage. 

(The Navy, januari 1935.) 

Storbritannic~11 och Förenta StatC'rna ha vid sina senare jagar
hyggen S~'stema ti skt ökat aktionsradien. medan Frankrike och Ita 
lien mera lägga an på stark bestyckning· och hög fart. En skepps
IJyggnaclstokni skt gLinsa nde prFslation är jagarna av E-klass, vilka, 
utom stark bestyckniug (4-j~ cm. kan. och 8 torp.-tubcr) och en 
l1ögsta Ja rt av :i8 knop, vilk.•Jt uppnåtts utan forcering, l.~csitta en 
aktionsradie av 6,000 nautiska wil - d. v. s. Plymouth - Newyork 
och tillbaka utan komplettPring- nv eld 480 tons stora bränslefö rr ådet. 
Till jämJörcJse kan niimnas, att dc fransk a »contre-torpillcurs» h ava 
~n aktionsradie av endas t 2,300 miL Dc enda jagare, som kunna 
m äta sig med de engelska E-jagam a, iiro dc nyaste amerikanska 
iartygcn, vilkas dcplaccmPnt dock är s1örrc. 

(Ki PI<•r N<•uestP NaclHichtr·n dPn 13 janua ri 1935.) 

'Med anledning av dc i Italien utförda proven med aui.ogiros å 
ia.r tyg (j m fr noti s und<:>r »Ita li < n>> detta hä[ tc) fr amhålles det, aH 
Pugclska amiralitet et ingalunda försummat att ägna denna fråga sin 
uppmärksamlwt. Prov hr,va sålunda utförts, vilka måhända komma 
ntt leda till att elylika plan inom en nära framtid komma att till 
föras » Tl 1c Fleet Air Arm.». Det ii r emellertid ännu icke fullt k lart 
i vilken utsträckning autogir03 kunna ersätta andra flyg}lhm. 

Enligt D ail~- Tclcgraphs s jömilitäre medarbetare (l\Ir H ector 
Dywatcr) hava rö rsöks ri tn ingar utförts för installation av fl ygplan , 
ii ven autogi r as, å alla <'ngelska örlogsfartyg ned till jagare. I-Ian 
anser dPt sannolik t att å rets Nav,v Estimates komma att upptaga 
avsevärda öknin gar av Tlw Fl 00\. Air Arm. 

(Nanl Chronicle elen j ~ jan uari j935.) 
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Efter en kort redogörelse :[ör dc operativa övningar, som utJörts 
{len 30 oktober-3 november 1934 av engelska Home Fleet och flyg
vapnet lämnas en sammanfattning av de viktigaste lärdomar, som 
,. 11ligt rapporterna därifrån kunna hämtas. övningarna avsågo bl. 
a. att med Home Fleet passera Engelska Kanalens östra del, vilket 
s kulle hindras ute:slutandc av på engelska baserade flygstridskrafter. 

Lärdomar. 

1. Fl ygplanen kommo vid anfall för nära fartygen och åsido
satte icke endast att fartygen voro bestyckade med betydande luft
värnsartill eri, ut an även att cle själ va, sitrskilt flygbåtarna, på korta 
nvståncl bilda lätt träffbara mål. 

:2. Det är möjligt att även nattetid framfö r a torpedplan till 
anfall; härför bör utnyttjas skymningen, då det är möjligt att hålla 
känning och el å mö j l i g heterna t ill avvärjande eld äro mindre. (Vid 
dessa anfall n~·ttjades falljus fr-ån spaningsplan. Pressdct :s anm.) 

3. A. tt med f lygplan håll a fortlöpande känning med fienden 
uneler natten visade sig svårt och o·rsakacle fa lskt alarm, men genom
j'örcles dock. 

4. Kryssare och torpedfa.rt;rg erhöllo uppgiften att draga på 
sig fiendens spaningsplan (vilket utfördes genom att röra sig med 
hög fart då det kr aftiga bog- och kölvattnet tilldrog sig flygplanens 
uppmärksamhet. Pressdet:s anm.). 

5. Vid det första stora flyganfall et upplöste sig huvudstyrkan 
helt och hållet och fartygen fortsatte seelan för sig själva. Detta 
f örfaringssätt kritiserades star k t. 

6. Lnftstriclskraftemas anfall riktade sig i första hand mot det 
huvudstyrkan åtföljande hangarfartyget, som dels erbjöd ett utmärkt 
mål men dels också enär detta fartyg, som medförde sjöstyrkans jakt
plan (Flottenluftsicherung) var de viktigaste anfallsmålet, detta desto 
mera som en f lotta utan fl ygplanbärande fartyg numera icke är 
kampduglig. 

