1932.
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Årsberättelse i artilleri och handvapen.
Avgiven av .ledamoten Sjöqvist.

Artilleriets ocrhörda prestationer undPr världskriget och
de allt starkare kraven på krigets mekan!i ,;,ing gåvo som reTlltat en strävan inom så gott som alla lä~ ""'f att konsekvent
söka öka artilleriets verkningsförm åga genom ökad kaliber
och ökad utgångshastigh et, den sistnämnda i sin tur åstadk ommen såväl genom större maximitryck i dc nya aulofretterade eldrören som genom ökad eldrörslängeL I fråga om ka liber och tillåte t maximitryckk k an en beshimd reaktion redan
nu iakttagas. Den skottviddsökn ing man fortfaraii.de eftersträvar, söker man numera erhålla m ed i stort sett samma
maximitryck - under 3,000 atm. -·-- och de kalibrar, som tidigare b efunnits lämpliga, men med ökad eldrörslängd och
även för svårt fartygsartilleri större elevationsmöjl igheter än
tidigare varit fallet. Ä ven för det allra svår aste fartygsartilleriet - numera genom \ Vashington-öv crenskommels cn b egränsat till högst 40,6 cm. kaliber - - förekomma sålunda eldrörslängder om 50 kaliber m ed en utgångshastigh et av 850 m eter
p er sck., und er del atl moderna meJelsvåra pjäser hava en
eldrörslängd av 50 a 55 kalib er och lälla pjäser upp till 60
kaliber. Utgångshas tigh eterna uppnå härvid ofta omkring
900 a 950 m ./sek. Elcvationsmöj lighclerna hava för allt artilleri ökats väsentligt. De svåra fartygspjäs erna :"t nyare cng(•lska slagskepp - 40,6 cm. kanoner - kunna eleveras up p
1'idsb·ift i Sjöviisend et.

11

-

156-

till -!0 grader med en uppgiven maximiskoltvidd av 35,000
yards. Dc svåra pjäserna å det nya tyska slagskeppet Deutsch land - 28 cm. kanoner - kunna eleveras upp till 60°, varvifl
skottvidden uppgives vara :30,000 yards. Det medelsvåra ar tilleriet ombord kan numera ofta nog eleveras upp till 60 c.
Tilläggas bör måhända, att ovannämnd elevationsökning fö ranletts ej enbart av trävan efter skottviddsökning utan äve11
av önskemålet att i möjligaste grad kunna utnyttja fartygsbcstycknino·en
vid försvar mot anfallsföretag från luften. Da
•
t>
fartygen sålunda måste räkna som ett normalfall att träffas :l\
projektiler under starkt krökta banor, måste givetvis även h orisontalskvddet tillmätas större betydelse än förut. Detta fö r hållande ;näste i sin tur beaktas vid konstruktion av i land
uppställt kustartilleri . De modernaste svåra kustförsvarspjä serna - de amerikanska 3-! och 40,6 cm. kanonerna - hava
maximiskottvidder av omkring 40,000 yards resp. 45,000 yard s
eller något däröver.
Med den tvska s. k. tolvmilakn.nonen , vilken på omkring
120 km :s avstånd under kriget besköt Paris, jämförbara pj äser konstrueras sålunda f. n. ej såvitt bekant är , och till den samma hörande extrema projektilkonstruktioner n1. m. synas
även numera ligga utom praktisk diskussion. På vissa håll
vill man t. o. m. göra gällande, att verkan av artillerield m ot
fartyo· på större avstånd än 20,000 meter är av tvivelaktigt
värd:. Likaledes synas de mycket höga maximitryck i pjä ·
serna, vilka en tid ansågos ofrånkomliga, i praktiken ej hava
motsvarat förväntningarna. En förutsättning för dessa höga
tryck var det genom autofrettering specialebhandlade eldröret.
Denna metod synes dock ännu icke hava fått någon mera allmän användning och torde på de håll, där sådan materi el
kommit till användning synbarligen föranlett viss besvikel sl'.
De olägenheter, som åtfölja de med ovan angivna moedrna u t gån"shastigheter förenade trots allt relativt höga maximitrycken °söker man i stället i viss mån borteliminera på annat sätt,
exempelvis genom utbytbara kärnrör. Härvid är manteln p åsatt utan serrage, och man kan med ett enkelt handgrepp lös-
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göra den r mg eller låsbult, som förenar mantel och kärnrör.
På detta sätt kan eldröret vid såd ana pjäser utbytas av servisen på några f[t minuter. Skjutningar med pjäser av denna
konstruktion med upp till 12 cm. kaliber hava utförts med
gott resultat. Vid lätta pjäser har man på en del håll i stället
gått in för helt utbytbara eldrör med bibehållna bakstycken.
Utbyte av eldrör kan även här verkställas av pjässervisen på
kort tid. Vid pjä ser av m er än 12 cm. kaliber torde för avsett
ändam[tl särskild >> liner» fortfarande mest föredragas. Principen skulle sålunda bliva: För p jäser till och med 7 5 mm.
kaliber , utbytbara eldrör med bibehållet hakstyck e, pjäser a v
10- 12 cm. kaliber utbytbara kiirnrör och för pjäser av mer
än 12 cm . kaliber dinen.
Man kan sålunda anse, att ett visst nyktert jämviktstillstånd åter inträtt inom ovan angivna områden. Man har övergivit de längst gående ytterligheterna och stannat inom vissa
av erfarenheten givna gränser. Inom dessa har man dock
nått ytterligare resultat genom förbättrad ammunition och för bättrade eldlcdningsanordningar.
Beträffande ammLLnitionl:'n hava långspetsade projektiler
överallt trängt igenom. Allmänt anses även bakåt avsmalnande projektiler något förlänga skottvidden. På sina håll
anses dock denna sistnämnda skottviddsökning i många fall
vara ulan särskild betydelse, varjämte med dessa projektiler
förenade olägenehter föranlett att man mångenstädes f01·tfarande föredrager cylindrisk bakre del å projektilerna. Ytter ligare erfarenheter synas erforderliga, innan slutgiltigt omdöme kan fällas i detta avseende. 1 några artiklar publicerade
under de senaste åren har en tysk ingenjör, H. Gerlich, Kiel ,
meddelat, att man med en av honom gjord uppfinning skulle
med ett vanligt mausergevär och synbarligen normal krutladdning med normalt maximitryck men tydligen med en projektil
av specialkonstruktion kunna erhålla högst betydligt ökade utgångshastigheter, angivna upp till 1,500 a 1,700 m./sek. Likartad ökning skulle kunna förväntas även vid artilleripjäser,
t. o. m. sådana av grov kaliber. Uppfinnaren har offentlig-
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ning . Ibland har det dock inträffat, att stabilisering i Vo in träffat efter l. eller 2. skottet under det att man i andra f all
försl efter -!. och 5. , i ett fall först efter 8. skottet, kunnat
iakllaga sådan stabilisering. Dc orsaker, som inverk a på detta
skollantal synas vara kaliber , Pmax och Vo. !\fan tord e dock
vara berältigad att f. n. draga i tvivelsm~tl nyllan av den tcm peraturkorrcklion , som hittill s tillämpats, samt tillr åda en \'is:-;
försiktighet vid utnyttjandet av dc första skolten för gaffel bildn ingen. Under alla förhållanden torde det sagda dock ej
utgöra hinder att redan l. skottet utnyttjas för eldreglering i
sida, och m ed lämpli gt förvarad ammunition torde man äve11
för eldreg leri ng i längd kunn a utny ttja reda n det andra skot tet , under vissa ovan angivna förhållanden även del: första .
Det primära för att erhåll a liten spridning torde dock vara
den omsorgsfullaste vård av krutet under förvaringen i för råd med jämn och lagom temperatur samt möjligaste frihl'l
från fukt. Icke minst ifråga om lämplig skötsel av ammun ition , som. vid något tillfälle utlämnats för övning, har nog i
detta avseende från många håll ej alltid betryggande åtgärd er
b livit vidtagna.
En viktig betingelse för en snabb in~kjutning är även atl
på grund av olik a slitning befintli ga portedifferenser mellan
de skjutand e pjäserna äro på lämpligt sätt utjämnade. F ör
detta ändamå l söker man ofta nog erh ålla erforderliga grunddata genom särskilda s. k. kaliberskjutningar eller genon1 all
mäta förefintlig V 0 genom fältkronagr afer av lämplig typ.
Där dessa metoder av ekonomiska eller andra skäl ej kommit
till användnin g, torde man kunna erhiUla rätt tillfredsställ an de resulta t genom en på statistisk unelersökning grundad ]w räkning. Härvid synes man kunna använda en formel H \
typen
6 V0

s . Vo
n

= ---,

där s är antalet m ed pjäsen ifråga skjulna skatt (antal skott
med stridsladdning plus halva antalet skott med exercislad d-

-

161-

ning), n en för varje pjässlag emp iriskt bestämd koefficient
samt 6
Vo förändringen i den normala utgångshastigheten
Vo, båda uttryckta i m./sek. Formeln är givelYis användbar
enda st intill ett visst b egränsa t skottantal , men kan för svåra
och medelsvåra pjäser lämna användbara värden åtminstone
intill s = GOO. Till grund för bestämningen å Yärdet å n för
olika pjässlag bör ligga skjutstatistik från en längre följd av
år. Enligt hittills vunnen erfarenhet tord e för medelsvåra pjäser n-värdet i regel ligga mellan 10.000 och 15,000 . För pjÄser av samma kaliber och Pmax samt material (helst samma
leverans) synes samma n-värde kunna användas. För lätta
pjäser torde denna väg ej vara framkomlig. Vid dessa inverka
i hög grad på slitningen elen anv~inda eldhastigheten samt
andra faktorer, så att en pjäs kan vara utskjuten och i behov
av omtubering r edan kanske efter 1 ,000 skott under det en
annan skjutet relativt tillfredsställande ännu efter 2,000 a 3,000
skolt. Dessutom torde vid dessa pjäser statistiken från skjut
protokollen ej alltid bliva fullt pålitlig.
Verkan av det enskilda skottet är i högsta grad beroende
av det använda brandrörets sätt att funktionera. Brin!!ar
brandröret sprängladdningen till för tidig eller för sen krev;d,
nedsättes sålunda den verkan, man annars bort kunna påräkna, eller kan t. o. m. helt utebliva. Då i ammunitionsutredningarna ej kunna ingå obegränsat antal olika typer brandrör,
har man ofta nog sökt nöja sig med om- eller inställbara rör,
varigenom man i viss utsträckning kunnat reglera rörets arbetssätt. Men om i så fall vid beskjutning av ett fartyg en
projektil med rör inställt för stor fördröjning råkar träffa en
tunnplåt, kan krevaden inträffa så sent att verkan helt uteblir och i varje fall förminskas. Det har därför länge varit
ett önsk emål att erhålla brandrör, vilka automatiskt reglerade
sin verksamhet beroende på motståndet vid anslaget. .Med sådana »tänkande » rör har man under åtskillig tid gjort försök
På flera olika håll , men de synas numera kunna anses hava
länmat försöksstadiet. Även vid tidrör har det varit en nackdel, att röret måst temperas före laddand et och att den in-
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ställda iemperinge n sederemra ej kunnat ändras. Bestämmandet av temperinge n måste alltsil ske relativt lång tid fö re
skotllossnin gen och förhållande na kunna under tiden hava
undergått betydande förändringa r. Därest man skulle lycka.
konstruera ett tidrör, vid vilket man skulle kunna tempera
även den laddade projektilen genom erforderlig inställning a
eldröret, skulle härigenom särskilt för luftvärnspj äser en Jnycket betydande fördel hava vunnits. För de vid luftvärnsar tilleriet erforderliga tidrören har man numera tvingats över giva krutsatsröre n och gålt in för mekaniska tidrör eller s. k .
urverksrör så gott som undantagslö st. Dessa hava dock olilgenheten att vara mycket dyrbara , varjämte själva urverken
fordra speciallillve rkning, vilken kanske ej under alla förh ållanden kan säkerställas . Hittills vunnen, låt vara relativt kor lvarig erfarenhet tyder även på att rörens bränntid i viss grad
förän dras uneler förvaringsti den , i regel i sådan riktning al l
krevaden avlägsnas.
Allra mest har dock artilleriets verkningsfö rmåga vunnit
genom dc moderna cldlednings instrumente n. Då luftvärm artilleriet genom beskjutning av de snabbaste m.ålen, rörliga
i tre dimensione r, härvid måste motsvara de hårdaste kraven.
komma dess eldlednings anordninga r att vara av ett alldeles
särskilt intresse även vid studiet av utvecklinge n inom annal
artilleri, om man skall följa den inslagna vägen i fråga om
krigets mekaniserin g. Då dessutom denna materiel underg ått
särskilt hastig utveckling och ej på åtskilliga år behandlat s
inom dessa årsberättels er, skall något större utrynnne ned an
lämnas åt luftvärnsma terielen i dess helhet.
Luftvärnsm ateriel, särskilt konstruerad för uppgiften all
verka mot flygare , kan enelast i mycket begränsad omfattni ng
anses hava kommit till användning under världskrige l och i
så fall endast under dess sista period. Numera använd m a teriel har tillkon~mit efter kriget men givetvis med utnyttjall(k
av därvid vunna erfarenhete r. Luftvärnsm aterielen kan anse ;
omfatta luftvärnska noner (däri inräknade även automatkan o ner). luflvärnsku lsprutor, lyssnarappa rater och luftvärnsstr:\1-
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kastare, allL med tillh örand e cldleclnings instrumcnt. Dessutom fordras givetvis särskild organisatio n för bevakning, ordergivning etc. Denna liksom härför erforderlig materiel skall
dock ej beröras i detta sammanhan g. Under världskrige t ut nyttjades som luftvärnska noner e tt stort antal pjästyper av
7,5 - 15 cm. kaliber. Sedermera har man vid nykonstruk tioner i regel valt antingen 7,5 eller 10,5 cm. kaliber. Den första
kalibern synes numera vara den avgjort dominerand e, och 10,5
cm. luftvärnska noner förekomma i land, måhända närmast av
ekonomiska skäl, endast vid försvaret av vissa särskilt viktiga
och ömtåliga platser, exempelvis vid befästninga rna till skydel
för Panamakan alen. Av ombord uppställt artilleri kunna visserligen ofta nog enligt ovan medelsvåra och t. o. m . svåra
pjäser eleveras upp t ill 50 a 60° och därigenom erhålla mOJlighet att utnyttjas även mot luftfarkoste r, utan att man dock
därför bör betrakta dem som egentliga luftvärnspjä ser. Allmänt erkännes önskvärdhe ten av att utgångshast igheten vid
luftvärnsart illeriet hålles hög för att i möjligaste grad nedbringa skjutliden. Under åren närmast efter kriget ansågs
även på många håll utgångshast igheter överstigand e 1,000
m /sek. vara ofrånkomlig a vid dessa pjäser. På grund av härmed förbundna olägenheter har man dock åter funnit sig böra
nedsätta fordringarn a i detta avseende, och numera synes
hastigheten vid fast uppställda pjäser normalt hålla sig omkring 850 a 900 m /sek. vid en eldrörsläng d av 55 a 60 kaliber.
För r.örliga pjäser torde normal utgångshast ighet hålla sig onlkring 100 m. lägre.
Nedanståen de tabell angiver några offenliggjor da data för
moderna luftvärnska noner, varvid för jämförelse även några
representan ter för rörliga fältpjäser medtagits.

