1933.
96:e årgången.
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Dardanellerna.
En studie av e tt oavslutat kapitel i sjökrigshist orien.
Ingive t till Kungl. örlogsmanna sällskapet jämlikt
stadgarna, § 31, av ledamoten ETicson.

J\apoleons yttrande: »La poli. Liquc de tons les Etats est
dans leur gcographic » illustrerar på ett glänsande sätt Hysslands
ständiga strävan mot Konstantino p el och Dardaneller na. Drömmen att en gång b ehärska denna strategiska knutpunkt häg rade under århundrand en i den r yska kejsarborge n och sysselsätter än i dag Sovjetryssla nds imperialisti ska ledare. Problemet är, enligt m å ngas åsikt, än m er aktuellt i våra dagar
än före världskrige t.
Innan d c haitiska randstatern a avskildes frå n det r yska
kejsardöme t, under den tid, d å Hyssland hade m er än en enda
hamn i Östersjön, halva å ret blockerad av is, gingo 72 %
av all rysk spannmålse xport och 42 % a v h ela den r yska
exporten genom Darclancller na. l'\u hava förhållande na än
m er skjutit denna ulfartsled i förgrunden: d e rikaste sädesfälten och de vi kti gaste industricen tra andas allt livligare genom det r espirationso rgan , som utgöres av Svarta Havet och
Dardanellcr sundct , under de t export en över Östersjön m ed naturnödvänd ighet minskats .
Tngcn lär väl lro , att Tchilcherin , då han i Lansanne för svarade den turkisk a suYeränitete n över sund en, härmed frångick d en n ediirvda ftstundau till kontroll av Dardancllcr na.
TidskTift i Sjöväsendet.
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Nej , han valde den biis la av två dåliga utvägar: lå ngt hellr ,
rent turkiskt inflvland c än en internati onell kontroll, som
kanske för oöver~kilcllig lid omintetg jorde en framtida ex pansion i denna riktning. Länglan till alla ganunal~·ys~an.
religiösa pol, Agia Sofia i Konstan tinopcl , förmäler s1g Ick e
längre med längtan till havet , ej heller ~iro dessa synpunk le r
mo~ivet till Sovjets aklttella str ävanden , men så är cle nuva rand~ slyresmä nnens Yiirldspolitisl\a mission i så mycket störn•
behov av utloppsk analer. and liga såväl som materiel la.
Att l anken alltjämt dröjer vid elen nästan program matiska
strävan alt tdinga fram i denna riktning - ~Hla krig me d
Turkiet under dc två sis ta århundr adena visa sanninge n hära >
__ ~ir otvivelak tigt och finner stöd icke minst i den för några
å r sedan gjorda förskjutn ingen av sjöstrids krafter från Finska
Viken till SYarta havet.

Tre ganger hava Dardand lerna under dc senaste lv~t sek lerna utsatts för angrepp från sjön västifr[m och tre gån ger
hava angripar na med blodig land fått draga sig tillbak a. Hi storien har varje gång upprepa t sig, utan att dc dyrköpta lär domarna tagits ad notam. : vJånne skall etl framlida angrepp
ännu en gång brytas mol dc legendar iskt ointaglig a klippor na på Gallipoli ? Eller skall angripar en, vis av de vunna er farenh e terna, söka betvinga det åtråelda sundet från lanelsida n
eller ostifrån över Konstan tinopel och Mannara sjön?

Redan vid analysen av de tre Dmdane llerexpe ditionern as
politiska bakgrun d finner man vissa i ögonenf allande likheter.
Den »kunglig a polska republik ens » konung, Augus t l~! '
hade år 1763 avlidit, och man stod inför valet av en eftertradare. Katarina den stora i Ryssland , Fredrik den andre i
Preussen , till och med Österrik e, Frankrik e och Turkiet följ de med spänt intresse den polska valstride n meUan prinsen a v
saxen och den av Hyssland stödde Poniatow ski. För l{atarina
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gälld e det i första hand atl av Polrn göra en lycklig n.lsallstat, under det Fredrik U m ed glädje såg land et försvaga s
under inre splittring . Hans åtrå stod främst till en anknytning med Ostprcus sen -- d~t liksom n u existerad e den polska
korridor en . Frankrik e och Turkiet sitgo m ed ovi lja hur barriären mot Ryss land al l t mer försvagade~: Sverige hade satts
ur spelet Polen var pa väg :llt störta samman och därefter
skulle tvivelsu lan luren komma ti ll T urkiet. Österrik e var
till del yttre Fra nl.;;rik es bundsfö rvant , m en när uppgörd sen-;
stund sederme ra var inn e -- vid Polens första delning ·- höll
sig Donnam onarkien framme och tog sin del av rovet.
Luften laddad es emellert id alltmer . och till sist slog gnistm1
över. Indirekt slöeld och direkt påverka d av Frankrik e, förklarade Turkiet [u· 17 6D krig mol Hyssland ; barriäre n måste
bevaras och del ryska imperiet hållas inom sina g;,ränscr.
Men, det var först efter mycken tvekan , som sultanen , trots
Divanen s motsbln d , Hit förmå sig aU träda i bräschen för
F rankrike s OC'h Västeuro pas sak. Under detta krig s~indcs en
rysk eskader till \Iede lh avel för ::ttt uppvigla grekema mot
Turkiet och därefter angripa Konstan tinopeL
Situatiol len år 1807 var rin mer lik den som föregick Turkiets inträde i världskr iget. I stiillct för att, som 1914 var
fallet , under ungturk arnas tryck väga m elJan centralm akterna
och dc allierade , kämpad e olika partier år 1807 alltseelan freden i Amiens mellan anslutni ng till Frankrik e å ena sidan
och England , Ryssland s allierade , <"t andra sidan. De tv:'\. förgrundsfi gurerna , England s och Frankrik es ambassa dörer i
Konstan t'inopcl, Arhuthn ot och Sebaslia ni. förde unelerha nd lingarna med sällspor d skickligh eL Fransma nnen hade sitt
förnäms ta vapen i l'\apoleo ns sagolika framgån gar och engelsmannen stödde sig främst på den brittiska flolt~ns herraväl d e
i Medelha vet. Detta är också a nledning en t ill , alt Sebastia ni
i första hand sökte förmå Porten alt slänga Dardane llerna för
alla ryska far tyg . Samma tanke inspirera d e den tyske am
bussadör en vVangen heim m ånadern a före det stora världskr i gets utbrott.
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För<>ävcs kämpade Arbutlmot mot Frankrikes växand(
inflytan~c. Han fann till slut ingen annan utvä~ än a"tt begär~~
hjälp av en engelsk eskader, som inom kano1:hall fran Sta1~1
boul skulle tvinga turkarna till eftergift. L1ksom Churchill
hundra år senare ansåg han att ett sådant företag borde kun na utföras relativt lätt. Dc i turkisk tjiinst varande fransk a
officerarna skulle säkerligen icke kunna sätta dc förfalln~1
forten i stånd.
Den engelska ambassadörens framställning ledde till ami
ral Duckworths anfall på Dardanellerna år 1807.
Det politiska förspelet, slutligen, till 1915 drs st01:a Dar
danellerföretag iir alltför väl känt gcnon1. bl. a. Churclnlls m c m.oirer för att i detta sammanhang behöva belysas.
Däremot kan det hava silt intresse att taga del utav någr:~
ryska dokument, som nyligen publicerats i fransk ÖYersätt
ning (de Lapradcllc, Eiscnmann, Mirkinc-Guetzhitch och H<'
nouvin: Constantinoplc el les detroits'1.
Dessa visa , hurusom man i Rysshmd, såväl före som u n
der krirret vacklade mellan önskan aU annektera Konstantinopel o~h 'att sluta fördrag med sultanen. Röste1:. höjdes äwn
för en anslutnin« till Tyskland ,om man blott danned kund(
vinna det efters~rävadc. målet. I England insåg man tidig!
vikten av att genom lockande perspektiv värma den rysk,
troheten , under det de franska diplomaterna i det längsta mol satte si« Sasonofs planer på annektion, icke minst med tank<>
på dc ~omplikationcr, som skulle uppstå med de övriga bal kanstaterna.
De ryska dokumenten avslöja iivcn en inlr:ssant bre'
växling rörande de förhandlingar, som fördes 1 Stockhoh' •
1916 1~1.ellan Dumans vicepresident, Protopof, och den tysk 1
finansmannen \Varburg , då den senare erbjöd Konstantinopel
som pris för en separatfred. Det ryska sammanbrotte.t gjonk
emeller tid slut på alla dessa funderingar. Det blev 1ckc d~l
ortodoxa tsarväldet förunnat att se sina drömmar förvcrkl 1
gade.
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Härmed ma salunda vara sagt, alt m.an vid stt.1diet av det
sista stora Dardanellerförclaget icke får glömma det rent ryska
intresset och inflytandet på händelsernas utveckling. DeL
väldiga militära företag, som igångsalts av Västmakterna, bör
icke undansk:vmma det förhallande, att Dardanellerföretaget
var ett ryskt intresse. .-\llclelcs särskilt har detta sin betydelse,
när man ay historien önskar draga lärdomar för framtiden .
De ryska bolsjevikerna giva sig sken utav att hava infört nya
lagar för del politiska spelet och i dessa dagar även för sjökrigsföringen, men undan för undan ser man dem slå in p<1.
gamla kända vägar, endas t etiketter och fraser äro olika. Del
dröjer icke länge förrän dc åter komma alt öppet söka sig till
sina föregangares upptrampade vägar. Då kunna historiens
lärdomar Yara Yärdefulla för dem, som vilj a rält bedöma
situationen.

Enär den ryska eskaderns opemtio n er i Medelhuo et un der åren 1770 till 1'i 74- äro föga kända i svensk sjökrigslitteratur, må desamma behandlas något utförligare än dc bådu
efterföljande expeditionerna mot Dardanellerna.
Den ryskrr flottan Yar vid denna tid ännu helt ung och
utan annan erfarenhet än den. som östersjökrigen kunnat
skänka densamma. 'C Lländska officerare, särskilt en gelsmän
och danskar stod o visserligen i Katarina II :s tjänst, n1en fur tygen voro alll annat iin slridsmässiga och besättningarnas
tillstånd lämnade :Hskilligt övrigt att önska. Ett tiotal linje skepp och lika många fr egatter kunde med största svårighet
hopdragas till Kronsta el t för att k la r göras till den phlner:Hl c
operationen.
Den turkiska flottans tillstånd var trots dess urgamla tra ditioner ej stort bättre. Fartygen voro ålderstigna och endast
ett fåtal und erböllos i fredslid för a tt indriva sultanens Dålagor bland öarna i Grekiska Arkipelagen. Vid ryktet om elen
ryska exp editionen lyckades man dock med uppbjudande av
alla resurser rusta ett treltiotal fartyg, som voro någorlunda
sjöklara sam l iclig l mecl ryssarnas ankomst till östra ~1ccle1hant
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Lat oss em eller tid till att börj a nH:d följa den ryska C\
peditionens öden .
Det ursprunglig a m oliwt till d e: n ryska planen Y<H a l
"enom Inilitära pålrvckning ar förm a d et under turkiskt o!..
helryckta grekiska fo1kel till uppror . Delta var även anled
nin,•en
till , all iiverh cfälel lämnad es i händerna p å en polili,..,
k cr -- Sovjets nutidssys lem har sakdes djupa rötle r - nä m
!igen en av k ejsarinnans gunst-lingar . greve :\.l exis Orloff, so11 '
uneler sig hade lrc a miraler , vardera chef för en eskader . F ör
gäves underhandl ad e Orloff m ed ::\Icdelhavsm aktern a om u pp
1åtande av lämplig a hamnar som stödpunkter ; endast Englan n
ställde sig välvillig till ex peditionen . Genom d ess förmedlin !kundc d c lre ryska esk adrarna. som en efter en . allt efter son •
dc hlevo färd igruslude , avgingo till ::\Ieclclhavet , göra välh1 ·
hövliga uppehåll för r epa rationer och provianl ering i Porh
mo u l h och i Port ?\lahon p a :\Ii norca.
E huru d e t är väl så fres tand e a ll dröja vi d d en rysk ;
fiollans oclysce. d ess misslyckan de i förelaget m ed Grekla1H
och dess märkli ga opera tioner runl d e g rekiska kusterna. m :
vi fatta oss kort för att nå fram till det väsen tliga , nämligen
ope ra tion erna mot Dard::mcller na.
Dessförin nan had e emelle rtid den ryska flottan genom en
lycklig »Coup ck main » med hjälp aY brttnna rc i grunden för stört den nyrustad c turki ska flott an Yid Tschesme. Det n u
den 17 juli 17/0.
~