7. Det har besannat sig, att flygplan vid spaning böra ansättas 
i solfjädersfonn (Aufklärungsfächer) _ 

R. Dc ombord medfö rda f lygplanen användas mest mot kust
f lygbaserna. llcsu ltaten härav måste anses otillfredsställande, dels 
1}när f lygförbanden vid anfallen redan lämnat dessa platser, varför 

kaclorna ansågs hava blivit små, men dels clädör att dc egna fa rty
g·en på detta sätt blottades vå f lygplan för att avvärja flyganfal l. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 4 
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9. Pas.Serandet av trånga 1ient,liga farvatten med övervattens

fartyg blir i framtiden ett riskabelt företag. 

(Marine Rundschau, januari 1935.) 

U. S. A. 

Marinministern har begärt en ökning av flottans personal med 

11,600 man. Om detta godkännes kommer den amerikanska flottans 

personalstyrka att stiga till 123,000 man gentemot 92,000 man i Stor

britannien och 88,000 man i Japan. 
I den anförda amerikanska siffran inräknas icke kustbevakning

ens personal, som utgör 1.1,000 man och bemannar 37 avisofartyg, 3 

flygstationer och mer än 2,000 vedettbåtar och andra mindre farkoster. 

(Le Yacht den 5 januari 1935.) 

Enligt ett officiellt meddelande skola de marina flgyst ridskraf

terna i U. S. A., som redan nu omfatta 1,000 flygplan i första linjen, 

under de närmaste fyra åren fördubblas. Till de tre befintliga han

garfartygen Lexington, Saratoga och Ranger komma de under bygg
nad varande Yorktown och Enterprise, vilka båda senare komma att 

taga 80 flygplan var. Härigenom kommer att finnas 374 st. på han
garfartyg baserade flygplan jämte 177, som tagas ombord på slagskepp 
och kryssare. 

(Le Yaeht den 5 januari 1935.) 

Frankrike. 

Ubåten Sfax har den 6 december :1934 sjösatts i St,. Nazaire. 

Fartyget har ett tonnage i ytläge av 1,379 tons, och tillhör 1930 års 

program. Av till detta program hörande båtar äro ytterligare en 

under byggnad i St. Nazaire oeh fyra i Cherbonrg. 

(Le Yacht elen 15 december 1934.) 

Ubåten Le Tormant har den 15 december 1934 sjösatts. Ubåten 

är den sjätte och sista av större t yp tillhörande 1929 års program. 

(Le Yacht den 22 december 1934.) 

-51-

En se rie på S konvojfartyg av ny typ på 650 tons är under bygg

nad i Frankrike. Den första av dessa, P omone, löper av stapeln 

Lorient i sl utet av januari. 
(Le Journal den 3 januari 1935.) 

K ryssa ren La Ga lissonnierc beräknas kunna börja sina provtu

rer i april detta år. 
(Le Yacht den 12 januari 1935.) 

En törordning har nyligen utilirdats angående utbildning av 

3:e kl. mariningenjörer (synbarligen av flottans konstruktörskår. 

Pressdct:s anm .) ombord på skolkryssare. Denna förordning innebär, 
att sjökommendrring av unga ingenjörer efter deras avgång från 

Ecole Polytechnique icke endast kommer att göra dem mera kunniga 

om fartyg och fartygstjänst utan även att samfälld utbildning ocl1 

kamratumgänge med de blivande' sjöofficerarna kommer att bidragit 

t ill de båda kårernas sammanförande. Ingenjörerna utföra till större 

delen samma sysslor som kadetterna och följa deras undervisning, 

göra liknande vakter och äru underkastade samma föreskrifter an
gående disciplin, brklädnad och permission . Före avmönstringen un

dergå dc examen inför samn1a kommission, som kadetterna ; därvirl 
ingår i kommissionen en marindirektör. 

Deras avgångsbe,tyg blir medeltalet av betygen i de olika äm

nena, bland vilka do viktigare äro: fartygsklinnedom, skydelslära och 
maskinHira. Men i likhet med kadetterna erhålla ingenjörerna även 

betyg i fa rtygsmanöver, kraftöverföring, navigation, sjömätning, sjö

historia, artilleri- och torpeclskjutning, dektricitet, radio, ilyglära, 

fartygstjänsten, förvaltningslära, loggboks förande, flottan s organisa

t ion samt engelska eller tyska språket. Vidare tilldelas de av far
tygschefen ett allmänt lämplighetsbetyg. 