-

L el'eran t i\ r

ProjekKali ber E lclrörs- ti !sikt
längel
(P )
cm.

10,2

kg .

50
fiO
fiO

8

-1-0

Schn eicl er .. .. . ... .. ... . .

U. S. A.

k al.
Ii O

Bofors ...... .. ............ .

(projek t) .. .

-165-

164-

7 ,:-.

7 ,6

li ,9

10,5

l-1-,9

GO

. . l
Ban- l\[ ax1nuUt~
gangs- to ppen s- cleYatio n
höj el
hastig(H )
h et Yo
(E~u)
km.
mf:;ek.

l

Ho O
7fi0
l fiO
H50
/ GO
920
790
850

lO

90

H

9.ö

HO
tiO
90

~)

78

12 ..;

HO

9,7
11 ,4

De för svenska m arinen senast nnskaffadc luftv ~irnskano
n erna kunna således anses vara fullt jämförbara med de utom lands f . n. i bruk varande. På sina h åll uppstiillas luftvärnskanonerna i d ubbellavc ttagc.
Till direkt närsk ydd för vissa viktigare anläggningar av sedda automalkanon er synas numera i allmänhet erhålla . en
k alib er av 37 :\ 40 mm.. m ed en utgångshastigh et av o tnknng
900 m /sek . Som regel tord e dessa pjäser uppställas i clubbcl]avcttaac. Dessa pjäser synas i r egel ej erfordra m era dyrb ar
clclleclt~ngsmatcricl, ulan Lorde förutom avstånds~näta~·e .~1öja
sio· med sikten av likartad konstruktion med dc vtd luHvarnsln~lsprulor am·äncla samt spårljusam.mu nilion .. Enär em:~lcr
tid stor utgångshas tigh et är en huvudfordran vtcl ~ essa pJaser.
kan d et bliva t veksamt huruvida ej m ed hänsyn tLll patronens
län gd ett halvautomatis kt vapen kan vara att föredraga . Upp ställt i dubbellave ttage tord e härigenom ett mycket gott vapen
kunna erhållas.
För närförsvaret i övrigt erfordras speciellt konstruerade
lu ftvärn skulsprutor, då dc grövre pjäserna ofla nog ej kunna
U\. Lillfäll c verka m_ot på låg höjd uppträdande , sent iakttagna

flygare. U nder världskrige l anYänclcs härför kulsprutor av
den för fällkriget i övrigt vanliga typen och kalibern . Först
senare ha va för ändam~tlet speciellt konstru erade luftYiimskulsprulor i större omfattning kommit till an,·änclning . För att
ern å ti llräcklig verkan har för dessa pjäser en kaliber ::t \' lägst
12 a 14 mm. ansetts erforderlig. Pa sina hå ll a nser m an en
kali ber av 20 a 25 mm. önskvärd , Yilrvid man dock ofta nog
avser att få vapnet lämpat ~iven för andra uppgifter , sasom
mot tanks etc. U neler alla förh å lland en torde man dock av
lufl värnskulsprulo rna böra fordra cffr ktiv verkan mot e tl flygplan inom ett avstånd av 1,000 m. Betri:iffanclc det en skilda
skottets verkan synes de t ofrånkomligt alt för dclla ändamål
använda sprängladdad projekti l. En kalib er av 20 mm . torde
då vara d en lägsta tänkbara för att erhå lla en sprängladdad
projektil m ed till räddig förstörels ekraft för att en träff i en
flygplanvinge skall kunna allvarligt skada ett flyg plan. San nolikheten för effektiva träffar stegras ju i väsenllig m å n , om
den sårbara mål ytan omfattar ej blott b esä ltningen och m otorn uta njämväl vingarna . Ulförda försök synas hava visat,
att en kulspruta av minst 20 mm. kaliber k an anses hava till freds ställande verkan mot f. n . använda vinglyper i de tta av seend e samtidigt med a lt den har e n icke obetydlig verk an
m ot fartygsskrov av vanlig skeppsplåt snmt tillfredsstä llande
genomslagning sförmåga av tunn pansarplM. Utgångshastig h et en bör dock härvid vara rätt s tor och i varj e fall ej unel erstiga
800 m isek. En utgångsh a stighet av 850 m /sck. syn es kunna betraktas som flult tillfredsställan de. E ldhastighe te n bör gi,·etvis vara s tor 1nen är dock av mindre be tyd else än säkerh et mot
ofrivilliga eldavbrott. Under förutsiiltni ng av god clduth[tllig h et synes för en kulspruta av ovnn angiven typ en lägsta eld hastighet av omkring 100 skott pr minut kunna m ed givas. Ett
flertal olika konstruktione r a v luft värnskulspruto r finna s f.
n. i marknaden och n edanståend e tabell angiver de viktigaste
egenskaperna för några av dc mest kända mod ell erna:
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(praktisk)
(Vo)
(lutande)

Kalib er

:Projektilvikt
( l')

mm.

gT.

mj,;ek.

sk /min.

12,7

-l-i\-52
?i2

/ 1)0

2:)0

l

RO()

l HO

l

7BO
82?i

90
lOO

Hotellkiss .... .. ......

lil ,2

Maeben ···· ··· ····· ···
Oerlikon ·· ··· ··· · ···

20

lll - 1131

2()

128-lJ2

l

m.

l

:)00

?iOO
2 000
2 000

Jämförande skjutförsök hava utförts inom landet m ed (k
i tabellen angivna typerna. Försöken kunna väl ej ännu an ses helt avslutade, men för marinens vidkommand e torde en ligt försökskommissionens åsikt r edan nu följande slutsatse r
kunna dragas. Kulsprutor med 20 mm. kaliber böra rikta,
med rall a r och uppdelad riktning är nödvändig. Möjlighel
a lt frikoppla lavettage t i sida för snabb m ålfatlning är Ö~1sk 
värcl , varj~imte kulsprutor för fartygsbruk böra monteras l ell
3-axelsystem.
Beträffande fr :"tgeställningen siktmedel-spårljus synes del
ej kunna bliva tal om något antingen-eller ulan enelast bådeoch . Kom.missionen anser dock att. det , för a tt automat1sk :1
sikten lämpligen skola kunna användas ombord, är nödvän digt, att målets rätta höjdvinkel överföres till siktet. Rörelsen
från pjäsens höjdriktorgan till sik lel bör därför pas:era .. C~l
planetväx el, till vilken dessutom rullningsvinkeln enhgt folJ·
visarsystem införes. För att erh[1lla möjlighet att följa m al
med stor vinkelhastighet torde det vara nödvändigt att p :t
lämpliga ställen i lavelinget inlägga kullager. För att ~md·
vika för stora vibrationer bör kulsprutorna vara understodela
i två punkter. varjämte möjlighet till snabb magasinsskift ning bör förefinnas.
Beträffande ammunitionen funnos vid försöken dispon ibla brisansladdade projektiler med h ögkänsligt rör, spårljus
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projektiler, vilk as form och utgångshastighet avpassats så, att
dessa projektilers bana skulle med för praktiskt bruk erforderlig noggrannhet överensstämma med d e förutnämnda , för
genomträngning avseelda projektiler samt exercisprojektiler
med och utan spårljus. Erfarenheten från försöken synes va ra, att mnn för de spräng laddade projektilerna haft erforderlig
k änslighet m en väl stor fördröjning, stt al t i vissa fall vid stor
auslagshastighd mot aeroplanvinge kreva d inträffat bakom
m åle t. Spårljusprojektilerna synas ej alllid hava funktionerat
fullt tillfredsställande.
Dc vid åre ts försök vunna erfarenheterna bekräfta i stort
sett tidigare ~unna erfarenheter, och kommissionen anser, att
kulspruteeldens ledande mot luftmål - så vitt f. n. kan bedömas - bör grundas på såväl spårljus som automatiskt verkand e sikte, och har i delta avseende anfört följande. Spårlju set torde väl ägna sig att användas som hjälpmedel för eldledningen , om banan är i det närmaste rnk och om den tekniska eldhastigheten är tillräckligt stor. stereomätare av den
typ , som nnväncles vid försöken, lämn a även eldledaren en
värdefull hjälp att bestämmn , huru kulbanan ligger i förhålland e till målet. Kravet på banans rak a sträckning innebär,
att spårl jusets användning som enda grund för eldens ledande
i va r je fall icke inom överskådlig tid kan utsträckas längre
än till c:a 1,000 meter. Den vid försöken använda lägsta t ekniska cldh nstighcten (omkring 200 skott/min.) synes möjliggöra spårljusets användn in g för här ifr ågavarand e ändamål.
In om det korta avstånd, varom det här fn'tga , synes en spårljusprojektil (spränggrana t) kunna ballist isk t balanseras på sådant sätt, att banorna såväl i rum som tid i erforderlig grad
överensslåJnnut.
För skjutning p å längre h ttl l blir det ofrånkomligt, att
ett automatiskt arbetande sikte står till förfogande för eld ens
ledande. På el t sådant sik te böra följande krav ställas:
l ) Siktet bör vara byggt på hypot ese n att m Ctl ct fmmgår
på rak kurs och med konslant hastigh et. Kursens vinkel m ed
h orisontalplane t bör kunna uppgå lill c :a -±00;
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2) siktets ingångsvärden böra vara:

kurs över gnznd, vilken helst bör fastställas genom siktet
och i och med fastställelsen ingå som arbetande element i Jet smn ma ,
mäl j'mtens talvärde i m /s ek.,
höjd eller austdncl, helst båda alternativt;
:s) siktet bör kunna användas , Yarhelst än målet befinner
sig inom kulsprutans verkningssfär;
±) noggrannheten bör vara sådan, att felet i siktds Ui 'Psättning och sidsättning understiger ±~5 streck under förut sättning att riktiga ingångsvärden inställas; och
5) korrektion för skjuttidens variationer på grund av olika ut.n:"mo·shastigheter
ävensom eldledarekorrektioner i såväl
b
b
höjd- som sidled höra kunna appliceras.
Därtill komma vissa praktiska krav som att
a) siktet bör kunna bcluämt betjänas av en man (riktaren oräknad),
b) siktet får ej skaka vid automatisk eld,
c) siktet skall vara inställbart till parallellitet med kärnlinjen,
d) siktet skall vara försett med nattsikthelysning, och
e) kurvinkeln, en gång inställd, hör lämpligen automatiskt underhållas under förutsättning, att målet framgår p å
rak kurs.
För ombord uppställda luftvärnskulsprutor bör dessutom
tillkomma fordran på att rullningens inflytande bör kunna
bortelimineras, varjämte siktena å för undervattensblåar avsedda vapen böra vara okänsliga för såväl vattnets tryck so m
dess kemiska inverkan.
Av den vid proven framställda materielen synes intet sikte
hava i alla avseenden fyllt de angivna fordringarna, utan vissa
kompletterande försök synas i detta avseende vara ofrånkomliga. Då bättre sikte redan lär finnas till förfogande, torde
man i alla händelser kunna räkna med att inom snar framtid
för marinen lämplig typ av luftvärnskulsprutor skall finn as
L'

-
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utexperimenterad.
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Utomlands synes man ofta montera 2

a

-1 luftvärnskulsprutor i samma lavettage.

För flygarnas upptäckande under mörker erforderliga
lyssnarapparater och str{tlkastare hava under senare år snabbt
förbättrats. Av lyssnarapparater finnas numera i marknaden
tillgängliga av europeiska firmor tillverkade instrmnent, vilka
torde vara fullt jämförbara med de bästa amerikanska.
För att ernå tillfredsställande noggrannhet med dessa instrument fordras ej blott, att lyssnarapparaterna i sig själva
möjliggöra noggrann bestämning av ljudriktningen, utan även
att erhållna värden snabbt kunna korrigeras för olika felkällor. Då sådana korrektionsapparater ännu icke finnas för
oss anskaffade, torde en kort orientering över dessa felkällor
möjligen icke vara utan intresse. Härvid komma huvudsakligen ur amerikanska källor hämtade upplysningar aU följas.
Ljudet är en fortskridande longitudicH vågrörelse. Fortplantningshastigheten är beroende av mediet. I luft av 760
mm. tryck uppgives ljudhastigheten vara 351,8 meter per sekund vid en temperatur av + 0° C och 343,8 meter per sekund vid
20° C. Ljudets fortplantningshastighet i luft är
sålunda endast omkring tre gånger större än snabba flygmaskiners och något mindre än hälvten än de vid luftvärnsartilleri e t brukliga. Man tvingas sMund aansc, att ljudet har en
viss "flyglid ''. Då målet fortsätter att röra sig under ljudets
väg till lyssnaren, kommer den skenbara ljudkällan att sacka
efter det verkliga läget i lyssningsögonblicket Denna eftersläpning är utom av målfarten beroende på avståndet från
lyssnaren till ljudkällan samt på medeltemperaturen i mellanliggande lufthav. För praktiskt bruk torde man dock vid beräknand et av motsvarande fartkorrektion kunna alltid räkna
med ett medelvärde för ljudhastigheten av 340 m/sek., ungefärligen motsvarande ljudets hastighet i luft vid en temperatur
av
15 ° C. Som andra argumentvärde vid fartkorrektionsbestämningen torde man lämpligen böra använda bestämd
höjd och inlyssnad höjdvinkeL

+

+
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Därest de t m edium , var i ljudvå gen fortplantas , vore full komligt homog ent och i vila, skulle man kunna b etrakta lju dets väg från ljudkällan till lyss naren som e n rät linje. A'
fl era anledningar är detta i verkligheten aldrig fallet. Luft havet kan ej b etraklas som homogent och är ej h eller , i r egel
[ttmin stonc, i vila.
Lufthavet är ej homogent , därför a tt luftens täthet och
temp eratur avtaga m ed höjde n över jordy tan inom vissa grän :-;er tämligen regelbundet . Ljudvåge ns fortplantnin gshastigh el
iinclras vid övergång fr å n e tt tunnare medium. till ett tätare.
och ljudriktning en brytes härvid på likartat sätt som ljusstr ålarna, el. v. s. man kan tala om en viss ljuclr efral.:tion . Om
temperalure n är konstant: m en tätheten r egelbundet avtager
uppåt, skulle sålunda ljudets väg från ljudkällan till lyssna ren följa en buktig yta av låt oss säga närmelsevis sfärisk for m .
F ör att liitlare kunn a åskådliggör a verkan av andra inverkan de faktorer bortse vi emellertid tills vidare härifrå n och b etrakta närmast ljud ets väg från ljudkälla till lyssnare som
en rät linje. Antag härvid , att luften i e tt visst övre skikt h ar
en temperatur , som motsvaras av en ljudhastigh e t v under del
att vi i ett närmast lägre skikt hava en något högre t emper a tur, vilken alltså ger ljtHhågen den något större hastigheten V.
Ljudvågen fortplantas sålunda ej n1.ed samma hastighet i d(•
b åda sk i k ten , och den tänkta raka lin jen brytes ei1 liten vinkel
ö , vars storlek kan erh ållas ur formeln

V- v

- =--tg å = -,
1 . tg n'
där n ]{an b etraktas som höjdvinkeln till ljudkällan. Denn a
brytning av ljudv ~tg en synes lämpligen beni:\mnas lempemtu rufmktion.