~

L

Hyss a rna jublade, dc voro herrar i hela Ark ip elagen; t\.on
stanlinopel kund e blockeras och Dardanellcr na lågo öppn ·
framför dem . H ela flolian kunde gå in och ankra framföl
d en h eliga staden och diktera villko ren för sul tanen.
Men. i vilk et tillstånd befunno sig d e av Muhammed cfte.
Konstanlino pcls crön-ing 14 5;·~ anlagda hcfitslninga rna ? Lik som 1807 och 191 5 nn· d et sYnnerlig en ill a b eställt med förwars anordninga rna. D en franska ministern i l\.onstanlinop \:'1 fan n
em ellertid utvägar a tt sätta allt p il. föller igen. Under led:1in;..
av en fransk officer, baron d e Tott. reparerades d c gamt
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fo rten och batteri erna saltes i stånd a tt b juda en forcerande
sjös tyrk a spetsen. Likheten m ed d•2 två följande cxpeditio ·
n ern a är slående. J 807 var d e t ävenså franska officerare,
denna gång under ledning av de n engelska Scbastiani. som
Täddadc situationen, och 1915 var d et tysken Liman von San<:l er s, som spelade räddaren s roll.
Varför forcera d es d å icke sunrlet omedelbart , innrm he
fästnin garna hunnit iorclningsst ällas '? Liksom 1807 och 191 5
kunde man från sjöstyrkan se den livliga verksamhet en på
forten . Den engelska amiralen E lphi.ns ton , en av Orloffs eskaderchefer, föreslog förgäves clt omedelbart anfall. Orloff tvekade. E lphinston löp te ensam förbi d e första forten. Orloff
tvekad e fortfa rande och kunde icke förmå sig a tt följ a efter.
E lphin ston fick med oförrättat ärende ;tterväncla samma väg
h an kommit och lär seelan i förtvivlan och vredesmod h ava
satt sitt fartyg p;"t grund.
Turkarna h a de em ellertid få tt en välbehövlig övnin g i
h a nterandel ay sina Lunga, antik a kanoner, dock ulan alt kun na skada fartyge n - i motsats till vad fall et blev 1807. ~led
denna Orloffs ob esluts a mhe t i d et avgörande ögonbli cket förlorade r yssarna all möjlighet att n å måle t. När försöket i
november 1771 återupprepa des av elen samlade flotta n , kunde
baron de Totts kanoner fra mgå ngsrikt avvisa de ryska fartygen ; de begynnande vinterstorm arna drevo dem slutligen
från Dardancller nas omedelbara grannskap.
Under d c därpå följand e två åren, som r yssarna ännu
opererade i ::\Iedelhavel , gjordes intet n ytt försök. Härav må
m an dock ick e draga elen slutsatsen , att eskadrarna voro overk samma i sin tillfä lliga bas på ön Paros :1 ) åtskilliga medelhavsh anmar anföllos och sjöfarten i d c turkiska farvattnen utgjor1
) Som et.t kuriosum må niimnas, aH ryssarnas första
has· vat,
liksom lOli), Lemnos. Härifr ån bortdreYos dc emellertid efter ett
synnerlig-en djärvt anfall. utfört. aY Hassan Pa scha och en handfuE
män. Mrcl knapp nöd kunde rro-sarna rädda sina i J\ludros landsatta
trupper.
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de pa en giing deras förnämsta operalionsm ål och livsuppehälle.
I detta sammanhan g är d et av särskilt intresse att sök a
utröna, huruvida ett anfall mot Dardancller na skulle hava
lyckats , och om. ryssarna i så fall kunnat vinna avsevärd ~,
fördelar. Utan tvivel hade r ys ka flottan omedelbart efter SL·
gern vid Tschesme kunnat oskadd löpa in. Den största sva
existerade ej ; förhållanden ~'
minorna righcten 1915 överensstäm de m er med dem , som r ftdde 1807 , varom m er<l
längre fram. 1770 års befästninga r voro till och med så usla.
att ryssarna i lugn och ro skull e hava kunnat landsätta th
medförda trupperna (avsedda för dc misslyckade operation er na i Gr ekland), för att taga forten frän landsidan.
~len vad h ade ryssarna kunnat utföra, om de lyckligt oc h
väl ankrat utanför Konstantino pel ? Dc m edförda truppern a
fö r slogo ingalunda till s tadens besättande. 1807 fick Duck
worth i samma situation återvända med oförrättat ärende, j<l
till och med kämpa sig ut med risk att under utfärden bliva
tillintetgj ord. Vid cU närmare studium av det upplösnings till stånd, som härskade i Konstantino pel efter nederlaget vid
Tschesmc, är man dock snarare benägen alt tro på Kitchener '
ord till Sir Ian Hamilton: »Om bara flottan kommer igenom
så faller Konstantino pel av sig själv. Ni kommer att vinm
icke blott en seger utan ett helt krig ».
Härför h ade det dock fordrats ett ögonblicklig t a nfall:
dröjsmål, och det skulle vara för sent. l\Ian kan
minsta
det
säga , att i juli 1770 såvä l som i mars 1915 räddades turkarm
på grund av fiendens ovetskap om det usla tillstånd , i vilk el
befästnin garna befunno sig. I båda fallen äro även turkm'TI<I
ense härom.
Innan vi övergå att behandla nästa stora företag mot Dar
danenerna må även nämnas några ord om befälsföring en.
Den roll som. Churchill spelade år 1915 - viljan till offensiv - innehades J 770 av Katarina II och 1807 av engel ska ambassadör en Arbuthnot. ~len det förelåg en väsentlilskillnad mellan våra dagars företag och dc båda äldr e.
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dessa senare spelade b efälh avarna en avgörande roll (radion
had e ännu icke frånhiint en sjöstyrkcbe fälhavare all möjlig .
h et till självständig t initiativ!) uneler de t fallet var det motsatta år 191 5.
Dock fordras gintvis, atl en amiral, utrustad m ed självb es tämmander ätt, verkligen ~ir k omp etent att taga initiativ.
Att Orloff i den ifri\gavaran dc operationen ick e var situatio nen vuxen , h ar fra mgaLL av elen länmad e r edogörelsen. E i
heller var organi sation en av befälsföring en utan betydande
brister. stridigheter uppslodo ej sällan mellan den politiske
amiralen och hans esk ader chefer sam t m ellan de senare sinsemellan ; till och med dc medföljand e trupp ernas befälhavare
gjorde stundom unspdk på alt taga befälel.
Ju mer komplicera d en operation är , desto s törre vikt
ligger uppå. att befälsförhå llandena ftro väl klarl agda och p:\.
b ästa sätt organiserad e.

Redan i november 1806 lyckades det engelsk a sändeb u del i 1\:onstanlin opcl, A.rbuthnot, utverka all en liten es kader
om fem fartyg u neler befäl a v amiral Louis höll sig klar utanför seraljens murar för att giva m era efter tryc k at dc engelsk a fordringarn a i Konstantino peL I »Gocbe ns , inlöpande till
Porlen under världskrige L Hl l-! finna vi tä mligen likartade
förh ållanden. :\Ien i det fö rra fallet ledde el en utsända eskadern till ett negativt resullal. Sullanen förklar ade trots nlll
det av engelsmänn en slödela Ryssland krig ; den brilliska am b assneJören maste sk yndsamt sätta sig i sä kerheL på J e Yän tande örlogsfartyg en, som omedelb ar t lämn ade ~1nrmnrasjön
för att förena sig med elen samlade engelska eskad ern till sjöss.
I London Yar man upprörd. .Amiralilele t börjad e omedelbart förbereda en stor expedition m ot Dardaneller na och
sir Duck\Yorth erhöll bcfii let över den av å tta linjeskepp ]w stående eskadern.
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Liksom 1770 och 1915 had e turkarna till atl börja m ed
ingen tank e pa att sätla försvaret i stånd. Sebastiani. el en
framke ambassadör en. anstriingdc sig förgäves för alt för
må turkarna all besätta och iordningstä lla de gamla halte
riernn, under del den turkiska flottan höll sig Yiil dold in nanför sunde t. Ic ke desto mindre började franska officcran
att .i a ll hast reparera ruinerna aY det , som en gång Yari ,
oin tagbara bastioner.
Seclan den första entusiasmen lagt sig. lät Duckworlh
liksom Carelen hundra år senare. medd ela amiralitetet . att fö
retaget ingalunda skulle hli sa lätt. som man i hörjan tänkt si g.
.\!en han handlacll:' snabbare iin sin n ·skc föreg[tngare
den l 9 februari seglade eskadern tämligen oskadd igenom . ]), .
y ttre forlen öppnad e eld m en ulan nftgon nämnvärd Yerka n
,, Kanonbetjä ningarna sullo på k a feerna eller sprungo ocl1
gömde sig vid dc första skotte'n >> . Och icke nog med dett a
den turkiska flottan , som låg till a nkars Yid Nagara , besegra
des och tillintetgjord es lotalt aY sir Sidncy Smith. en aY Duck
J'orths underbefälh avarc. Allt syntes le mot elen engelsk ,
iiverbcfälba va ren.
l\fen framgången skulle vara sint härmed ; Duck\vor ll l
b eg ick felc-t att im, ~inta Smith istället för att omedelbart for t
sälla under radande gynnsamma förhållande n . Han had,
ingenting lärt av den föreg ac nd c expeditione n. ~[otiga Yi n
dar och en oberäknat s tark ström fördröjde dagen därpå el en
fortsatta färden mol Konstantino peL Den engelske amiralen
tvingades ankra och blev istället åsyna ,·ittnc tilL huruson
turkarna , äntligen uppryckta ur sitt apatiska tillstånd aY d c1
oullröttl iga St"bastiani, med ~dl kraft förshirkte d e fort. son
engelsmänn en nyss länmat bakom sig. Tre franska kaptctH' I
konstruerad e var och en ett nYit batt eri: den franska am
hassaclen s civila tjänstemän hjälpt e till ; och sultancn i egen
hög person följde de snabba framstegen.
De förhandling ar , som cngelsmiinn cn trott sig kunna för:t
med turkarna för a tt förmå dem att tillmötesgå dc rysk :
fordringarn a , torkade hastigt in. LiYadc av dc förhoppning ar
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som Sebastian! lyckals ingjuta i försYararna , motsatte 1s in-t'>
dessa alla eftergifter.
Duckworth mas le ge npp: dc turkiska haHcrierna kommo
närm are och närmar!' hans ankarplats, oc h i kikare kunde
h an iakttaga dc fortg å<:'ndc rustningarn a av nya turkiska ör logsfartyg. Yind och ström voro alltjämt ogunstiga. Samtidigt härmed började provianten tryta på elen engelska eska dern. Slulligen å terstod intet annal Yal för den engelsk(_;
in baer1 .
omo·ivn
amiralen än att söka si~u ut ur den allt farlio·arc
o
b
från
eld
verksam
en
uneler
gynnsam:
den
in
Y
Yar
mars
Den l
fritt
i
ut
skamfilad
eskacl<:'rn
sig
tog
dc istandsalta ball er.iema
farvatten.
Hänned slutade det andra missl~'ckacll ' anfallet mot en
av världssjöma kt ens viktigaste strategiska positioner. Den
rysk a å tdm till porl\·aktars ysslan Yid Svarta Havet fick än
en gång stiillas p ft framtiden.

Redan elen 3 noYc mber Hll-±, tr e dagar sedan Turkiet in trätt i kriget, bombardera des DanJancller na a v en enge lsk sjö styrka i avsikt att utröna räckvidden av fortens kanoner. Liksom vid E lphinstons sji.ilvr;tdiga anfall 1770 gjordes lurkarna
h ärigenom u p p märk sa m ma på den fara , ·som hotade från
delta håll och satte -- ehuru tämli•'cn intress elöst -- ig·åno·b
med de fö r sta förslärk nings arbclcna.
l)

l

Endast lrc veckor senare diskuterade s för första gång<:'n
·
frågan om ett anfall pa Gallipoli i del engelska vVar Council.
Anledninge n var i första h a nd nöclv~indighctcn att skydda
Egypten, Suezkanale n och förbindelse rna m ed Indien, vartill
givetvis sekundärt kommo andra betydande skäl. Först med
Rysslands nödrop i januari 1915 togs. operationen upp till alJ ..
Varlig diskussion. och vi kiinna väl hur striden mellnn sjöoch landkrigsle dningen , förkroppsli gad e i Churchill och Lord
Kitchener, slutligen resulterade uti aH det första anfallet utförd es med enbart sjöstridskra ft er.
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Bland dc, som, alminstonc till en början , togo avstånd
från den planerade operationen, var amiral Jackson. Han an
såg nämligen, att även om fiendens batterier bringats till tys1
nad så skulle fartygen vid en forcering likväl bliva utsalta för
beskjutning från såväl fällartilleri som torpedbattcrier. E j
heller kunde Konstantinopel underkuvas och ockuperas utan
en arme, som samtidigt besatte den sunelen omgivande ter
rängcn. Erfarenhelerna från särskilt 1807 års expedition fö
respeglacle säkert denna upphttning.
Det är möjligt, att den avgörande roll, som överraskninge1 ,
visat sig spela i de två tidigare opera tiont-rna, i viss mån in
verkat på beslutet att endasl anYända sjöstridskrafter, varigt·
nom operationen kunde hemlighållas. strävan efter en sådan
strategisk överraskning får dock icke så sätta sin prägel P ~'
operationens planläggning, alt dess slutliga utgång äventyr a ~
I kombinerade operationer spelar den taktiska överraskningen
minst lika s tor roll, el. v. s. hemlighållandet av när och p i1
vilken punkt anfallet konuner att insättas. I själva vcrkC' '
svävade Liman von Sanders i fullshindig ovetskap om, huru
vida den verkliga landsligningen skulle äga rum på Gallip ol i
eller i Mindre Asien. Först tolv timmar efter landsligningel
på halvön ansåg han sig vara säker på, att huvudoperationer
na riktats mot densamma. ·M an måste då medgiva , att on
huvudvikten lagts på den taktiska överraskningen, innan lurk
arna, under det långa uppehållet efter det första misslyckack
anfallet, hunnit rusta sig mot den kombinerade operationen.
så hade geno1nbrotlet kanske bliYil en verklighet. Det va·
icke mycket , som. elen 18 mars fattades för att dc allieradcvågskål skulle hava givit ulsl:lg. Yad resultatet i etl dylik :
fall blivit kan man göra sig en för eställning om genom följa n
de rader ur Liman von Sanders' »Fiinf Jahre Ti.i.rkei »: »De
turkiska högkvarteret räknade i slutet aY februari starkt m ed
framgången av ett fientligt genombrott av sjöstridskrafter och
alla förberedelser träffades (för att lämna Konstanlinopel) så väl vad beträffar sultanen , hovstalen och skattkammaren son
cle militära och civila myndigheterna. - - Dessa order (cl 1
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militära) h ade. om dc kommil till utförande, inverkat p~l
världskrige ts förlopp på n yåret 1915 såtillvida att Tyskland
och Ös terrike fått fortsät-ta kampen ul an Turkiet, ty t u r k a rn a vo r o beslutna at t uppg e Dardancllerna f ör
e n fi e ntlig lanclsliqnin(f .>> Del var först den 24 mars ,
efter det den förenade flottall. dragit sig tillbaka, som Envcr
P ascha b eslöt sig för att bild a en arme, den femte, för att
skyelda Darelanellerna.
Aven företage ts officielle historieskrivare säger härom :
>> The cnlerprisc was perhaps still capablc of accomplishement
if the govern cment \vas rcady lo face the inevitable loss of
ships. This w as the opinio n of the German Admiral von
Usedom , who knew better 1han anyonc the s1rcng th and
w ca kncss of the fortress and the capaci ty of its defcndcrs .
But thcrc must be no indccision, no faltering, and no dclay >>.
Det i:ir unel er alla omständigheter känt, att turkarna efter
elen 18 mars v oro korta på ammunition. I detta s::unman
h ang är del åvC'n av ett visst intresse a lt å tergiva vad stabschefen h os fästningens överkommendan t, Kapitän von Jans son, yllrar härom (TiS , 1924, sid. ~161 ) : »Ententflottans ne-derlag den 18 mars 1915 hc rocldc i f rämsta rummet på den
bristfälliga engelska ledningen . Hade dC'n engelska amiralen
h aft mod (Scheid). att i enkel kolonn (lone ahead) med hög
fart fo r cer a sundet , så hacll' h an män skligt att döma förlorat
färr e fa rlyg ä n h an gjordt' uch i varje fall med si n huvudstyr k a k ommi l igeno m >> . - Likh eten med ck fö r egående anfall en ,
särskilt 1770 ftrs, iir påfall ande!
Den frist , som Jlll lämn ades lurkarna ,. ulnylljades effC'kti vl av Liman YOn Sanders , >:å som tidigare skett av dc Totl
och Sehasliani . De förfal lna forten saltes i sb'md. och del
dröjde ick e länge förrän Liman von SandC'rs kunde säga: , .-\t t
vägen till 1\.onslanlin opd icke' går all hryta endast över vall n et torde vid del här bget vara klarl fi_ir dc allierade >> , p [t
samma.sii ll som dc Tott pa sin li cll.; un de rapportcrfl: »Fran
mynningen iincla till '\Tagara. diir jag ordnat ck sista halterier -
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na , k::u1 jag bjuda fienden kmsande eld oavbru!el unde r sju
mils distans >> .1 )
Anfallet med enbnrt sjöslrichkrnfler hade sa lunda av))l·u tits Jör att senare återupptagas i samverkan med general Ha miltons arme. Turkarna lämnades i lugn och ro att gruppera
om och förstärka sina försvarskrafter. ~är man seelermera
kom igen, var det för sent. 1 770- li72 års expedition had t•
fått sin efterföljare; man hade ingenting Hi.rl av historien
och man hade glömt Colombs ord: >> Då anfall mot land mis<..lyckas , finner man n~i stan alllid det vara tydlig!, att det här leeler sig från otillräckliga landstridskrafter och ett förlitanek
på flottans förstörnnek samwrkan Yicl beskjutning >> .
Darclancllerna hade ännn en gång bes tått eldprovet och
1rolsnt såväl clt' moderna fartygskanonerna som en hundratu senfaldig arme.

