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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 re

Tlltat en strävan inom så gott som alla lä~ ""'f att konsekvent 

söka öka artilleriets verkningsförmåga genom ökad kaliber 

och ökad utgångshastighet, den sistnämnda i sin tur åstad

kommen såväl genom större maximitryck i dc nya aulofrette

rade eldrören som genom ökad eldrörslängeL I fråga om ka

liber och tillåte t maximitryckk kan en beshimd reaktion redan 

nu iakttagas. Den skottviddsökning man fortfaraii.de efter

strävar, söker man numera erhålla m ed i stort sett samma 

maximitryck - under 3,000 atm. -·-- och de kalibrar, som ti

digare b efunnits lämpliga, men med ökad eldrörslängd och 

även för svårt fartygsartilleri större elevationsmöjligheter än 

tidigare varit fallet. Ä ven för det allra svåraste fartygsartille

riet - numera genom \Vashington-övcrenskommelscn b egrän

sat till högst 40,6 cm. kaliber - - förekomma sålunda eldrörs

längder om 50 kaliber m ed en utgångshastighet av 850 meter 

per sck., under del atl moderna meJelsvåra pjäser hava en 

eldrörslängd av 50 a 55 kaliber och lälla pjäser upp till 60 

kaliber. Utgångshas tigheterna uppnå härvid ofta omkring 

900 a 950 m ./sek. Elcvationsmöjlighclerna hava för allt ar

tilleri ökats väsentligt. De svåra fartygspjäserna :"t nyare cng

(•lska slagskepp - 40,6 cm. kanoner - kunna eleveras upp 

1'idsb·ift i Sjöviisendet. 11 
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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 60c. 
Tilläggas bör måhända, att ovannämnd elevationsökning för
anletts ej enbart av trävan efter skottviddsökning utan äve11 
av önskemålet att i möjligaste grad kunna utnyttja fartygsbc
stycknino·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 o
risontalskvddet tillmätas större betydelse än förut. Detta för 
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 yards 

eller något däröver. 
Med den tvska s. k. tolvmilakn.nonen , vilken på omkring 

120 km :s avstånd under kriget besköt Paris, jämförbara pjä
ser 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 all
män användning och torde på de håll, där sådan materiel 
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 maximitryc
ken °söker man i stället i viss mån borteliminera på annat sätt, 
exempelvis genom utbytbara kärnrör. Härvid är manteln på
satt 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 sådana pjäser utbytas av servi
sen 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. Prin
cipen 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 jämviktstill
stånd åter inträtt inom ovan angivna områden. Man har över
givit 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 avsmal
nande 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·tfa
rande föredrager cylindrisk bakre del å projektilerna. Ytter
ligare erfarenheter synas erforderliga, innan slutgiltigt omdö
me 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 krutladd
ning med normalt maximitryck men tydligen med en projektil 
av specialkonstruktion kunna erhålla högst betydligt ökade ut
gångshastigheter, angivna upp till 1,500 a 1,700 m./sek. Lik
artad ökning skulle kunna förväntas även vid artilleripjäser, 
t. o. m. sådana av grov kaliber. Uppfinnaren har offentlig-
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gjort fotografier av skjutresultat mot halvtums pansarplåt, vil 

ka visa den n ya gevärsprojektilens överlägsenhet över äldrt• 

typer. Det torde f. n. vara omöjligt alt närmare uttala sig om 

uppfinningens beståndande värde, då erforderliga detaljup p

lysningar ännu ej blivit offentliggjorda, men uppslage t syne;. 

ej vara ulan intresse. 

Man har även sökt öka artilleriels verkningsförmåga ge

nom att n edbringa spridningen och öka det enskilda skottet. 

sprängverkan. l!r ammun itionssynpunkt ~ir längdspridningen 

till huvudsaklig del en funk tio n a v varia l ionerna i utgångs

hastighet. Dessa åter äro i hög grad beroende av förlopp et vid 

krutladdningens antändn ing . Därest dc hittills brukliga an

fyrningsladdningarna av svartkrut under längre tids förvaring 

utsättas för varierande temperatur- och fuklighetsförhållanden , 

n edsättes deras initicringsfönnåga, antändningen blir ojämn 

och variationen i utgångshastighet stor. Man har därför p{t 

sina håll på försök ersatt dessa anfyringsladdningar med tänd 

patroner av särskild typ. Tändladdningarna kunna härvid 

skydelas mera effektivt , varjämte det högre gastrycket från elen 

inneslutna anfyrningslacldningen hör föranleda jämnare an

tändning. Resultaten utvisa även be tydligt jämnare hastig

heter r edan vid ny ammunition. Vid ~i.lclre ammunition bord1· 

vinsten bliva än mer markerad. 

I en ar tilleristrid mellan fartyg m.åstc den som först bl ir 

inskjuten härigenom anses hava vunnit en fördel , som ofta 

nog kan vara avgörande för stridens utgång. Med de m o

derna. relativt känsliga eldledningsanordningarna ombord h a r 

betydelsen härav än m er accentuerats. Detsamma gäller gi 

vetvis även vid artilleristrid mellan kustbatterier och fart~rg . 

ehuru de förra såväl i detta fall som ur en del andra artille

risliska synpunkter äro m era gynnsamt ställda. Om det all t 

!>å är av betydelse att ticlen för inskjutningen nedbringas, ~ir 

del: å andra sidan ett faktum., att de första skotten med en viss 

pjäs alltid äro de m est osäkra som stöd för gaffelbildning. 

Till en viss grad m åste detta bero p å ammunitionens och va p

nets temperatur före skjutningens början och man har i1ve l 
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sök t att genom särskilda korrektionsformler beräkna den in 

verkan, som en kruttemperatur annan fin den normala bör 

hava på utgångshastigheten och därmed på skottvidden. så

dana korrektionsformler f innas uppställda av 0lika hallistici 

med empirisk a koefficient er för olika kn~t :; lag . D -en vanligast 

använda torde hava utseendet 

6 Vo = k . V0 • 6 t m fsek., 

där 6 t är skillnaden mellan kretiels verkliga tC'mperatur 

~ch c~cu normala samt k eri för krnt (' l: ifraga ~ ~implig korn;k 

twnsfnktor, vars värde brukar sättas till 0,000 7. 

Erfarenheten visar dock , att man m ed en sådan korrektlon 

ick e k_omm~:· till rätta med variationerna i V0 vid början av 

en sene. For detta ändamål torde formeln så som den hittills 

tillä~npats vara ulan större värde. Under en följd av år gjor

da Iakttagelser så väl vid årsprovskjutningar av krut som 

vid vanliga serieskjutningar tyda snarare~ på att för här 

ifrågavarande variationer i dc första skotten i en serie 

spelar ej krutets temperalur i och för sio· så s tor roll. 

Möjligen kan krutladdnin gens temperatur v:ra av en viss 

betydelse, m en de t avgörande syn es i de tta fall vara tem

peraturskillnaden m ellan projektil och eldrör. Hittills vun

nen erfarenhe t är väl ej tillräckligt omfattande att h ä rpå kan 

grundas ett bes tämt påstående, m en resultaten från ett rätt 

stort antal fall tyda på att erhållen V0 t. o. m. i första skottet 

för dagen med en. viss pjäs kan anses vara fullt normal därest 

projektil och eldrör hava n ågorlunda samma tcmpf'ral.~r, men 

att det ej har n ågon större inverkan om denna är + 10°, + 
15° eller + 20° . Gi.ir m a n däremot en årsprovs k jntnin a en 

relativt kall höstdag och ammunitionen tages direkt. från ~urk 
1~1ed ungefär »normah 1empcr a tur, skall man r egelbundet 

fmna, att d et ell er de första skotten kunna giva betydligt olika 

Vo mot de eft erföljande. Någon r egelbunden lag härför sy

n.es man dock ännu ej kunna uppställa , ens i fråga om av

nkningens t eck en , ehuru omfattande speciella försök i detta 

avsec d 0
} •• l k ]J . 

n e ma 1anc a s -u e kunna grva m era bestämd vii er led
t> 
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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 fall 
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 tillråda 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 med lämpligt förvarad ammunition torde man äve11 
för eldregleri 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 i
tion, som. vid något tillfälle utlämnats för övning, har nog i 
detta avseende från många håll ej alltid betryggande åtgärder 
blivit vidtagna. 

En viktig betingelse för en snabb in~kjutning är även atl 
på grund av olika slitning befintliga portedifferenser mellan 
de skjutande pjäserna äro på lämpligt sätt utjämnade. F ör 
detta ändamå l söker man ofta nog erhålla erforderliga grund
data genom särskilda s. k. kaliberskjutningar eller genon1 all 
mäta förefintlig V0 genom fältkronagrafer 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 

s . Vo 
6 V0 = ---, 

n 

där s är antalet m ed pjäsen ifråga skjulna skatt (antal skott 
med stridsladdning plus halva antalet skott med exercisladd-
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ning), n en för varje pjässlag empiriskt bestämd koefficient 
samt 6 Vo förändringen i den normala utgångshastigheten 
Vo, båda uttryckta i m./sek. Formeln är givelYis användbar 
endast intill ett visst begränsa 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 pjä
ser n-värdet i regel ligga mellan 10.000 och 15,000 . För pjÄ
ser 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 redan 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 påräk
na, eller kan t. o. m. helt utebliva. Då i ammunitionsutred
ningarna 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 ar
betssätt. 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 ute
blir och i varje fall förminskas. Det har därför länge varit 
ett önskemål att erhålla brandrör, vilka automatiskt reglerade 
sin verksamhet beroende på motståndet vid anslaget. .Med så
dana »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 nack
del, att röret måst temperas före laddandet och att den in-
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ställda iemperingen sederemra ej kunnat ändras. Bestäm

mandet av temperingen måste alltsil ske relativt lång tid före 

skotllossningen och förhållandena kunna under tiden hava 

undergått betydande förändringar. 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 luftvärnspjäser en Jnyc

ket betydande fördel hava vunnits. För de vid luftvärnsar 

tilleriet erforderliga tidrören har man numera tvingats över 

giva krutsatsrören och gålt in för mekaniska tidrör eller s. k . 

urverksrör så gott som undantagslöst. Dessa hava dock olil

genheten att vara mycket dyrbara, varjämte själva urverken 

fordra speciallillverkning, vilken kanske ej under alla förhål

landen kan säkerställas. Hittills vunnen, låt vara relativt kor l

varig erfarenhet tyder även på att rörens bränntid i viss grad 

förän dras uneler förvaringstiden, i regel i sådan riktning al l 

krevaden avlägsnas. 
Allra mest har dock artilleriets verkningsförmåga vunnit 

genom dc moderna cldledningsinstrumenten. Då luftvärm 

artilleriet genom beskjutning av de snabbaste m.ålen, rörliga 

i tre dimensioner, härvid måste motsvara de hårdaste kraven. 

komma dess eldledningsanordningar att vara av ett alldeles 

särskilt intresse även vid studiet av utvecklingen inom annal 

artilleri, om man skall följa den inslagna vägen i fråga om 

krigets mekanisering. Då dessutom denna materiel undergått 

särskilt hastig utveckling och ej på åtskilliga år behandlat s 

inom dessa årsberättelser, skall något större utrynnne ned an 

lämnas åt luftvärnsmaterielen i dess helhet. 