OtviYelaktigt kommer denna gemensamma sjöresa att hos dc 

unga ingenjörerna efterlämna icke endast minnet av en angenälll 

fä rd utan även av ett kamratskap, som senare kommer att bliva vär

defu llt samt slutligen en praktisk kännedom om livet ombord, som 

skall hjiilpa dem att förstå elen sjögående personalens speciella syn
punkter. 

(Lo Yacht elen 1.2 januari 1935.) 

Franska mal'inministerint har, i likhet med i övriga större Jun
J·iner, l:'ttit utföra vissa modc•rnierringsarbeten på 'ildre slagfart.vg, 
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vilka äro avslu tacle på Provence och Bretagne. Det tredje fartyget i 
denna klass, . Lorraine, är f. n. under om byggnad, vilken torde kom
ma att bli mera omfattande än på de båda andra. Några meddelan
den om vilka arbeten, som komma att utföras, föreligga emellertid ej. 

(Naval Ohroniclc den 18 januari 1935.) 

Italien. 

Ubåten l\Jonfalcone har elen (i januari 1935 löpt av stapeln i 
Monfaleene vid Triest. Fartyget, som har ett tonnage av 1,026 tons, 
har en längd av 73 meter och en bredd av 7,2 meter. 

(Kiel er Neueste N achrichtc,n den 8 jflnuari. 1935.) 

Den engelska flygaren Brie har på inbjudan av italienska myn
digheterna utfört en del fö rsök med autogiro under samverkan med 
örlogsfartyg. Den 5 januari 1!3i35 lyckades det honom att starta från 
däcket av italienska kryssaren Fiume under en fart av 24 knop och 
att efter en kort flygtur åter gå ned på fm·tygets däck. Det bör fram
hållas, att kryssaren icke är n!'tgot hangarfartyg; för :f:ö·rsöken hade 
emellertid på fartygsdäcket akterut iordningsstälHs en plattform av 
10 meters diameter. 

(Kieler Neu<:>stc Nnchrichten den S januari 193fi.) 

Ryssland. 

Ehuru ryska regeringen tidigare funnit det bättre och mera 
ekonomiskt att nyttja itali0nska varv synes det, dock hava lyckats 
de ryska varven att framstiilla en del J'm·tyg utan att detta upp
märksammats utomlands. De periodiska ryktena om att Ryssland i 
hemlighet byggt väldiga ubåtsflottor iiro synbarligen av politiskt 
m:sprung men bidraga även till dimbildningen omkring de ve rkliga 
ryska förehavandena. 

Byggandet av c :a <:>t t halvt dussin 25 knops >>convoy torp e do 
boats» (de ryska C-jagarna) efter i huvudsak fransk modell synes 
hava hemlighållits til ls dessa YOro färdiga. Nä r de ryska varven 
skola bliva i stånd att taga itu med större fartyg för att realisera 
sats<' n om lOO % rysk handel på ryska köl ar är änml en öppen fråga. 

(Naval Chronicle den 1.8 januari 193!5.) 
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Diverse. 

En konvention har avslutats mellan Frankrike, Belgien, Spa
nien, Storbritannien, Italien, Nederländerna och Portugal angående 
de ersättningar, som skola utbetalas till personer som upptäckt eller 
bärgat förlorade torpeder. 

Den, som meddelar sådana upplysningar att en förlorad torped 
åtedinnes, erhåller om torpeden är användbar 2 p. sterling och l 
pund om den är obrukbar. 

Den, som till vederbörande myndigheter överlämnar funnen 
torped erhåller 5-10 pund om den funnits vid kusten eller inom 2 
nautiska mil därutanför och 15-30 pund om den funnits längre ut. 

Tidskriften, som finner det mycket glädjande, att överenskom
melsen träffats, anser dock att maximiersättningarna, med hänsyn 
till torpedernas värde, borde varit högre. 

(Le Yacht den 22 december 1934.) 

En framträdande faktor vid konstruktion av moderna ö1rlogs
fartyg är fartygens alltmera ö-kade längd i förhållande till bredden, 
vilket, som bekant, spelar stor roll för hastigheten. Några jämfö
relsesiffror anföras nedan: 

Fartyg och nationalitet 

Slagskepp Schlesien ........ ...... . 
» J{önig .......... ... .. .. . 
• Queen Elisaheth .. . 

Stapelav
löpningsår 

1906 
1913 
1913 

< • » .. . med bulge 
• Nelson ...... ...... ...... 1925 
» Deutschland .. .. .. .. . 1931 

Slagkryssaren Hood .............. . 
Kryssaren Mainz ................ .. 