.\Ian frapperas :w dc nutuga likhelerna i dc tre ovan skis
serade operationerna. lek e nog med a Il alla tre misslyckades :
anledningarna härtill v oro i s lort sett desamma: man miss räknade sig på turkarnas möjligheter all iståndsätta dc för fallna batterierna, man felbedömde överraskningens betydelse och man avbröt opnationerna, när dc voro på väg alt lyckas , andra gemen samma drag att förliga.
En av dc intressantaste jämförelsepunktem a är utan tvi ernas avbrytande på trappsleget till segern. Hur
operation
vel
hade det gillt om Qrloff följt Elphinslon 1779 och omedelbart
seglat upp till Konstantinopel ? IJ ur hade det gått om Duck 1 ) De Tott am-ände sig- ä ven av ett slags glöugade kulor, som
kunna sägas vara en föregångare till lysprojektilc rna. Han säger
själv htirom i sina memoirer: >> Detta experiment lyckades över mina
förväntningar och möjligheten att med säkerhet förflytta ett ordentligt ljusknippe till fiendesidan övertygade snart turkarna om
att till och med natten hade blivit dem gynnsam i det dc kundP
se utan att själva ses>>.
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worth 1807 icke inväntat Sidney Smith ulan fortsall till samrna Konstantinopel? Hur hade det slutligen gått om dc Bobeck fortsalt bombardemanget den HJ mars 1915 ? I alla tr 8
fallen lyda ::mldorativa turkiska ul.talanden p<l, att den anfallandes operationsmM. Konslantinopels fall, i så fall legal
inom räckhåll.
Det förefalter sålunda som om Dardanellcrnas ointaglighet mera varit en följd av ödets oblida nyck tillsammans m ed
mindre skickligt ledda anfall, än av clt, utav naturen gynnat.
väl organiserat försvarssystem.
Det är sålunda knappast troligt , att dt• föregående miss lyckand ena skola ayskräcka från framlida anfall ptt denna
nyck elposition, om de politiska och militära fordringarna s{t
kräva. Men, ulan att tillgodogöra sig dc dyrköpta erfarenhelerna fr ån 1770, 1807 och 1915 synes en angripare icke kunna
hoppas på framgång .

Inledningsvis beröreles elen sovjetryska inställningen till
Dardonel/erproblcm et efter uiirldskriqet. Redan vid freden i
Brest-Litowsk visade elen nya ryska regimens män elt påtaglitg tillm ötesgående med hänsyn till de turkiska fordringarnn.
Och även i fortsältningen har en viss samförshtndspolilik varit förhä rskande mellan de båda länderna genom vänskapsoch nonagressionsförclr ag samt militärkonventione r. Den turkiska utrik espolitiken har dock visat ålskilliga tecken på vacklande hållning: l H21 närmade man sig Frankrike i samband
111ed frågan om Smyrna och Tracien; 1921 sökte Turkiet stöd
hos England i Mosulfrågan, och sedan dess har Italien visat
påtagliga intressen för den unga turkiska republiken.
En av Sovjets bästa kännare på turkiska frågor , den nu mera avlidne Michael Pawlowitsch-,Veltm ann, uttalade redan
1920, att det sovjetryska samförståndet med Kemal-Pascha
knappast var något att lila på, då den senare säk ert skulk
h:lt låta sig ledas av dc egna inlres'iena. Utvecklin gen har i
VIss mån bestyrkt dessa förmodanden, men man kan förut-

-

- 136 -

sälla , att ej heller den traditionella rYska åstundan alt hc
härska Dardanellerna svalnat genom d e slutna fördragen. ocl '
alt de egna iniressena komma al t helt dominera äYen den ryske
politiken.
.
..
..
Det väckte också på sin lid mycken uppmarksamhct , n a r
l'll del av den ryska östersjöflottan i januari 1930 inlöpte genom Dardanellerna till Svarta Havel , dilr ifrågavarande farly f..
.~edan dess kvarblivit. Hyktcn om ytterliglue förstärkning a r
av svartahavsflottan dyka d~t och då fortfarande upp i prcs5e!
och sYnas icke vara helt utan grund.
Det kan i samband h~inned var:t skäl att erinra om. al l
Lurkarnas »självskrivna >> anspråk pä aH stänga sunden fö1
främmande örlogsfartyg erkändes genom en internationell kon
venlion 1841 , biträdd även av Hysslancl. På Londonkonferen
sen l 871 upprätthölls stängningsprincipe n; dock tillerkände:-.
här sultanen rättighet att i fredstid släppa igenom Yånskapli ga örlogsfartyg. I Berlin 1878 bekräftades detta avtal , vilk e 1
sedan dess och intill viiridskriget oavbrutet angripits av Hyss
land, som önskade erh{tlla fri genomfartsrätt för sina krig"
fartyg. Först med stilleståndet i Mudros den 30 oktober 191 ~
öppnades sunden för dc allierades örlogsfartyg. Den slutlig·1
- hitintills ··- och nu gällande regleringen av genomfartsräl
ten ägde rum i Lausannc den 24 juli 1923: grundsalsen ii ·
byggd på fri genomfart i krig och frc~d för d c staters handeb
o~h örlogsfartyg, som icke åro i krigstillst{md med Turkiet.
En internationell k ommission, icke erkänd av Hyssland, u tövar en viss kontrollerande verksamhet, främst med uppdra ;,
alt förhindra i Svarta Havet icke strand~igandc m.akter att d ii
uppträda med sjöslridskraflf'r. stark::ne än strandiigarnas.
Sedan d en ovan nämnda förflyttningen :J. v bl. a. slags k ep
pcl Parischkaja Konununa och kryssaren Profintern ägt ru m
träffades 19iH en förnyad överenskommelse mellan Rvsslanll
och Turkiet, att ingen ~1tökning av parternas flotior inom och
i närheten av Svarta Havet skulle iiga rum ulan minst s e~
m ånaders avisering. Ett liknande fördrag had e dessförinn a ;
träffals mellan Tu rkiet och Grekland.
Yärdcl a Y cl cs~ :·
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överenskommelser är dock ganska tvivelaktigt, därest någon
av makterna verkligen skulle vilja avsevärt förslärka sina
sjöstridskrafter.
Det bör tilläggas, att även den turkiska flottan på sätt
och vis genomgår en pånyttfödelse. Slagkryssaren Sultan .Javus (f. d. Goeben) är flottagen och iståndsatt i Frankrike, nybyggnader av lätta fartyg och ubåtar pågå i Ilalien och en
tysk expertkommission lär befinna sig i Turkiet.
Huruvida och i vilken utsträckning det fasta försvaret av
Dardancllerna numera underhålles, är författaren icke bekant.
Det är dock icke troligt, att Kemal Pascha blundar för vikten
av att skydda Turkiets högsta trum.fkort vid det storpolitiska
sp elet mellan d e europeiska staterna. Det är visserligep. känt,
att förhållandena på Gallipolihalvön i hög grad försämrades,
sedan Liman von Sanders våren 1918 lämnade V. turkiska arm en för att taga befälet över Palestinahären: materielen förföll, förplägnaden var dålig och rymningar blevo allt vanligare. lVIen sedan dess har mycket förändrats, och det livliga
s tor maktsintresse, som på senaste tiden visats förhållandena
i östra Medelhavet, har med säkerhet ökat Turkiets vaksamh et, även om det till synes låter sig smickras av den ryske
gr annens gåtfulla tillgivenhet.
Att Dardanellerna alltjämt är en av världens viktigaste
strategisk a förträngningar lär icke kunna förnekas , och ingen
kan förvåna sig över Sovjetrysslands åtgärder för att såväl i
fr ed som krig utöva inflytande på dess portvakt. Det tjänar
knappast något till att man i den ryska Morskoj Sbornik (febr.
1932, A. P . Alexandrov) med ringaktning t•a lar om att »det föråldrade begreppet: herr a väldet till sjöss » under k ejsartiden
tog sig uttryck i >> aktiv farvattensförträngn ingspolitik». Bakom Rysslands å tgärder i dag ligga samma motiv som i går.
Härtill kommer även, att elen nuvarande regimen anser (Pravda, oktober 1930) det vara lättare att angripa Ryssland över
Svar ta Havet än genom Finska Viken.
:Men Dardan ellerproblemet har ~in större räck vidd. Med
den till bristningsgr~insen ökade konkurrensen på handelns
Tid skrift i Sjöväsendet.

JO
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internationella vädjobana spela in- och utförsel till dc ru nt
Svarta Havet grupperade makterna en dominerande roll. Vi1
u en o··u- rreno m dc Ji'i Il re!! la el c sunden vid :\I armarasjön .
ö
O'b
"
Eng lands intressen härvidlag torde knappast behöva !w lysas. Härtill kommer. att e tt rysk-turkiskt samgående. sjöm i
litärt sett. nu\.ste verka oroand e på engelsmännens Yitala k om
rnunikationslinjer i östra Mcdclhavcl. Utfallsporten genom
Dardanellerna ökar i betydelse ju större sjöstr idskrafter som
finnas i Svarta Havel.
Fmn/,:ril;c är ma hi i n da ic k c lik a beroende a v Dardaneller
na i deras egenskap av sjöhandelsväg, men desto mer som
sjömilitär kommunikationsle d med Rumänien , den södra länl;: en i del franska blockel mot Hysslaml -Asien. Parallellen m ed
förhållandena vid elen norra flanken , Bälten-Oslersjön-P olen.
är ganska påtaglig.
ltoliens strävanden att söka avsättning för sina varor ocl
även i viss mån för Jandels överbefolkning i riktning m ot
Svarta Havet, särskilt i Rumänien , hava på senare tiden gjor t
sig alltmer märkbara. Del ~ir också på italienska varv, som
rumänska flottan beställt sina nybyggnader. :Men Italien h nr
även andra järn i elden: ansträngningar aU slå på god fo t
med Turkiet och Ryssland samt i viss n'lån även med Grek
land och Bulgarien hava de senaste åren tagit sig flera u t
tryck . Att den italienska sjöstrategiska tyngdptmkten alltmer
förskjutits till Medelhuvets östra områ den är otvivelaktigt.
Som en central punkt, kring vilken de politiska och sjö strr ategiska frågorna gruppera sig i delta oroliga hörn av E u
ropa och Asien, dominera Darclancllerna.
Det är föga troligt, att v~irldcn ännu sett dc sista på fredlig väg {lstadkomna traktaterna rörande dessa sund , lika lite t
som dc sista försöken alt med vapenmakt taga dem i b e
sittning.
De nyss beskrivna operationerna mot de dystra, otillgängliga klipporna komma sannolikt att få en fjärde efter följatT .
när och hur skall fram tid en utvisa.
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"Den l., salvan."
(Owrsii ttning ur :?llari1w Run cL'3 rhau , 7. hä ft e t 19:):2.)

dlil first! Hit hard! Kecp on hilling! ,,
"vVhoeYcr hits soonest and oftencst will wm. »
Dessa Lord Fisher s båda artillcristiska lärosatser äro i sm
träffand e enkelh el så övertvgand
c ) at.t del synes onöd iot
rtt
., ,,
b
ödsla några ytterligare ord härå. Självfallet har den , som
i en strid träffar fötst och träffar väl , en avgjord fördel. Författaren anser det dock befogat a l t Idarlägga dc båda satsernas praktiska användning. Såclan a slagord som »Sichlwcite ist Schusswe ilc » och »H.cichwcitc ist Schussweitc » hava p.
g. a. det moderna artilleriels stora porteer haft et.t stort infly tande på åsikterna om d en mö j! iga eller riktiga tidpunk ten
för elds öppnande. ~ [ en det gäJJ er ick e »sk jut först » ulan
»träffa förs l» . i\fan k an icke nog påpeka alt arti lleriets uppgift i c J.: e är att skj utet utan att triiflcc. » Treffen, Treffen und
nochmuls Treffcn ».
Den första salvans mor::~liska verkan är å såväl eget som
hos m otsl(mclarcn av ul'omordenllig betydelse. Var och en.
som varit med vid artillcriskjutningar , vet, hurusom spänningen får sin utlösning vid elen första salvan och detta icke blott
hos artilleriofficeren och hans personal utan i hela fartyget
och ick e minst hos personalen i manövertornet Man kan väl
föreställ a sig den sinnesstämning, som rådde å dc engelska
fartyg ens bryggor vid Coroncl och vid kryssarstrielen elen :)1
Ll
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maj 1916, då kanonbl ixtarna från d e tyska fartygen iakttogo-;
innan de engelska fartygen öppnat eld. Man kan förmoda
att de engelska fartygen s mindre goda inskjutn ing till s tor del
berodde på n ervositeten och brådska n vid elclöppn ingcn . Del
är alltså ing en tillfällig het, att i dessa båda slag elen ar tille
ristiska överlägs enheten tillkämp ades på elen sid a, där elden
först öppnades.
Men det var icke det förh ållandet , att vi först öppnade
elden utan att vi också först träffade, som var grunclor sakcH
till elen överlägs na segern i dessa b{tda slag. (Härvid betrak
tas kryssars trielen som ett separat slag ) .
Moderna eldlednin gsinstru menterin gar - såväl avståndsmätning sinstrum ent som räkncins trument av olika slag - äro
inom alla mariner likarbacle med h ä nsyn till utnyttja ndet a'
dessa krigscrfa renheter. 1\Iålet shlll triij'fas i lärsta salvan
E ller elen första salvan skall åtminsto ne ligga så nära m ålet.
att detsamm a snart Hmgas. Utveckli ngen a v det skjuttek ni
ska förfaring ssättet, såvitt man kan utläsa ur dc sparsam ma
m eddeland ena härom, synes även överallt hava slagit in pa
samma vägar - nämlige n ett förfaring ssätt som stämmer m ed
nämnda princip . Men även i ett annat hänseen d e har man
samma synpunk ter inom de olika marinern a. Man anser näm ligen eldlednin gsanord ningarna var a alltför m ycket inveckla
de. Många kritiker , t. ex. Acworth , förkasta alla inveckla de
anordnin gar under den förklarin gen , att i krig endast det enkla
har utsikt till framgån g.
F ör visso har i den tekniska »yrseln » många fina app arater och instrume nt konstrue ra ts , som utgöra verkliga u nderverk av teknik, m en vilka icke äro användb ara för strids
bruk. Efterkrig sutveckl ingen kommer sannolik t också a lt
lämna denna värdeful la om också kostsam ma erfarenh et. Den
enda fordran , som av kritiken borde ställas p å samtliga eldlednings anläggni ngar är: »Ligger den första salvan p å m ålet
eller ej ? » Uppfylles denna fordran är även förutsätt ningen
för den andra given - >> Keep on hitting >> - d å är varje även
elen mest kostsam m a anordnin g berättiga d. Uppfylles elen