Då luftlagren sä ltas i rörelse :w vinden och ljudvågor n:1
fortplantas i dessa luftlager , följer hi1 rav att ljudvågorna s r örelse kommer att inverkas av vinden. Vindens infly tand e kommer a tt bliva beroende av vindriktn ingen , vindstyrkan och
d en lid vinden får verka . En konstant vind i hela luflhayet
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sammanh ang helt kan försumma den. Däremot kan harisin talkompo santen variera betydligt i olika luftskikt. Om vi sålunda på en höjd av 2,000 m. ha en vindstyrk a av 15 m /sek .
och denna på något lägre höjd endast är 10 m/sele, så kom mer ljudets väg genom denna ändring ej blott att parallellfö rflyttas utan även att brytas en viss vinkel. Antaga vi, alt den
horisonta la vindkomp osanten i en viss riktning på den störn'
höjelen (mälets höjd) är U och pa den lägre höjden (mark ytan ) u, så skulle man kunna erhålla storleken på denna
vindrefra ktion (o w h) ur formeln
.~

lg u

-

wh -

n
(U-u) cos
- - - - , - -v . tg n

Denna formel skulle sannolikt giva tillräcklig t noggrann a
värden, cUi.rest vi i hela lufthavet mellan ljudkälla och lyss
nare hade vindar av samma riktning men olika slvrka. O
lyckligtvi s variera dock även vindriktn ingarna högst betydli gt
i olika luftlager, och man måste därför för att kunna be
stämma vinelens sammanla gda inverkan i här nämnt avsecn
de beräkna ytterligar e en fiktiv vind, benämnd refmldion s vind, vilken kommer att variera med bäringen till ljudkällan .
Synlig dimma torde ej hava stort inflytande på ljudet>.
fortplantn ing, ehuruväl de faktorer, som åtfölja eller förorsako
dimman , kunna göra det. Emellerti d synes det kunna upp
träda en akustisk dimma, vilken är osynlig för ögat och b e·
står av små luftpartik lar av annan täthet och temperatu r än
de omgivand e. Denna dimma förorsaka r en viss refraktion a'
ljudet, ehuru storleken härav svårligen låter beräkna s ig.
Av denna säkerligen ej fullständi ga framställn ing av ol•·
ka felkällor vid lyssning framgår otvivelakt igt, att även de
med bästa lyssnarap parater och viilutbilda de lyssnare erhållna värdena å bäring och höjdvinke l tillljudkä llan måste kon·igeras, innan de kunna bliva användba ra för strålkasta re eller
luftvärnsa rtilleri.
Inom U. S. A:s kustartille ri synes man för detta ändam ilJ
använda en s. k. smmd lag earrector (fartkorre ktör), direld
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kopplad till lyssnarap paraten. Korreklion~imtrument för vindens in n~rkan i olika avseenden samt för temperatu rrefraktio n
o. d. angivas .vissnl igcn vara önskvärcln , men lämpliga , utprovade saclann Instrumen t synas ännu ej vara utarbetad e. Tillsvidare nöjer man sig därför med att ur tabeller eller kurvor
bedöma sannolika summan av dessa inflytelser och mekanisk t
infö~·a d.ctta värde å fortkorrek törcn. Aven om lämpliga kor .
rekti~nsmstrument stode till förfogand e , lärcr dock ej kunna
undv1kas att Yissa felkällor kvarsth. Det meteorolo giska meddelandet angiYcr dc meteorolo giska förhålland ena vid den tid
och å den plats, där bestämnin gen skett. Om dc erhållna värdena varit fullt korrekta vid bestiimma ndct, kunna föräncl·
ringar hava inträffat intill dess dc skola användas. .-\.Ila korrektionsfo nnler kunna därför göras mvcket enkla , såsom ovan
angivna exempel visa, enär de alla ];lott äro approxim ativa,
och det skulle vara omöjligt eller i varje fall opraktisk t att
fordra större noggrann het av dem. Värdet av varje atmosfärkorrektio n Yid lägre höjdvinkl ar än 25 ° är mycket tvivelaktigt , då obetydliga ändringar i de atmosfäri ska förhålland ena
och oregelbun denheter å jord ytan kunna förorsaka större fel
i de erhållna värdena. :vian torde ganska tryggt kunna anse,
att användnin g a v lyssnarap parater vid lägre höjdvinkl ar än
25 ° . är • värdelös. Kännedom en härom torde kunna baiva nåcron
b
anv1sumg om sannolika förloppet vid anfallsför etag från luften
nattetid och understry ker ytterligare behovet av effektiva när ·
stridsvape n. Hittills vunna erfarenhe ter synas visa, att noggrannhete n vid lyssning under natten i regel är större än under dagen av liknande anledning som det kända förhålland et,
a~t r adions räckvidd också då är större. :Minimifel et vid lyss mng synes uppkomm a vid höjdvinkl ar mellan 35 ° och 55 ° .
Som med~lvärde av mätfelet vid den amerikan ska lyssnarap ~araten v1d -121 avläsning ar under olika förhålland en i både
Sida och höjdled angives ett värde av 2,3 ° . I regel torde dock
~el:t i höjd bliva avsevärt (omkring 3 gånger) större än felet
1
"Slda. Det senare torde under någorlund a gynnsamm a förhallanden ej behöva överstiga 1° och på måttliga avstånd hålla
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ledning mol flygare voro samlliga tänkta komma till användning vid direkt riktning (I. riktsätte t) med siktmede l å pjäsen
mot det avsedda målet. ).Ian gick härvid fram efter tvenne
olika linjer. Vid det ena systemet - grundat på elen linjära
hastighe tsprincip en - bestämd es med särskilda instrume nt flygarens kursrikt ning i förhållan de till skjutpla net samt elen
verkliga farten , kurs, höjelen och höjdvink eln, allt med så täta
intervall er mätnogg rannhete n medgav. Dc sålunda erhållna
grundvä rdena samman fördes i ett särskilt räkneins trument,
hos oss kallat ccntralin strumcn tet, från vilket man uneler förutsättnin g av konslant höjd, kurs och fart hos målet under dödoch skjuttid kund e direkt erhålla skjutelem enten till målet i
elen punkt, där krevad en och målet borde samman falla (framförpunkt en) . Vid elen andra metoden lades ändringe n i målets vinkelhu slighel till grund för bestämn ingen av framförpunkt, och m etod en har därför ofta kallals för vinkelha stighetsmeto clcn. Båda systemen hade sina fördelar men även
sina givna olägenhe ter. De mest framträd ande olägenhe terna
voro dels elen långa dödtid, som blev en följd dels av insam landet av [llla data till det centrala räkneins trumcntc t samt
utdistrib ueranclc t av skjulelem enten från detta till pjäserna ,
clels den osäkerhe l i riktning en , som särskilt på långa håll
och vid dålig sikt blev en följd av riktsätte t, varjämte man
vid samtidig t uppträda nde nv flera m[ll ej kunde vara alldeles
säker om alt samtliga eldledni ngsinstr ument och riktare följde samma m~'\ l. Alla moderna eldlcclni ngsinstru men t för luftvärnsart illeriet söka bortelim inera dessa olägenhe ter på olika
sätt. Samtliga grundvä rden erhållas genom direkt inställni ng
i det centrala räkneins trumen te l n t an ticlskrä vande meddelanden. Höjdmä taren är i regel direkt kopplad till räknein 's trumente t, och el en som å höjdmål aren avläser den inmätta
höjelen kan med lämpligt placerad ratt själv direkt inställa
denna å räkncins trumente t. I detta erhålles även direkt en
grafisk framstäl lning av målets horisont alprojek tion , varur
kurs och fart lätt kunna erhttllas. Den rent mekanis ka beräkninge n av elevation , sida och temperin g till framförp unk-
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Flagga, gös och amiralsflaggor.
Del är ingen tillfälli ghet, att cla svenska fl aggan hissas
på Stockholms s tadion den 6 juni var je ar , della utföres av örlogsmatrose r. De t är i främsta rumme l: örlogsflolta n, som en ligt natur och rotfäst tradition skall värna mn vården av Rikets symbol: flag ga n . Örlogsflotta ns sedvänjor i anseend e på
flaggans skötande och vård hava därföre blivit vägledande ,
och så bör de t alltjämt förbliva . :·vrc11 de t gäller då också för
örlogsflotta ns män aH se till , att sedvänjorna i all a hänseen den äro tilltaland e och lämpli ga. Utan tvivel följer man här vidlag på vå ra fa rtyg troget och n oggrannt reglemente och
tra dition , m en det synes dock som ett eller a nna t bord e tillrättahiggas.
Flagglagen säger oss, huru flaggan skall se ut ; gösen s utseende framgår däremot av reglem entet för marinen , vilket
också s tadgar, när och va r bådadera skola vara hissade samt
vilken honnör, som skall givas dem . Det övriga är tradition.
Platsen för gösen är given, nämligen gösstaken . Något
alternativ finnes icke och behöver ej heller finnas , ly gösen
föres endast till ankars. Om flaggan h eler det däremot i r eg lementet, att d en föres »å flaggspel akterut, und er gaffel eller å aktersta toppen ». När varje särskild av dessa platser
skall användas, stadgas däremot ick e; bruket hos oss är som
bekant, att flaggspelet användes endast till ankars .
Följden av dessa bestämmels er och brist på bestämmels e
är att, när e tt fartyg lättar, flaggan , om den ick e redan förut
är hissad , går u pp utan varje ceremoniel, samt, om den r edan
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iir hissacl. vilket cl{t naturligtvis skell på flaggspelet och uneler
föreskriv~n honnör , den flyttas till annan plats, utan att n a gon egentligen tager notis däronl.
Nu tillkanuner i praktiken det förhållande , att under nor mala övningsdagar fartygen i regel lätta på n'lorgonen och al l
tiden häd'ör av hänsyn till rutin och andra omständigheter.
vanligen blir kl. 8, d . v. s. just då flaggan reglementsPnligl
skall hissas . Man får d~t uppleYa det vanliga skådespelet av
att flagga 11 precis kl. 8 går upp under tystnad i fartyget och
under vederbörlig honnör , för att n~tgra minuter senare. da
det hunnit vindas till »lätt ankare » och m edan halvdäck kan ~kc är ett virrvarr av människor , bf1lginor och kommmuloorcl.
obemärkt av alla smyga sig n ed igen från flaggspelet och i
~tället glid a upp pii gaffeln! Detta är icke ägnat att utveckla
resiwkten för flaggan eller unders tryka betyd elsen ~~~ cer.~ 
monielet, åtminstone icke hos mii.nuiskor, som äro boJda fo r
dtcrtanke.
Varföre skiftas egentligen flaggan vid lättning ? SaYitt
jag kunnat finna, är detta endast en kvarleva fr{m scgc~farty 
o·ens tid. A dessa sattes flaggsp elet själft upp endast llll an~ars, naturligtvis, emedan det till segels var i vägen för m csanbomn1cn; diirföre kunde segelfartygen ock s:\ föra sin flagga
endast under gaffeln. Kär nu örlogsfartygen lade bort seg len, gick det med riggen som vanligt är fa1let vid varje orga ..
nisk eller oorganisk utveckling: cl[t organ bli Ya överflödiga .
krympa de samman, men man kan dock läng e och väl sp~r:l
deras rudiment. På dc propellerclriYna örlogsfartygen beholh
också en rigg , som i sina huvuddrag påminde om örlogsfar tygens med ~tänger , gafflar och rår. långt seelan varje s~ år
av segel försvunnit. D et ~ir först p[t senaste tid , som en ng~
tvungit sig fram, vilken är avpassad efter de nutida behoYen:
s1'uL·" knu .
signalering och utkik. Segast h ar mesanga ff el n l1ac·ll't
l·
c1~1edan flaggan skulle kunna hissas där.
Ser man nu något närmare på frågan . skall man genast
upptäcka , att det alls icke föreligger något behov att p å ick P
seglande fartyg flytta flaggan från flaggspelet , därföre att fa r-
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tyget lättar. Behovet uppträder å des~a fartyg, först då fritt
skottfält behöves eller sådan väderlek inträder, att flagga n
icke kan skötas pä flagg spele t utan risk fö r personalen. Det
är då icke överraskande att finna, att den på örlogsområdet
ledande brittiska flottan också h ar föreskrift i sitt reglemente
om att flaggan end ast i dessa fall får flyttas från flaggspelet.
I Tyskland äro föreskrifterna än strängare: d~ir hissas flaggan
till ankars och under gång alltid på flaggsp elet, »för så vitt
icke äldste befälhavaren i särskilda fall (såsom vid klart skepp,
dåligt väder m. m.) befaJier att flaggan skall hissas på annan
lämplig plats '' . I-I är erfordras alltså varje gång order från
denne befälhavare eller, vid ensamt fartyg, från dettas chef,
för att flaggan skall få flyttas.
Dessa exempel mana till efterföljd. Vårt reglementes nuvarande bestämmelser lägga noga taget intet hinder i vägen
härför ; bäst vore dock . om en föreskrift i nu angiven riktning
tillkomme därstädes.
Skulle någon tilläven tyrs erinra om, att man genom fla ggans skiftande ser, att fartyget lättar, så m [t framhållas att
detta visas s~tväl genom gösens nedhalande som genom det för eskrivna signaltecknet för lättning ävensom att flaggans ändamål är så högt , att dess användande icke i någon m:l.n får
dikteras av b ekvämlighetshänsyn.
Den för eskrivna honnören vid flaggans hissand e och n edhalande gäller endast för d e i reglementet föreskrivna normala
tiderna för hissandet och neclhalanclet till ankars. Man frågar
sig, om icke flaggan är värd honnör , även då den hissas eller
nedhalas vid andra tillfällen! Det finne s också ick e något
hinder för honnörs givande även d~l. , blott honnören avpassas
efter omständigheterna, nattetid exempelvis genom enelast , gjy.
akb eller dylikt. Ej hc1lcr finnes något hinder för att lämp lig h onnör gives, då flaggan flyttas fr:l.n eller till flaggspelet.
Flaggan är väl värd sin honnör ä ven vid andra tider än kl. 8
f. m. och i solnedgången. Bes tämmelse om lämplig honnör
även vid andra tillfällen kan utan svårighet infogas i reglel11entet. Den skulle verka till höjande a v uppmrir)-.sam h eten
på och mot flaggan.
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Re<>lemenlct sä"'er vidare all, d å flaggan hissas eller ned halas, l~onnören bl:ncl annal omfnllar, a l t »på clä~~z varan d<
personer utom korpraler och menig~ :: göra honn?r m.~~l-cls l
.. l ·
"Cnom atl fora handen t1ll mo:.:-;an .
c
<1 o ·
h a sn1ng, el . v . s . s·"tlund·
.
Varföre f å icke även korpraler och meniga giva clcn.na tlH for men för alla lika och eljes allm~int ]";rukliga 1wnniir ? . Jag k<~.n
ick e finna något ann a t rimligt skäl till detta. än all v1cl honnm
med sluten trupp korpra ler och meniga endast, p å kommand o.
intaera oivaktstäl lning, medan utanför ledet stående pe~·s~ner
0
fö ra ba~den till mössan samt a ll detta honnörsb ruk gh.~lt ~ ~
över det ifr å oavarancl e fallet. Föreskrif ten är i och for s1 g
naturlig för ~ppställd trupp , och det föreligger ~.n~en anled n ing att där ändra elen. ~Jen del är a.l lde l:s ono~1gl att u l-.
strä cka den till korpraler och meniga, som Jckc sla orc:.nadc I
led. Varföre icke då tillåta d em alt göra samma. ho~mor ~om
befäl et ? Föreskrif ter i reglement et har - naturhgtv ts - lCkl'
avsett aU på något sätt deklassera de förstnämn~da : m en den
måslc ovillkorlig en hos tänkande individ er få <Jylt~ vcr~'-an .
vilken är mindre på sin plats än n å gonsin, då det galler fla go·an inför vilken alla svenskar och enkannerl igen fart ygets
b
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hela besättning äro lika.
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Och si\. en liten sak 1. d e tta samman l1 a I}O"
o · Da tlaoo
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skall gå upp , kommend erar vakthavan~c officPr~n naturltgtv1.~
»Hissa flaggan », vänd akteröver och 1 aU ordnm~, men oft.t
noo· får man se honom i ansl utning bärtill söka vncla en halvtÖ~l på nacken, sända en fjärran h1ick mot överbyggnad.~ n
sam t skrika ut >> OCh gös » eller , i m era k omplicera d e fall » ~ O'> .
h stor fJaagning >> eller dylikt utan sä r skild förhoppn m g.
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atl detta skall höras av dem det vederbör.
etta ar
a delcs onödigt och verkar under stunelom löjligt. Det ar alldeles nog att endast konunend era »Hissa flaggan »: allt det
andra bör ju klmna följa automatis kt .
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. w .
"1\Ieil även m ed vidtagand e av dessa enkla forandrm ocll
•
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kan man ick e k omma fram till i allo .tillfredsst ällande ·f"orl1ao l landen. Detta hänger samman med , att vår gös har samm:l
utseende som örlogsflag gan, ehuruväl el en har en helt annan
bety delse.
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Flaggan är H.ikcts symbol , och så länge den hhlser p{l ett
örlogsfart yg i s trid , är far tyget ett lydigt instrumen t i Sveriges
tjänst. Dess strykande innebär, att fortyget sträcker vapen och
överlämn ar sig till fienden. l\'agon dylik innebörd har gösen
ick e alls. och den blåser för övrigt ick e under strid. Intill
upplösnin gen av unionen med Norge hade också den svenska
unionsgös en ell h elt annat utseende än flaggan. I l{mgt för gång na licler hava visserligen svenska örlogsfart yg - i likhet
m ed en del andra nationer - hrukat föra fl a gga även p å p apegojmast cn, gösstaken s anherrc. An ledningen därtill bör, s ~t
vitt jag kan finna , hava varit, all det under dåtida slricler i t ät krutrök och på närmaste håll --- var av betydelse att
kunn a skilja vän från fiende, även då endast en del av denne
var synlig, exempelvi s en ur röken fram dy k ande skepps bog.
Även där borde d å örlogsflag gan visas. ::\[en d ylika förhållanden råda icke numera . Ocks å finna vi hos det över vägande
fler tal e t av m era framträda nde sjönalione r, såsom E ngland .
F ör en ta staterna, Japan , '1\skland och Itali en . äYensom i Ar gen tina , Brasilien och Chil e en fn'in örlogs flagg an skild gös.
m edan av större n a tion er endasl Frankrike saknar sådan .
Vad följ er nu i praktiken av all gösen liknar örlogsflag gan. Jo , att samma dukar, som ena dagen hiss as såsom örlogsfl agga och därvid få sin höga innebörd och vackra hon n ör, en annan dag uppenbar a sig s;tsom gös och dä rvid alldeles ick e äro det ena eller få de t andra. Ja d etta iir till och
m ed ett vanligt förhållan de på grund a v el en b egripliga föreskriften at t flaggor och gösar , som hissas vid högtidliga till fällen , skol a h ava större dimension er än d e, som eljes använ das. Vardagsfl aggan bliver därigenom ofta nog sönclagsgö s.
Nu vore det både omotivera t och lönlös t att , därföre att
gösen icke är n å got annat än en örlogsflag g a, söka uppamma
likn ande aktning eller föreskriva liknande honnör för gösen
som för flaggan. Helt naturligt omöjligt, ju st dä rföre att gösen ick e blåser under slrid, ick e symbolise rar fosterland et och
ick e u tgör ett kännemär k e för fart~rgets okrän kta tillst{m cl.
När flagg och gös hissas, väneler man ryggen å t gösen, om
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man önrhuntdtaget pa dc stora farlygens främre delar , <hit·
flaggan icke synes , gör något alls.
Det har icke fallit handelsfartygen in, att hissa nationalflaggan som gös. Man använder i stället i regel rederie1'
flagga. ])clla är en klar och riktig linje.
Det skulle enligt min mening Yi'tsentligt bidraga att b l'fästa flaggans höga ställning och all underlätta dess aktnin~s 
fulla handhavande, om det även i Sverige skapades en sarskild örlogsgös. Härvid borde dock icke en fyrkantig bla
flacr«a med n-ult kors ifrågakmnn1a - motsvarande den norska
11 c n
b
bb
<>ösen - ty en sådan avviker enligt mitt tycke a t or l v\
bl "
•
b
från nationalflaggan. Lämpligare synes nug vara en a, Ul lgefär kvadratisk flagga med tre gula kronor. Skulle denna
efterbildning av lilla riksvapnet icke ::m ses lämpligt, kan ifra aakonuna det emblem , som förekmmner i flottans uniform~
~napp, nämligen ett krönt ankare, omgivet p;t sidorna och
nedom av tre smärre kronor.
Naturliotvis skulle d et kosta något mera att underhålLt
särskild o·ös~ Men kosluadsökningen vore säkerligen överkom lio·. och ~ostnadssynpunkten synes mig dock för trivial för
a;~ få kunna få förtjäna avseende vid en så pass förnäm lig
fråga som denna.
Allt det, som ovan föreslagits , ],an utan svårighet vinna ~
genom enkla ändringar i reglementet för marinen.
Då det därvid skulle ifrågakomma att jämka bland annat på flaggtavlan , synes tillfället lämpligt att taga upp äv:·n
en annan fråga, nämligen den om amiralsflaggorna. De vila
stjärnor, som. utmärka de olika flaggmansgraderna, sk~la nn
alla placeras i övre inre hörnet. Följden är att de bhvao -.a
små och komma så tätt på varandra, att det på stora avstan<l
i regel är mycket svftrt att avgöra , huruvida flaggm.annen i
fråga är amiral, viceamiral eller konteramiral, varav JU blalld
annat beror, vilken salut, som skall givas. Vid m.öte med eg na örlogsfartyg spelar detta mindre roll, ty dels förekanuner
då salut endast i undantagsfall och dels vet man ju i r egel
alltid. vilken fla<wman som är ombord. Annat blir fallet ...vid
l
bl:>
'
möte m ed fränunande nationers örlogsfartyg. Jag har sp v
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uppleYat, huru Svart det kan kan \'ara all i tid giva riktig saJul, da den främmande nationens befälstecken är s:.l beskaffat
att det icke tydligt :llskiljer graderna. Varföre sälta andra
nationers fartygschefer i en dylik situa lion ·7 Det vore en gärd
aY hövligt förutseende , om våra amiralsflaggor kunde förtydligas. Det enklaste är att låta konteramiralen behålla .sin
stjärna i övre inre fältet, alt låla ,-iccamiralen få sin andra
stjärna i nedre inre fältet samt amiralen sin tredje i övre
yttre. Samtidigt kunna stjärnorna göras stön·e. De olika beat ' och en amiralsflacrcra
fälstecknen bliva da lättare att skilJ'a
bb
.
av ett slag kan lättare förändras till annan : det förekommer
ibland att så hastigt måsle ske ombord. ?Ilen en ändring av
amiralsflaggornas utseende kräver jämkning av flagglagen ,
emedan där stadgas, att ifrågavarande tecken skola sitta i
övre inre hörnet. Andringen inskränker sig dock till att orden
»anbragt i övre inre fältet» utgå ur lagens femte paragraf.
Jag föreslår sålunda att sagda jämkning vidtagas i flagglagen samt att - oberoend e härav -- reglementet för marinen
ändras på så sätt:
att en särskild örlogsgös fastställes , tydligt avvikande från
örlogs- och handelsflaggans utseenden;
att flaggan hissas p å flaggspelet, utom då vapnens användande eller väderleksförhållandena göra det olägligt;
alt lämplig honnör gives flaggan alltid då elen hissas , nedhalas eller flyttas; samt
att honnör för flaggan medelst hälsning gives av alla på
däck varande, som icke äro uppställda i sluten avdelnings led
eller som icke befinna sig på sådan avlägsen del av däck, att
flaggan icke kan därifrån iakttagas.
Intet hinder finnes slutligen för att, även utan ändring
i reglementet, man övergår till bruket att alltid låta flaggan
stanna på flaggspelet utom. under klart skepp eller svåra väderleksförhållanden.