» Centaur ........ ... ... . 
l • Leipzig ................. . 

l 
» Algerie ................ .. 

Flottiljledare Gassard ........... . 

1918 
1909 
1916 
1929 
1932 
1931 

Fart 

18 
'30,5 
25 

23,5 
26 
31 
28 
30 
32 
31 
43 

Förhållande l 
mellan längd, 
och bredd 

5,7:1 
5,8:1 

7:1 
6:1 

6,3:1 
8,7:1 

8:1 
8:1 

10:1 
10:1 

9,6:1 
11:1 

Under samma tidrymd har maskinviktens andel i fartygens to
talvikt avsevärt nedgått på grund av bögtrycksångpannornas och 
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turbinernas utveckling. Ängtrycket har stigit :Erån 12- 13 kg. till 

1.8-20 kg. Omkring 1923 måste man t. ex. räkna med att maskin

anläggningen på en kryssare a 5,000 tons med 34 knops fart krävde 

e :a 28 % av totalvikten, nu erfordras för 42 knop 26,3 %. Som en 

följd härav kan Ilestyckningen förstärkas. De japanska kryssm·n a 

J'å 8,500 tons föra 15 st. 15,5 cm. kanoner i 5 trippeltorn. Det torde 

vara mö}ligt att förse en 10,000 tons kryssare med 24 st. 15,5 cm. 

kanoner i 6 kvadruppcltorn utan a t t överbestycka den; bepansringen 

blir dock då svag. Utvecklingen går nu mot starkare pansarskydd; 

de amerikanska 1.0,000-tons kryssarna med 15 st. 1.5,2 cm. kanoner 

J,Jiva starkare skyeldade än tidigare Washington-kryssare. 

(Marine Rundschau, december 1934.) 
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Litteratur. 

Handledning i utrikespolitik. Av fil. 
kand . .Paul Mobn. Norstedts & Söners For
lag. .Pris ltiiJ't. kr. 6: -; inb. kr. 8: - . 

Den fört räffliga >> HandlNlning i. utrikespolitik» av fil. kand. 

Paul 1\iolm, som an mäldes i. den na tidshiits aprilhäfte 1.!133, har i 

dagarna utkommit i en andra kompletterad och till du bh la vol ymen 

utökad upplaga. M:an kan icke underlåta att än en gång fästa upp

märksamheten på densamma. 
Såväl de in ledande kapitlen om den moderna tidningspressen, 

den n ya världsbilden, Nationernas förbund ou h de utrikespolitiken 

påverkande faktorerna, som ii ven bokens huvuddel, redogörelsen för 

världens alla staters utrikespolitik under efterkrigsepoken, ha ytter·· 

J i g are vunnit på den omarbetning, som kommit dem till del. De 

viktiga händelser, som på senaste tid inträffat i vårt sö'dra grann

land, ha givitvis satt färska spå r i de olika kapitlen. Aven i övrigt 

ha de allra senaste världshändelserna hunnit komma med i den nya 

uppl agan. Ett gott grepp utgör införandet under varje lands, av

snitt av diverse värdefulla statistiska uppgifter, omfattande bl . a. 

handelsomsättningen och dennas fördelning på länderna, stridskraf

i~·'rnas omfattning, stats.ohefer och regeringar samt viktigare tid

ningar. En inressant nyhet är därjämte elen tablå över statsche

f.,rs och statsmäns viktigare resor 1931-34, som återfinnes i slutet 

av boken, och som i viss mån åte t·speglar den diplomatiska aktivite

trus orientering under denna tidsperiod. 
Det förtjänar än en gång framhållas, att det intima samban 

·det mellan politik och strategi starkt framträder i arbetet, och för 

Iiinar detta ett sarskilt värde för militära läsare. På ett skickligt 

<>ch sakligt sätt bellandJas många av de st;rategiska problem, som 
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stå i samhand nwd olika Linders läge och utrikespolitiska oriente
ring. Flottkonfercnserna, flottfördragen, nedrustningsfrågan, säker
hetsfrågan m. m. granskas också under sJla de olika intresse rade sta
ternas synvinklar, och erhålla härigenom en allsidig belysning. För 
de maritima spörsmålens betychlse har författaren öppen blick. 

Hans arbete är förtjänt att läsas av envar som eftersträvar att 
med oförvillad blick se läget i viirlden sitdant det verkligen är. Det. 
utgör därjiimte en uppslagsbok, som man ständigt behöver begagna 
sig av. 

C. H. F. 