-

141-

icke är det rätt a tt säga >> tillbaka till Methusa lem >> , och utveckling ens pendel slår tillbaka.
I det följande skall undersök a s förutsätt ningarna för en
bastig eldöppni ng unel er de tre huvudsla gen av strid.
A. Nattstrid .
B. Stricl vid normal sikt.
C. Stricl vid oinskrän kt sikt.
A. Vid nattstrid hänger avgöran det ick e p å sekunde r utan
på bråkdela r av sekunder. Under mörker utgör också därför
den förs ta salvan ch ansen för den artilleris tiskt svagare. T .
o. m . en jagare har möjlighet att skjuta det av jagaren angripna fartyget >> blin t.> (eldl edningsp latser, strålkast are). Kan
målet iakttaga s i s trålkasta rnas och centralri ktanlägg ningarna s
kikare innan belysnin gen ta ger sin hörjan - vad som i dc
flesta fall är tänkbar t och i alla fall n ågot som är eftersträ vat -- då måste strålkast ar e och kanoner samtidig t insättas,
varvid man ef ter sätter kravel p å noggr ann avs tåndsmä tning.
Det b estrukna s tycket, m ålets >> ballistisk a skugga >> , är så stort,
att träffsann olikh eten vid en ögonblic klig och kraftig insats
med h ela skeppe ts artilleri är m yck et s tor. Förutsät tningen
för att an vända artillerie t på detta sätt är självfall et en konstant och hög beredska p och härav betingad e eldledni ngsmedel och ordcröve rförings anordnin gar. Varje komplic ering innebär en anlednin g till osäkerhe t och är i d etta fall av ondo.
Det skepp, vars artillerio fficer vid fiendens siktande n attetid
först m åste sätta igång s in >> eldl edningsa pparab eller som
först m åst e utföra några >> koppling ar», är att beklaga.
Förhålla ndena vid starkt inskränk t sikt under dager äro
desamm a som vid n a ltstrid . Aven här ~i r d en snabbas te
eldöppni n gen avgöran d e för artillerid uell ens utgång. En artillerioff icer, so m vid sådant stridsfal l anser sig hänvisad till
uppgifte rna från avstånds instrume nt och räkneap parater komIller icke att få m yck en tid till att övertänk a sin oförmåg a .
Motstån daren konuner före honom i de avgöran de sekunde rna och »abtakel b honom . I ett s~tdant stridsfal l kan man
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fönänta att den första salvan går omkring 25 sek. e ft er fie ndens s ik ta n de.
B. Förhållandena vid nomwl sikl äro annorlunda. Diir
vid n n tages all sikten i våra farvatten i vanliga fall är 8 l ill 1 O
distansminuter. Dessa avstå nd ligga a lltså långt und er r~i ck
Yidden för moderna kanoner av 15 cm. kaliber och därutöver
Vid dessa avstånd ii r avståndsmätnings - och övriga elcllC'd
ningsanordningar nödvändiga för att i den första salvan nw d
någon san nolikh et fii »grepp » på m~tlel. Tid för eldöppni ng
iir a lltså heroende på elen tid som in str umente rin gen behöver.
för alt tillverka »godtagbara " skjutelcmC'nt. Den bästa först ~,
sah u n bör därför komma från det fartyg. som har den bäst a
instrumenteringen. 1-hir kan m an hänvisa på lVlahans sa h :
"Th e effectiveness of a fighting weapon consisls more in t h e
method of ils usc and in th e practised ski lt of the huma P
element that wields it Lhan in the material perfection of tlw
weapon itself' >> . Den bättre in strumenteringen gör i sig sjäh
ingenting ulan man måsle förslå alt utnyttja densamma. Han dhavandet av komplicerade' vapen fordrar , som numera är a llmän t erkänt , en utomorden Il i g och omsorgsfu 11 övning.
C. Cndcr det a tt: det knappast råda m eningssk ilj aktlig
bele r vad angår de hittills berörda cldöppningsproblem en , g;t
däremot åsi kiNn a om Mfilleriets insiittande flcl stnm rws tåw '
vitt isär. Ett ungcliirligt mått på dl'! största avstånd , pa
vilket det under normala förhållanden över huvud taget lönar sig all skjuta, ulgör synvidden. Grund en för skjutning ä r
och förblir möjligbeten att observera nedslagen vid målet. F ii r
all kunna särskilja plus- och minusskott måste man , föruto1•
skorst~.:;nar, bryggor o. s. v. kunna iakllaga ett smalt stred
av fart~rgsskrovet över horisonten. Antages skrovhöjelen var :1
i medeltal 8 Lill 10 m . och anser man det ur observat ionssyn
punkt vara iillräckligl m ed :~ -5 m . av skrovet: över horison ten , blir möjligt skjutavstånd , m ed en ögonhöjd över vattnet
av :30 m .. l() dist.-min. eller omkring :-wo hm. Avståndet a vtager hastigt med ögonhöjelens minskande. Med 25 m. ögon
höjd är avståndet blott omkring 270 hm. L-lär ligger all ts a
grämerna för observu tionsmöjl ighet fr ~m eget fartyg.
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~'löjli gheten att anviinda flygobservationer pä dessa och
större avstånd kunna vi tyskar Lyvärr endast teoretiskt b eh andla. Vad i detta fall framkommit fran andra mariner
överensstämmer emellertid för närvarand(' med våra teoretiska spekulationer. Svårigheterna iiro så stora alt till och
m ed vid absolut överlägsenhe t i luften eldledning fr å n flyg plan för närvarande ick e synes iinclmnålsenligl. ~1an k an
därför med säkerhet an Laga, all ä ven i gynnsam mast e falL
gränsen för verk'iam skjutning är omkring 270 hm. Hur
ställer sig p å del La avstånd utsik l e rna all l räffa ? Den )> b alIi sliska skuggan , ~ir på grund av og~' nnsamma spridningsförh ållanden så ringa , att träffsannolikheten är synn erligen liten .
Intet fartyg har outtömliga förråd med ammunitio n, och det
vore ansvarslöst: n l t förslösa am m unitio n p å detta aystånd .
F r amför allt n> re det barnsligt al t antaga . att motståndaren
skulle göra mig tilllags i så motto att han , efter de t jag öpp nat eld , behöUe kurs och fart . Flygtiderna äro så stora , att
ett snabbgaenclc och lättmanövrerbart m {tl kan ncutraliser <l
,·arje Lräffmöjligh e t. Aven om inslrumcnieringen lämnar godtagbara v~irclen på fiendens kurs och fart , och även om obser vationer från flygplan bekräfta dessa värden, anser jag, aU
vid flygtider på mer än :w sek. " Lräffskjutning , icke är m ö jlig, förutsatt att riktiga manövrer ulföras av motståndaren .
Vad molståndaren gör under flygtid en får jag ej veta av n ågot instru111ent. Vilken manöver. del på stort avstånd b eskjut na fartyget: kommer att göra under fh·gticlen , får läsarens fan tasi avgöra. Det må blott betonas nödvändigbeten av ett för svårande a v fiendens observationer och dennes inskjutning i
sida. Man må icke invända, alt malet under sådana förh å ll::tnden m:hte >> flyg a omkring som elt torrt skinn , . Den fram tida artilleriduell en komnwr att för egås av ett katt- och r å tlspel, vid vilk et det skepp kanuner att vinna , vars chef har rl e
hösta nerverna , och som ger sin artilleriofficer order om eld öppning först i det ögonblick. vid vilket han kmnmit in på
effektivt avstånd , d . v. s. ett avstånd. där först-a sah-an h ar
utsikt atl träffa.
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Slmlle två motståndare, vilka ha olika kaliber, förfaLt
efter dessa grundsatser, så skulle artilleriöverlägsenh eten själYfallet från början tillkomma den grövre kalibern. Den grö, re projektilen åstadkommer . icke ~lo~~ den s_~ön:~ ~kad ~_n
utan har också kortare flyghd. Har ar det nodvand1gt for
den svagar e, så vitt han är tvungen eller önskar upptaga strid.
att rent instinktivt välja en tidigare eldöppning än m otståndaren.
Liksom över huvud taget här berörda fall avsiktligt blott
omfatta strid fartyg mot fartyg , utgöra de ej n ågot allmängil
tigt r ecept för hur man skall förfara. De anförda synpunk lerna hava blott till ändamål a tt förvisa de s. k. »fantas6s k a
stridsavstånden till sin rätta plats - nämligen fantasin.
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Årsberättelse i flygväsende.
Avgiven av ledamoten Tornb erg .

Sammansättningen av e tt lands flygstridskrafter bestäm m es m ed hänsyn till ar ten av fl ygs tridskrafternas allmänna
uppgifter i riksförsvaret Dessa uppgifter kunna em ellertid
icke preciseras, utan att de olika flygplanslagens och flygpl antypernas an vändbarhet och verkningsförmåga d essförinnan
blivit klarlagda.
Avsikten med föreliggande årsberättelse har därför vari t
att till underlättande av e tt b edömande av dessa faktorer läm.na en redogörelse för de moderna krigsflygplanens egenskap er
samt deras användbarhet för olika uppgifter .
Det har icke varit föredraganden möjligt att inom den av
Sällskapet angivna ramen jämväl innesluta ett bedömande a v
det relati va värde, som de olika flygplanslag en hava i förhållande till varandra. En redogörelse för skol- och övningsflygplan , trafik- och spor tflygplan h ar av samma skäl måst
uteslutas.
Flygplanslagen hava i redogörelsen sammanförts i föl jande typgrupper, nämligen:
l. För stridsuppgifter mot mål av olika slag pd marke11
och vattnet avsedda flygplan slag, omfattande tunga, m edel tunga och lätta bombflygplan , attackflygplan , störtbombflygplan och torpedflygplan.
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2. För stridsup pgifler mot m å l i lllj"t en avseelda fl y1-:
planslag . omfa ttande en- och tvås itsiga jakt flygplan och fl er
sitsiga stridsfly gplan, sa mt
För hnvudsa kligcn spanings uppgifte r avsedda fl yg~) .
planslag, o mfattand e fjärrspaningsfl~·gplan , kustbase rade sjii.
span ingsfl ygpla n satnl taktiska spani ngsflygp lan.
Bombfly gplan.

Bombfly gplan kunna indelas antingen efter sitt anYänd
sin slor
ningss~il t i dag - oeh n allbomb flygplan eller ock efter
. Jn
gplan
bomhfly
lillla
och
a
edeltung
leksordn ing i lunga , m
In
samtliga
kunna
n
om gruppern a dag - och nattbom bflygpla
hnattbom
t
storlekso rdningar förekom ma . churnYä l begreppe
g:1
flygplan f. n. i rcgcl inn efattar enda st m ede ltunga och tun
bombfly gplan och begreppe t rlaghom b n:·gplan h u v ud sa k Ii ge l l
läHa och med e ltunga.
För etl särsk iljande av dc olika hombfl ygplansl agen, sär
skil t vad bet6iffa r de ras taktiska och strategis ka a nvändni ng
samt taktiska uppträda nde , har i del fö ljand e henämninga rn <~
lätta, medeltu nga och lunga bomhfl:·gplan använts i ned an
angivna JJL·Iyd clser :
liitr- bombj"ly gp lon, vilket kan m edföra intill l ,000 kg . ~ills ah
vikt;; )
t bombfly gplan, Yilket kan medföra 1,000- 3,000 k g.
edeltung
m
tillsaLs vik l ;
tungt bombfly gplcm, vilket kan m ed föra över :i ,OOO kg. ti ll

sals vikt.
Del bör dock framh å lla<;, att d el icke enbart är e tt fly g
plans förmåga att m edföra en viss bomblas t, so1n gör de!
lämpat såsom bombfly gplan. A dagbomb flygplan m åste d ess utom el en fordran ställas, att det genom goda flygegen skap er
och stor försYars kraft kan undandr a ga sig · eller försvåra deJJ
*) Tillsatsvi kt

=
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fientliga mol verkan fran mark en och i luften. Dess topphöjd
bör snlunda överstiga luftvitrn sartilleri ets effektiva verknin..,o.somrade. och dess fart hör Yara hög , dels för att minska luft värnets ,·erk ningsmö jligheler , d els för aLL försvåra jaktplan anfall. Ju mer fartskill naden k an utj~tnmas mellan jakt - och
bombl'ly gplan, desto störrc utsikter h a r bombfl:rgplanet alt
avvärja eller undvika jaktplan anfalL Härför erfordra s do ck
dessutom en myck e t stark b es tyckning med minsta möjliga
döda skj utvinkla r. I allmänh e l sätte~ ock den fordrnn på ett
bombfl ygförban d, alt el! anfallan d e jaktf lygplan skall kunn a
b eskjulas av minst två av förbande ls fl~·g plan , oavsett fr[ut
vi l k e n riktning a n fall e t insättes .
0

För nrdfbom b/lygplm z kunna d~ir c mol fordring arna å flyg egenska p er sä ttas väsentlig t lägre. Enär förhands fl yg ning ~;1 _
fler natten icke m edgiver , att förhande ls flygplan giva var andra ömsesidi gt skyeld vid jaklanfa ll utan i ställe! m edför
k ollisions risk och ökad risk för upptäckt . utföres sådan flYg ning i regel av enskilt flyg<:tnd e flygplan . Detta p;Uorclra r . ~n
m ycket stark defen siv hest:--·c kning. Däremot kunna fordring arna på far t och topphöjd minskas till förm [m för ök a d homhlast. Topphöj de n bör dock ligga vä l ulom strålkast arnas effeldiva räckYidd , el . v. s. öv er :l ,OOO m. , och hög fart har äwn
vid nattbom bflygnin g sin betyd else. då här igenom bland an n al anfall stide n förkortas . Da Juftförs,-a rcts effektivi tet Ull der m örkcr är starkt förminsk ad . h ar dock icke farten tillnär m elsevis samma h e tyclclse som vid dagbombfl~·gning . Fiir
n attbo mbfl ygplan et äro i stället l ~lg lanclning sfarL gncl stabi li tet och god utsikt nrd{tl a,· siirskild vikt.

Tunga bombfly gpian.