Cl. Lindsström.
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Väderlekstjänstens utnyttjande i sjökriget.
Betydelsen av en effektiv specialväderlekstjänst för flot lan i fred utgör numera icke längre något ensidigt tankeexperiment hos elen marinmeteorologiska expertisen. In- och ut .ländska marintidskrifter hava und er dc senaste :'\.ren behandlat denna fr åga från olika synpunkler och praktiska erfarenheter hava ~tv e n vid elen sjögående delen av flottan låtit denna
specialväderlekstjänst alltmera framstå såsom något självklart .
Väderlekstjänstens existensberättigande inom flottans arbetsram. torde sålunda knappast längre vara ifrågasatt, fastän upp fattningen beträffande dess betydelse för de olika i flottan ingående vap0nslagen möjligen varierm något. I stort sett tor de dock uppfattningen av flottans specialväderlekstjänst så som ett billigt och användbart hjälpmedel för underlättande
av fartygens fredsarbete numera v::tra tämligen allmänt, vilket giv el vis icke betyder att detta hjälpmedel redan är idealiskt.
Helt annorlunda ställer sig emellertid frågan beträffande vä derlekstjänstcns roll i sjökriget. Den meteorologiska exper tisen framh :"tll cr energiskt den moderna väderlekstjänstens Yild
såsom taktisk och strategisk faktor i de t kommande sjökriget
och kräver motsvarand e beaktande; flottans ledning ser m ed
oblida ögon en ny blomma växa fram i elen urskog av specialistfrågor, som redan nu hiinger som en mara över elen m oderna flottan .
Det torde därför vara utav e tt visst intresse alt med ledning av dc praktiska erfarenheterna och med undvikande a Y
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·alla cxper lbc lonacle utopier försöka avgöra, i viikeL avseen dc och i vilken mån meteorologien av i dag kan förväntas utgöra en taktisk eller s trateg isk faktor i det kommande kriget.
Den marinmeteorologiska expertisen, som hittills bäst torde
representerats av 1-l. Kritzinger med artikeln »\Vetlerkundc
hir die Seestrategie >> i JVIarine H.undschau (nov. 1928) , framhåller i huvudsak följande : Frånsett enstaka undanlag -exempdvis amiral de H.uyter - har sjökrigskonsten hittills
icke räknat med väderlekens sannolika beskaffenhet på stridsområdet und er striden utan har nöjt sig med att ta väderleken
sådan man fann den. Det har således aldrig varit fråga om
väderlekslägels strategiska utm1 enelast dess taktiska utnyttjande, vilket gäller även världskriget. Möjligheten av e n sjöstra ..
tegisk väderlekslära kan - rent principiellt sett - icke för nekas, enär fältherren - el. v. s. sjökrigsledningen - redan
nu måste räk na med sannolikheter. Att meteorologien icke hel ler uneler sista kriget blev sjöstrategiskt utnyttjad kan endast
förklaras genom det faktum att försvaret och vetenskapen med
ticlen alltmera avlägsnat sig från varandra . Först krigserfa renheterna och den nutida nödvändigheten att till fullo utnyttja alla resurser för försvaret hava framkallat en annan uppfattning beträffande meteorologiens betydelse i sjökriget. Särskilt dc moderna meteorologiska teorierna , i huvudsak enligt
den norske meteorologen Bjerknes, hava avsevä r t ökat me teorologiens sjöstrategiska möjligheter. Såsom slutledning
framhålles (eornmancler Gm·bett) , att meteorologien under vissa
föru tsättningar numera å ler kan bliva a v a vgörancle bet~r deh e
i det fram.ticla sjökriget.
Enligt denna uppfattning skall alltså den moderna meteo rologien ge flottan möjlighel Lill strategiskt användbara prog noser. Innan man försöker att närmare undersöka möjl iglwlerna att lösa denna uppgift, torde del: vara nödv~indigt att när mare precisera begreppet >> strategiskt användbar prognos >> .
Givelvis bör en sådan prognos uppvisa tillräcklig stor sann olikhetsgrad. En prognos med enelast 50 % sannolikhet är
icke enelast utav r inga lWlla utan kan i vissa fall bli a,· skaT idslo1'i ft 'i SjÖ?'äsendet.