Luftvärnsmateriel, särskilt konstruerad för uppgiften all 

verka mot flygare , kan enelast i mycket begränsad omfattning 

anses hava kommit till användning under världskrigel 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 erfarenheter. Luftvärnsmaterielen kan anse ; 

omfatta luftvärnskanoner (däri inräknade även automatkano

ner). luflvärnskulsprutor, lyssnarapparater och luftvärnsstr:\1-
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kastare, allL med tillhörande cldleclningsinstrumcnt. Dessut

om fordras givetvis särskild organisation för bevakning, order

givning etc. Denna liksom härför erforderlig materiel skall 

dock ej beröras i detta sammanhang. Under världskriget ut 

nyttjades som luftvärnskanoner e tt stort antal pjästyper av 

7,5 - 15 cm. kaliber. Sedermera har man vid nykonstruktio

ner i regel valt antingen 7,5 eller 10,5 cm. kaliber. Den första 

kalibern synes numera vara den avgjort dominerande, och 10,5 

cm. luftvärnskanoner förekomma i land, måhända närmast av 

ekonomiska skäl, endast vid försvaret av vissa särskilt viktiga 

och ömtåliga platser, exempelvis vid befästningarna till skydel 

för Panamakanalen. Av ombord uppställt artilleri kunna vis

serligen ofta nog enligt ovan medelsvåra och t. o. m . svåra 

pjäser eleveras upp t ill 50 a 60° och därigenom erhålla mOJ

lighet att utnyttjas även mot luftfarkoster, utan att man dock 

därför bör betrakta dem som egentliga luftvärnspjäser. All

mänt erkännes önskvärdheten av att utgångshastigheten vid 

luftvärnsartilleriet hålles hög för att i möjligaste grad ned

bringa skjutliden. Under åren närmast efter kriget ansågs 

även på många håll utgångshastigheter överstigande 1,000 

m /sek. vara ofrånkomliga vid dessa pjäser. På grund av här

med förbundna olägenheter har man dock åter funnit sig böra 

nedsätta fordringarna i detta avseende, och numera synes 

hastigheten vid fast uppställda pjäser normalt hålla sig om

kring 850 a 900 m /sek. vid en eldrörslängd av 55 a 60 kaliber. 

För r.örliga pjäser torde normal utgångshastighet hålla sig onl

kring 100 m. lägre. 

Nedanstående tabell angiver några offenliggjorda data för 

moderna luftvärnskanoner, varvid för jämförelse även några 

representanter för rörliga fältpjäser medtagits. 



Lel'eran t i\ r 

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

Schneicl er .. .. . ... .. ... . . 

(projekt) .. . 

U. S. A. 

- 164-

Projek
Kali ber E lclrörs- ti !sikt 

längel (P ) 

cm. 

10,2 

7 ,:-. 

7 ,6 

10,5 

kal. 

Ii O 

50 

fiO 

fiO 

-1-0 

GO 

kg . 

8 

li ,9 

l-1- ,9 

Ut-
gangs-
hastig-
het Yo 
mf:;ek. 

Ho O 

7fi0 

l fiO 

H 50 

/ GO 

920 

790 

850 

Ban- l\[ . . l 
ax1nu- ~ 

to ppens- cleYa-
höj el tio n 
(H) (E~u) l 
km. 

l O 90 

H 

9,7 HO 

11 ,4 tiO 

9.ö 90 

~) 78 

12 .. ; HO 

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 luftvärns
kanonerna i d ubbellavc ttagc. 

Till direkt närskydd för vissa viktigare anläggningar av 
sedda automalkanoner synas numera i allmänhet erhålla . en 
k aliber av 37 :\ 40 mm .. m ed en utgångshastighet av otnknng 
900 m /sek . Som regel tord e dessa pjäser uppställas i clubbcl
]avcttaac. Dessa pjäser synas i r egel ej erfordra m era dyrbar 
clclleclt~ngsmatc ricl , ulan Lorde förutom avstånds~näta~·e .~1öja 
sio· med sikten av likartad konstruktion med dc vtd luHvarns
ln~lsprulor am·äncla samt spårljusam.munilion .. Enär em:~lcr 
tid stor utgångshas tighet är en huvudfordran vtcl ~essa pJaser. 
kan det bliva tveksamt huruvida ej m ed hänsyn tLll patronens 
län gd ett halvautomatiskt vapen kan vara att föredraga . Upp 
ställt i dubbellave ttage torde härigenom ett mycket gott vapen 
kunna erhållas. 

För närförsvaret i övrigt erfordras speciellt konstruerade 
lu ftvärnskulsprutor, då dc grövre pjäserna ofla nog ej kunna 
U\. Lillfäll c verka m_ot på låg höjd uppträdande, sent iakttagna 
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flygare. Under världskrige l anYänclcs härför kulsprutor av 
den för fällkriget i övrigt vanliga typen och kalibern . Först 
senare ha va för ändam~tlet speciellt konstruerade luftYiimskul
sprulor 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 
kaliber 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 
luflvärnskulsprulorna böra fordra cffr ktiv verkan mot e tl flyg
plan inom ett avstånd av 1,000 m. Betri:iffanclc det enskilda 
skottets verkan synes de t ofrånkomligt alt för dclla ändamål 
använda sprängladdad projekti l. En kaliber av 20 mm. torde 
då vara den lägsta tänkbara för att erhålla en sprängladdad 
projektil m ed till räddig förstörelsekraft för att en träff i en 
flygplanvinge skall kunna allvarligt skada ett flygplan. 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 o
torn uta njämväl vingarna . Ulförda försök synas hava visat, 
att en kulspruta av minst 20 mm. kaliber kan anses hava till 
fredsställande verkan mot f. n . använda vinglyper i de tta av
seende samtidigt med a lt den har en icke obetydlig verkan 
m ot fartygsskrov av vanlig skeppsplåt snmt tillfredsstä llande 
genomslagningsförmåga av tunn pansarplM. Utgångshastighe
t en bör dock härvid vara rätt s tor och i varje fall ej unelerstiga 
800 m isek. En utgångshastighet av 850 m /sck. synes kunna be
traktas som flult tillfredsställande. E ldhastighe ten bör gi,·et
vis vara s tor 1nen är dock av mindre be tyd else än säkerhet mot 
ofrivilliga eldavbrott. Under förutsiiltni ng av god clduth[tllig 
het synes för en kulspruta av ovnn angiven typ en lägsta eld 
hastighet av omkring 100 skott pr minut kunna m edgivas. Ett 
flertal olika konstruktioner a v luft värnskulsprutor finna s f. 
n. i marknaden och n edanstående tabell angiver de viktigaste 
egenskaperna för några av dc mest kända modellerna: 
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Ung-efärligt l 
:Projek- Utgitngs- Eld- effekti vt l Kaliber tilvikt hastighet. hastighet verknings-

jf o1lell ( l') (Vo) (praktisk) avstånd 
(lutande) 

l mm. gT. mj,;ek. sk /min. m. 

Colt 12,7 -l-i\-52 / 1)0 2:)0 l :)00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hotellkiss .... .. ...... lil ,2 ?i2 RO() l HO l ?iOO 

Maeben 20 lll - 1131 7BO 90 2 000 ···· ··· ····· ··· 
Oerlikon 2() 128-lJ2 82?i lOO 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 vidkommande torde en 
ligt försökskommissionens åsikt r edan nu följande slutsatser 
kunna dragas. Kulsprutor med 20 mm. kaliber böra rikta, 
med rallar och uppdelad riktning är nödvändig. Möjlighel 
a lt frikoppla lavettaget 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 både
och . 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 
planetväxel, 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 disponib
la brisansladdade projektiler med h ögkänsligt rör, spårljus 
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projektiler, vilkas form och utgångshastighet avpassats så, att 
dessa projektilers bana skulle med för praktiskt bruk erfor
derlig noggrannhet överensstämma med de 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 
känslighet 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 be
dömas - bör grundas på såväl spårljus som automatiskt ver
kande sikte, och har i delta avseende anfört följande. Spår
lju set torde väl ägna sig att användas som hjälpmedel för eld
ledningen , om banan är i det närmaste rnk och om den tek
niska eldhastigheten är tillräckligt stor. stereomätare av den 
typ, som nnväncles vid försöken, lämna även eldledaren en 
värdefull hjälp att bestämmn , huru kulbanan ligger i förhål
land e till målet. Kravet på banans raka 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 tek
niska cldhnstighcten (omkring 200 skott/min.) synes möjliggö
ra spårljusets användn in g för här ifrågavarande ändamål. 
Inom det korta avstånd, varom det här fn'tga , synes en spår
ljusprojektil (spränggrana t) kunna ballist isk t balanseras på så
dant 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 eldens 
ledande. På el t sådant sik te böra följande krav ställas: 

l ) Siktet bör vara byggt på hypotese n att m Ctl ct fmmgår 
på rak kurs och med konslant hastigh et. Kursens vinkel m ed 
horisontalplanet bör kunna uppgå l ill 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 -

smnma, 
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 'P
sättning och sidsättning understiger ±~5 streck under förut 
sättning att riktiga ingångsvärden inställas; och 

5) korrektion för skjuttidens variationer på grund av oli
ka ut.n:"mo·shastigheter ävensom eldledarekorrektioner i såväl 

b b L' 

höjd- som sidled höra kunna appliceras. 

Därtill komma vissa praktiska krav som att 
a) siktet bör kunna bcluämt betjänas av en man (rikta

ren oräknad), 
b) siktet får ej skaka vid automatisk eld, 
c) siktet skall vara inställbart till parallellitet med kärn-

linjen, 
d) siktet skall vara försett med nattsikthelysning, och 
e) kurvinkeln, en gång inställd, hör lämpligen automa

tiskt underhållas under förutsättning, att målet framgår på 

rak kurs. 
För ombord uppställda luftvärnskulsprutor bör dessutom 

tillkomma fordran på att rullningens inflytande bör kunna 
bortelimineras, varjämte siktena å för undervattensblåar av
sedda vapen böra vara okänsliga för såväl vattnets tryck som 

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 ofrånkom
liga. 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 finnas 
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utexperimenterad. 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 in
strument fordras ej blott, att lyssnarapparaterna i sig själva 
möjliggöra noggrann bestämning av ljudriktningen, utan även 
att erhållna värden snabbt kunna korrigeras för olika felkäl
lor. Då sådana korrektionsapparater ännu icke finnas för 
oss anskaffade, torde en kort orientering över dessa felkällor 
möjligen icke vara utan intresse. Härvid komma huvudsakli
gen ur amerikanska källor hämtade upplysningar aU följas. 

Ljudet är en fortskridande longitudicH vågrörelse. Fort
plantningshastigheten är beroende av mediet. I luft av 760 
mm. tryck uppgives ljudhastigheten vara 351,8 meter per se
kund vid en temperatur av + 0° C och 343,8 meter per se
kund vid + 20° C. Ljudets fortplantningshastighet i luft är 
sålunda endast omkring tre gånger större än snabba flygma
skiners och något mindre än hälvten än de vid luftvärnsar
tillerie 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 efter
släpning är utom av målfarten beroende på avståndet från 
lyssnaren till ljudkällan samt på medeltemperaturen i mellan
liggande lufthav. För praktiskt bruk torde man dock vid be
räknandet av motsvarande fartkorrektion kunna alltid räkna 
med ett medelvärde för ljudhastigheten av 340 m/sek., unge
färligen motsvarande ljudets hastighet i luft vid en temperatur 
av + 15 ° C. Som andra argumentvärde vid fartkorrektions
bestämningen torde man lämpligen böra använda bestämd 
höjd och inlyssnad höjdvinkeL 
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Därest de t m edium , var i ljudvågen fortplantas , vore full 

komligt homogent och i vila, skulle man kunna betrakta lju

dets väg från ljudkällan till lyssnaren som en 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 

temperatur avtaga m ed höjden över jordy tan inom vissa grän 

:-;er tämligen regelbundet. Ljudvågens fortplantningshastigh el 

iinclras vid övergång frå n e tt tunnare medium. till ett tätare. 

och ljudriktningen brytes härvid på likartat sätt som ljusstrå

larna, el. v. s. man kan tala om en viss ljuclrefral.:tion . Om 

temperaluren 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 form . 