De t Lunga hombfl:·gplane t kan ur fh·gtakti sk synpunk t
särskilja s fr [m de l hitta och m edeltung a bombfly gplan et däri genom a tt det genom sin storlek. ringa manöv erförm å ga och
relat ivt låga f'arl icke iir a nvändb art för utföra nd e av dag -
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lågbomb- eller attackflygn ing. Dess antalissätt är begränsa t
till högbombfäl lning och dess användning till anfall mot m il!
av stor utsträcknin g såsom städer och industricen tra, där d en
vid fälln ing från s tora höjder b e lydande spri dningen är a,.
mindre betydelse. För att bombanfall mot ·sådana m å l skola
kunna bliva av avgörande verkan fordras , att stor bombvikt
kan medföras , även å längre distanser. I detta h änseenek
ställer sig det tunga bombflygpl an et b e tydligt gynnsamma r,•
i.i n det medeltunga och lätta bombfl ygplanet. Hauptmann von
Hitter har i en avhandling »Die Problcme ciner n cuz citlichcn
Luflmachl» gjort följande klarläggand e jämförelse mellan
tunga och m ed eltun ga bombflygpl an , vad b eträffar förhålla ll
det mellan bomblast och motorstyrka . »Om vi m ed fl ygpla n
vilja transportera en bes tämd last en viss dis tans, så framg år.
att t. ex. ett flygplan , typ Caproni 90 B, kan medföra en
bomblast av 13,0 ton en sträcka av 1,000 km. , varvid fl yf!
vikt en uppgår till 35 ton *) och motorstyrk an till 6,000 h kr.
På varje ton bomblast konnner d å 2,()9 bon flygvikt och 460
hkr. Vid användning av typ Siclestrancl Mark III, vars bomb last på 1,000 km. flygsträcka kan utgöra 0,6 ton, erfordra"
för transport av tillsamma ns 13,0 ton bomblast c:a 22 st. flyg plan m ed en totalvikt a v 22 X 4,636 ton eller tillsamman~
101 ,992 ton och en total motorstyrka av 22 X 920 hkr. ell er
20,240 hkr. P tt varje ton bomblast kommer i detta fall 7 ,8·F>
ton flygvikt och 1,557 hkr. eller tre gånger m er än vad för d el
tunga bombflygpl ane t är fallet. Och vad b e träffar p ersonal.
erfordras 9 mans b es ältning å Caproni mot 66 man å de 2 ~!
tresitsiga Sidestrand. » Ritter anser vidare d en sundaste prin
cip en för utv eckling av en för luftkrigföri ng mot elen fi en t
liga h emorten lämplig typ homhflygpl an vara att söka e1
håll a »grösste Leistung bei kleinslem Krafta ufwand », vilk cl.
som av exempl et fr amgår , erhåll es vid tilltagand e storlek h os
flygplanen.
*) Högsta t illåtna fly g vikt .
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Denna fråga är emellertid f. n . mycket omstridd. A ena
sidan förfäktas elen åsikten, att det, för erhållande av största
sannolikhet för ett bombföreta gs genomföran de, är lämpligast
att uppdela den för uppdraget erforderliga bombvikten på
ett stort antal flygplan. Skulle n:'igra fl ygplan inom ett sådant bombförban d bliva ned skjutna, så är dels d en materi ella
förlusten mindre, än om cU eller flera dyrbara flygplan a v
största typ skulle gå förlorad e, och d els äro utsikterna, att
åtminstone en del av förbandet verkligen når målet, större
ju fler fl ygpl an , som ingå i detsamma .
Den andra åsikten fr~unhåll er , alt erfarenhete rna fr å n
Yärlclskri gct tydligt p åvisat b etyd elsen av att största möjliga
bomb vikt kan framföra s icke endast av bombförban de t utan
även av d et enskilda fl ygplane t.
Gencralslab schcfcn vid d e t franska flygvapnet , överste
Guillcmcne y, har i oktoberhäft et 1930 av >> Hevue des forces
aeri cnnes » framlagt några exempel från världskrige t Nll b elysande av d enna fr å ga. Han beskriver bl. a. dc franska för söken under 1917 och 1918 alt förhindra tyskarna att utnyttja
industr ianläggning arna vid Briey. Härför insa ttes under dessa
år mycket stark a flygstridskr after , tidvis samtliga franska och
engelska bombförb and. Tillsamman s fälldes över Bricv un der tiden l juni 1917--1 nov emb er 1918 707 ,2 t o n bo~nber,
alltså i m edeltal p er mån a d 41 ,6 ton. Den högsta bombvikten
var 50 kg. Hesullale t av d essa anfall bedömer överste Guillcm eney p å följande sätt:
»Vi disponerade ick e: d e t erforderliga m edlet, och clcttn
är obestridlige n elen end a orsaken Lill a t t vi icke kunde all varligt skada vare sig fabriker eller b angårdar . Det m er ii 11
blygsamma r es ultate t stod i t:vdligt miss förh ållande till d en
gjord a kraftinsa tsen ; s{t behiirska d c tekniska förh ftllandcna
alla frågor inom luftkrig föringens område. Efter de överensstämmande vittnesmåle n frå n dc franska direktörern a för fab rik erna i Lothringen var resultatet a v vå ra anfall mot f a bri k er och masugnar m ed hänsy n till d c å d em förorsakade skfl dorn a lik a m ed noll».
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Härav drager förfa ll ar en följ ande slutsa tser:
Otit
d) Vilken karaktär bombm[tlet än må hava l'iir
,
an
m
kan
så
-oftas t rör det sig om långt avlägsna mål
så vitt man är i stånd att genomföra oavbrutna anfall, crhål l:t
allvarl ig verknt t endast genom största vikt å med förd bo m blast.
2 J Det enda lämpliga medlet för genom förande <J_ v bom h
anfa lL so m eflcrstråva försliiri ng. är clfirför bombflygpl an "'
störs ia t yp med slor räckvidd och - om det skall uppträd,,
under dager - goda f lygprcs tancla. :\led bombflygpl an fl\
störs la typ a vser jag flygplan a v slo rl cksordninge n Capro n i
90 n eller Junkers G :38. »
De a llm ~inna fordringarn a på etl bombflygpl an ä ro slor
laslfö rmaga och sa goda flvgegenska per, all det kan unda n
draga sig elen fientliga motverkan från mark en och i luften
Dessa bada fordringar stå enwll crlicl i motsatsförh ållande ti ll
varandra. i det att stor lastförmåga erhålles på bekostnad a'
stigförm åg:a_ och fart. De tunga bombfl ygplan en hava a'
denna orsak hitintills ,·arit relativt långsamgåe nde fl ygpla n
med mindre god sligförmåga och topphöjd. Del är därför
naturli gt, att dc flesta till denna kategori hörande flygplan lyperna förefin nas inom gruppen natlbombfly gplan. ?lle u
trots della förefinnas icke inom denna grupp nägra flygpla n
som äga anmärkning '>värt hög las lförm åga, d . v. s. knn n ~t
föra stor bomblast längre distanser. Det amerikansk a n all bombflygpl ancl Curliss >> ConJon B 2, utrustat med 2 st. ()00
hkr. motorer, har så lunda en tillsatsvikt av 3,;'HO kg. , en h ög
sta fart av 211 km. /tim. och en topphöjd av 5,215 m. Högst.
bomblaslen på 1,000 km. flygsträcka kan uppskattas till c :~
1,200 kg. Dc största flygplanen inom denna grupp kunn :!
emellertid föra en någol större tillsatsvikt. Det franska natt
bombflygpl an e t Bordelaise AB 20, konstruerat 1931, kan sCtlunda med sina 4 st. 600 hkr. Lorrainc-m olorer om tillsam mans 2,400 hkr. föra en till satsvi kt av 4,()00 kg.
Vad de tunga dagbombfly gplanen beträffar, äro dessa U\
ungefärlige n samma storleksordn ing ~om dc tunga naltbomb
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flygplan en . Fart och s tigförmåga äro dock na got bättre. vilk et kunnat erhållas på bekostnad av bomblasten . Det franska
dagbombfly gplan et Liorc-et-Olivi cr, Lco-203 , u lr usta l m ed -1
st. 300 hkr. motorer, har t. ex. en normal tillsatsvikt av ;~ , 500
kg. och en högsta tillsatsvikt av -!,825 kg., max. fart 212
km./tim. vid mark en och 200 km./tim. p å 3,000 m. flyghöjd .
stighasti gh et 3,500 m ./18 min . samt topphöjd 5,800 m .
Set t mot bakgrunden av de fordringar , som den ilaliensk e
generalen Douhet uppslälll för ett för luftkrigföri ng mot fienden s h emort lämpa t clagbombfly gplan, te sig dessa prestand c
skäligen blygsamma . Douhc t anser nämligen, a Lt etl såda n t
flygplan bör äga en farl av 200 km./tim. , kunna föra en bomblast av flera ton en flygsträcka av 2,000 km. och ~iga stark
bes tyckning. Någon fordran på topphöjd eller stigförmåga
angives dock icke. I anslutning till dessa fordringar har i Italien framställts det slörsta nu befinlliga dagbombfly gplanet
Caproni 90 n. Detta flygplan tog i feb ruari 1930 sex världsrekord med en förseglad last av 5,000, 7,500 och 10,000 kg.
Flygplanet, vilket är försett med 6 st. Isolta-Frasc hini-molorer om 1,000 hkr. vardera, har en ma x. fart av 205 km .ltim ..
en min sta fart av 90 km./tim. och en topphöjd av 4,500 m.
Bestyckning en är synnerligen kraftig , och inga döda skjut vinklar torde förefinnas. Tomvikten utgör 15 ton och flygvikten 30 ton. Avses för besättning, bestycknin g och utrust nin g 1,5 ton , återstår en disponibel vikt för bränsle och bomber av 13,5 ton. Med en bränsleåtgå ng på marschvarv av O,~l
ton/Lim _ och en marschfart av 160 km. /tim. kan följak Uigen
delta hombflygpl an föra en bomb las t av 8 ton en sträcka av
1,000 km. ell er 2,5 Lon 2,000 km. Delta flygplan är dock.
som nämnt, ensamt i sin storleksklas s. Att dock betydligt
bättre cffcklivitel lc:tn utvinnas av flygplan av denna storleksordning framgår av följande ungefärliga jämförelse m ed
Junk ers passagerarf lygplan G 38, vilket utan större föränd ringar torde kunna apteras såson1 bombflygpl an.
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Carponi 90 B

Junkers G 38

Motorstyrka .... .. ... ....... .. 6 X 1,000 = 6,000 hkr. 4 X 850 = 3,400 hkr.
14,8 ton
15 ton
Tomvikt........... .............
27
30 •
Flygvikt .....................
12,2
15 •
Tillsatsvikt ........ _.........
8,5 kg. jhkr.
5 kg. /hkr.
Effektbelastning ............
km.jtim.
2L5
.
jtim
krn.
205
....
.......................
Fart
?
m.
4,500
Topphöjd .....................
1,000 lrm. flygsträcka med
bomblast ...... ....... .....
2,000 km. flygsträcka med
bomblast ..................

8 ton

7,7 ton

2,5 ton

4.~

l

•

Med 1,5 ton för besättning, beväpning och utrustning
samt med en bränsle:Hgång på marschvarv av 0,5 ton per
linune och en marschhastigh et av 160 km./tim. kan G 38 fö r n
en bomblast av 7,7 ton en sträcka av c:a 1,000 km. eller 4,-1
ton c:a 2,000 km. På krigsmässiga höjder och med härför
anordnade motorer lärer detta flygplan kunna uppnå en far t
av 266 km./tim. och en topphöjd av 9,500 m. Geonm des sa
teknikens framsteg har det sålunda visat sig möjligt att m ed
stor tillsatsvikt kunna förena goda flygegenskaper .

Data för tunga dagbombflygplan och nattbombflygplan.
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Tunga dagbombjlygplan.
Ryssland ... ANT 14

l
5 st. 480 hkr. (Kan
utrustas med 5 st. 2,400
(3,250) ?
650 hkr.)

Tyskland ... Junkers K 45

3 st. Pratt & Whit1,725
ney Hornet B-1

3

Frankrike ... Dyle E't Bacalan A. B.
20. (Högst 2,500 kg.
bom blast.)
90 B. (Högst
Caproni
.
.....
Italien
8,000 kg. bomblast.)
Breda C. C. 3,000 (6 finD:o
kalibriga ksp. + l 20
mfm ksp. )

4 st. Lorraine >Cour2.600
bien

5

6 st. Isotta Fraschi6,000
ni •Asso 1,000•
Fraschi
3 st. Isotta
1,500
ni •Asso•

9

6

l

Tillsatsvikt 214
c:a 7 ton

-

-

-

l 4,5 8,s 225 13,5 220

-

15,o 35,o 220

-

-

-

-

12,o 230 200

-

7,9 185 180

-

-

-

-

-

-

4,500 1,500 kg. bomblast J ,250 km.

-

1,000 km .

-

4,500 S,OOJ km.

- l-

l

-

-

1,000 kg. bomblast 1,600 km .

Nattbombflygplan.
Frankrike .. . Farman F. 160. (Högst 2 st. Farman 12 WE 1,000
2,200 kg. bomblast)
1,000
2 st. N ap i er •Lion•
England .... .. l Vickers • Virginia•.
(Högst 1,300 kg. bomblast)
Itali e n
Caproni C. 79. (Högstl 4 st. Isotta Fraschi- 1
2,000
ni •Asso•
2,000 kg. bomblast.)

l

l 4 l 4,2
4

4,4

3

6,5

S,o -

l220 l -

ll,o 190 -

Till 4 km. på 5,400 l ,000-1,700km .
30 min.
4,500 J ,000 km .
-

- l-
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Lätta och medeltunga bombflygplan.
Dc moderna lä tta och m edeltu nga bombflygplanen k änn e.
tecknas genom synnerligen goda flygegenskaper såväl vad lwträffar fart och stigförmåga som manöverförmåga. Det ör
emellertid givet, att dessa cgcnslmper icke kunna t vinnas ut an
att fordran på stor tillsatsvikt, d. v. s. stor bombförande fö r måga och stor flygsträcka, måst eftersättas. Nämnda båda
flygplantyper äro härigenom mindre lämpade för bombanfall
mot avlägsna mål med stor utsträckning, såsom stilder och
industricentra. Deras militära värde ligger emellertid däri .
att den med den höga farten förenade korta anfallstiden m öj
liggör anfallets genomförande, innan det fientliga luftförsva
ret hunnit bringas till full verkan, och att den goda manöver förmågan och relativt ringa målytan göra dem lämpade för
utförande av attackflygning, varigenom mål av begränsad u tsträckning kunna anfallas.
Ur flygtaktisk synpunkt böra ovannämnda b[tda fl ygplantyper med hänsyn till dc en- och flermotoriga flygplane m
skiljaktiga taktiska egenskaper lämpligen särskiljas på så säl L
att till lätta bombflygplan hänföras de enmotoriga och ti ll
medeltunga två- eller flermotoriga. Denna indelningsgrun d
överensstämmer prakliskt taget med förut angivna betydelser
av benämningar å bombflygplan.
Såsom exempel å ett modernt tvåmotorigt bombflygpion
kan nämnas det engelska flygplanet , Sidestrand Ilh, vars h u vuddata framgå av tabell IL Flygplanet är ett tresitsigt h iplan, vars fart endast obetydligt understiger det lätta bomh
flygplanets. stigförmågan är dock väsentligt lägre. Sid r
strand är försett med tre kulspruteplatser, s[t anordnade, at!
inga döda skjutvinklar förefinnas. Dess offensiva och defen
siva kraft blir härigenom avsevärd. Andra fördelar i luftstri d
utgöras av dess goda manöverförmåga (looping, r oll et c. kunna utföras) och dess stora fartmarginal, varigenom jaktflygplans anfall kunna undvikas eller försvåras.
Flygplanet är icke enbart avsett såsom dagbombflygpla n
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utan är väl användbart även såsom f järrspanings-, torped-.
attack- och nattbombflygplan.
Den lätta bombflygplantypen har särskilt i England nått
en hög grad av fulländning. I fart är den föga undcrl~igsen
d e modernaste jaktflygplanen av icke »intcrccptor»-typ, och
stigförmågan är bättre än samtliga andra militära flygplantypers med unelantag av jaktflygplanens. Såsom typiska r ep r esentanter för denna flygplantyp kan i första rumn1ct ~läm
nas det av firman Hawker konstruerade flygplanet, typ ,, Hart»
samt firman Faireys flygplan , typ >> FOX >> . Dessa flygplans
h uvuddata äro angivna i tabell II.
De lätta bombflygplanens tillsatsvikt överstiger i regel
icke 850 kg. , vil ket med 300 kg. för besättning, beväpning
och utrustning samt 250 kg. bränsle möjliggör ett medförande av högst 300 kg. bomber. Längsta flygsträckan med nämnt
bränsleförråd och bomblast utgör då med en fart av 280
km. ltim. c :a 560 km.
Flygplantypens användbarhet för olika uppgifter framgär av dess benämning >> daghomb- , spanings- och jaktflygplan >> . Såsom jaktflygplan är det likvärdigt med befintlioa
b
typer tvåsitsiga jaktf1ygplan.
Jr"imförels e mellan en- och tvåmotoriga bombflygplan .
Inom facklitteraturen har mycket
diskuterats frårr·m
.
ve ' vi·l ken av typerna lätt eller medeltungt bombflygplan som är
lämpligast. I >> The Arm y Quarterly >> , oktober l 931, göres så-·
lunda följande jämförelse mellan en - och tvåmotoriga bombflygplan: >> Träffprocenten vid bombfällning m ed en tvåmotor ig dagbombflottilj har visat sig bättre än vid någon enmotor ig dagbombflottilj och eldkraften i luftstrid är bättre än vid
n ågon dagbomb- eller t. o. m. ensitsig jaktflottilj, vilket framgår av övningar med k ulsprutekamera o.c h vid skjutning med
sk a r p ammunition mot markmåL Det r åder en åsikt i Englan d, att tvåmotor iga bombflygplan äro överlägsna enmotoriga
vid alla företag med hänsyn till den stadiga plattform, d e er-
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(dl'
bjuda vid bombf ällning , deras goda sikt, mångs idighe t
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),
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kunna anv~udas lika Yäl om dagen so m om
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Det
risk för nödlan dning , samt slutlig en deras eldkraf t.
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är
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na kulspr utor i olika riktnin gar. Endas t akterö
siiets
kunna åstadk omma välrikt ad eld . Dagbo mbflyg plan
om
kerhel b eror till stor del p å dess fart , m en det skall dock,
före
Det
sig.
ra
försva
kunna
d et upphin nes av jaktfly gplan,
iva
faller som om det enmoto riga dagbom bflygp lane ts defens
för
gre
län
en
eldkra ft ej vore tillräck lig för upptag ande av
svarsti d und er t. ex. återfly gning från bomba nfall.
Följan de samma nställn ing torde klarläg ga dc bttda flygplanty pernas egensk ap er .
H art.