13
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Beskjutning en av Hartiepool den 15- 16 dec. 1914, som
1·edan uppmärks::u nmats av H. Kritzinger, är ett varnano~
exempel. Redan vid företagets förberedelse visade sig väder leken medföra besvärligbe ler för flottan , som förespråkar n a
fö r den moderna flottans sjövärdighe t allt för gärna glömma
bort. Jag vet ej. huruvid a felet redan då låg hos väderlek ~ 
tjänstens prognoser eller hos ledningens uraktlåtenh et att b egära specialprog noser. Frånsett det ständiga uppskjutan det a"
företaget på grund av det dåliga vädret med därav följande
nackdelar, råkade U 32 och li 28, som under företaget skulle
rapportera och torpedera in- och utlöpande stridskrafte r vicl
Humber, redan nästa dag vid Swarte Bank i en svår nordoststorm av styrka 9- 10 Beaufort. En U-båt fick vända och
det var en lycka att ersältningen för den härvid havererade t ·
32, nämligen U 30, ännu i tid inträffade vid Outer Dowsing
U 27 , som redan den 26 nov. hade lämnat en utmärkt spaningsrappo rt och nu åter skulle lämna flottan den sista för
företagets igångsättan de avgörande spa nin gsrapportcn , kunde
på Doggers Bank den 12 dec. icke hålla den svåra sjön var ken över eller under vatten. Först på natten kunde man tänk a
på att avgiva den överenskom na radiosignale n till flottan , m en
då befanns radion vara oklar, enär antennen, som. sjögången
slitit sönder, efter hopsplitsnin gen blivit för kort.
Den av Flottenleitu ng så mycket efterlängtad e signalen
kunde icke sändas förrän den 14 dec. Omedelbart därefter
erhöllo Konteramir al Hippers spaningsstr idskrafter order all
börja företaget under den instundand e natten. Men på grun d
av det långa dröjsmålet hade man nu råkat in i nymåneperi o
den och måste räkna med mörka nätter med ty åtföljanch·
avsevärda risker för beskjutning av egna jagare. (Den tysk 1
jagarens »S 33 » nattliga irrfärder och äventyr under den föl
jande mörka natten äro ju välkända) . Det långa dröjsm.ålt'l
hade även medfört att engelsmänn en redan den 14 dec. hade
fått reda på att tyska sjöstridskra fter på morgonen den 15 dec.
skulle lämna Ems. Små orsaker, stora verkningar är säker li·
gen en sanning, som även den mest sjövärdiga flotta bör kom

da.

ma ihåg.
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G ta v siirskilt stor be lydelse blev emell ertid väderlekens
överrasknin gar und er själva företageL ?\Iecbn flottans lednino·
på grund ay den sista väderleksra pporten från Seewarte räk~
uade med svaga vindar, överraskade s de tyska spaningsstr ids krafterna vid engelska kusten av en nordvästlig storm med ly
åtföljande sjögång. (Stormen var så s\·år alt de engelska
kryssarna »J3oadicea » och »Blanche >> efter utlöpande från Scapa Flow fingo vända, seelan hela bryggan på elen förra med
förlust av flera människor bortsopals av stormen. Jagarna
had e ej alls kunnat utlöpa). Slagkryssar na hade då uppnått
den brittiska ostkusten. Den oväntade hårda vinden ställde
fortAmiral Hippcr inför det svåra alternativet att antino-en
o
kryssarutan
kusten
av
t
beskjutande
och
mot
marschen
satta
nas och jagarnas hjälp , vilken var av allra största vikt med
hänsyn till u-båtar , minor och den försvårade navigatione n
eller att avbryta hela företaget sedan slagkryssar na nu för
andra gången marscherat tvärs över hela Nordsjön.
Att företaget trots detta (och givetvis även trots andra,
ännu viktigare misstag, vilka emellertid icke falla inom ramen
för detta arbete; avlöpte ulan större förluster, får man nog
till stor del tillskriva slumpe11.
Exemplet torde vara ägnat att belysa felaktiga prognosers
ev. ödesdigra följder.
En sannolikhet sprocent a v förslagsvis 75 % torde vara
det minsta kravet på en strategiskt användbar prognos. Denn a sannolikh etsprocent kräves emellertid i allmänhet endast
b eträffande vissa meteorologi ska element, som äro av intresse
fö r sjökrigförin gen. I stort sett koncentrera r sig prognosbe-·
hovet till vinden och sikten. vilket kan illustreras av följande
exempel:
Vinden. De, som förneka väderlekens betydelse för den
nutida flottan, bruka peka på de moderna farlygens sjövärdig het, för vilka väderleken el. v. s. vindstyrkan och dess konse~vens, sjögången, praktiskt taget iir utan all betydelse. Möj ligen spelar enligt denna uppfattning vindriktnin gen en viss
roll för artillerister na, men även dennas betydelse har redu-
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cera ts tack vare moderna eldledn ingsanorclningar. 1\:rigscrf:-\renheterna visa emeller tid alt vindens betydelse icke enda» t
beträffar ar tilleristernas intresse för hi- eller lm·vartsställning.
Fr:lnscll det faktum att lovvartsUillning över en viss vindstyr ka (hård vind och storm ) är gynnsammare (jmL Amiral Sir
G. \ iVarr<>nders radiosignal till Amiral Beally den 15 dec. l91 l
kl. l 2,41) varigenom vind s t y r k a n r<>dan blir av betyd else·
för ar till er ifartygen , d. v. s. för dc .~.iövärdigastc skepp<'n, m ed för cxcmpelvis akterlig vind mycket större hinder för det mo derna artilleriet, som har sill öga placerat i m ä rsen. J\'lcn
även frånsett dc rent ar tillerisliska synpunktPrna är vinden
in ga lund a likgiltig för flottans ledning. därför att artillerifartygen äro sjövärdiga. Visserligen är artill eri et även den nu tida flottans A och O, men artillerifartygens arl\'ändning förni sätter spaning, skyeld mot torpedanfall , minsvepning m. m. 1
vilken omfattning vinelen kan störa åven en sjövärdig flotta-;
operationer framgår av det ovan berörda företaget mot HartlepooL Den strategiska u-båtspaningcn blev försvårad . Krvs sarna »Boadicca ,, och »Blanche " med sina 3,400 ton fingo
återvända till basen. ,, strassburg » - 4,550 t. - lumd e ick e
anvä nda sitt artilleri och icke en s hålla kursen samt fick vän da
med jagarna. Dc tyska luyssarnas och jagarnas rörelser i sjön
hade varil så häftiga , aU n f1gra jagare tappat masten och l.
o. m. på kryssarna hcredskapsamunitionen p ~t halvdäck och
på backen trots kraftiga surrningar slitits loss, medan m.ellan däckct låg två fot under vatten och dc förut för minfarans
skull urladdade torpedtuberna icke åter kunde klargöras för
strid. Den stora chans, som erbjöd sig, då tvska jagare plöt:,; .
1igt kl. 1300 siktade li. brittiska slagskeppseskadern med ring a
l'arl, kunde för sjög~mgcns skull icke utnyttjas. Amiral Hip p cr pår~i.knade med anledning a v en eventuell str id mellan de
tyska slagkryssarna och två engelska linjeskeppskolonner att
slagkryssarnas (26,000 ton) överl ägsna hastighet. på grund
av sjögången icke längre kund<' utnvttjas. Kryssaren »Kolberg ,, (4,:350 ton -- 26,3 knop ) kunde icke hålla m era ii.n 1'2
knop mol sjön. En del av kommandobryggan , lwmpass - och
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avslåndsmätarp lattfonn samt kanonpor tarna blcn) bortslagna ,
folket blev skadat av omkringkastad beredskapsammunition
och a rtilleriels användning var utesluten. U 28 och L' 30 som
låg o utan för Humber, hade redan seelan den ] 6 icke k~lllnat.
lämna några som helst ~paningsrapporlc r, enär raclioLDkcla ge L l'ullkomligt förstörts. Kommodorc 1\eycs, befälhavare för
dc brittiska u-båtarna fick åtcrv~inda från Terschellinu till
No<:rd -=-·Hinder fyrskepp för vädre ts skull. Vindstyrka~ var
en llgt hncg zur Sec Band 3 I·:arta U mellan 6 och 7 Bea ufort ,
saledcs en vindstyrka , som icke cn gang kan betecknas som
s torm.' ~len . sannolikt }i r dock all vindstvrkan tidvis gått.
u~p td.l 8- 9 Beaufort. Exemplet vi~ar att fartygens säkerhel
YJsserllgcn aldrig ävenlyrals - möjligen jagarnas m ed sina
G--700 ton - men att s1ridsvärdel hos flottan i dess h elhet.
clo.~k Yaril så pass reducerat, a ll d en fortfarande p~t sina h åll
s p oka n dc uppfattningen om den modPnw flottans oberoenck
~~. vädl'l' och vind nog miist:c anses vara Liimligen vcrklighe tsframmanclc .
Tabell t visar medelantalet dagar med hård vind (
7
Beaufort ) per miinad vid vissa platser. Tabellen visar att un der clcn största delen av året c·n vindstyrka av 7 Beaufort eller
mera ingalunda kan anses vara ni1gon sällsynthet. Endast
under tre sommarmånader kan hård vind betecknas som mcr~ s~i.llsynt.
Tyvärr iiro just dessa m ånader särskilt omtyckta
for fl?.ttans större krigsövningar, vilket möjligen i någon mån
kan forklara den ovan relaterad e optimistiska uppfaltnincren
beträffande den moclPrna flottans oberoende av väder och vi:1d.
.. Sil.:len: Siktens betydelse för sjökriget torde knappast
bchova understrykas. 1'\ågra illustrativa exempel kunna dock
vara ägnade att belysa mtmgfaldcn av de härvid uppträdande
problemen.
Den engelska jagargruppen (»Shark »-gruppen)
som under Hartiepool-företaget upprätthöll kontakten m ed
tyska spa ningsslridskrafter, r å l<aclc kl. 0840 på grund av elen
':aric~and~ d~liga sikten (1 - 4 dm.) i stor fara , då dc plöts ligt sago s1g Jagade av tre lätta kryssare. Klockan 1230 sikta·
des p;t "Stralsuncl , vid en sikt mellan 15 och 40 hm plötsligt

>
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ska 3-1,5 cm .
regnb yn i elen andra , klara de sig nndan dc engel
på d2
lossas
hann
skott
enda
kanon erna. Reda n innan ett
na
jagar
och
arna
kryss
engel ska slagsk eppen , hade de tyska
försv unnit i diset.
na a1l
Strax före slaget vid Dogg erban k hcord rades jagar
ka oklar a simåla dc aktra skors tenar na röda , för att undvi
>> Auror a
arna
kryss
ska
engel
tuatio ner i den cl:\liga sikten . De
försL'·
blevo
e
jagar
13
m ed 15 jagar e och >> Uncla unted » med
öpp ·
slaget
nadc vid utlöp ande genom dimm a. Unde r själva
a
tysk
de
n
nade ,, Lion >> kl. 952 elden redan på 200 hm , meda
icke kund e
slagk ryssa rna på grund av lavett konst ruktio nen
lavett er n as
a
Denn
hm.
185
och
öppna elden förrän mella n 190
att vinn a
för
git
godta
mind re eleva tionsm öjligh e t hade man
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över 19 km .
bättre pansa rskyd d, enär man ansåg en sikt av
ens betyd else
vara et t undan tag för Nords jön (obs. klima tologi
.
för flotta n )
vis::t
Dessa exem pel för vinde ns och sikten s betyd else torde
in .
iken
prakt
att åtmin stone dessa meteo rolog iska eleme nt i
ytligt fredsr e··
gripa mera i flotta ns verks amhe t än ett endas t
som fl yget , som
s~no~11ang vill göra sanno likt, i synne rhet
ns beroe nde a v
flotta
rna
har JCke alls berör ts, ökar den mode
ligen kom säker
väder leken på clt sätt, som under niista krig
ns lednin o.
mer att medf öra mång a överr askni ngar för flotta
likt kon~
Freds manö vrarn a låta ana, \'ad som kan och sanno
krig.
nästa
i
a
mer att händ
föruts äg a
.. ~n ~trategiskt använ dbar progn os bör allts{t
uwis
försla
av
t
likhe
0
sarsk ilt sikten och vinde n m ed en sanno
minst 75 %.
ll falL
Krave t på progn ostide ns giltig het är olika från fallti
..
i
edan
m
,
dagar
tre
av
d
hetsti
giltig
Oself öretag et krävd e en
klig.
tillräc
är
redan
os
vissa andra fall en sextim mars- progn
vCI·kliA v det hittill s sagda torde framg å att väder leken
god
en
att
n
gen fortfa rande har sådan betyd else för flotta
förgiska
progn os måste medf öra avsev ärda taktis ka och strate
os. Det
progn
sådan
en
på
ställa
bör
delar samt vilka krav man
väder rn
mode
en
r
ghete
möjli
kvars tår nu att under söka, vilka
dessa
sätt
vilket
på
och
lekstj änst hur att tillgo dose dessa krav
gen.
möjli ghete r kunn a utnyt tjas för sjökri gförin
leksDet enkla ste sättet att bedöm a den mode rna väder
tisk undertjänst ens progn osmö jlighe ter är givetv is en statis
änste n under
sökni n g beträ ffand e de result at, som väder lekstj
sökni ua0 b eunder
en
o.
a.
de sen aste åren ås tadko mmit , m .
t.
likhe
sanno
träffa nd e den mode rna progn osens
lts årsEnlig t Staten s Meteo rolog isk-H ydrog rafisk a Ansta
ed storm >> för
berät telse för 1930 var >> Varni ngssa nnoli khet m
%. Dess a
åren 1921 - 25 i mede ltal 60,7 % och för 1930 63,8
ha m i
far.
inträf
storm
då
fall,
siffro r säga sålede s att för det
e de
ff~nd
Beträ
kats.
'60,7 % resp . 63 ,8 % fall varni ng utskic
s
mmat
försu
14
stora vinds tyrko rna (11 - l 2 B) hava l 905-
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.%. Enl ig gäl lan de ins truk tio n
11 ,5 % var nin gar , 1\J30 10,0
ing :, arn ing arn a ska ll sto rmv arn
för und errä ttel ser om sto rmv
12, d :1
nid dag en ell er :en ast kl.
lele gra m avs änd as på fön
nat und er efte nm dda gen elle r
vin dsl yrk an till sjös s vän las
7 11
före kl. 08 upp gå lill min st
ten elle r påf ölja nde mo rgo n
' ll i
:ld(
u
k
se
..
het min st 12_m eter i
(mi nst styv kul tje, vin dha stig
s
clc
~ale
. Sto rmv anu nga rna aro
elle r mo tsv ara nde på kvä llen
.
20 tim ma rs vin dpr ogn ose r.
1m för slor mv a rnin gsr esu lla
EnJ iat en stal isti k av E ld1o
till
och Ska nör från l nov . l 905
ten från \m ög en , Tor eko v
uBca
7
för
n
me del tdif fpr oce nte
J l okl . 190(1 (3 96 dag ar) var
u
Bea
O
l
9 Bea ufo rt 78 % sam t
for t 63 %, 8 B eau for t 65 %,
un
ent en för vin dpr ogn ose r har
fo rt 81 %. San nol ikh etsp roc
d.
des var it täm lige n ofö rän dra
der de sen aste 25 å ren såle
ty lse
före
jäm
an
såd
kan en
Bet räff and e sikt pro gno ser na
fin
al
t:ri
nw
t som hel st stat isti skt
vä rr ej före tag as , enä r inte