F ör att liitlare kunn a åskådliggöra verkan av andra inverkan 

de faktorer bortse vi emellertid tills vidare härifrån och b e

trakta närmast ljudets 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 ljudhastighet v under del 

att vi i ett närmast lägre skikt hava en något högre temper 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 erhållas ur formeln 

V - v 
tg å = -,-=---

1 . tg n' 

där n ]{an b etraktas som höjdvinkeln till ljudkällan. Denna 

brytning av ljudv~tgen synes lämpligen beni:\mnas lempemtu r

ufmktion. 
Då luftlagren sältas i rörelse :w vinden och ljudvågorn:1 

fortplantas i dessa luftlager , följer hi1 rav att ljudvågornas rö

relse kommer att inverkas av vinden. Vindens infly tand e kom

mer a tt bliva beroende av vindriktningen , vindstyrkan och 

den lid vinden får verka . En konstant vind i hela luflhayet 
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mellan ljudkälla och lyssnare skulle förflvlta det sl· J • l .. 
ue(" a ]" dk""lJ " ... en )Ula a
b . l ~ JU · a an e_~l. väg lika m ed vindstyrkan multiplicerad 

:n.:c < en. ovan omnamnda eftersläpningsticlen (lJ"udets fl crt'd ) 
Tanka vr 1 :·. ·c1 . Yo I . 
-. .. oss 1ar VI ' att vmclkomposantcn tvärs Jvssnarrikt-

mndgen a~. u m /sek ., under det att vi beteckna lJ"uclet~ has·tr· ahet 
mc v S"l sk lJ . ro d . L o 
. . ' o ' u e VI . a en av vinden förorsakade vinkel'ind 

f
rmgen a eldled (o w ) i det lutande planet till lj'udkällanL ~ 
or·meln L m 

u 
lg o 

\Y \" 

och sålunda oberoende av avståndet till målet då l o d l t' . 
heterna rrö · · ··l\ ' )U a las Ig-

' o w srg ga ande under samma tid. För a tt erl oll· 

motsvarande vinkel i horisontalplanet måste det erl:å llna ~~är~~ 
det multii)liceras med 

1 l cos n' oc 1 vi erhålla således 

u 
tg å 

w korr v cos n 

Därest v :11 l · . 1 o · 1 agcs 1ava ett normalvärde av 340 k 
salunda ur en tabell eller grafiska kurvor· rned h"" .d' . aknlrnan 
r" 11 · OJ vm ·e och 

\ .m_ c .1 ast~gh:t som argument lätt erhålla crforclerlicr vin dl· ·
l ektiOn I vmkclmått. o ... or 

D t 
!,yvä.~T ~r dock vinden ej allti d konstant i hela lufth.-.,·et 

e 'lr clarfo · ·· 1 ·· d" · « · · 

. "k . : . . I noc van rgt att bestiimma vindens styr-ka ocll 
n · tnm o- l k k" . o . o -~ o I ·a. s ·rkt och härur den a];:ustiska vinden . vilken 

.salulld~ ar en direkt motsvarighel till den ballistiska . D :· . 
dock hitare att b .. k h . en ,u 
O ' • < . • L • er~ n:, oc m::tn synes l11Cd tillräcklio• 110"-

b l annhet !...unna utga fr an skikt med 500 t . . o ,., 
. . ' ,. . .. · me er s tjocklek sam t 

)J.l 'anligt satt sammanställa de er ha" lina ,·r l l t 
, 
1
. · . . ' • n c ve < orerna. Den 

a ... usllsl...a vmclens stvrka blir h "". "d ri-· 
r 

1 
. . " . . ar V l 1 -.t med den erhållna 

:s u tantens storlek , drvrcleracl med sammania ad a 
gaencle vektorer - r .· . b .·· .. . o antalet in -

l 
c au m craknad aven markvinden -

cerdetatt l k · un-
. ' <.en a ·ustJska vindens r iktning blir densamma 

l esuHantens. L som 

Vinden blåser i rea 1 Il ··1 l· . oe para er t med jordvlan . och d 
... omposant l lodled är tillräcklint liten för· nl"t . 1 ess 

"' L man 1 c etta 

T ids l.-ri f t i Sjöviisendct. 1:? 
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sammanhang helt kan försumma den. Däremot kan harisin 

talkomposanten variera betydligt i olika luftskikt. Om vi så

lunda på en höjd av 2,000 m. ha en vindstyrka 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 parallellför

flyttas utan även att brytas en viss vinkel. Antaga vi, alt den 

horisontala vindkomposanten 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 

vindrefraktion (o w h) ur formeln 

.~ (U-u) cos n 
lg u - - ---,---

wh - v . tg n 

Denna formel skulle sannolikt giva tillräckligt noggranna 

värden, cUi.rest vi i hela lufthavet mellan ljudkälla och lyss 

nare hade vindar av samma riktning men olika slvrka. O 

lyckligtvis variera dock även vindriktningarna högst betydligt 

i olika luftlager, och man måste därför för att kunna be 

stämma vinelens sammanlagda inverkan i här nämnt avsecn 

de beräkna ytterligare en fiktiv vind, benämnd refmldions 

vind, vilken kommer att variera med bäringen till ljudkällan . 

Synlig dimma torde ej hava stort inflytande på ljudet>. 

fortplantning, ehuruväl de faktorer, som åtfölja eller förorsako 

dimman, kunna göra det. Emellertid synes det kunna upp 

träda en akustisk dimma, vilken är osynlig för ögat och be· 

står av små luftpartiklar av annan täthet och temperatur än 

de omgivande. Denna dimma förorsakar en viss refraktion a' 

ljudet, ehuru storleken härav svårligen låter beräkna s ig. 

Av denna säkerligen ej fullständiga framställning av ol•· 

ka felkällor vid lyssning framgår otvivelaktigt, att även de 

med bästa lyssnarapparater och viilutbildade lyssnare erhåll

na värdena å bäring och höjdvinkel tillljudkällan måste kon·i

geras, innan de kunna bliva användbara för strålkastare eller 

luftvärnsartilleri. 
Inom U. S. A:s kustartilleri synes man för detta ändamilJ 

använda en s. k. smmd lag earrector (fartkorrektör), direld 
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kopplad till lyssnarapparaten. Korreklion~imtrument för vin

dens in n~rkan i olika avseenden samt för temperaturrefraktion 

o. d. angivas .vissnl igcn vara önskvärcln, men lämpliga , utpro

vade saclann Instrument synas ännu ej vara utarbetade. Tills

vidare nöjer man sig därför med att ur tabeller eller kurvor 

bedöma sannolika summan av dessa inflytelser och mekaniskt 

infö~·a d.ctta värde å fortkorrektörcn. Aven om lämpliga kor . 

rekti~nsmstrument stode till förfogande , lärcr dock ej kunna 

undv1kas att Yissa felkällor kvarsth. Det meteorologiska med

delandet angiYcr dc meteorologiska förhållandena vid den tid 

och å den plats, där bestämningen skett. Om dc erhållna vär

dena varit fullt korrekta vid bestiimmandct, kunna föräncl· 

ringar hava inträffat intill dess dc skola användas. .-\.Ila kor

rektionsfonnler kunna därför göras mvcket enkla , såsom ovan 

angivna exempel visa, enär de alla ];lott äro approximativa, 

och det skulle vara omöjligt eller i varje fall opraktiskt att 

fordra större noggrannhet av dem. Värdet av varje atmosfär

korrektion Yid lägre höjdvinklar än 25° är mycket tvivelak

tigt , då obetydliga ändringar i de atmosfäriska förhållandena 

och oregelbundenheter å jord ytan kunna förorsaka större fel 

i de erhållna värdena. :vian torde ganska tryggt kunna anse, 

att användning a v lyssnarapparater vid lägre höjdvinklar än 

25° är värdelös. Kännedomen härom torde kunna aiva nåcron 
. • b b 

anv1sumg om sannolika förloppet vid anfallsföretag från luften 

nattetid och understryker ytterligare behovet av effektiva när · 

stridsvapen. Hittills vunna erfarenheter synas visa, att nog

grannheten vid lyssning under natten i regel är större än un

der dagen av liknande anledning som det kända förhållandet, 

a~t r adions räckvidd också då är större. :Minimifelet vid lyss 

mng synes uppkomma vid höjdvinklar mellan 35° och 55 ° . 

Som med~lvärde av mätfelet vid den amerikanska lyssnarap

~araten v1d -121 avläsningar under olika förhållanden 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 någorlunda gynnsamma för

hallanden ej behöva överstiga 1° och på måttliga avstånd hålla 
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t räckvidd för mål-. . omkring % grad. Lvssnarapp::tra ens sJg . o~ • omkrinn 15,000 meter . föl'ning torde normalt fa anses vala o .. . . J , .. . . förhållanden torde matnmg m ot Uneler sarskilt gynnsamma . " . ·o . l ·ke p rl väscntJiot större avstancl - cnll:->t upp -flygare amna s < .. o "r 400 n ) -- liksom den ·n t o m . på över 30 ,000 yards i ~ l' l . 
g~ t . . . .. nedo·år under ogynnsamm'l förhållanden. gtve vis aven :->' , - .. . l· d l ssnar:• :tv! ed goda lvssnarapparutcr och va l ut bill a e y . ~ 

" . 1 · ·dnin«·w torde man . . t l" liot anpassade korr e ;,ltonsawn :->' san1 amp o 
11• 1c flvrrar e..; . . . ·el l· tmna förvii.nta att anna "anc . - n dock numera 1 reg · " < . • .:· k .. l' b ·t" . (·la l. <JOd tid innan de komnta mom rar. -lagen b 1va cs am o . . .· 

vidden för luftvärnsstrålkastare eller ··UI tllleu_. 

l .. lld luftvärnsslr·'llkaslarc synes m.an nu -För fast upps a a ' · ' . · · :-v 
o tt · för en speoclchameter " mera tämligen allmänt hava ga . m o . . . . . -

150 cm. samt lampor av högintensiv typ l:1ed en _l.JUS~tl~rkda al~ 
11 . v·. a fu·mor tJllVCI .. a OC '-('00- 800 millioner norma .JUS. 1 ~ 5 < · • . . 

1 ) .. 'll ·:> : 4 aånoer större JjUSSl\T \. el. ·t" 'J'e strålkastare n1Cd anda tl " el ,.., v . ~ "l s Ol . n .. t l . lk Stra -rll· dock e j torde hava kommit l mera a man )Il . ' -'J ,a · . . . 'eld ... ()'ivetvis mvcket beroende a\ l· astai'Jl'tS effektiVa lysvl ar n . . ' l '- • . 1 . 1 "0 cm stra -väderleksförhalland ena , men nlCd en n~oc CUl . ;) fl rcr· • • 

1
- ·t . tor·dc man i rene\ kunna effektLYt bel~rsa en ) oUi c .. as are 0 

. .. 0 d . 5 a 6 km . på 3,000 m:s höjd inom ett honsontalt avsl~n elV •· .. o' .. -

Luftvärnsstrålkastare måsle lnnma m~novreras fr,ln .:~ml~t 
l
. t . ·t "· el Jll ecl s;l·rskild f'tärnnanövrenngsapparat , fm a 1° avs an · < • • o · f" · 1 ft n~an skall lmnna se olt alltid belysa malet med den or u -

. . l" ro-a kanten av konen. värnsartilleriets eldgtvmng amp lo' < .. 