Sid<>stra nd III.

2 X 575
Motors tyrka
5,200
.
. .. . ...
Flygvi kt
270
Fart på 3,000 m .. .
5,000
Stigtid ...
9,000
Topph öjd . ..
.
km
600
å
Bombl ast
flygstr äcka ..... . c:a 1,000
00.

00

00

.

00

••

•••

•

480 hkr.
1,960 kg .
280 km./tim .
3,000 m. /8 mm.

hkr.
kg.
km../tim.
m. /15 mm.
m.
k g.

c:a

300 k g.

Attack flygpl an (Lågb omb flygp lan ) .

Attack flygnin g föreko mmer dels för att i samve rkan m ed
rk landst ridskra fter direkt deltaga i stridsYerksam helen på ma
anfall:1
en, dels även för alt vid självst ändiga b ombfö retag
mäl , som äro oåtk omliga fdn dc egen tliga bombf ällning shöj
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är
derna . Dagbo mbfäll ning fr ån stor eller m edels tor höjd
på
de
beroen
v,
effekti
nämlig en för sådan verksa mhet föga
besvårigh eterna alt från dessa höjder kunna träffa m ål av
höJ'd
aränsa d utsträc knin g. Utföra s därem ot a nfallen från låuh .
med utny ttjand e av lerräng en s skylan de och sk y ddande egenskaper , kunna dc insä llas överra sk ande och omöjli ggöra effek
låga
den
som
igt
samtid
,
tiv eld från d et fientlig a lv-arli ll cri cl
efhöjden m edgive r för flygför banden aH anpass a sina anfall
li ter m a rkstrid en s krav eller a lt välja måL som äro oåtkom
g
fa för h ögbom bfällni ng ell er för artill erield . Attack flygnin
mol
anfall
vid
ning
använd
till
a
kan även m ed fördel komm
b esjöstri dsinalf er i skärg<ircl , anfall mot k onvoje r och svagt
fögnirigs
stycka de fartyg till sjöss sam t slulli gcn v id landsti
u

retag.
Attack flygnin gen möjlig gör sålund a, aU ett bomba n fall ,
an när härför lämpli g lf'JTäng för efinnes. kan insä tta s öven·a sk
avseökas
en
ällning
de. Aven träffm öjlighe terna vid bombf
värt, vartill komm er a Ll god verkan m ed kulspr uteeld kan
erh ållas.
Jämn öpp en terräng , som ej m edgive r utföran de av dolda
anfall, omöjli ggör överra skning och härme d även attackf lyg
er
unel
ar
utförh
ast
knapp
ning. Såclan flygnin g i=ir ii.venledcs
mörke r eller under mycke t dillig sikt.
Då attackf lygnin gen taklik tord e va ra tämlig en okänd ,
skall först dess princip i k ort a drag angiva s.
t
Sj~ l va anflyg ningen ell er anmar schen 11tföres p å mycke
ens
erräng
t
av
ande
låg höjd 5- 25 m . flyghö jd med utnyttj
sk e
skylan de egensk ap er. Flygni ngen kan följakt ligen icke
be direkt mot m åle t, utan fl ygväge n bestäm mes av terräng ens
skaffen h et. Detta anflyg n ingssä tt h ar följand e fördela r: An
heller
ej
,
från
underi
a
angrip
falland e ja ktflygp lan kunna icke
för
kunna de vid anfall bakifr ån sn a bbt komm a ur räckhå ll
ej
vidare
a
de rörliga kulspr utorna . Attack flygpla nen kunn
fin
upptäc kas och b eskjula s av an nat lv-a rtmcri än det , som
nes utefter flygvä gen , och även då kunn a dc blott h es kjutas
ett fåtal sekund er. Slutlig cn kunna attackf lyg pl an en i r egel
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ej upptäckas och beskjulas från målet förrän anfallet igångsättes. Yletodens största olägenhet är den ytterst svåra orien teringen. l\Icd hänsyn härtill kan det bliva nödvändigt a ll
vissa sträckor tillfälligt framföra förbandet på större höjd .
Den slutliga anmarschen måste dock alllid utföras på lägsta
möjliga höjd.
Anfallet utföres sft, att a~tackflygplanen på c:a 1,0001.200 m. avsl[md från målet kastas upp till c:a 200- 300 m .
höjd för a t t därifrån omedelbart dyka mot målet under eld givning med dc fasta kulsprutorna. Genom denna eld erhål les en god verkan mot oskyddad personal, samtidigt som effektiv eld från det fienlliga luftvärnet kan förhindras. Bomben'la fällas på låg höjd 30--100 m. , bcorende på bombt yp
och använd fördröjning.
Träffsannolikheten blir Yid sådan bombfällning myckt'l
stor. Då själva flygplan et inrik tas mot målet, behöver fel i
sida ej uppkomma. Beträffande Eingdspridningen gäller i
stort selt, vad under störtbombflygning anföres , dock mås!\·
större spridning här b e räknas , beroende pi'l den r elativt flack a
dykvinkcln . »Die Luftwachb , december 1931. nämner i den ·
na fråga följande:
»Om man studerar resullaten a\· dc under fred utförd a
bombfällningarna . så framgår , att träffprocenten vid fällnin g
från 5,000 m . höjd utgör c :a 1 O. under det att densamma Yid
altackflygning uppgår till c:a 90. H~irtill kommer verkan a v
kulspruteelden. Teoretiskt följer härav, att ett enda på låg
höjd anfallande bombfl~-gplan kan ersätta 9 st. fr i'm stor höjd
anfallande ».
De starka såväl psykiska som fysiska päfres lningarna pa
föraren vid allackflygning komma dock att inverka på utförandet. Å dessa låga flyghöjder är förarens sikt mycket b egränsad, vilket blir särskilt kännbart vid höga farter (vid
200 km. /tim. fart == 5- 6 m. /sek. ) Föraren har endast några
sekunder till buds för att fatta silt beslut och utföra manövern.
Tungvända flygplan äro diirför ick e lämpliga för attackflygning.
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Av altackflygplan fordras sålunda en mycket stor manöverförmåga för att terrängens skylande egenskaper skola kunn a full t utnyttjas. Då denna flygplantyp mer än andra flyg pl antyper är utsatt för elden från kulsprutor och även sprängstycken från egna bomber, måste den äga en viss osårbarhet
J1 äremot. En luftkyld motor är sålunda att föredraga fram för en vattenkyld. Bränsletankarmt böra vara brandsäkra
och så konstruerade, att endast ringa bränsle förloras genom
träffar i desamma. För att skydda motor , bränsletankar och
})Crsonal kan flygkroppens undre del vara läU pansrad .
Kulspruteutrustningen bör vara kraftig. En av dc fasta
kulsprutorna bör kunna genomskjuta tankplåt eller ubåtsskrov.
För attackflygning kunna användas m edeltunga och lätta
-d agbombflygplan , jaktflygplan samt vissa typer spaningsflygp lan. I en kritik över den engelska flygmanövern l 930 skriver major Oliver Stewart följande i denna fråga:
,, Utförandet av anfallen (attackanfall) med såväl bombfl ygplan som jaktflygplan kunde föranleda till den slutsatsen,
att alla flygplantyper kunna med lika god verkan användas
vid anfall mot markmåL Vid nännarc granskning framstår
dock en så stor skillnad beträffande el en härvid erhållna verkan , att en skarp åtskillnad måste göras. Jaktflygplanet är
svagt beväpnat och dc tyngsta bomber, som det kan medföra,
äro icke tillräckliga för att [tstadkomma allvarligare skador
mot motståndskraftiga mål. Ett jaktflygplan kan åstadkomma tillräcklig verkan mot på marken stående flygplan, flygplatsanläggningar och luftvärnsbatterier. Ett bombflygplan
däremot kan förslöra motstå ndskraftiga m ål men är icke lämpat för anfall mot ett mål , vars underavdelningar äro spridda
över större område. Jaktflygplanet är därför lämpat för anfall mot sårbara och bombflygplanet mot motståndskraftiga
mål».
För attackflygning specialbyggda flygplan förekomma huv u dsakligast i U. S. Army Air Corps, t. ex. Curtisss YA-8 attack.
Den taktiska betydelsen av attackanfall ligger icke endast
i dess materiella verkan utan även däri , att dess moraliska

-

160-

verkan är avsevärd . l.:nder förutsättning att dc anfalland t
flygplanen riktigt utnyttja terrängen, komma dc att upptä ckas så sent, att erforderlig tid för verksamt försvar ej förefinn(•,
Endast en mycket väl organiserad luftbevakningstjänst kan i
lid beräknas inrapportera flygplanen . Därtill är alt bemärka .
alt den kuperade terrängen icke endast döljer flygplanen ulan
iivcn dämpar motorbullret, varigenom bestämmandet av rik iningen till desamma försvåras.

störtbom bflygplan.
Dc n u nämnda olika sätten för bombflygnings utför and ,
hava , såsom framhålli ts, båda sina olägenheter och äro ick l·
alltid användbara med hänsyn till målets eller terrängens k a
rak tär.
Vid högbombfällning mot luftförsvarade platser bJi,·u
bombförbanden sålunda tvingade att intaga sådan höjd, alt d,
äro n~tgorlunda undandragna det fientliga Juftvärnets verkan
Den genom den tilltagande höjelen minskade träffsannolikhete11
är vid bombfällningar mot mäl av stor utsträckning, såsom st:i
der och industricentra , av mindre betydelse. Mot sådana m al
kan träffsäkerheten äv en fran bombflygplanens Lopphöjd a n
ses tillräcklig. Helt annorlunda ställa sig förhållandena, n är
det påfordras, att ett mål med begr~insad utsträckning skal l
anfallas. För alt ernå träff m{tste bombflygplanen vid sådan l
fall utföra anfalle t från låg höjd. Bombförbanden tving a•
med andra ord in i lv-kanoners och lv-kulsprutors verksa m
rnaste områden. Då sådana mål i regel icke kunna upptäck ,t ~
under mörker, måste anfallen dessutom insättas under dager
Genom att lågbombföllniug i regel icke kan utföras i ö p
pen terräng, är denna metod redan av denna orsak oanvänd bar vid anfall mot luflförsvan1de m.ål till sjöss. Då högbomh fällning mot i sjökriget förekommande mål, såsom farty g.
dockor eller varvens verkstäder, vilka med hänsyn till spri d
ningcn äro alt bctra k ta såsom mål med begränsad utsträck
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ning , har del således för marinerna Yarit ay särskilt intresse
att utfinna en bombfällningsmeiod, som möjliggör för bombflygplanen alt undandraga sig lv-artilleriets verkan och samtidi gt öka träffmöjlighetcrna . Problemet är att söka undandraga lv-artilleriet möjligheterna till bestämning av de för
verksam eldgivning erforderliga faktorerna. Detta kan icke
ernås vare sig genom fartförändringar ej heller genom änd ringar av anfallsriktningen. Endast genom en snabb , störn·
ändring av höjden kan delta mål uppnås. En snabb ~indring
av höjden, under det att flygplmwt befinner sig i lv-artillerio2ls
vcrkningsområde, är enbart tillräcklig all i hög grad försvåra
en planmässig eldgivning. En1igt dessa synpunkter har i U.
S. A. en ny taklik för bombhi.llning utprövats. Störlbombflygplanl'L ( »1-Iellclivcr " cHcr >> Di vingbomhen) framföres enligt
denna på stor höjd. När målet pejlats i lämplig vinkel , dyker
flygplanet i brant vinkel mol detsamma och fäller sina bom ber på mycket Etg höjd för att seelan i brant stigning verkställa frånflygningen. Genom denna anfallsmetod, som karak teriseras av en snabb höjdförändring ovanför det fientliga lv artilleriet , blir verkan av detlas eld i mycket hög grad neutra liserad. Metoden har vidar12 den fördelen, att den möjliggör
överraskande anfall, i det att sol och moln kunna utnyttjas
eller ock att dc för anfall avsedda flygplanen plötsligt bryta
ur elt på stor höjd över målet flygande förband. Då under
hasti!!_
störtfly(l'ninu
,.·Jwter av 500 km./tim . ulan
. _. .
n med. fulltras
;:,
svårighet kunna uppn~ts , kommer det anfallande flygplanet
alt enelast mycket kort tid befinna sig i lv-artilleriets vcrkningsområdc. Om vi antaga , alt anfallet insättes från 5,000
m . höjd och framföres till lägsta möjliga höjd över målet, så
uppgår vid 60° dykvinkel dyksträckan till c :a 5,700 m. Vid
en dykhastighet av 500 km. /tim., d. v. s. 138,8 m ./sek. , är
anfallet utfört på 40 sekunder. Härav torde framgå, alt inte1
lv-batteri med nuvarande hjälpmedel lmn följa en så hastig
förändring av målhöjden.
Träffprocenten vid denna anfallsmetod kommer ~ivcn att
högst väsentligt ökas. I Militär \Vochenblatt har Hauptmann
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von Hitter anfört följande. exempel : Flygplanet antages dyka
från 5,000 m. till 100 m . höjd m ed en dykhastighet av 1:38,8
m ./sck. och med en dykvinkel av 60° . I punk l A (se skiss ),
d. v. s. på 100 m. höjd , fälles bomb en. Siktlinjen, som sam manfaller m ed dykriktningen . träffar målet vid Z. Linjen
A- Z blir dit 115,5 m . Bombens fördröjning under den tid .
0,83 sek ., det tager att genomlöpa nämnda sträcka med 138,8
m. /sek. fart , representer as av linjen AC. Bomben s väg bli r
då linjen AZ 1 D. Längdavvikningen ZZ, utgör 1,885 m. Frfm
en fällhöjd av 100 m . kan man därför räkn a m ed en längd spridnin g av c:a 2 m . Vindinverkan kan genom den korta
falltiden , 0,83 sele , knappast bliva märkbar. I följd hära\
behöver man i praktiken icke räkna med sidspridning vid
fällning i sidvind . Det framgår härav. att genom en så ringa
spridning även mål m ed m ycket liten utsträckning kunna träffas. störtdykningen h a r därför i U. S. A. ansetts sasom del
enda förfar ande , som giver goda utsikter att erhålla träff m ot
fartygsmåL Men även vid bombfällning mot mål av begrän sad utsträckning i land , sås01n t. ex. broar, bör denna metod
komma till användning.
Bombens inriktande mot målet ~ir synnerligen enkelt, da
det sker m ed riktmedlen t:ill fasta kulsprutan. Fällmetoden
s täller emellertid m yck e t höga fordringar på fl ygplanbesättningarnas skickligh et och fysik . En störtflygning från 5,000
m . till 100 m. p å 40 sek. är naturligtvis mycket påfrestand e.
liksom d e t vid den höga farten är mycket svå rt att rätt kunn a
bedöma tidpunkten för fällningen.
I U. S. A. hava två specialtyper störtbombflygplan u tvecklats, nämligen ett tyngre fl yg plan n'led 3.3 ton s fl ygYik l
och en bomblast av 450 kg . samt en lättare typ m ed 1,8 ton ~
flygvikt och en bomblast av c:a 100 kg .
Av dessa torde det förstnämnd a vara av särskilt intress e.
Flygplanet är ett tvåsitsigt biplan m ed 575 hkr. Hornet-motor .
Högsta farten är 225 km./tim. , topphöjden 6,000 m ., längsta
flygsträckan 680 km. Bestyckningen utgöres av en fast och
dubbelkopplad rörlig kulspruta. Bombutrustningen bestär m•
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en 450 kg. bomb, vilken skall kunna fällas från vertikal dyk.
ning. Två flottiljer inom den amerikanska flottan lär skoh1
utrustas med denna flygplantyp.
Cm·tiss FSC--5 är av betydligt lättare typ. Det är äwn
ett biplan , försett n1.ed 575 hkr. motor. Vertikal dykning nwd
full motor kan utföras. Högsta fart 27 5 km./tim. , störthasti ghet 500 km./tim. Topphöjd 5,200 m. Beväpning: en fast och
en rörlig kulspruta samt 100 kg . bomber. Förare och spanan·
sitta i slutet rum, som skyddar dem mot det starka luftdra g( ·!
och samtidigt giver den god utsikt.
I allmänhet torde störtbombflygplane t vid anfall mot. Yii1
luftförsvarade mål anfalla i förband, bestående av 3- 4 gru pper. Grupperna böra då insätta anfallet från olika håll oc h
så samtidigt som möjligt.