l
~~e
dr
em elle rtid e tt a vsc ~ä~·t mm
nes . Sik tpro gno ser utg öra
ur
l
a
ose r. Pro gno ssv ang het ern
for ska t kap itel än vin dpr ogn
e ord en ten öka s ung efä r i följ and
de olik a met eor olo gisk a elem
t , sikt .
atu r , vin dst yrk a, n~olnighe
nin g: v ind rikt nin g, tem per
scrn n
gno
pro
stk1
ick e att ant aga att
ned erb örd . D et är såle des
osc r ogn
dpr
re träf fpr oce nt än vin
fö r när var and e upp vis a stör
•
e siff erm äss igt bev isas . o
na , Mm inst one kan det ick
la intr yck et a v att atm mst oDes sa offi ciel la siff ror fram kal
"i!k el
rt någ ra stö rre fr~msteg , i...
ne vin dpr ogn ose rna ick e gjo
gac u SJo
en
d
vid
ter
gi ens m öjli ghe
fall d en mo der na me teor olo
ste
rnå
s
etvi
giv
krig sfö rhå llan den
de flot tan und er förs v åra de
a
ril
öve
es
er m ås te em elle rtid ans
ifr åga sätt as. Dyl ika slut sats
skä l :
dc av i huv uds ak följ and e
larn ing sre sul tate t är ett m ede
Det n yss r elat era de sto rmv
törr e
Vis sa kus tstr äck er b jud a s
tal av hel a sve nslu t kus ten.
h et~
hel
ner
och dra där ige nom
vro gno ssv årig het er än and ra
vu!
m
stor
d
var nin gss ann olik het me
resu ltat et. Så lun da ligg er
me%,
ka kus ten 193 0 und er 60
Kat teg a Ulm sten och Bot tnis
stor m
en var nin gss ann olik h el me d
dan hel a Öst ersj ön upJWis ar
ult al
ett p r akt isk t anv änd bar t r es
a v när a 70 9;;, såle des r eda n
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viss a
stö rnin gar nas röre lser und er
Vid are kiro d c atm osf äris ka
, vilk et
gel bun dna ~in und er and ra
års tide r avs evä rt me ra ore
lill
ulta tet. Hed ån med hän syn
åter ige n för säm rar hcl het srcs
.
eter
h
jJig
ntö
alJa
and e av
rustni~1gstävJan, som krä ver utn yttj
att
för
där
pro gno smö jlig hct ern a ,
h ar rad att alld eles ign ore ra
dal ig
viss a, ;'u ·stid cr upp Yis a en
ens tak a kus lorm åde n und er
d ern a
n sig, om ma n und er den mo
des sa syn pun kle r fråg ar ma
fall
bör bes var as me d n ej . 1 så
stat isti k . Jag tro r, att fråg an
ka
ktis
pra
ens
s
n, om ick e pro gno
upp kom me r em elle rtid fr iiga
ot
någ
p<l
mn da stat isti ska r esu ltat
anv änd bar het trot s ova nnä
pli
och p ;) vilk e t sätt rl c tta läm
sätt kan upp dri vas ytte rlig are
esstra teg iska oc h tak ti ska intr
gen bör ske så lån gt fJol lans
sa
des
a
för
fram
t
t
a
var a Hi m plig t
sen ber öra s. Det syn es mig
k
pra
l
ren
n
met eor olo gie
t~nkar i form a v ett förs Jag till , hur örd a »Ha rtlc poo lför etag ».
OYan anf
tisk t bor de ha utn yttj ats Yid
el »\V ette rku nde fi.ir die Sce
Dr. Kri lzin ger har i sin art ik
nog
intr essa nt s~itt visa t, hur en
stra tcg ie_» p å ett sy n ner lige n
bar
änd
anv
tre
bät
rt en stra t-eg iskt
gra nn dwg nos had e me dfö
g
nin
led
ans
floU
pro gno s, som hos
pro gno s elle r m. a. o. en
en
Yilk
,
gcl
bel rät' Lm dc väd erJe kslä
had e me dfö rt en upp fatt nin g
Den
, som då ver klig en gällde>.
haJ p var it rak t mo tsa tt den
öra så, vilk en ens am t fick tjän stg
offi ciel la väd erle ksr app orte n
vik tiga
g vid b edö mn ing av det ta
som m e teo rolo gisk t und erla
råd et
som
lion
ra
ope
förh å llan den a i
för etag , b erö rde ick e alls
tet
rbe
ma
Sa
sik tför hål lan den a.
sam t näm nde ing ent ing om
va
des
flot tan s led nin g had e såle
m ella n väd erle kst jän sten och
roeteo
Bät tre kon tak t me d den m
rit min st sag t my cke t löst .
mä rt
pri
clt
it
var
a
hav
es såle des
logi ska fac kku nsk ape n syn
om
gen
s
pat
ska
ha
e d enn a kon tak t
kra v. Enk last och bäs t tord
lba
ede
om
s
leks tjän st i led nin gen
en flot tan s ege n spc cial vi.i dcr
vid
nst
sär sk ild s pec ialv äde rlek stjä
ra när het . I dag ans es en
lan
sjä lvk brt för att sam rå d et mel
var je flyg ham n sås om någ ot
jlig t.
ska ll bli så effe ktiv t som mö
flyg ar en och me teo rolo gen
ksinte en såd an spe cial väd erle
1-Iur m yck et vik tiga re är då
tjän st för en h el flot ta!
g.~n till flot tan s led nin g h a de
Den met eor olo gisk a rådgivnin
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då skett i form av m e teorologens föredragande av den senash
synoptiska kartan inför ledningen, varvid sådana meteoroloniska synpunkter som Dr Kritz inger anför, kunde ha fram hållits och överblickats samtidigt med de militära faktorerna.
I stället för att väderlekstjänsten endast kunde utsända en
koncentrerad prognos, som antingen var fel (d. v. s. högst Yil
~eledandc) eller r iktig (med c:a 65 :'t 70 % sannolikhet), hade
flottans specialväderlekstjänst i stäHel för en kategorisk prog1105 kunnat lämna följande upplysning: Det är icke säkert, men
det är möjligt att kallfronten kommer att n1öta under företaget. (~'lera tror jag icke att Dr Krilzinger i verkligheten had f'
vågat säga med hänsyn till de allvarliga konsekvenser, som
ha~1 s prognos mcclförl). Meteorologen skulle ha föreslagit ~ ~~
båda u-bålar , som utsänts till engelska ostkusten samt om 1110.]·
ligt ytterligare en u-båt vid Skotska västkusten beordrats in::.ända löpande meteorologiska observationer. Enbart dessa
obser vation er h ade varit av största värde för bedömande U \
kallfrontens läge och förflyttning. En sådan mcteorologisl'
spaning måste således anses ha varit lönande, i synnerhe~ son•
u-båtarna i all a fall samtidigt användes eller kunnat anvand a-.
för andra uppgifter. Men även om u-håtarnas meteorologisk a
observationer icke kommit fram till flottans ledning eller flo i·
tan av andra skäl fortfarande hade gått till sjöss med ova n
anförda meteorolouiska osäkerhet, sil. hade dock redan vetska
o
·u
pen om kall fron tens möjliga uppträdande givil _l~clning~~l t1 ·
fälle att redan i förväg träffa behövliga dispost t10ner for del
fall att fartygen verkligen mötte fron len. »Strassburgs» m eddelande om den hårda ~\'V -vinden hade varit tillr~i.ckligt alt
lämna ledningen en tämligen tydlig bild över dc väderleksförhållanden, som under dc närmaste limmarna kunde förvänt a-.
hos spaningsstridskrafterna, i stället för att det »icke synle . .
vara rådligt för ledningen alt utan kännedom om de lokaLl
väderleksförhållandena medelst radio ingripa i underlycland 8
chefers å taärder». (Krieg zur See, hand 3, sid. 105).
Givet~is hade ett sådant bedömande endast varit möjligt.
om flottans ledning hade behövligrl praktiska meteorolo gi<;k t
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lwnskaper och erfarenheter. Särskilt de praktiska meteorologiska erfarenheterna äro av vikt.
Om det finnes en strategisk meteorologi så finns det emellertid även en strategisk klimatologi. På samma sätt som den
moderna armen systematiskt utforskar sina eventuella operationsområdens topografiska beskaffenhet, på samma sätt bör
även den moderna flottan vara väl förtrogen med sina eventuella operationsområdens klimatologiska förhållanden. Borde det icke ha varit ett välkänt faktum att sjögången vid Doggerbank från viss Yinstyrka antager bränningskaraktär och
således blir ytterst besvärlig särskilt för jagarna eller att ebbströmmen vid Hartlepoolkusten, då elen löper mot vinden.
framkallar särskilt grov sjögång och att detta fenomen upph ör redan några distansminuter längre ut till sjöss?
Att en flottans egen specialväderlekstjänst i samband med
lokalmeteorologiska erfarenheter och utnyttjande av alla , särskilt flygets , observationsmöjligheter verkligen kan medföra
goda resultat, visar vår flottas sista krigsövning, där en kustflottans väderlekstjänst enligt ovannämnda principer för första
gången varit anordnad. Omständigheterna medförde visserligen att denna väderlekstjänst ännu varit tämligen provisorisk .
Väderleksläget var dessutom under de första dagarna med sin
stabila karaktär icke gynnsam för att låta väderlekstjänstens
betydelse framträda. Dc sista dagarna m edförde dock intressantar e förhållanden i synnerhet med hänsyn till sikten. l:tav sär skilt intresse kan specialväderlekstjänstens arhcte vara
för elen sista viktiga natten mellan den 17 aug. och 18 aug.
Följande prognos gällande till kl. 0800 den 18 aug. meddelades
flaggen telefonledes den 17 aug. kl. lGOO: Vindriktning mellan
S och SE , vindstyrka 6 m /s, hö.iclvind m ellan ± och 6 m /s upp till 2,700 m. , moln växlande, unelerkant 3- 600 m., sikt fr ån
omkring kl. 0200: dimma flerstädes nära kusten. Dimman
kan förväntas upplösas kl. 08 frånsett enstaka partier, väderlek : regnskurar. Vidare framhölls för flaggen och flygavdelningen att siktförhållandena frånsett lokal a undanta n kunde
Påräknas vara sämre ju närmare kusten man kom 0~~1 bättre
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ju längre ut till S.JOSS man Jwm. I n edanslåend e k ar ta h ar
jag å tergivit s iktförh å llanden a i krigsomr å.dc~ natten m ellan
den 17 aug. och 18 au g. enhgt d els under liragavarande na tt
anlä nda ol;servationer dels en li gt fartygens krigsdagböcker och
flyg pl ansob scT Yation cr. Inom d et tätstreckade onn~det in ~.ill
kus ten låg tjockan så gott so m allmiint, inom del nun~re lats treckade omr å d et låg tjocka m ycket lokalt och streckv1s. DP tta framgår av uppgifterna från r öd siclas fartyg. Medan )) :\'lan -

siKt

-
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zig er Gatt mot J-lävringc sa mt bla sidas fl ygs tridskrafter. .\.Ila
dessa observationer och k a rtan Yisa att den uppfattning om
väd erlekslägel, so m från kustflottans väderlekstjänst m eddclades fl aggen och flygavd clningen, varit riklig, vi lk e t em ellertid ick e är en följd av d enna väderlekstjän s ts enastående prog nosfärdi ghet ulan i första hand en konsekve nt tillä mpning av
för u t anförda prin cip er , nämligen ett fullständigt utny ttja n d e
a v und errättelscmöjligh ctern a, så kortfristiga prog noser som
m ed hän syn till läget äro möjliga , och lokalmclcorologisk a·
prakti ska erfar 'nheter . All en sådan detaljerad orienterin g
angående si k l för hå llandena i nom opera t io nso tn r~t dC' t m [tslc
medföra avsevärda taktiska fördelar sä r sk ilt för en i a rtill eristiskt avseend e underlägsen styrka torde vara självklart. Elt
konsekvent utn y ttj and e av elen egna väd erl eks tjän sten torde
sannolikt ä ven kunna framkalla en efter m eteorologi ska synpunkter vald tillfällig iinclring i flYgspaningen s base ring . De t
torde emellertid vida övers tiga r a men av delta arbC'Le aU ti tt
fullo b elysa alla i en sådan dimsituation uppträdand e taktiska
och stra teg isk a faktorer.
Dc anförda exemplen torde dock h a visat alt m eteorologins utn~' ttjancl e Yid sjökriget redan nu kan m ed föra nYsevärda fördelar , fas tän den officiella träffprocenten av t. ex:.
stormva rningarna måhända ännu icke allt id k an a nses var::1.
1illfreclsställande.

Sikt Uirl1:'tttanclrnfl. 11attcn nwllan clt'n 17 or h 18 nup;.