För att hitta det inlyssnadc målet i strålkastaren. ar c~~~ 
.. l :· l'at alt CJ. blott dc inrnätta ljudmälpunkterna l ~nh,., no( v<tnc J,., , , .. 1 l ko ·no-era hel med det ovan sagda äro noggrant bes lat:.lc a .. oc: - I . o l 

el f
... J'ka felkilllor, utan det är även nodvancbgt att .. m e< e Ol o l < . • ... - ? l l l" o e i det oo·on -lämpligt elclledningsmslrumcnt her~_l .. na nLl e s an . ,., 

blick strålkastaren öppnas (framforpunktcn). . . r 
Luftvärnsartilleriets eldledningsinslr~lin.entenng ~al uncle 

o ll'J. t ·fo··rem·'tl för en särskilt h v hg utvecklmg . senare ar v< ' ... 
De under världskrigets allra sisla period _cller .. _uncle_r n ml-

. t t 1U hplp vH1 el< -j efter kriget konstruerade mstrumcn en . • J11GS . c• 
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ledning mol flygare voro samlliga tänkta komma till använd
ning vid direkt riktning (I. riktsättet) med siktmedel å pjäsen 
mot det avsedda målet. ).Ian gick härvid fram efter tvenne 
olika linjer. Vid det ena systemet - grundat på elen linjära 
hastighetsprincipen - bestämdes med särskilda instrument fly
garens kursriktning i förhållande till skjutplanet samt elen 
verkliga farten , kurs, höjelen och höjdvinkeln, allt med så täta 
intervaller mätnoggrannheten medgav. Dc sålunda erhållna 
grundvärdena sammanfördes i ett särskilt räkneinstrument, 
hos oss kallat ccntralinstrumcntet, från vilket man uneler för
utsättning av konslant höjd, kurs och fart hos målet under död
och skjuttid kunde direkt erhålla skjutelementen till målet i 
elen punkt, där krevaden och målet borde sammanfalla (fram
förpunkten) . Vid elen andra metoden lades ändringen i må
lets vinkelhuslighel till grund för bestämningen av framför
punkt, och m etoden har därför ofta kallals för vinkelhastig
hetsmetoclcn. Båda systemen hade sina fördelar men även 
sina givna olägenheter. De mest framträdande olägenheterna 
voro dels elen långa dödtid, som blev en följd dels av insam
landet av [llla data till det centrala räkneinstrumcntct samt 
utdistribueranclct av skjulelementen från detta till pjäserna, 
clels den osäkerhel i riktningen , som särskilt på långa håll 
och vid dålig sikt blev en följd av riktsättet, varjämte man 
vid samtidigt uppträdande nv flera m[ll ej kunde vara alldeles 
säker om alt samtliga eldledningsinstrument och riktare följ
de samma m~'\ l. Alla moderna eldlcclningsinstrumen t för luft
värnsartilleriet söka borteliminera dessa olägenheter på olika 
sätt. Samtliga grundvärden erhållas genom direkt inställning 
i det centrala räkneinstrumen te l n t an ticlskrä vande medde
landen. Höjdmätaren är i regel direkt kopplad till räknein
'strumentet, och elen som å höjdmålaren avläser den inmätta 
höjelen kan med lämpligt placerad ratt själv direkt inställa 
denna å räkncinstrumentet. I detta erhålles även direkt en 
grafisk framställning av målets horisontalprojektion, varur 
kurs och fart lätt kunna erhttllas. Den rent mekaniska be
räkningen av elevation, sida och tempering till framförpunk-
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ten sker vid denna instrumentering under anlaguncle av a tt 

målet rör sig m ed konstant kurs och fart uneler dödtid och 

skjullicl. Vid dessa moderna instrument är ej längre hypote

sen om målets konstanta höjd erforderlig då korrektion för 

höjdi:indring kan inställas. :\Iålföljniligen Yerkställes kontinu 

erligt , så att erhållna skjulelement ~~~incligt äro aktuella. In

strumentrringen medgiver ävrn inställande av meteorologiska. 

ballistiska och observationskorrcktioner. De erhållna värdena 

å elevation , sida och tempering överföras med följYisarsystem 

till dc olika pjäserna , där man således i nrje ögonhlick h ar 

aktuella skjutclcmcnt. Dödt iden ~i.r S<llunda praktiskt taget 

noll, och man har enelast att räkna med elen laddtid , som er

fordras för temperandet och laddandeL Genom lämpliga tem

peringsmaskiner , där man sbndigt följer även tcmperingsvi

saren, kan dock ladcHiclen nedbringas till ett minimum. H~iri 

genom h:1r en av de slörsta felkällorna i dc äldre sntcmen 

bortfallit , en felkiilla, som var av ju större betydelse desto m er 

hastigheten hos de moderna flygmaskinerna ökades. Då des~ 

utom pjäserna oavbrutet kunna h~lllas inriktade genom al t 

höjd- och sidskalor bållas inställda enligt följevisarna , äro 

riktarnas ovan omnämnda s,·årighcler även borteliminerade. 

Denna fördel gör sig särskilt gällamle vid eldgivning på stor;l 

avstånd , där resultat numera kunna erhållas, vilka tidigare 

varit otänkbara. Eldledningsinstrument av denna tvp finna' 

sedan rttskilliga år i marknaden . A ,· dessa torde Berkog

instrumentcn och Vickers instrument vara mest kända. va r

jämte amerikanska kustart illeriet disponerar över en liknan ct .. 

typ. synbarligen av egen tillverkning. Liknande instrumen t 

av fransk lillvcrkniug torde även finnas . Slörsta olägenhetc11 

med dessa moderna eldledningsinstrument är det höga priset 

viikel åtminstone för mindre stater torde begränsa anskaff

ningen härav endast för särskilt viktiga batterier. Eldled

ningsinstrumentering av äldre typ torde därför allt fortfarun cl e 

i stor utsträckning komma till mwiindning. 

En följd av de förhältrade elclleclningsinstrumenten är gi 

vetvis. att luftvärnsartilleriets effektivitet i hög grad ökat' 
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am tidiot har " ivet · ·· fl 
. . <>oo • c o VIS :w.~n . ygarnas anfallsmöjlighe ter ökats. 

Det l. ~ ~~cr utom ramen for denna stuelic att s··J- J et ·· 
·ll · · .. · o ~a Je oma hos 

Vl <en Sida overlägscnhet f. n. kan vara att t··· . .. t . o 
. ·t · . . , . . .. L L orvan a , Inen nao·_ 

r a s atJst1ska siffror over vcrl · licra 1. · t 1 
° 

J . 1 
' · ::o< s ~JLI resu tut kunna möjlio·en 

Jic raga att belysa läget. 
0 

. Under september J 918 försökte 50 tyska flynare ,o f. 

till Paris 47 el .. . ::o na ram 

.. d · a v cssa l v111gades a v luftvärnsartilleriet att 

nm a och av de tre 1 k < 

•J . - . • , :so.m yc ades uppnå stadens inre, blevo 

- oncd;I~Julna. VId 5 heligare försök hade ingen flyo-are lvcl·ats 

na malet A.mm "f r·· l t> • ' . 

. . . um lOns ·or Jrukningen måste härvid l 

n t enorm Exal· t ·r 1ava va-

• . . . • • . - • c ... a. uppgi ler hava ej stått att erhålla, meu 

en~lgl iianska uppgifter beräknades vid denna tidptti11· t 

k rmn 7 000 k · . . · ' om-

•. ::o '.. s ott per nedskJuten flygare. Häri torde d k 

aven sparreiden hava varit inberäknad T"ll ·;· r·· l ~: 
1n d o .. c • I .J<tm ore se har-

e . ma namnas resultat från en crelska SkJ"u!förs .. l 
1930. 

0 c o< sommaren 

\fot ett 1 o L 
. na av s tympat konisk form med 55 111 l .. d 

och J ') 2 d· . , . an g 
. , ~ m. rameter l ena änden O 9 n1 l. d d b 

f ' ' · en an ra ocrserat 

av Jygare på en höjd av omkrincr c, l 00 m . d , f t> . 

om k r ina 50 / ·k . . .. ~ - ,. ·me en art av 

. ::o m se . under en ho.Jdvmkel från hattc . t 
knn o- 45- 55o .1 ... .. · .o .. ne av om-

" avs ~ ots han ett luftvarnsbatleri 60 J .· • 

n a ter. E lde n 1 d . . ... ,. Jusansgra-

d k .. . c des med llJa lp av "{, zckers predictor. Målet 

~lC- s ots efter 21 skott: Nytt mål släpptes ut och nedsköts ef

e~ 9 skott. Ett tredJe utsläppt mål sköts ej ned i de åter

;.ta e~lde 30 skotten men visade sig hava 6 skrotlräffar. Offent

lg. ogJorda rcsul.tat från amerikanska kustai"tl.llel'l·e·ts 
f 

skjutningar 

r an senaste tid tyda på liln1aJ1cle och än bättre resulta 1. 

a fiDe förhållanden, som göra sig gällande vid beskjutnincr 

:' . ygare, komma tydligen - om ock i beg .·· d f ::o 

mna -- t. f" . . r ansa om att-

k . ::o . • a l. ~ ~n VIss motsvanghet vid kustartilleriets he-

s JUtmng av rorhga mål på sjön. Det är därför måhända . 

uteslutet alt hä ·d ·· d C.J 

r ·· .· ' . rvl anvan a eldledningsmetoder komma att 

.ona ' ' l SS mverkan av de vid luftvärnsartilleriet vunna erfa

r :n~1eterna. Undersökningar i denna riktnl·n..,. 
ga ::o synas f. n . på-

Inom det amerikanska kustartilleriet. 
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För sådana system erforderliga elektriska följvisaranord 
ningar lm·de dock inom närmaste fram~id lägga r ent ekono

. kahinder i väcren för sådan anskaffnmg hos oss. Med dell nus < t> o o d · · ilken tord t> allt livlicrare efterfrågan pa saclana anor nmg_ai: v . . 
- t> oll"k är det dock att förv~inta , att h vbgare kon l'-m -vara sann , r·ll f ll rens skall uppstå och billigare apparater kunna s a as t 

förfogande. 
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Flagga, gös och amiralsflaggor. 

Del är ingen tillfällighet, att cla svenska fl aggan hissas 
på Stockholms s tadion den 6 juni var je ar , della utföres av ör
logsmatroser. Det är i främsta rumme l: örlogsfloltan, som en
ligt natur och rotfäst tradition skall värna mn vården av Ri
kets symbol: flaggan . Örlogsflottans sedvänjor i anseende på 
flaggans skötande och vård hava därföre blivit vägledande, 
och så bör det alltjämt förbliva . :·vrc11 det gäller då också för 
örlogsflottans män aH se till , att sedvänjorna i all a hänseen 
den äro tilltaland e och lämpliga. Utan tvivel följer man här
vidlag på våra fartyg troget och n oggrannt reglemente och 
tradition , m en det synes dock som ett eller a nna t borde tillrät
tahiggas. 

Flagglagen säger oss, huru flaggan skall se ut ; gösens ut
seende framgår däremot av reglementet 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 den föres »å flaggspel akterut, under gaffel el
ler 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 bestämmelser och brist på bestämmelse 
är att, när e tt fartyg lättar, flaggan , om den ick e redan förut 
är hissad , går upp utan varje ceremoniel, samt, om den redan 
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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 glida upp pii gaffeln! Detta är icke ägnat att utveckla 
resiwkten för flaggan eller unders tryka betydelsen ~~~ cer.~ 
monielet, åtminstone icke hos mii.nuiskor, som äro boJda for 

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 c
sanbomn1cn; 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 länge 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. Det ~ir först p[t senaste tid , som en ng~ 
tvungit sig fram, vilken är avpassad efter de nutida behoYen: 

h ff l l c·ll't s1'uL· knu . signalering och utkik. Segast ar mesanga e n 1a 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 far-
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tyget lättar. Behovet uppträder å des~a fartyg, först då fritt 
skottfält behöves eller sådan väderlek inträder, att flaggan 
icke kan skötas pä flaggspele 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 endast 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 nu
varande 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 flag
gans skiftande ser, att fartyget lättar, så m [t framhållas att 
detta visas s~tväl genom gösens nedhalande som genom det fö
r eskrivna signaltecknet för lättning ävensom att flaggans än
damål är så högt , att dess användande icke i någon m:l.n får 
dikteras av bekvämlighetshänsyn. 