Data för lätta och medeltunga bombflygplan samt störtbombi\'jQp\an.
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Torpedflygplan.
Flygbomben och flygplantorpeden utgöra flygstridskr a rternas effektivaste vapen i sjökriget. Åsikterna variera dock
högst väsentligt i fråga om, vilket av dessa som i verknin gsförmåga kan anses vara det andra överlägset. Då emellertid
denna fråga är av betydelse vid fastställande av för samverk au
med marinen avsedda flygplantyper, kan det vara av intresse
att närmare jämföra dessa vapens taktiska och tekniska m öjligheter.
Bomben är billig i anskaffning, enkel till konstruktionvn
och kan snabbt masstillverkas. Den kan även anses ful lt
funktionssäker.
Torpeden är dyr i anskaffning, mycket komplicerad, fonlrar stor sakkunskap i handhavande och vård samt tager lå11g
tid att tillverka. Den kan vid fällning fr ~m flygplan icke anses fullt funktionssäker.
En bomb av samma vikt som en torped innehåller lll('l'
än dubb elt så stor sprängladdning än torpeden. En 850 k g.
torped har sålunda c :a 200 kg. sprängladdning eller ungefii r
samma vikt sprängladdning som en 400 kg. bomb.
Torpeden kan enelast användas, när tillräckligt utrynm w
och vattendjup förefinnas . I trånga eller grunda farvatten oc h
hamnar samt uneler de tider, havet är isbelagt, är torpeden
oanclvändbar. Torpedfällning från flygplan under mörker torde därjämte icke vara praktiskt genomförbar.
Bombens användbarhet däremot röner ingen inverkan a'
terräng- , djup- eller isförhållanden. Bombfällning under m örker mot stillaliggande fartygsm.ål är därjämte genomförbar.
Bomben har sålunda större allmän användbarhet än torpeden.
Verkan av en torped i förhållande till verkan av en bom lJ
med motsvarande laddningsvikt är väsentligt olika och svår
att direkt jämföra. Torpedens detonationspunkt ligger syn nerligen gynnsamt intill fartygets undervattenskropp. E n
träff från en torped av ovannämnda vikt är dock icke till
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räcklig för att sänka ett större modernt krigsfartyg, men kan
nedsätta dess fart och manöverförmåga. En 400 kg. bomb
kan ej heller, vare sig vid direkt eller indirekt träff, beräknas sänka ett sådant fartyg, men dess verkan kan bliva sådan ,
att fartygets stridsvärde väsentligt nedsättes. De i Amerika
utförda sprängförsöken mot utrangerade krigsfartyg torde ock
motivera det påståendet, att verkan av en torped och en homb
med samma laddningsvikt kan jämnställas.
Träffsannolikheten vid högbombfällning mot fartygsm.ål
har , såsom utförda försök påvisat, varit ganska ringa. För
att kunna träffa ett fartyg , i all synnerhet om det är under
gång, mftste fällningen utföras av ett förband flygplan. Av
sådant förhanels bomber kan en - i gynnsammaste fallt två
- bomber träffa m ftlet. För erhållande av en träff erfordras
följaktligen en avsevärd kraftinsats av bombflygplan. Detta
är även fallet vid fjärrtorpcdfällning , d. v. s. fällning på över
2,000 m. avstånd från målet. Träffsannolikheten vid högbombfällning och fjärrtorp edfällning torde ock kunna anses
vara jämförbar.
Vid störtbombfällning och niirtorpcdfi.illning är träffsannolikheten i båda fallen stor och torde även kunna anses va ·
ra jämförbar. Möjligheten aU genomföra ett anfall synes dock
vara större vid störtbombfällning. Vid denna anfallsmetod
kan flygplanet under anfalle t enelast beskjulas av lv-artilleriet , under det att det vid närtorpedanfall utsättes icke endast
för elden från målets flackbane- och lv-artilleri utan även från
närsjöbevakningens artilleri. Härtill kommer , att ett stört ·
bombanfall utföres m ed betydligt större fart, varigenom an fallstiden blir kortare än vid närtorpedanfalL Slutligen er bjuder störtbombflygplanet mindre målyta än torpedflygplaneL
En sammanfattning av ovanstående giver vid hanelen följande:
a) Bomben ställer sig i fråga om tillverkning, kostnad ,
underhåll och funktionssäkerhet avsevärt fördelaktigare än
torpeden.
b) Flygbomben är vid lika laddningsvikt
fråga om
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t aga motsvarande lasl i bomber eller bränsle >> och samtidigt
äga h ärför erforderliga övriga militära egenskaper.
Av det ovanstående torde framgå, att torpedflygplanen f.
n . äro specialflygplan med mycke t begränsad användbarhet
för andra uppgifter , såsom bombfällning och fjärrsp an in g
över omdden, där fientlig motverkan kan förväntas .

träffverkan jämnställd m ed torpeden. Dess totalvikt är dock
i detla fall mindre än hälften av torpedens. För att en vis..,
laddningsvikt skall kunna m edföras erfordrar torpeden fö ljaktligen större och dyrbarare fl ygplan.
c) Bomben och torperlen äro ifråga om precision li kställda.
el ) Bomben äger större an vändbarhet uneler olika fö rhMlandcn. Vid störtbombfällning torde möjligheterna alt genomföra anfallet vara större än vid närtorpedfäll ning.
Dc nu befintliga torepdflygplantyperna kunna uppdela-.
i tv ä kategorier, näml igen fartygsbaserade och kustbascradt •
Den ombord å hangarfartyg förefintliga relativt korta !ä ltnings- och landningssträckan samt d et ringa utry mmet medför cu slark begrän sning av å dessa fartyg baserade torped
flygp lans storleksordning. S{tl u n da förekomma här utesluta nde enmotoriga torpcdflygplan. AU i en sådan typ kunna fö n·
na stor lastförmåga, goda flyg egenskaper och stark defensi,·
bestyckning är f. n. ick e möjligt. Den nu befintliga fartygs
baserade tor pedflygplanen äro även relativt långsamgåend('.
svagt bestyckade flygpla n , vilka s verksamhetsområde uta n
cskorl är begränsat till omdtden, där fientlig motverkan i lu fl cn ej k an förväntas.
Dc kustbaserade torpedflygplanen kunna vara såväl en som flcrmotoriga. De enmotoriga äro i allmänhet större än
dc fartygsbaserade torpedflygplanen och äga större lastfärm aga än dessa. Deras egenskaper, d . v. s. fart , bestyckriing etc ..
äro dock i stort sett desamma, som vad ovan för dc farty g ~
hascrade torpedflygplanen angivits.
Aven de flermotoriga torpedflygplanen fylla icke p å lån gt
när dc fordringar , som böra ställas å daghombflygplanen , d.
v. s. relativt långsam gående flygplan med sl'or lastförmåga
och liten topphöjd.
Ett undantag härifrån utgör det medeltunga bombflygplanet »Sidestrand >, , vilket även lär kunna användas såsou1
torpedflygplan på flotlör cr. Detta flygplan synes f. n. va rn
el en enda flygplantyp som kan , »i sti:illet för torpeden, m r d
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Data för torpedflygplan.

Tab . III.
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Enmotoriga.
Rip on (land) Napier
Lion XI
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Anmärkningar

.P..

l
3,000/13 Fartygsb aserad
4,570/23 Kustbaserad

1

, Tvåmotoriga.
l
Fokker T IV Lorraine
2 x 450
(sjö)

5,030 2,212

200

3,000/24 Kustbasera d

6,700 2,300

200

3,000/32 Längsta flygsträcka
med 1,000 kg. torped.
last 720 km . 2 dubbelkopplade och l enkel
kulspruta

8,500 2,910

210

4,000/22 Längsta flygsträcka
med l ,000 kg. t orpedlast 1,020 km . 2
dubbelkopplade och
l enkel kulspruta

'
1

l

l

:

B. :M.

Heinkel HD
59 (sjö)

2

x

w.

660

l
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Meddelanden angående främmande mariner.
Meddelande från Marinstabens Ut rikesavdelning.
(Mars 1933.)

Storbritannien.
Förste sjölorden har i parlamentet meddelat, att användningen
av svetsning i stället för nitDing har ökats, speeiellt vad beträffat·
ubåtarna.
(Dansk TfS, feb r. 1933.)
Amiralitet etet upggives hava triiffat överenskommelse med ett
bolag angående leverans av brännolja, J:t·amställcl av inhemska kol.
överenskommelsen är ett r esultat av långvariga försök, som ägt ru m
med jagaren »Westminster>>, vilka fö rsök skulle utfallit mycket
gynnsamt. Beträffande kontrakterad kvantitet oeh p riser föreligg a
inga uppgifter, men man antager att elen in hemska oljan ställer si g
ekonomisk enelast när den användes tillsammans med annan olja.
Bolagets leveranskapaeitet uppgives till 28,000 ton om å r et.
(Mar . Run clschau, mars 1933.)
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ton kryssar e skull C' :få bestyckas m e(l 20 cm:s kanoner, blev amiral
Pratt sedermera t vun gen meLlgiva, att clE'n snabbare salvtakten på
en kryssare med 13 cm:s kan on er - t . e:s:. av »L eanclcn>-klass ger den senare kryss aren en bestämd fö reld (>>distinct advantage>>)
framför 20 cm: s k ryssare n. Tyd ligen har den förn uftig a opinione n
i Förenta Staterna numera kommit p å det k l ara med, att en så
kraftig bestycknin g som 8, i vissa fall 9, st. 20 cm:s kanoner på ett
alldeles osk yddat skrov m åst0 vara fdaktigt. Förmåg an att utdela
myc ket hårda slag må ste motsvaras av förmågan att tåla något
man slå r. ])p nya kryssarna mi\stu Llä d ör Prh ål la pansa rsk.vdd, vi lket
medför försämring a v andra egenskaper. Hur det kommer att ställa
sig med a rt-.i lleriet ti r ännu icke bestämt, men högsta farten kommer att understiga 30 knop och även aktion sra dien minskas.
(Procccdings, f<'b r. 1933 01'tcr Nav. ~Jil. R cc., 23 nov. 1932.)

10,000-tons kryssaren L'A-89, som. crhå llPr nanmet >> Quinc;p, har
kontr aldL•rats m ed Rethlehem Ship. Corp. i Quincy, Mass., till ett
pris av 8,196,000 do!!., vilket eftE'r en k urs av 5,40 nwtsvara r något
över 44 milj k r. (DcnDa summ a tord e emellertid enda st avse de r en a
byp:gnadskosntaderna , c·när tota lkostnaden upp givits betydli gt högre) .
(J:'roceedings, febr. 1933.)

Enli gt uppgi:EtP r i clagSJ •rcsscn clc•n -1 fpbr. bar ä vE' n k ryssa ren
I ndianopolis må st å tE'rgå t ill varvet fö r att avhjälp a vid provturen
upptäckta fe l. 20,3 em:s artilleriets uppställnin g har visat sig vara sådan, att h ela fartyget skaka r vid rekylen. Fartyget har uppn ått 38 k11o ps fa r t och kostar 10,5 milj. doll. J\:Ian erinrar sig att
dc hå fo rsta av dc åtta 10,000-tonskryssarn a, P en sacola och Salt
Lake Cit~· , visade sig alltför ve k a i sjögång och m åste ombyggas.
F em av dc åtta kryssarna h avere rade i rodE' rstävcn unel er provt urerna och rullad e dess utom så k raftigt, att artillmi skjutning var
uteslu ten . Jllan avbröt då seri eby ggandet och gjorde nya konstruktioner gåe nde ut på starkan' hepansring m ot minskning såv äl
farten m ed c :a 3 knop som i aktions r adien.
(Mar. Rund.sch au, mars 1!)33.)

AmeJ>ikas Förenta Stater.
Vissa tecken tyda på en fö restående ändring i den amerikanska
kryssa r politiken. Under London-konferensen hävdade man, att' F örenta staterna måste besitta så stora kryssare som möjligt på gruml
av bristen på baser i världshaven. Trots att elen amerikansim dele··
gationen i London var myck et envis med att avtalets samtliga fem -

Byggnadskostnadern a för haugarfarty get Ranger h ar på grund
av vissa änd rin gar och fö rbättringa r höjts fr ån 19 t ill 2l milj doll.
:Modernisering av t re slagskepp pågår. New Mexico och Mississippi beräknas Lireliga i septe mber innevarande ål'.
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Amiral Pratt har framhållit, att om intet y tterligare åtgör'"'
ersättningsbyggn adsfrågan, kommer Förenta staternas flot ta Yi<l
avtalets utgång år 1936 brista i det i avtalet medgivna ton n a g"<'t
enligt fö lj ande:
Hangarfartyg 55,000 ton, 20 cm :s kryssare 27,000 ton, 15 cm :s
kryssare 73,000 ton, jagare 133,000 ton (el. v. s. nära noga hela jag;ll'tonnaget, enär elen medgivna summan uppgår till 150,000 ton) , ub åt ar
25,000 ton.
(Mar. Eunclschau, mars 1933.)
l

I British J~egion Journal, ha r lord Hal sbury avslöjat »nya upPgifter om f ruktansvärt starka gaser, som redan äro färdiga för Ullvändning i n äs ta krig>> . Vi läsa om lewisite, som utvecklas av fl:v §!plan, och om cliphenyl-chlorarsine, en »oldtimer>>, som skulle clriYa
folk till vansinne och f örorsaka intensiva näsretningar ä ven OJ u
elen endast f örekommer i en 200 miljondel a v luften. Där finns också elen gamla bekanta >>asphyxiant bomb>> , som skall >> kunna clöcb
allt inom en halv mils radie>>. Vi sakna enela st berättel sen om den
vätska, som är så giftig, att enelast en droppe kan tillintetgöra båd<>
Lonelon och New York.
Använder man denna metod med reda n befintliga vapen, k olllmer man i själva verket t ill ännu förskräckl igare r es ultat. J\: ulsprutan t. ex. kan avlossa 600 kulor i minuten och varje kul a klm
döda 3 man. Alltså kan kulsprutan död a 1,800 man i minuten! E H
ton senapsgas kan teoretiskt döda 45 miljoner soldater. Så vitt m rm
kan sluta sig till av uppgifterna från samtliga deUagare i världckri get, kr ä veles det emellertid 100,000 ton gas för a t t döda 78,000
man. I själva verket behövdes det alltså mer än ett ton gas per
man på slagfältet.
(Proceeclings, mars 1933.)