Jigheten ,, observerade en sikt av endas t 1 dm. , konstal~ra<k
jagarna 7- 15 dm. Av jaga rn a åter konstaterade dock >> V1da r
tjoclw m ed sikt 0 ,2 dm. Hos torpe~bå tarna observ~ rad.c , Al~
tair» 0 ,5 dm. sikt, >> Polaris >> god s1k t, >> AslrC'a >> nundie go<
sikt. ,, TctiS >> som höll sig ungefär på linjen Fårö- Landsor l
konstat erade västvart sämre sikt, ostvart bättre sikt. Sanun~l
iakttagelse gjordes av blft sidas flaggskepp p ft väg från D an-

D essa fördelar vinnas em ell ertid ick e genom a! t end ast
lita på d c met eorologisk a teoriernas utvecklin g utan genom att
flott an genom lä mpliga åtgärder sjä lv utvecklar den meteorologiska d e talj en. Såsom samma nfa ttning tnrd e fö lja nde' synpunkter härvidlag vara beaktan svärda :

1)

Flot tan måste i sin omedelbara närh el clisponNa en egen
specialväderleks tjänst , so m ii r ,·å l förtrogen m ed flottans
spec iella förMtllandcn .

2)

Försk o na personalen fr tm onödiga nwt eorolog is ka teorier ,
vilk a endast angå yrk esmä nn en , men bibringa den praktisk a lokalm eteorologiska hircligheter.
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Tabell L

Medelantal dagar med hård vind pr månad (1911- 1920).
Jan. Febr. Mars April Maj

Juni

Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

Aret

...............

6,8

4,2

4, 5

2,5

1,9

1,3

2,0

3,7

4,9

5,~J

8,4

6,1

~)2,2

Ölands norra udd e ...

-!,5

2,7

2,u

2,3

1,3

O,G

2,3

4,0

3,1

u,a

4,4

35,6

...............

20,3

15,6

18,7

15,4

11,8

9,8

·8,6

10,7

14.5

1(),2

22,2

19,6

1H3,4

Östratorp .......... .. . . .

7,0

4.1

5,4

3,6

3,0

2,0

J ,4

2,0

4,6

6,0

7,6

7,5

54,2

Simrishamn ............ 10,9

6,9

9,1

4,5

2,9

3,1l

2,2

4,1

8,1

6,7

7,1l

8,'J

76,1

Skanör .................. 10,0

6,4

6,4

4,2

4,2

2,9

2,0

3,8

4,6

6,1

H,a

9, 5

()9,0

Varberg ....... .... ..... ..

7,9

5,5

6,1

4,6

l ,6

4,4

2,4

-!,9

6,6

6,7

9, 3

8, 1

68,1

Stnögen ........... ....... 15,7

13,2

10,9

8,9

7,2

4,8

5,9

7, 'J

8,1

10,3

14,6

13,'1 J20,'J

6,9

9,9

5,'J

-!,1

4,0

.J., l

Ö,7

5,0

12,1

10,1

12,3

Landsort

Utlängan

Tyska Östersjökusten

9,3

1 ')

89,4

~
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Några synpunkter på astronomisk
ortbestämning.
·tbesUimnin a, lerres ler saväl som astronomi sk .
Vid all Ol
b
. ..
r"tt l IÖjli "l
bör för ~äkerhcts vinnande s iravan vara a lt sa_.'l
lo
"
minska felkällornas antal och storlek. För detta andamal p a ·
·-a" i mtvicration slärohöcker na dc iaktt agelse r , so m
Ocl·uc
[J ekas
c.
'"'
·
-.kola göras för att öka tillförlitligh et e n dels hos v!lrJC en_s k 1"l ' l
· . . t o elle r ller"l Del [ram
ortlinjt> dels vid sammansia11 n1ng
a\ va ·
· '·.
o ·lcs bl
.
alt
elen
bästa
~ammanstäl
lningcn a v tvenne nr l1Ja 1 .
. "1 .
··u
linj er är den, där obscrvationc _rna lagas på ~amma _sla _e ~
!-:.ljirn- och planethö_jde r i dagmng och skymnmg el~e1 sol oc h
l
l ) höjder p·'t cla"cn - äv ensom, att vml<cln nw lnuln- (p anc, ~ t>..
0 .
··-rot
i. va r·
lan ortlinjerna sk:Jll vara sa nara 90 . so m moj lo 1 ~1 c n
.
· I" 11 .
. ;; ·>oo Det 'ir emell ertid ofta, som dyhka obse1 JC a ll\Cl n 11 •' •
'
• ··
Yalion~möj1igheter av olika anledningar ej stå oden SJOfaran<l e
. s. i\J·
Lillbuds eller a v honom utny tt·. Ja
· ' .:111 har
' <.h' C'ventuelll all
h~tlla sia till enbart solhöjckr med transporterin _g a v ~:n C~l 1
·
11a' 11es· l och for nu ,JIl" · t> För clctla sistnämnda fa 1l fram
or In.] CIl.
"
.
.. .
.
. " "·
l . ·yalion
clr"gs läg els bestäm m au dc som lampltgt alt taba en )S~I
't
·
- OCh en på 111.1ddag\'ll
- .SO]Cll. 1" 1 .,.,
·"' V"I·tikalen
'
.
...
l ) a JllOrctOJlCil
b
·
d
··
1
t
fm- solen i meridianen eller ess nar 1c . Del är emo t detta
.
fr nmfarinussätt , som seelan gamma 1t. t"lF"
1 dmpa ts · .1·3 t>cr här• vill.
•
•
b
[
l
··
.
.
·
vcl·et
nkt1at
1 ;UI läcrg·a nåoTa svnl)tll1ktcr . ";\an )01, son1 m " '"
·
,.,
t>
t>
•
·
•
1 fel
llan ohnat sammanhan g hrul<ar framh~'\~las
, ~nms <a .. 1_ en mc_ ...... ,
till den minsta möjliga for att dangenom l s!OI ..,t
Scl·vationerna
c
•
.
..
J)c s.,tt
ulsträcknin g horl climincra osäkerhet 1 kurs och el"ISlans.
·
r

L

.

••

°

Jö rsi1:ligh etsmått ioMtagas emellertid ej vid den förut omtalade
och mycJ.:et popuhira metoden.
?\Ian bör i slället cnl igl min åsikt använda sig av solens
hastiga!-:.l e asimutförän dring , vilken inträffar i meridianen och
d ess niirhet (Ulff-Kaum anns lärobok mom. 190) och taga observationer na på ömse sid or om och ungefär lika långt frfm
meridi a npa ssagc n. Alt man då får sitt läge b es tämt n ågot
senare på dagen lm·cle i de flesta fall ej spela någon roll , huvudsaken är väl aU man får det så säkert som möjligt. Att det
härvid kan röra sig om ganska stora tidsvinster, vill jag belysa
m ed ell" cxcmpe:l: Ä latilud N 30° och med deklination N 23°
är Lid en. som förflyter , mellan dc ögonblick, d å solen är i l :a
ver tik a len och i meridianen 2 tim. [,2 min. , men Liden mcllun
de ögonblick , då solen iir i bäring 1:35 ° och 225° . är enelast
58 min.
För att emellertid än ytterligare minska ticlen m ellan observationer na kan jag utan alt ortbestämni ngens tillförlitlighet därigenom nämnvärt minskas , nöja mig med en bäringsskillnad av (i0 ° mell an orllinjerna. För samma latitud och
dek lination får jag då - första bäringen 150° och andra 210°
- en tidsskillnad av 35 min. Gå vi till våra egna farvatten
t. ex. lat. N 60 ° och deklination en N 23° blir tidsskillnad en
mellan bäringarna 90° och 180° 5 tim . 4 min. men för bäringarna 150° och 210° endast 2 tim. 42 min. allt i runt tal räknat.
Med anledning av vad ovan sagts vill jag förorda , att man
frångår den hittills använda metoden för middagsläg ets erh ålland e d . v. s. med solobservat ioner i eller i närh eten av
första vertikalen och meridianen och i stället går in för dylika
på ömse sidor om meridian en och att man härvidlag nöjer sig
med exempelvis en bäringsskill nad av 60° .
Genom pejling skulle visserligen de båda bäringarna kunna utrönas och observation erna därpå tagas , m en en beräkning av tiderna för observation erna. är, som av nedanståend e
exempel framgår , synnerligen enkel, emedan ingen större noggrannhet erfordras. ~1an behöver icke hellrr taga häns~·n lill
fartyg ets förflyttning för dessa ungefärliga beräkninga r.
'l'idskrift i Sjöviisendet.
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Ex . Ett far tyg bel lnn
er sig de n 20. jun i l 931
kl. l 00 0
sve nsk me del tid å '?r
= N 59 ° 40', Lr = O
19° 35 ' sam t
gå r me d ku rs 260 ° oc
h far t 10 kn op . Nä r,
utt ryc kt i sve nsk
me del tid , är sol ens bä
rin g un ge fär 15 0° oc h
21 0°?
l) ZT i zon - l (=
sve nsk me del tid ) för
sol ens me ridia np ass ag e utr äk na s
enl . föl j. sch em a:
24t om
- l t 16m (un g. L =
----O 19° )
Q tg
22t ..am
E
- 11 59
GM T =
10 45
zk

Meddelanden angående främ
mande mariner.
)[c dde lad c frå n )la
rin sta ben s Utr ike sav del
nin g.
(Fe br uar i 1\)32.)

= (~ )l

ZT =

Am eri ka s Fö ren ta St
ate r.

11 -!5

=

2) Mot rp
N 60 °, å
N 23 ° 1/2 oc h A
15 0° erhål les ur Bu rdw oo ds
tab ell er en tim vin kel =
l t 20m. De nn a
tim vin kel ka n uta n
nä mn vä rt fel ans es va
ra tid sfö rlo pp et
me lla n de ög on bli ck,
då sol en är i bä rin g 150
° oc h i me ri dia ne n sam t frå n me
rid ian pa ssa ge n till s bä
rin
ge n är 210 °.
Fö rst a ob ser va tio ne n bö
r all tså utf öra s
114 5- 012 0 =k l. 1025.
An dra ob ser va tio ne n bö
r utf öra s
114 5 + 012 0 =k l. 1305.
Sk ull e ob ser va tio ne rna
utf ört s i l :a ve rtik ale n
oc h i me ridia ne n ha de tid ern a bli
vit kl. 013·15 oc h kl. 114
5.
3) Vid de enl igt ov an
erh åll na tid pu nk ter na
tag as ob ser va tio ne rna , va ref ter be
räk nin ga r oc h ko nst ruk
tio
ne r utf öra s
på van lig t sät t.

=

=

Hä rvi d är att mä rka ,
att ma n vid an vä nd an det
av flo tta ns
hö jdt ab ell er i de fle sta
fal l ko mm er att rör a
sig
på
sam ma
up psl ag för bå da ob ser
va tio ne rna - rpr oc h
tr un g. de sam nia ,
all tså sam ma a oc h
b - , var ige no m äve n
räk nin ga rna un de rlä tta s.
J. Stefenson.

Dc 3 nya jag run a kom
t
0 ton och fö ra 5 st. 12,
ma a_t · JTI:l:·t·a 150
7
'
. ]-an ]-on stru cra dc för
såv~tl yt- som luf tmå L
..:m .s " · ~
(Pr oc. , jan . 1932.)

. O >> , "'r·· ·s··iJli>i» och , Ida
>> Ncw-nle ~lC
ho>> mo der ni» 11 l SS l ~
.
,
Jör stn ä nm <la bcr a.. 1(na s F ·d· t 1933 de bad
a sen a,u lg
~~ra;93~. n .DPn ,h uvu dsa kli
ga för iind ri nge n hes tår '
i
apt
era
ndo
t av
... ... att tro ts det ta
>>bu l gcs »,O Cl
l t a1 f or
kun na bib ehå lla far ten
J cC
, som
..
öclgats fråJlo·å det ele
ktr isk a ma skm cnc t.
ma n n
"'
(L. Y., 13. 2. 1932.)
'-']ao·,l-er)JJCn
"'b '
l

u'

l) pi

Sto r·b rita nn ien .
1-S aug . 1931 avh ölls
"T
don sed van lig a >H'
]- i Ch ath am ,
aYy- W cc,
,
Por tsm out h och De von
por t.
l a tha m vo r o
·
.
.
am
t 4 ubå tar
mo der na kry ssa re och
I CI
Jag are s
L .
p bl'l,
som n ·]ig en åto rko mJ ·
å
J~·
.
f'
·cla
rnt :fr, n un a, or·Jao
~v . -ty p, l
U
bO ll
'"'
~.
:
elen
dem
ons
tra tio n av D avi s' räd dnm
Int res ser aeo s me s av
gsa
ppa
rat ,
t
_
som ägd e rum i en sto
På mo nit ore n >>Marsh
1 mec1 titt hål
r an~
al
'
·
So ulb gen om gic ks far
tyg e t·s Op era tio ner vid bel gis ka kus ten un der
vär lds kri get.
'IT
1 i . sam t viI D evonlJO r t kon ser ter ade dag lig ,'n en
..
l l aro r ces ,er
sacles · lcvancl<· b ild er ]
r ån Atl ant flo tta ns ovn
mg ar. Frå n >> Rodue~ >>
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överHigsna och i ubåtar är .Fra n krikc t'usa mt
het er orn 36,000 ton.
överlägsrn nwcl 44 Pn-

gavs uppvisning i livr ä ddnin g med moderna räddningsappar atcr.
Ha11gariartyget ,)Eagle>> besöktes a v massor av fo lk. En kopi a aY
ånga ren ,,J~ing vVo" angr eps av hnesiska sjö rö vare, varefter lmssagerare och hes>ittning Häclclacles" av en hä tb esiittning från , Nodo\ k,.
I Portsmouih paraderade marinsoldate r i uniform.c r hån N elson's tid och gåvo en uppYisning av valdombyte på ,, Victor y" undr,r
samma tid. I en docka manövrerade en modell av , victory " un eler
segel. I en annan (\ocka clcmost re r ades c·n strid m ellan dt Q- skepp
och en ubåt. Ubåten var »L 4», so m. t i digare rärldat passagerarn a p i't
ångaren »lrene », vilket fartyg öve rmannats av kinesi ~ka sjörövare.
UndrroiJiee ren t'itclwr , som erhållit Victoria-]wrsct uneler am ira l
Ca m pell på Q-skeppet »Dum·aven», tjänstgjorde såsom kontNcncier.
Til l de i tondockor liggande slagske ppen v ar tillopp et av ilsld\clar e
m ycket sto rt.
Vl·ckan het raktas såsom särdeles lycka cl.
gin go till:
Chatham
Devonport ...... .. . .. . ..... . ... . .. .. ....
Portsm.outh
Sulllma
••

••

•••

•

••

•••

•

••

••

•

••

••

•

o

••

••

•

As kåLlaranlaiPn upp ·

CM. R., fPbr. 1932.)