Den föreskrivna honnören vid flaggans hissande och ned
halande gäller endast för de 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 finnes 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 regle
l11entet. 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, då 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 
h .. l · el v s s·"tlund·1 "Cnom atl fora handen t1ll mo:.:-;an. a sn1ng, . . . c < o · . 
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 kommando. 
intaera oivaktställning, medan utanför ledet stående pe~·s~ner 
föra

0 ba~den till mössan samt a ll detta honnörsbruk gh.~lt ~ ~ 
över det ifråoavarancl e fallet. Föreskriften 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-. 
s trä cka den till korpraler och meniga, som Jckc sla orc:.nadc I 

led. Varföre icke då tillåta dem alt göra samma. ho~mor ~om 
befälet ? Föreskrifter i reglementet har - naturhgtvts - lCkl' 
avsett aU på något sätt deklassera de förstnämn~da : m en den 
måslc ovillkorligen hos tänkande individer få <Jylt~ vcr~'-an . 
vilken är mindre på sin plats än n ågonsin, då det galler flag
o·an inför vilken alla svenskar och enkannerligen fart ygets 
b ' 
hela besättning äro lika. o • • • . d l a }O" Da tlaoo •}Jl Och si\. en liten sak 1 e tta samman 1 I o · · _o o c. 
skall gå upp, kommenderar 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 halv
tÖ~l på nacken, sända en fjärran h1ick mot överbyggnad.~n 
samt skrika ut >> OCh gös » eller , i m era k omplicerad e fall » ~ O'> . 

h stor fJaagning >> eller dylikt utan sä r skild förhoppnmg. oc . " . D .. . l1 atl detta skall höras av dem det vederbör. etta ar :!u a -
delcs onödigt och verkar under stunelom löjligt. Det ar all
deles nog att endast konunendera »Hissa flaggan »: allt det 
andra bör ju klmna följa automatiskt . .. .. . w . 

"1\Ieil även m ed vidtagande av dessa enkla forandrm ocll 
• < . f" l o l kan man ick e k omma fram till i allo tillfredsställande · or 1a -

landen. Detta hänger samman med , att vår gös har samm:l 
utseende som örlogsflaggan, ehuruväl elen har en helt annan 
betydelse. 
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Flaggan är H.ikcts symbol , och så länge den hhlser p{l ett 
örlogsfartyg i s trid , är far tyget ett lydigt instrument i Sveriges 
t jänst. Dess strykande innebär, att fortyget sträcker vapen och 
överlämnar sig till fienden. l\'agon dylik innebörd har gösen 
icke alls. och den blåser för övrigt icke under strid. Intill 
upplösningen av unionen med Norge hade också den svenska 
unionsgösen ell h elt annat utseende än flaggan. I l{mgt för 
gång na licler hava visserligen svenska örlogsfartyg - i likhet 
m ed en del andra nationer - hrukat föra fl agga även på p a
pegojmast cn, gösstakens anherrc. An ledningen därtill bör, s ~t 
vitt jag kan finna , hava varit, all det under dåtida slricler -
i tät krutrök och på närmaste håll --- var av betydelse att 
kunna skilja vän från fiende, även då endast en del av denne 
var synlig, exempelvis en ur röken fram dy k ande skepps bog. 
Även där borde då örlogsflaggan visas. ::\[en dylika förhållan
den råda icke numera . Också finna vi hos det övervägande 
fler tal e t av m era framträdande sjönalioner, såsom E ngland . 
Fören ta staterna, Japan , '1\skland och Italien . äYensom i Ar
gen tina , Brasilien och Chil e en fn'in örlogsflaggan skild gös. 
medan av större n a tion er endasl Frankrike saknar sådan. 

Vad följer nu i praktiken av all gösen liknar örlogsflag
gan. Jo , att samma dukar, som ena dagen hissas såsom ör
logsflagga och därvid få sin höga innebörd och vackra hon 
nör, en annan dag uppenbara sig s;tsom gös och dä rvid all
deles icke äro det ena eller få de t andra. Ja detta iir till och 
med ett vanligt förhållande på grund a v elen b egripliga före
skriften at t flaggor och gösar , som hissas vid högtidliga till 
fällen , skola h ava större dimensioner än d e, som eljes använ
das. Vardagsflaggan bliver därigenom ofta nog sönclagsgös. 

Nu vore det både omotiverat och lönlös t att , därföre att 
gösen icke är n å got annat än en örlogsflagga, söka uppamma 
liknande aktning eller föreskriva liknande honnör för gösen 
som för flaggan. Helt naturligt omöjligt, just därföre att gö
sen ick e blåser under slrid, icke symboliserar fosterlandet och 
icke u tgör ett kännemärke för fart~rgets okränkta 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 national-

flaggan 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 sar

skild örlogsgös. Härvid borde dock icke en fyrkantig bla 

flacr«a med n-ult kors ifrågakmnn1a - motsvarande den norska 
bb b 11 c n 

<>ösen - ty en sådan avviker enligt mitt tycke a t or l v\ 
b • bl " 
från nationalflaggan. Lämpligare synes nug vara en a, Ul l-

gefär kvadratisk flagga med tre gula kronor. Skulle denna 

efterbildning av lilla riksvapnet icke ::mses 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 det 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 förnämlig 

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 an

nat 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 

' bl:> ... l 
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 sa

Jul, 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 förtyd

ligas. 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 be

fälstecknen bliva da lättare att skilJ'a at och en amiralsflacrcra 
. ' 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 flagg

lagen samt att - oberoende 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 använ

dande eller väderleksförhållandena göra det olägligt; 

alt lämplig honnör gives flaggan alltid då elen hissas , ned

halas 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 vä

derleksförhållanden. 
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 tankeex
periment hos elen marinmeteorologiska expertisen. In- och ut 
.ländska marintidskrifter hava under dc senaste :'\.ren behand
lat denna fråga från olika synpunkler och praktiska erfaren
heter hava ~tve n vid elen sjögående delen av flottan låtit denna 
specialväderlekstjänst alltmera framstå såsom något självklart . 
Väderlekstjänstens existensberättigande inom flottans arbets
ram. torde sålunda knappast längre vara ifrågasatt , fastän upp
fattningen beträffande dess betydelse för de olika i flottan in
gående 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, vil
ket 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 det kommande sjökriget 
och kräver motsvarande beaktande; flottans ledning ser m ed 
oblida ögon en ny blomma växa fram i elen urskog av spe
cialistfrågor, som redan nu hiinger som en mara över elen m o
derna flottan . 

Det torde därför vara utav ett visst intresse alt med led
ning av dc praktiska erfarenheterna och med undvikande a Y 
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·alla cxperlbclonacle utopier försöka avgöra, i viikeL avseen 
dc och i vilken mån meteorologien av i dag kan förväntas ut
göra 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) , fram
håller i huvudsak följande : Frånsett enstaka undanlag -
exempdvis amiral de H.uyter - har sjökrigskonsten hittills 
icke räknat med väderlekens sannolika beskaffenhet på strids
området under 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 utnyttjan
de, vilket gäller även världskriget. Möjligheten av en 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 utnytt
ja alla resurser för försvaret hava framkallat en annan upp
fattning beträffande meteorologiens betydelse i sjökriget. Sär
skilt 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~rdehe 

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 iglw
lerna 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 san
n olikhetsgrad. En prognos med enelast 50 % sannolikhet är 
icke enelast utav r inga lWlla utan kan i vissa fall bli a,· ska-

T idslo1'i f t 'i SjÖ?'äsendet. 13 
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da. Beskjutningen av Hartiepool den 15- 16 dec. 1914, som 

1·edan uppmärks::unmats av H. Kritzinger, är ett varnano~ 

exempel. Redan vid företagets förberedelse visade sig väder

leken medföra besvärligbeler för flottan , som förespråkarna 

för den moderna flottans sjövärdighet allt för gärna glömma 

bort. Jag vet ej. huruvida felet redan då låg hos väderlek~ 

tjänstens prognoser eller hos ledningens uraktlåtenhet att be

gära specialprognoser. Frånsett det ständiga uppskjutandet 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 stridskrafter vicl 

Humber, redan nästa dag vid Swarte Bank i en svår nordost

storm 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 spa

ningsrapport och nu åter skulle lämna flottan den sista för 

företagets igångsättande avgörande spanin gsrapportcn , kunde 

på Doggers Bank den 12 dec. icke hålla den svåra sjön var

ken över eller under vatten. Först på natten kunde man tänka 

på att avgiva den överenskomna radiosignalen till flottan , m en 

då befanns radion vara oklar, enär antennen, som. sjögången 

slitit sönder, efter hopsplitsningen blivit för kort. 

Den av Flottenleitung så mycket efterlängtade signalen 

kunde icke sändas förrän den 14 dec. Omedelbart därefter 

erhöllo Konteramiral Hippers spaningsstridskrafter order all 

börja företaget under den instundande natten. Men på grund 

av det långa dröjsmålet hade man nu råkat in i nymåneperio 

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 engelsmännen redan den 14 dec. hade 

fått reda på att tyska sjöstridskrafter på morgonen den 15 dec. 

skulle lämna Ems. Små orsaker, stora verkningar är säker l i· 

gen en sanning, som även den mest sjövärdiga flotta bör kom 

ma ihåg. 
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G ta v siirskilt stor be lydelse blev emellertid väderlekens 

överraskningar und er själva företageL ?\Iecbn flottans lednino· 

på grund ay den sista väderleksrapporten från Seewarte räk~ 
uade med svaga vindar, överraskades de tyska spaningsstrids 

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 Sca

pa Flow fingo vända, seelan hela bryggan på elen förra med 

förlust av flera människor bortsopals av stormen. Jagarna 

had e ej alls kunnat utlöpa). Slagkryssarna hade då uppnått 

den brittiska ostkusten. Den oväntade hårda vinden ställde 

Amiral Hippcr inför det svåra alternativet att antino-en fort-
- o 

satta marschen mot och beskjutandet av kusten utan kryssar-

nas och jagarnas hjälp , vilken var av allra största vikt med 

hänsyn till u-båtar , minor och den försvårade navigationen 

eller att avbryta hela företaget sedan slagkryssarna 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 sannolikhetsprocent av förslagsvis 75 % torde vara 

det minsta kravet på en strategiskt användbar prognos. Den

n a sannolikh etsprocent kräves emellertid i allmänhet endast 

beträffande vissa meteorologiska element, som äro av intresse 

för sjökrigföringen. I stort sett koncentrerar 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 vindriktningen en viss 

roll för artilleristerna, men även dennas betydelse har redu-
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cerats 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 betydelse· 
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 galunda likgiltig för flottans ledning. därför att artillerifar
tygen äro sjövärdiga. Visserligen är artilleriet 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 Hartle
pooL Den strategiska u-båtspaningcn blev försvårad . Krvs
sarna »Boadicca ,, och »Blanche " med sina 3,400 ton fingo 
återvända till basen. ,, strassburg » - 4,550 t. - lumde ick e 
använda 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 ringa 
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) överlägsna hastighet. på grund 
av sjögången icke längre kund<' utnvttjas. Kryssaren »Kol
berg ,, (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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avslåndsmätarplattfonn 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 ~paningsrapporlcr, enär raclioLDkcla 
geL 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 Beaufort , 
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 med sina 
G--700 ton - men att s1ridsvärdel hos flottan i dess h elhet. 
clo.~k Yaril så pass reducerat, a ll den 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 vcrklighets
frammanclc . 

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 mc
r~ 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 med 
tyska spaningsslridskrafter , 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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räll l'örul en vit bogvåg. Intressant är att fartyget först trod 

des vara en fiskeångarc , sedan ett örlogsskepp och slutligen . 

enär man trodde sig se en Lrebensmast, en slagkryssare. »Stral

sund ,, öppnade elden på 48 hm. Först härefter igenk~inde -, 

fienden såsom några kryssare av s ladskbssen. Till Amira l 

Hipper avgick kl. 1238 meddelande om fientliga pcmsorkrysso

re . De efterföljande kryssarna >> Strassburg >> och >> Graudenz 

hade följt med ledarens gir och fartökning vid eldöppningen 

utan alt se anledningen härtill. Först då fienden öppnade el

den , räknade >> Sirassburg » trC' , >> GraudenZ >> två engelska krys

sare. Kl. 1300 s{tgo de tyska kryssarna plötsligt, hur de väl

diga konturerna av II. brittiska slagskeppseskadern framtriid 

de på 50- 60 hm ur dimman. >> StralsmHh låg just i gir, m en 

lade omedelbart diktroder, medan signalofficeren avgav den 

kort förut uppsnappade engelska igenkänningssignalen KF 

vilket synes ha varit räddningen. Kl . 1320 voro de fientlig:, 

linjeskeppen åter försvunna som en fan tom. II. engelska slag

skeppseskadern under amiral YVarrender siktade kl. 1315 plöts 

ligt några kryssare och jagare på kontrakurs. Tack vare 

att dessa fartyg gåvo den engelska igenkänningssignalen, troel 

de slagskeppseskadern sig först se engelska fartyg. Detta miss

tag varade visserligen icke längre än 2 min u ter, men denn a 

tid räckte för atl de tyska fartygen, försvinnande ur den cmt 

regnbyn i elen andra, klarade sig nndan dc engelska 3-1,5 cm. 

kanonerna. Redan innan ett enda skott hann lossas på d2 

engelska slagskeppen , hade de tyska kryssarna och jagarna 

försvunnit i diset. 

Strax före slaget vid Doggerbank hcordrades jagarna a1l 

måla dc aktra skorstenarna röda, för att undvika oklara si

tuationer i den cl:\liga sikten. De engelska kryssarna >> Aurora 

m ed 15 jagare och >> Unclaunted » med 13 jagare blevo försL'· 

nadc vid utlöpande genom dimma. Under själva slaget öpp · 

nade ,, Lion >> kl. 952 elden redan på 200 hm, medan de tysk a 

slagkryssarna på grund av lavettkonstruktionen icke kunde 

öppna elden förrän mellan 190 och 185 hm. Denna lavetternas 

mindre elevationsmöjlighet hade man godtagit för att vinn a 
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bättre pansarskydd, enär man ansåg en sikt av över 19 km. 

vara et t undantag för Nordsjön (obs. klima tologiens betydelse 

för flottan ) . 

Dessa exempel för vindens och siktens betydelse torde vis::t 

att åtminstone dessa meteorologiska element i praktiken in . 

gripa mera i flottans verksamhet än ett endast ytligt fredsre ·· 

s~no~11ang vill göra sannolikt, i synnerhet som flyget , som 

har JCke alls berörts, ökar den moderna flottans beroende av 

väderleken på clt sätt, som under niista krig säkerligen kom

mer att medföra många överraskningar för flottans lednino. 

Fredsmanövrarna låta ana, \'ad som kan och sannolikt kon~
mer att hända i nästa krig. 

.. ~n ~trategiskt användbar prognos bör allts{t förutsäga 

sarskilt sikten och vinden m ed en sannolikhet av försla uwis 

minst 75 %. 
0 

.. Kravet på prognostidens giltighet är olika från falltill falL 

Oselföretaget krävde en giltighetstid av tre dagar, m edan i 

vissa andra fall en sextimmars-prognos redan är tillräcklig. 

A v det hittills sagda torde framgå att väderleken vCI·kli

gen fortfarande har sådan betydelse för flottan att en god 

prognos måste medföra avsevärda taktiska och strategiska för

delar samt vilka krav man bör ställa på en sådan prognos. Det 

kvarstår nu att undersöka, vilka möjligheter en modern väder

lekstjänst hur att tillgodose dessa krav och på vilket sätt dessa 

möjligheter kunna utnyttjas för sjökrigföringen. 

Det enklaste sättet att bedöma den moderna väderleks

tjänstens prognosmöjligheter är givetvis en statistisk under

söknin g beträffande de resultat, som väderlekstjänsten under 

de sen aste åren ås tadkommit, m . a. o. en undersökniua be-

träffande den moderna prognosens sannolikhet. 
0 

Enligt Statens Meteorologisk-Hydrografiska Anstalts års

berättelse för 1930 var >> Varningssannolikhet m ed storm >> för 

åren 1921 - 25 i medeltal 60,7 % och för 1930 63,8 %. Dessa 

siffror säga således att för det fall, då storm inträffar. ha m i 

'60, 7 % resp. 63 ,8 % fall varning utskickats. Beträff~nde de 

stora vindstyrkorna (11- l 2 B) hava l 905- 14 försummats 



- 194-

11 ,5 % varningar, 1\J30 10,0 .%. Enlig gällande instruktion 

för underrättelser om stormvarningarna skall stormvarning:, 

lelegram avsändas på fönniddagen ell er :enast kl. 12, d :1 

vindslyrkan till sjöss vänlas under eftenmddagen eller nat 

ten eller påföljande morgon före kl. 08 uppgå lill minst 7 11 

(minst styv kultje, vindhastighet minst 12_ m eter i .. se k u :ld(' ll i 

eller motsvarande på kvällen. Stormvanungarna aro ~aleclcs 

20 timmars vindprognoser. 
. 

EnJiat en stalistik av E ld1o1m för slormva rningsresulla

ten från \mögen, Torekov och Skanör från l nov. l 905 till 

J l okl. 190(1 (396 dagar) var medeltdiffprocenten för 7 Bcau

fort 63 %, 8 B eaufort 65 %, 9 Beaufort 7 8 % samt l O Beau 

fort 81 %. Sannolikhetsprocenten för vindprognoser har un 

der de sen aste 25 å ren således varit tämligen oförändrad. 

Beträffande siktprognoserna kan en sådan jämförelse ty 

vä rr ej företagas , enär inte t som helst statistiskt nwt:rial fin 

nes. Sik tprognoser utgöra em ellertid e tt a vsc~ä~·t mm dr e ~~-l 

forskat kapitel än vindprognoser. Prognossvangheterna l ur 

de olika meteorologiska elemen ten ökas ungefär i följande ord 

ning: v indriktnin g, temperatur , vindstyrka, n~olnighet , sikt. 

nederbörd . Det är således icke att antaga att stk1prognoscrn n 

för närvarande uppvisa större träffprocent än vindprognoscr-

na, Mminstone kan det icke siffermässigt bevisas. o • 

Dessa officiella siffror framkalla intrycket a v att atmmsto

ne vindprognoserna icke gjort några större fr~msteg , i ... "i!kel 

fall den moderna meteorologiens m öjligheter vid d en SJogacu 

de flottan und er försvårade krigsförhållanden givetvis rnåste 

ifr ågasättas. Dylika slutsatser m ås te em ellertid anses överil a 

dc av i huvudsak följande skäl : 

Det n yss r elaterade stormvarningsresultatet är ett medel

tal av hela svenslut kus ten. Vissa kuststräck er b juda s törre 

vrognossvårigheter än andra och dra därigenom ner helhet~

resultatet. Så lunda ligger varningssannolikhet med storm vu! 

Kattega Ulmsten och Bottniska kusten 1930 under 60 %, me

dan hela Östersjön upJWisar en varnin gssannolikh el med storm 

a v nära 70 9;;, således r edan ett p r aktiskt användbart r es ultal 
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Vidare kiro dc atmosfäriska störningarnas rörelser under vissa 

årstider avsevärt mera oregelbundna ~in under andra , vilket 

återigen försämrar hclhetsrcsultatet. Hedån med hänsyn lill 

rustni~1gstävJan , som kräver utnyttjande av alJa ntöjJigheter. 

har rad att alldeles ignorera prognosmöjlighcterna, därför att 

enstaka kuslormåden under vissa, ;'u·stidcr uppYisa en dalig 

dessa synpunkler frågar man sig, om man under den mod erna 

statistik . Jag tror, att frågan bör besvaras med n ej . 1 så fall 

uppkommer em ellertid fr iigan, om icke prognosens praktiska 

användbarhet trots ovannämnda statistiska r esultat p<l något 

sätt kan uppdrivas ytterligare och p ;) vilke t sätt rl c tta lämpli 

gen bör ske så långt fJollans strategiska oc h tak ti ska intres

sen beröras. Det synes mig vara Hi m pligt a t t framföra dessa 

t~nkar i form a v ett försJag till , hur met eorologien ren l prak 

tiskt borde ha utnyttjats Yid OYan anförda »Hartlcpoolföretag ». 

Dr. Krilzinger har i sin art ikel »\V etterkunde fi.ir die Sce 

stratcgie_» på ett sy n nerligen intressant s~itt visa t, hur en nog

grann dwgnos hade medfört en strat-egiskt bättre användbar 

prognos eller m. a. o. en prognos, som hos floUans ledning 

hade medfört en uppfattning belrät'Lmdc väd erJekslägcl , Yilken 

haJp varit rakt motsa tt den, som då verkligen gällde>. Den 

officiella väderleksrapporten , vilken ensamt fick tjänstgöra så

som m eteorologiskt underlag vid bedömning av detta viktiga 

företag, berörde icke alls förh ållandena i opera lionsområdet 

samt nämnde ingenting om siktförhållandena. Sa marbetet 

m ellan väderlekstjänsten och flottans ledning hade således va

rit minst sagt mycket löst. Bättre kontakt med den m eteoro

logiska fackkunskapen synes således hava varit clt primärt 

krav. Enklast och bäst torde denna kontakt ha skapats genom 

en flottans egen spccialvi.idcrlekstjänst i ledningens omedelba 

ra närhet. I dag anses en särskild specialväderlekstjänst vid 

varje flyghamn såsom något sjä lvkbrt för att samrådet mellan 

flygaren och meteorologen skall bli så effektivt som möjligt. 

1-Iur m ycket viktigare är då inte en sådan specialväderleks

tjänst för en h el flotta! 

Den meteorologiska rådgivning.~n till flottans ledning h a de 
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då skett i form av m eteorologens föredragande av den senash 
synoptiska kartan inför ledningen, varvid sådana meteorolo
niska 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 prog-
1105 kunnat lämna följande upplysning: Det är icke säkert, men 
det är möjligt att kallfronten kommer att n1öta under företa
get. (~'lera tror jag icke att Dr Krilzinger i verkligheten had f' 
vågat säga med hänsyn till de allvarliga konsekvenser, som 
ha~1s 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 vationer 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 anvanda-. 
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 frontens 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 ed
delande om den hårda ~\'V -vinden hade varit tillr~i.ckligt alt 
lämna ledningen en tämligen tydlig bild över dc väderleksför
hållanden, 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 underlycland8 

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 meteorologi<;k t 
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lwnskaper och erfarenheter. Särskilt de praktiska meteoro
logiska erfarenheterna äro av vikt. 