Frankrike,,
. Vid flyga nfall sövning mot Bres t. har staLkns luftförsv ar övats
lull utsträckning va rvid hl a ·l · 1.1
för civil och milihir Pl'l' ·
oWJlfll Hlll'änts.
'
. . g,yCLS rUlll
llb. Pasea l och H Clll'l· [-> oincRr6 ]lava åkr vänt jj]J Br·os·t o.[te"
'
,
,
långfärd till Afrika.
Kryssa ren DuplPi x har åtPrvänt till B.1 t f
De nvlig·e 1 , . .
·
· ·
cs " ter provtur.
" · n Je Vl 1J a c1e 4 kryssarn a i. 1989 f ..
•
•
a l·ses l,_vgga,; i St. Nazair• ·l 1 .
. ~ ars ploglam, varav 2
o
•
.
'
~ · · t oc l . 1 va rd Pra llrest ocl1 L .·
t 1
('t1alht
namnen:. Q Ioire
..
.
"[
· ' o· ·l 1 CJ. OtlPn,
1ava
l
11. PlSe
'
' ]V[. aiSPl
;, l•ntcalm
t
sm ntli ga .gamla krys 3 arnamn fr.
~ ' · ·
c
Ja ·ca urPnault,

191

91,49/ pPrSOllel·.
))
75,768
149,246

]( ryssa ren Duguay-Troin, a vsed~l l'iir 2 esk. , har återvänt till
Toul on Pi'1Pr lång_färrl 1·1'll
,
l \._0
· L011JPl'D3
·
mPcl bl. a. lmlonialministern
mnhonl.
(L. Y., den 2 jan. 1932.)

316,506 JWrsonc·r.

(N . T . F . S., fe:lll'. 1982.)

1Je G kryssa rna av ,,(Jhamp ion »-typ, 1913, skola necls krota s.
, ])iarnonch, clPn siste av cle 8 jagarna av 1930 års program, l1a··
påbörjats hos Vickers-Armst rong.
li.apporterna från signalö vningarna nwllan brittiska örlogs- oe.h
handelsfartyg umler 2. kvartalet. 1981. giva vid handen, att 1,177 övningar ägt rum mo t 1,290 under J'ör e g ående kvartal. Endast i 4 i'a ll
kunde fö rbindelse ej up]1 nås.
Flottiljl edaren ,J\ympentelb, som löp te av sta p e ln 29. 10. 19:11.
mäter 1,390 ton , "för 4 st.. 12 cm :s kan. och gör 3G knop.
(Proc., jan. 1932.)

-----Med Storhritanniens e mop eiska tvåma ksstandar d är det
ställ t. :Mot G6 brittiska kryssare om 36G,10t t on st å 25 Iranska
203,917 ton och 25 italiPnska om 1.60,588 ton. I Jråg a om jagare
flott iljl edare äro F r ankrike och Italien til lsammans c :a 30,000

il \:1
on1

ocl1
1n1J

sjösatt den 18 juli 10vill som den f örsta i l' I1 se··J·.t· o
å 6 Ub.
l L'Espoir,
l
o
u J., tar pahörjat provtur.
~
Marinmini ste rn har utsänt cirkulärskrivcl
o
•
att. utveckla sportPn, och särskilt .
. . . se pap~kancle vikten
Frans\ · fl .
sunmng , mom mannen.
. ·' . . ,a . ottans yngste . amiral, Darlan född 1881 har hiscat
sitt lJP r H lst('cken å kryssa ren F och.
,
)
~
(L Y. , den 9 jan. 1982.)

P·

- - --

--

.
Vice ami ral BPrtlwlot, seelan kna' 11" t o • •
• •
t J.ute i Cherhouro· har cft ·t ·''tt
I I e .t _m tJllbal~a prefPt marit
.
,.., '
· .c1 ta .s av v1ceamt ral L D
·u
· .
ur den 1 okt. 1.982 skall förf \ , , . ''
c .. 'o, v~ ren l S lll
täta byten ft de l ... t
,Yttab till l oulon. Olamphglwten a v
befälst.o ·l· . ' o l lOgs a poste rna på pr•kas. Berthelot har hissat sitt
,p n a .;:ryss aren Pri11
t
1 ·
·
Orienten.
. .
l augP ., som S{ a\1 r r sätta vValcleck-Rou s·
SPau i 'c
. Under befäl av kontm-amiral La!JoniP h . ·) :·
Qlllbc•ron trakten . t-fört da
.
. at -· latta eskac\,• rn j
'1
g- oc 1l nattslqut.Dmgar m ed artilleri oc h

-
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torpPrl ji-imtc sal!lövningar med Bn•stsd;:tionen och l. och 2. marin distri k tl'ns J ly gstridskrafter.
Uth~'\1\ighl'tsvrov hava utförts 111 Pd minkr;yssart'n l'luton och f lo\ .
tiljledan·n A l ha tros. In :för dPn , JWl'l ll RDPnta försökskommissionPil>>
utfördes härund<>r ett flertal l.,·ckadt' fli1sök, varibland må niimnas
,.t·t Pluton fä lldP samtl iga minor i töljLl.
Eft<·r ni'tp;ra veckur s sti llaliggand<• Jör reparation av maskin hav<•ril'r ha1· slng-skcpprl .Tt>an Bart J~imnat Toulon.
(L. Y., l() jan. 1932.)

Pol ska ub. R.v3 har anlänt t ill Clii• rhour g- från Gdynia dtn Pil
sYi't r resa .
Trots dåligt väder h ar 2. lätta <·s k::tdt>rn fortsatt. sina övningar .
vi lka utsträckts till Lorient.
Den samlade L Pskaclern har utfört övn ingar utaniör kusten av
Provrnct' tillsarn.mans med 3. rrgionPns fl~rgstridskrafter och u IJ. Fr.
o. 111. den 30 jan. till lO febr. avses Jartygen detaclwras till RiviPrans
hamnar Jör att deltaga i karnevalshögticlligheterna.
Ub .•loessPl och Fulton hava p>tSS<'rat Karachi och Colombo p:1
väg till SRigon.
(L. Y., 23 jau. Hl3~.)

Ub. Antiope, sjösatt den 18 aug. l9i:ll, tillhörancl<:> samma Id as~
som elen i slutet av dec. :1931 sjösatta Amazone, har utfört sin först a
dykning Lll'n 26 jan.
l LoriAnt har ett nytt marinsjukhu::; Jör 400 sjuka börjat byggas.
A f lottiljledarAn Gedaui, avsedd iugå i 1. eskadern, har artil leriet installerats. Provskjutning· be rii.lmas kunna iiga rurn. ur,tdc·r
feb ru ar i månad.
Amiral Esteva - souschef hos [\_ygstabschefen, som tillika i-ir
gt•neralinsJwktör för Jlygstridsk ra:fterna - har inspPkterat marin
flyg-d i Fre:ius och St. Raphal'l.
]\: adettkryssarcn J c anne-d' Are \tar uneler januari månad förflyt tat. s ig från Punta Ar ena s längs Sycla.lll\'rikas västkust och passc ra i
PanamHknnnkn p:'\ väg till Antill<'rna.
(L. Y., 30 jan. 1932.)
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Slagskeppet >> Provence>> undergår en genomgripandP modl'ruisering i Brest. Fartyget beräknas färdigt nästa år och konuncr d å
att i flera avseenden vara nytt (unclervattensskyclcl och lui' Y~irn . :[art.
skottvidder, aktionsradie).
Den nya slagkryssaren beriiknas komma att kosta lika m.,·ck et
som »D eutschland>> .
(Proc., jan. :1902.)

D et nya slagske ppet uppgives komma att mäta 26,500 ton och
bestyckas med 8 st. 33 cm:s kan. Om möjligt skall det färdigställas
till 1935. Farten blir överlägsen >> D eutsc hlancls >> och alla slagEartyg
utom >> Hooch, >> Renown >> och >> Rcpulse>> .
(N. M. R. lO. 2. 1932.)

En med stor hemlighetsfullhet omgiven, ny fransk luftvärnskanon uppgives vara av 10 cm:s kaliber. Den får en skottvidel av
40,000 fot och förses med laddnings-, sikt- och riktanordningar av
hittill s okänd effektivitet.
(N. Oh. 12. 2. 1932.)

Byggnadsprogrammet för 1932 omfattar 4 kryssare på 7,600 ton,
l flottiljledare, l jagare, l kanonbåt och l mätningsfartyg. Kryssarna (>> Jean-cle-Vienne>>-typen) erhålla 9 st. 15 cm:s kan. uppställda i
tre trippeltorn på förskeppe,t liksom på >> Nelson>>-type n. Minkryssaren
))Emile-Bertin>> antages komma att bestyckas på samma sätt. D e
6 nya f lottiljledarna av 1930-31 års program erhålla () st. 13,8 cm:s
kan. och 9 torpedtuber.
D c tre kryssarna av »Duguay-Trouin>>-typ av år 1922 uppgivas
hav a kostat 87 milj. franc stycket medan de nya 1.5 cm:s kryssarna
beräkna s till 216 milj. franc. Av 10,000-tonskryssarna kostade >> Tourville>> l37 milj. f r anc och elen uneler byggnad varande >> Algerie >> beräknas till 238 milj. franc.
(M. R., febr. 1932.)

-
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Portugal.

Turkiet.

DL'll nya flygplankryssaren " Sacaclura-UaLrah mäter 6,100 ton ,
Jö r-± st. j2 cm :s och 4 st. 7,6 cm:s kan. och 14 flygplan samt är för se del med 2 turbiner om 14,000 hkr. Fart 22 knop.
(L. Y., 13. 2. 1932.)

En tysk marinkommission har anliint ti ll Konstantinop Pl för
att vara rådgivare i marina spörsmål. D et uppgievs på sina håll, att
chcisskapet på Sultan-Seli m ska ll anJöl'i ro s å t en tysk o:Liicer.
(L. Y. , 13. 2. 1932.)

Ryssland.
En artike l i tidningen >> Röda östers jötlottan >> (19 ja11 . HJ32 )
sl utar med följand e rader:
>> Några ord angående ticlskri[ten >> Morskoj S IJornik>>. Denna
äge r icke någon politisk betoning och giver icke vår kamp å elen
teoretiska fronten den för oss e rJorderliga politiska uppHlggniug eu
åt sina artiklar. D et må vara tillräckligt at.i: anföra att .såclan t
exempel som att viktiga händelser inom vårt l)art.i icke återgiva s
i dess spalte r liksom ej heller ka mrat Stalins historiska brev överhuvudtaget omnämnts däri.
Sjöstridskrafternas partiorganisation bör taga haml om clPnn a
sak samt förhjälpa tidskriHen borttaga de grövsta principieLla bri ster, so m clPn nu l1ar. D etta är vår flottas och vårt partis uppgift» .
Enligt en senare uppgift i ovannämnd tidning >> Röda öste'l·sj öfJottam> (12 febr. 1932) är elen sagda Jöränclringen nu redan genom förd. Morskoj Sbornik har således erhållit en r edaktion, som ä r
politiskt betonad i önskvärd riktning. Den har övergå t t till en sjökrigs- och krigs]Jolitisk journal», vilken fö rändring tivcn giver sig
t illkänna i det sist utkomna 11unu·ct av densamma.

Försvarsbudgeten för å r 193~ uppgår tilL 1,396 milj. l'llbel, ut gö rande c:a 5 % av totala budgeten .
(l:'roc ., lehr. H)3:Z.)

Aum. Ehuru rub eln icke är officielt notmad i Sverige, riikna dt' s
den 1 mars m ed en ungeJärlig kurs av 2,68 kr. I svenskt m yn t
sk ull e alltså elen sovjetryska tö rsvarsbudgeten uppgå till c :a
3,741,280,000 kronor. I >> Morning Post» 18. 2. 1932 uppgives bud geten till 120,000,000 puml, motsvarande c:a 2,175,600,000 kronor.

Jutlandsslaget.
(l'l'ter Kap it;in-1 . K .lunkPr i XL. R. , nuv. 1981.)
Dl'i <>ngcl s ka a rtillt•riL•t : 'J)9f< avf.naLlP svåm

ocli jOO trätiar =

2,H

projPkliler

%.

D o1 L·ngel s ka torvedva]Jnct: 74 torpeder och
6,8 'f{; .

'J

träHar

=

D L' t t.'" s k a a r 1. i l l t' r i e t: :3,!5!)7 avl\ racle svå ra projE'kl.ilcr ocl1
j2ll träi la r = 3,83 %.

D e t t y s k a l ii t t. a o c h m <· el e l s v å r a a r t i l l
jekti.lor och 107 t.räfJar = 1,1;) %.

L'

r i c t: 9,2;)2 prn -

D el tyska t.orpcclvapnet: 100 ltd'lWLlcr och 3, ev. 4, träffar
--= 3, PV. 4, %.

Diverse.
Efi.L•r en sa mmaJJ s i·ällning lll' Ar111amenl"s Year-Book, 1980- 31
skullc> ·Jörsvarskosl"natlerna 11 t' r c a p i t a upp gå till iöljanclP helopp
i amerikanska dollar:
Frankrike . .... . . . . .. .
18,13
Storbrit. o. N. Irland
11,48
A.r gentina . ........ . ..... . 8,48
1-lolland . ... . . . ... . ...... . 8,21

Spa n iL' n

. . . .. .. . ........ . .

~ovjPtrysslancl

Not·g·c

.. . .... .... .

...... . .. . ... .. . . . . .

L'ortugal

... . . . .. .. . . ... .

3,8:2
3,58
3,5-1
H,i'54

-212 -

l ta lien
l'örent a statern a
Chile .. .. . . .. ....... .... .
Sveri ge
Belgie n
J ugosl a vi en
Schwe iz
urugu ay
Finlan d
Estlan d
Japan .. .. . ...... . .. . . . .. .
]_ett]and ... ....... .... . .. .

7,92
6,84
6,73
5,60

5,11
4,71
4,64
4,60
4,59
4,41
4,04
3,99

Tj eckosl ovakie t
Rumirn ien
Grekla nd
D anmar k . ...... . .. . .... .
....... ....... ..... .
Cuba
Polen
Austra lien . . . ... ... .... .. .
. ....... . ... . . ... .
Mexico
....... ....... . .
Tyskla nd
Nya Zeelan d ....... .. . ... .
Osterri ke ..... ... . .. ... . .
UngC'rn
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3,4;)
3,43
3,39
3,3,
3,33
3,07
2,7(\
2,73

2,70
2,35
2,17

2,01