Om det finnes en strategisk meteorologi så finns det emel
lertid även en strategisk klimatologi. På samma sätt som den 
moderna armen systematiskt utforskar sina eventuella opera
tionsområdens topografiska beskaffenhet, på samma sätt bör 
även den moderna flottan vara väl förtrogen med sina even
tuella operationsområdens klimatologiska förhållanden. Bor
de det icke ha varit ett välkänt faktum att sjögången vid Dog
gerbank från viss Yinstyrka antager bränningskaraktär och 
således blir ytterst besvärlig särskilt för jagarna eller att ebb
strömmen vid Hartlepoolkusten, då elen löper mot vinden. 
framkallar särskilt grov sjögång och att detta fenomen upp
hör redan några distansminuter längre ut till sjöss? 

Att en flottans egen specialväderlekstjänst i samband med 
lokalmeteorologiska erfarenheter och utnyttjande av alla , sär
skilt flygets , observationsmöjligheter verkligen kan medföra 
goda resultat, visar vår flottas sista krigsövning, där en kust
flottans väderlekstjänst enligt ovannämnda principer för första 
gången varit anordnad. Omständigheterna medförde visserli
gen 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 intres
santar e förhållanden i synnerhet med hänsyn till sikten. l:t
av 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 från 
omkring kl. 0200: dimma flerstädes nära kusten. Dimman 
kan förväntas upplösas kl. 08 frånsett enstaka partier, väder
lek : regnskurar. Vidare framhölls för flaggen och flygavdel
ningen att siktförhållandena frånsett lokala 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 edanslående k ar ta h ar 
jag å tergivit s iktförhållanden a i krigsområ.dc~ natten m ellan 
den 17 aug. och 18 au g. enhgt dels under liragavarande na tt 
anlä nda ol;servationer dels en ligt fartygens krigsdagböcker och 
flyg pl ansobscTYation cr. Inom det tätstreckade onn~det in ~.ill 
kus ten låg tjockan så gott so m allmiint, inom del nun~re lat
s treckade omr å det låg tjocka mycket lokalt och streckv1s. DPt
ta framgår av uppgifterna från r öd siclas fartyg. Medan )) :\'lan -

siKt 

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

Jigheten ,, observerade en sikt av endas t 1 dm. , konstal~ra<k 
jagarna 7- 15 dm. Av jagarna åter konstaterade dock >> V1da r 
tjoclw m ed sikt 0 ,2 dm. Hos torpe~båtarna 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 
konstaterade västvart sämre sikt, ostvart bättre sikt. Sanun~l 
iakttagelse gjordes av blft sidas flaggskepp p ft väg från Dan-
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ziger Gatt mot J-lävringc samt bla sidas flygs tridskrafter. .\.Ila 
dessa observationer och kartan Yisa att den uppfattning om 
väderlekslägel, so m från kustflottans väderlekstjänst m eddc
lades fl aggen och flygavd clningen, varit riklig, vi lke t emeller
tid icke är en följd av denna väderlekstjäns ts enastående prog 
nosfärdighet ulan i första hand en konsekvent tillä mpning av 
för u t anförda principer , nämligen ett fullständigt utny ttja n de 
a v und errättelscmöjlighctern a, så kortfristiga prognoser som 
m ed hänsyn till läget äro möjliga, och lokalmclcorologiska· 
prakti ska erfar 'nheter . All en sådan detaljerad orientering 
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 skilt för en i a rtill e
ristiskt avseende underlägsen styrka torde vara självklart. Elt 
konsekvent utn y ttjande av elen egna väderl eks tjän sten torde 
sannolikt även kunna framkalla en efter meteorologiska syn
punkter vald tillfällig iinclring i flYgspaningen s base ring. De t 
torde emellertid vida övers tiga ra men av delta arbC'Le aU ti tt 
fullo belysa alla i en sådan dimsituation uppträdand e taktiska 
och stra tegisk a faktorer. 

Dc anförda exemplen torde dock h a visat alt m eteorolo
gins utn~' ttjancl e Yid sjökriget redan nu kan m ed föra nYse
värda fördelar , fas tän den officiella träffprocenten av t. ex:. 
stormvarningarna måhända ännu icke allt id kan a nses var::1. 
1 illfreclsställande. 

Dessa fördelar vinnas em ellertid ick e genom a! t end ast 
lita på dc meteorologisk a teoriernas utvecklin g utan genom att 
flottan genom lä mpliga åtgärder sjä lv utvecklar den meteoro
logiska de taljen. Såsom samma nfa ttning tnrd e fö lja nde' syn
punkter härvidlag vara beaktan svärda : 

1) Flot tan måste i sin omedelbara närhel clisponNa en egen 
specialväderleks tjänst , som ii r ,·å l förtrogen med flottans 
spec iella förMtllandcn . 

2) Förskona personalen fr tm onödiga nwt eorolog iska teorier , 
vilka endast angå yrkesmänn en , men bibringa den prak
tiska lokalm eteorologiska hircligheter . 
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Några synpunkter på astronomisk 
ortbestämning. 

Ol·tbesUimnina, lerres ler saväl som astronomisk . 
Vid all b . .. lt r r"tt l IÖjli "l bör för ~äkerhcts vinnande s iravan vara a sa_.'l l o " 

minska felkällornas antal och storlek. För detta andamal pa · 

ekas Ocl·-a" i mtvicrationslärohöckerna dc iakttagelse r , som [J c. ·uc '"' · k "l l -.kola göras för att öka tillförlitligheten dels hos v!lrJC en_s 1 ' 
L . •• 11 · . . t o elle r ller"l Del [ram ortlinjt> dels vid sammansia n1ng a\ va · · '·. 

1 o 1·lcs bl .1 alt elen bästa ~ammanställningcn a v tvenne nr l-Ja . . " . ··u 
linjer är den, där obscrvationc_rna lagas på ~amma _sla _e ~ 
!-:.ljirn- och planethö_jder i dagmng och skymnmg el~e1 sol och 

( l l ) höjder p·'t cla"cn - ävensom, att vml<cln nw l-nuln- p anc- , ~ t>.. 0 . ··-rot i. var· lan ortlinjerna sk:Jll vara sa nara 90 . som moj lo 
1~1cn . 

· I" 11 . . ;;
11 ·>oo Det 'ir emellertid ofta, som dyhka obse1 -JC a ll\Cl n •' • ' • ·· l Yalion~möj1igheter av olika anledningar ej stå oden SJOfaran< e 

tt . i\J· har <.h C'ventuelll all Lillbuds eller a v honom utny ·. Ja s. · ' .:111 ' ' 
h~tlla sia till enbart solhöjckr med transporterin_g a v ~:n C~l 1 

t> 1 · 1 ' 11 · och for nu , J-Il" · För clctla sistnämnda fa l fram 1a es l or In.] C Il. " . .. . . . " "· l . ·yalion clr"gs läg els bestäm m au dc som lampltgt alt taba en ° )S~I 
' t · SO]Cll 1" 1 .,., V"I·tikalen - OCh en på 111.1ddag\'ll l)a JllOrctOJlCil - . . ·"' ' . . .. b · d ·· 1 t Del är emot detta fm-- solen i meridianen eller ess nar 1c . . 

1. t"lF" ts 1·3 cr här vill. fr nm-farinussätt , som seelan gamma t 1 dmpa · . t> • • • b [ l ·· . . · vcl·et nkt1at 1 ;UI -läcrg·a nåoTa svnl)tll1ktcr. ";\an )01, son1 m " '" · ,., 
t> t> • · • 1 fel llan oh-nat sammanhang hrul<ar framh~'\~las , ~nms <a .. 1

_ en mc_ ...... , 
Scl·vationerna till den minsta möjliga for att dangenom l s!OI ..,t 

c • . el" . . J)c s.,tt ulsträckning horl climincra osäkerhet 1 kurs och ISlans. · 
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Jörsi1:lighetsmått 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 asimutförändring, vilken inträffar i meridianen och 
dess niirhet (Ulff-Kaumanns lärobok mom. 190) och taga ob
servationerna på ömse sidor om och ungefär lika långt frfm 
meridi a npa ssagc n. Alt man då får sitt läge bes tämt n ågot 
senare på dagen lm·cle i de flesta fall ej spela någon roll , hu
vudsaken 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 Liden. som förflyter , mellan dc ögonblick, då solen är i l :a 
ver tika 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 ob
servationerna kan jag utan alt ortbestämningens tillförlitlig
het därigenom nämnvärt minskas, nöja mig med en bärings
skillnad 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 deklinationen N 23° blir tidsskillnaden 
mellan bäringarna 90° och 180° 5 tim. 4 min. men för bäring
arna 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 middagslägets er
h ålland e d . v. s. med solobservationer i eller i närheten av 
första vertikalen och meridianen och i stället går in för dylika 
på ömse sidor om meridianen och att man härvidlag nöjer sig 
med exempelvis en bäringsskillnad av 60° . 

Genom pejling skulle visserligen de båda bäringarna kun
na utrönas och observationerna därpå tagas , m en en beräk
ning av tiderna för observationerna. är, som av nedanstående 
exempel framgår , synnerligen enkel, emedan ingen större nog
grannhet erfordras. ~1an behöver icke hellrr taga häns~·n lill 
fartygets förflyttning för dessa ungefärliga beräkningar. 

'l'idskrift i Sjöviisendet. 14 
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Ex. Ett fartyg bellnner sig den 20. juni l 931 kl. l 000 svensk medeltid å '?r = N 59° 40', Lr = O 19° 35' samt går med kurs 260° och fart 10 knop. När, uttryckt i svensk medeltid, är solens bäring ungefär 150° och 210°? l) ZT i zon - l (= svensk medeltid) för solens meridianpassage uträknas enl. följ. schema: 
24t om 

- l t 16m (ung. L = O 19°) ------Q tg 22t ..am 
E - 11 59 

GMT = 10 45 

zk = (~)l 
ZT = 11 -!5 

2) Mot rp = N 60°, å = N 23° 1/2 och A = 150° erhålles ur Burdwoods tabeller en timvinkel = l t 20m. Denna timvinkel kan utan nämnvärt fel anses vara tidsförloppet mellan de ögonblick, då solen är i bäring 150° och i meri dianen samt från meridianpassagen tills bäringen är 210°. Första observationen bör alltså utföras 
1145- 0120 =kl. 1025. 
Andra observationen bör utföras 
1145 + 0120 =kl. 1305. 
Skulle observationerna utförts i l :a vertikalen och i meridianen hade tiderna blivit kl. 013·15 och kl. 1145. 3) Vid de enligt ovan erhållna tidpunkterna tagas observationerna, varefter beräkningar och konstruktioner utföras på vanligt sätt. 

Härvid är att märka, att man vid användandet av flottans höjdtabeller i de flesta fall kommer att röra sig på samma uppslag för båda observationerna - rpr och tr ung. desamnia, alltså samma a och b - , varigenom även räkningarna underlättas. 

J. Stefenson. 
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Meddelanden angående främmande mariner. )[cddeladc från )larinstabens Utrikesavdelning. 
(Februari 1\)32.) 

Amerikas Förenta Stater. 
t t :·t· 1500 ton och fö ra 5 st. 12,7 

Dc 3 nya jagruna komma a_ · JTI:l a ' . ]-an ]-onstrucradc för såv~tl yt- som luftmåL ..:m .s " · ~ 
(Proc., jan. 1932.) 

. "'r·· ·s··iJli>i» och , Idaho>> moderni-
'-']ao·,l-er)JJCn >> Ncw-nle~lCO >> , » 11 lSS l ~ . , 
u' "'b' .. 1 F ·d· t 1933 de bada sena-

l l) pi Jörstnänm<la bcra (nas ,u lg ' ~~ra;93~. n .DPn ,huvudsakliga föriindri ngen hestår i apterandot av J l t 
... f ... att trots detta kunna bibehålla farten, som 

>>bul gcs»,OClcC a1 or .. öclgats fråJlo·å det elektriska maskmcnct. man n "' 
(L. Y., 13. 2. 1932.) 

Stor·britannien. 
"T W ]- i Chatham, 

1-S aug. 1931 avhölls don sedvanliga >H' aYy- cc,, Portsmouth och Devonport. · . . amt 4 ubåtar I C Il a tham vor o moderna kryssa re och Jagare s p bl'l, · å J~· . f' ·Jao·cla U bOll 

L . som n ·]igen åtorkomJrnt :fr, n una, or '"' : ~v . -typ, l ~ . elen demonstration av D avis' räddnmgsapparat, 
Intresseraeos mes av t 

1
_ 

1 titthål På monitoren >>Marshal 
som ägde rum i en stor an~ mec ' · d t Operationer vid belgiska kusten un er 
Soulb genomgicks fartyge ·s 
världskriget. 

'IT 1 i . samt vi-I D evonlJOr t konserterade daglig,'n en .. n: l l aror ces ,er · 
Från >> Rodue~ >> 

sacles lcvancl<· b ilder ] rån Atlantflottans ovnmgar. 
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gavs uppvisning i livräddning med moderna räddningsappar atcr. 
Ha11gariartyget ,)Eagle>> besöktes a v massor av fo lk. En kopia aY 
ånga ren ,, J~ing vVo" angreps av hnesiska sjö rövare, varefter lmssa
gerare och hes>ittning Häclclacles" av en hä tbesiittning från , Nodo\ k,. 

I Portsmouih paraderade marinsoldate r i uniform.c r hån Nel
son's tid och gåvo en uppYisning av valdombyte på ,, Victory" undr,r 
samma tid. I en docka manövrerade en modell av , victory" un eler 
segel. I en annan (\ocka clcmost re rades c·n strid m ellan dt Q-skepp 
och en ubåt. Ubåten var »L 4», so m. t idigare rärldat passagerarna p i't 

ångaren »lrene», vilket fartyg öve rmannats av kinesi ~ka sjörövare. 
UndrroiJiee ren t'itclwr , som erhållit Victoria-]wrsct uneler amira l 
Cam pell på Q-skeppet »Dum·aven», tjänstgjorde såsom kontNcncier. 
Til l de i tondockor liggande slagskeppen var tilloppet av ilsld\clare 

m ycket sto rt . 
Vl·ckan het raktas såsom särdeles lycka cl. AskåLlaranlaiPn upp · 

gin go till: 

Chatham 
Devonport 
Portsm.outh 

•• •• ••• • •• ••• • •• •• • •• •• • o •• •• • 

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

91,49/ pPrSOllel·. 

75,768 
149,246 

)) 

Sulllma 316,506 JWrsonc·r. 

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

1Je G kryssarna av ,,(Jhampion »-typ, 1913, skola neclskrota s. 
, ])iarnonch, clPn siste av cle 8 jagarna av 1930 års program, l1a·· 

påbörjats hos Vickers-Armstrong. 
li.apporterna från signalövningarna nwllan brittiska örlogs- oe.h 

handelsfartyg umler 2. kvartalet. 1981. giva vid handen, att 1,177 öv
ningar ägt rum mot 1,290 under J'öregående kvartal. Endast i 4 i'a ll 

kunde fö rbindelse ej up]1 nås. 
Flottiljledaren ,J\ympentelb, som löpte av stapeln 29. 10. 19:11. 

mäter 1,390 ton , "för 4 st.. 12 cm :s kan. och gör 3G knop. 
(Proc., jan. 1932.) 

------

Med Storhritanniens emopeiska tvåmaksstandard är det il \:1 
ställ t. :Mot G6 brittiska kryssare om 36G,10t t on st å 25 Iranska on1 

203,917 ton och 25 italiPnska om 1.60,588 ton. I Jråga om jagare ocl1 
flott iljl edare äro F rankrike och Italien til lsammans c :a 30,000 1n1J 
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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-

CM. R., fPbr. 1932.) 

Frankrike,, 

. Vid flyga nfall sövning mot Bres t. har 
lull utsträckning va rvid hl a ·l · 1.1 

oWJlfll Hlll'änts. ' . . g,yCLS rUlll 

staLkns luftförsv ar övats 
för civil och milihir Pl'l' · 

llb. Pasea l och H · [-> Clll'l- oincRr6 ]lava åkrvänt jj]J Br·os·t o.[te" 
långfärd till Afrika. ' , , 

Kryssa ren DuplPi x har åtPrvänt till B. t f 
De nvlig·e 1 , .

1
.

1 
· · · 

1 
cs " ter provtur. 

" · n Je Vl J a c e 4 kryssarn a i. 1989 f .. • • 
a l·ses l,_vgga,; i St. Nazair• ·l 1 . . ~ ars ploglam, varav 2 

l 
o • . ' ~ · · t oc l . 1 va rd Pra llrest ocl L .· t 1 

('t1alht namnen:. Q Ioire ]V[ .. 11 . "[ · ' · 
1

. OtlPn, 1ava ' ' . aiSPl . PlSe ;, l•ntcalm o ·l CJ t 
sm ntli ga .gamla krys

3
arnamn fr. 191~ ' · · c 

1 
Ja ·caurPnault , 

]( ryssa ren Duguay-Troin, a vsed~l 
Toul on Pi'1Pr lång_färrl 1·1'll l · L · , \._0 011JPl'D3 

mnhonl. 

l'iir 2 esk. , har återvänt till 
mPcl bl. a. lmlonialministern 

(L. Y., den 2 jan. 1932.) 

Ub. L'Espoir, sjösatt den 18 juli 10 

P
å 6 l l o vill som den f örsta i l' I1 se··J· .t· o 

· u J., tar pahörjat provtur. ~ 
Marinministern har utsänt cirkulärskrivcl o • 

att. utveckla sportPn, och särskilt . . . . se pap~kancle vikten 
Frans\ · fl . sunmng, mom mannen. 

l
. ·' .. ,a . ottans yngste . amiral, Darlan född 1881 har hiscat 

sitt JP r H lst('cken å kryssaren F och. , ) ~ 
(L Y. , den 9 jan. 1982.) 

---- --

. Viceami ral BPrtlwlot, seelan kna' 11" t o • • - • • 

t J.ute i Cherhouro· har cft ·t ·''tt I I e .t _m tJllbal~a prefPt mari-
t . ,.., ' · .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 av 
befälst.o ·l· . ' o l lOgs a posterna på pr• kas. Berthelot har hissat sitt 

'c ,p n a .;:ryss aren Pri11 t 1 · · SPau i Orienten. . . l augP ., som S{a\1 r rsätta vValcleck-Rous· 

. Under befäl av kontm-amiral La!JoniP h . ·) :· 
Qlllbc•ron trakten .

1
t-fört da 

1 
. . at -· latta eskac\,• rn j 

' g- oc l 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 veckurs sti llaliggand<• Jör reparation av maskin 
hav<•ril'r ha1· slng-skcpprl .Tt>an Bart J~imnat Toulon. 

(L. Y., l() jan. 1932.) 

Polska ub. R.v3 har anlänt t ill Clii• rhour g- från Gdynia dtn Pil 
sYi't r resa . 

Trots dåligt väder har 2. lätta <·sk::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 Arenas 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'rui
sering i Brest. Fartyget beräknas färdigt nästa år och konuncr då 
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 »Deutschland>>. 

(Proc., jan. :1902.) 

Det nya slagskeppet 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 >> Deutschlancls >> och alla slagEartyg 
utom >> Hooch, >> Renown >> och >> Rcpulse>> . 

(N. M. R. lO. 2. 1932.) 

En med stor hemlighetsfullhet omgiven, ny fransk luftvärns
kanon 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. Krys
sarna (>> Jean-cle-Vienne>>-typen) erhålla 9 st. 15 cm:s kan. uppställda i 
tre trippeltorn på förskeppe,t liksom på >> Nelson>>-typen. 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. 

Dc tre kryssarna av »Duguay-Trouin>>-typ av år 1922 uppgivas 
hava kostat 87 milj. franc stycket medan de nya 1.5 cm:s kryssarna 
beräknas till 216 milj. franc. Av 10,000-tonskryssarna kostade >> Tour
ville>> l37 milj. f r anc och elen uneler byggnad varande >> Algerie >> be
räknas till 238 milj. franc. 

(M. R., febr. 1932.) 



-- 210-

Portugal. 

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.) 

Ryssland. 

En artikel 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 uppHlggniugeu 
åt sina artiklar. Det 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 kamrat Stalins historiska brev över
huvudtaget omnämnts däri. 

Sjöstridskrafternas partiorganisation bör taga haml om clPnna 
sak samt förhjälpa tidskriHen borttaga de grövsta principieLla bri s
ter, so m clPn nu l1ar. Detta är vår flottas och vårt partis uppgift» . 

Enligt en senare uppgift i ovannämnd tidning >> Röda öste'l·sjö
fJottam> (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 sjö
krigs- 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 
görande c:a 5 % av totala budgeten . 

(l:'roc ., lehr. H)3:Z.) 

Aum. Ehuru rubeln icke är officielt notmad i Sverige, riiknadt' s 
den 1 mars med en ungeJärlig kurs av 2,68 kr. I svenskt mynt 
skulle 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. 
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Turkiet. 

En tysk marinkommission har anliint ti ll KonstantinopPl för 
att vara rådgivare i marina spörsmål. Det uppgievs på sina håll, att 
chcisskapet på Sultan-Selim ska ll anJöl'i ros å t en tysk o:Liicer. 

(L. Y. , 13. 2. 1932.) 

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 projPkliler 
ocli jOO trätiar = 2,H %. 

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

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 L' r i c t: 9,2;)2 prn 
jekti.lor och 107 t.räfJar = 1,1;) %. 

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

Diverse. 

Efi.L•r en sammaJJ 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 . .... . . . . .. . 
Storbrit. o. N. Irland 
A.r gentina . ........ . ..... . 
1-lolland . ... . . . ... . ...... . 

18,13 
11,48 

8,48 
8,21 

Spa n iL' n . . . .. .. . ........ . . 

~ovjPtrysslancl .. . .... .... . 
Not·g·c ...... . .. . ... .. . . . . . 
L'ortugal ... . . . .. .. . . ... . 

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



l ta lien 
l'örenta staterna 
Chile .. .. . . .. ........... . 

Sverige 
Belgien 
J ugosl a vi en 
Schweiz 
uruguay 
Finland 
Estland 
Japan .. .. . ...... . .. . . . .. . 

]_ett] and ... ........... . .. . 
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7,92 
6,84 
6,73 
5,60 
5,11 
4,71 
4,64 
4,60 
4,59 
4,41 
4,04 
3,99 

Tjeckoslovakiet 
Rumirnien 
Grekland 
D anmark . ...... . .. . .... . 

Cuba ................... . 

Polen 
Australien . . . ... ... .... .. . 

Mexico . ....... . ... . . ... . 

Tyskland ............... . 

Nya Zeeland ......... . ... . 

Osterrike ..... ... . .. ... . . 

UngC'rn 

(Foreign Policy Reports, Vol. YII, N:o 20, dec. 9 1931.) 

3,4;) 
3,43 
3,39 
3,3, 
3,33 
3,07 
2,7(\ 
2,73 
2,70 
2,35 
2,17 
2,01 