Japan.
En aJlcleles ny t yp av ub åtsjagare uppgives hava L:onstrucr ats.
som skall förmå att >>racc aheacl of the main fighting fl eet and el i
mina te the submarine hazarcb. Konstruktionen är unil{, enär U:'got liknande icke förut finnes inom någon flotta. Två båtar skol.t
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byggas inom elen närmaste fram tiden. Storleken uppgives till 2-500
ton och mycket hög fart skall kunn a utvecklas. Antiubåtsope r ationerna äga rum i samverk an med flygplan.
(Proceeclings, febr. 1933.)

2 kryssa r e om 8,500 ton, 7 mi nsvepare och 6 ubåtar komma att
påbörjas inom elen närmaste tiden.
(Ko rsk TfS, mars 1933.)

Dc nya kryssarna om 8,ö00 ton erhålla bestyckning med 15 cm:s
kanoner och skol a heta ::\J:ogami och ~ii k uma.
(Va r Flotta, mars 1933.)

Frankrike.
Det nya >> Cercle Naval» i Tonlon invigdes söndagen elen 29 januari av frans ke marinstabschefen, viceamiral Dur and-Viel. Detta
för sjöofficer<"rna avsedela k lubbhu s innehåller för utom sällskaps ..
rum och en väldig f estsal, ett fle rtal sovrum.
U ndervattensbåten '> Sibylle>> sjösattes den 28 januari vid Trait
nära Rouen. Dem är elen f järde av undervattensbåtar na för k ustförsvaret, vilka ingingo
1929 års nybyggnads p rogr am. Deplacementet 630 ton.
(1foniteur dc la Flotte, 2 f ebr. 1.933.)

Marinministeriet har f astställt att 60 sjökaeletter skola antagas innevarande år. Till ski llnad mot föregående år antagas inga
kadetter för utbildning t ill det embarkerade flyget, u tan samtliga
sjökaeletter äro avseelda att redan i sjökrigsskolan undergå viss flyg utbildning. Detta är C!l följd av det marina flygets nya organisation. Antalet platser är i år detsamma som 1.921. 1.929 nådde de ett
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maxinlllm aY 123. C::l 600 ansökningar heräknas inkomma. varf ii r
g-allringc·n kommer att bliva synne rligen s träng.
(Lo Yacht, 4 febr. :19:.$3.)

I l'ranska riksdage n har Yäckts f örslag om utilyte av fyra st .'
k en pla1wracle kryssar e om 'i)iOO tons cleplaceme nt mot ytterliga ,.,.
l'tt slagskepp ay >> Dunkerquc-typ, . Förslaget avsC'l' de fyra 2. kla,,
kryssare av 19:~2 ftrs f lottprogram, vilka äntlu ej beställts. Försla!-! >s tällaren fralllhåller, att det för nän·a r amk för f ranska :flottan Yi k _
t igaste ii r att L'rsätta det föråldrarle slagfartygston naget. Gen on 1
hytet skulle clc·ssutom spa ra s c:a 100 mil!. frs. per å r.
(LP Yacht, 23 febr. 1933.)
Om nätutläggaren Gladiateur, det hittills enda fartyget i ~i 11
slag, äro följande dab kända: 2,3:30 ton, liingd 113 m., bredel 1 ~ .7
m. djupg. 3,!) m., fart 20 knop , 4 st. 9 cm :s kan. och 6 st. autom n:vapen. varaY 4 för luftvärn.
(Mar. Hundschau, mars Hl33.)

Italien.

Tyskland.
Torpedb åten T 15G har u! rangerats.
D e utsch lancls 28 cm:s artilleri uppgiv es hav a en skottvidd av
30,000 m. Yicl 60° p]evat ion.
(Norsk TfS, mars 1933.)

Ryssland.
Folkkommissari< emas r åd lär hava l1öjt lönC'rna för officerare
och manskap inom llela krigsmakten med 40- 100 %.
(Journ. Roya l 1Init. Se n -. In st, febr. 1933.)

Portugal .
Aven
Tejo
och
Douru
medan
England,
.i
byggnad
under
är
a
j agar0n Lim
byggas i Lissabon. Ett femte fart 0"g av samma typ har beställts i
Lissabon. Fartygen få Parson-turbiner och Yarrowpannor. Hästkraftantalet uppgi\ r till 33,000 och farten till 36 knop. Bestyckning
4 st. 12 cm:s kan. och R st. 53 cm:s torpedtuber.
(Norsk Tf:S mars 1933.)

:J agaren Vouga sjösattes i Glasgow i s l.utet av januari.

Såso n1 svar p å det franska s lagkry ssa rhygg et lär man bl. :: .
avse att modernisera befintliga lag:skepp, varigenom fa rten sku]; ·
höjas f rån 22 till 2G knop.
(Norges Sjoforsvar, febr. 1933.)

Byggnadsans lage n.
L~ .

Uhå!:en Sirena sjösatt es '2.7 jan.
640 ton.

Den

~ir

61 m. lång och mä t.-·

sJ ag

S. A:s Naval Intell igencc Offic0 har meddelat fö ljande an-

Jör nybyggnadct· i o] ika länder (i m i l j. do l l.):

(:Norsk TJS, febr. 1933.)
T1·å kry8sarl' om 6,724 ton och 2 jfigan• om 615 ton hav'a h ·ordrats. J{ryssarna skola heta Ernanucle Filiberto Duca D'-Aosta 0 <' 1L
Eugenio di Savoia, jagarna Spisa och Ashore. Kryssa rna kom11u1
att i sto rt sett få samrna egenskaper som "Conclotlicri»-kl .assen, men
har man ansett nöch;inlligt att höja tontalet till c:a 6,700 ton.
(Pror ee dings, febr. 1933.)
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1930-31

1931- 32

Japan ....................... ...... .
Frankrike .... .................. ..

40,8

33,5
34,6

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

31,s

1932-33

l
-----·------------~------~------~-------33,7
21,5
30,5
Storbritannien ................. l
Italien

39,4

26,9

29,7 (för '/• år)
38,1

37,1
(Proecccl in gs, febr. 1933.)
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Fartygsbestånden.
l en i bö·rjan av mars utgiven engelsk »blå bok» lämnas Jöljancle uppgifter beträffande de större marinernas fartygsbestån d ck 11
1 febr.:
l

s

....o"

~·w

l"

o

::l ....
l

·

;

::l

l

Slagskepp ... .. .............
slagkryssare ............
Kryssare ... ...............
Hangarfartyg ........ .. ..

12
3
52
8

Flottilj ledare ........ ....

17

Jagare ·················· ···
Torpedbåtar ............

141

U~åtar ................. ...

55
28

,Mmsvepare ... ...... ...... 1

-

l

15

20
3
251
82
43
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,...,
rt-

..,~

;:;;·

...,

"-'
l"

m
?>

rt-
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't:!

l"

::l

::l

E..

~
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~
w

w
o

.s.
<t>

E:

9

9

l

4

-

::l

;:::>..

l

-

31
3

20
2
20
61

2:2

4

l

-17

-

4

63

84
22

23
50
48

101

10

l

5

3

-

-

-

20
72

åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga tidskrifter.

i"

<'"

(!)

l

Innehåll

-

8

-

16
1:2

-

-

16

6

l

(Naval. Mil. Rec., 8 mars 1933.)
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östersjöpoliti k.

Han delsvejne over 0stersocn efter Y crden skrigcn. Direkt0r Sven
Dalhoff -::-lielsen. D. T. S. nov. 3~, s. 473-87. Redogör för några
faktorer till belysning av dc politiska, ekonomiska och maritima fö rh ållanden vid Östersjön, såsom utvecklin gen gått efter
världskriget. Omfattar fö lj ande avsnitt.
1. Finland och Baltiska statPrna.
2. Polen.
3. Sovjet-Ryssla nd.

ÖYerenskommelser mellan främmande makter.
Sikkerhets-ov ercnskomsten av 1929. K apt ein A. S0halt. N. T. S.
dec. 32, s. 550-54. Redogörelse f ör överenskomm elsen som ingicks i London Hl29 och ra tificerades av No r ge elen 1 okt. 1932
fö r att träda i kraft 1 jan. 1933. Inneh åller bestämmelse r för
sjöfarten.
Nationerlias förbund.

Int.ernationa l Action on the L ytton r eport. Raymond Leslic Bull.
Foreign Policy Reports nov. 9 193:2, Vol. VIII, n :r 18. En sammanfattning av denna fö r N. :F: s ingripande i Fjiirran ö stern
så betydelsefull a rapport.
The Ly tton Report. Foreign Policy Hcport, dec. 32, n:r 86. R eferat
från en intress ant och vägledande diskussion .
Hustningsbeg ränsning.
Th e internation a l sit uat ion. R. U . S. I. nov. 32, n:r '508, s. 839.
Rubrikerna:
The Disarmamen t Confcrence.
Th e Hoover proposals (Bruisers).

-
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German_,. and Equalit._,. in armaments (a Y Major B. T . R .. ,.
no l el s) .
Tlw far eastern Si tuation.
The traffic an arms.
The t'COnomy of naval a rmalll('llt. CommatHler E. s. R. Drandt, r.
S. Navy. .Proc. no v. :32, ~ - 1397- 160\J. Påpekar sta tsbudg ete 11~
enorma ökning under dc senaste lG årt>n samt försöker att p: ,·nom rustningsb~g r iinsningar minska försvars u tgifterna . R<' <lugör fö r kr igsskulde r nas inverkan på viidelens ekonomiska Hi g·, ..
:Författa ren anser att <·ndast. en väg finnes att säkra freden.
nämligen att göra kr ig omöjligt genom att fö rtaga en agg re·
s iv stat l usten till krig. Sjömakt är medlet, emedan clcn samt1 1.1
kan lokalise r a ett k rig. Eng lands och Amerikas flottor ha \ ,t
härvid stor betydel se 0111 dc hava stor och lika sty rka. DelllLt
s:-·npunkt höt· rpspekteras av hela världen. Amer i ka hör därf iir
bygga nya fa r tyg, ty det är väl arwända pengar. Liisviird a r
t i kel.

strategi, sjökri get i allmänhet.
»The weapon of t h e w0ak » A J L·enclt vi''"·· Re·ar-Admi r al R. Caslt·:\.
R U. S. I. nov. 32 n:r 508, s. 737. Intressant.
Strategi sche T heorien. Dr. h c. Groos. M R. noY. och eke. 32. '·
490- 99 oclt s. 531- 37. Fortsättning och avs lutning av amir al
Groos kom u1e u ta r till f ran ska amiralen Castex's a rbete merl
denna titel. Boh ancl lar kriets l1ändelserna på t·ysk sida uml.. .·
världsk riget. Låsvärd.
La courelination dc forces navall'S et aeriennes. Red . Revu e Ma ritime nov. 3:2, s. f549 . HPier~l av amiral F. Castraccan<''s artikc '
i Rivista :Ma rittima, som synes vara E·n logisk och ldar j;lmJiire lse me ll an sjöstyrkors sau11·r· rkau med k ustbasc r at, >>P mbark l·rab och på hangarfartyg baser at flyg vid olika slag av op er ationer För:l'. anser att de n ideal iska kombination t> n för str a l.
spaning är f lyg och ubåtar sa mt för takt. sp aning f lyg och ö, .
Jartyg. Ensamma .fö r må r \'arken fl yg eller fartygen upp[:-·1 1-i
kraven p å tillförlitlig· spaning. .Awn Jl y gets Yapcnverkan Yid
strid kan bli va av lwt_,•daud e Yänle. sä rskilt mot dc lätta fa •··
tygen.

Internationell rätt.
The sublllarine and intPrnational. la\\'. LieL1tenant G. B. H. Fawkt•s.
R U. S. I . nov. 32, n:r i)OH, s. -744. H.eferat och r eflex ionC'r uw d
an leclning av commamll't' E. S. 1~. Branclts U. S. Navy arti kr'l
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i ,Tournal of United States Nava l I nstitute Procecdings. Jan.
1932 betitlad »D own wcnt "Mc Ginty to the bottom of the Sea».
Dehancllar särskilt artikel X:S:II i Londontraktaten av 1930.

'l'aktik.
Nog lc Bdragtn ingt·r vcLlrorf'ndc T.uJt rc kognosce ring. Kaptejnlojtnant Ove Pdersen. D. T. S. dec. 32, s. 533-41. Be handlar
:flygspaninge n såsom ett viktigt led i en sjöstyrkas spaning ur
strateg isk och taktisk synpnukt:. Undersöker de faktorer som inYNka på anviincln ingcn av JJ ygspaning till sjöss. Läsvärd artikel.
Die T aktik des R ii ckzugsgefech tes zu r See. }{on teramiral a. D. Willfing Yon Di ttcn. l\1. H. . ja11. :3:), s. j 0- 20. Författaren behandl ar Y<'tenskapli gt :ft·ägan beträffande strid sedan n1an tagit jakt
samt b<'l yst>r fråg-an med e:\.cmpcl i'rån världskriget. Omfattar
fö ljand e avsnitt:
1. Gru nclprincipc·r för >> jaktsLrich.
2. striden s f örlopp.
3. Sa mmanJ a ttn ing.

Artilleritjänsten i allmänhet.
Die Schiffsarhl leric im Wanclel der Zeiten. Vizeadmir al a. D. :Mich acli s :M. R. nov. och dec. 32, s. Fi00-12 och s. 538-52. Behandla r fadygsa rtiller iPts uh·cck li.ng genom tiderna. Omfattar
följ ande a vsni.tt :
l:a hiii'tct':
1. Inl Pcl ning.
2. Forutielens fartyg sa rti Li cri .
3. :Medeltidens Iar t.ygsartil le ri.
4. Första krcttkanm1eo.

2:a häftd:
l. :1 8. år hundradet.
2. 19. å rhundradet. Sliitborradc kanoner.
3. 19. årh undradt·t. Riifflacle kanonel".
4. :20. å rhund r adet.
Artikeln förtydligas av tabc ll<·r. Läsvä rd.

Ant.iubå tstjänsten.
The orgm1isation oi the Anti-Submarin e Service. Rear-Aclmiral D.
Arnolt-Forstcr. R. U. S. I. no v. 32, n :r 508, s. 748. Författaren

-
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h åller före att ticlen är mogen a tt i England införa befattning.
en R ear-Aclmiral A/S (antisubmarine) liksom t idig are motsvar allde befattningar i~förts för ubåtar och flyg. I fredstid h ava
dessa amiraler sin flagg hissad för att stå i ,o medelbar kont akL
med personal och materiel. I krigstid fl:ytta de till amiraliteh·t.

Ubåtar: Räddningsmt.>del.
Lung training at the submarine school. Lieutenant Harley F. Oop•·.
U. S. Navy. P roc. nov. 32, s. 1610- 1612. R edogör fö r utbildningen av ubå tsperso nal i anvämlning av andningsapparater för
uppstigande från sänkta ub a tal'.

Luftskepp.
The m1sswn of nav a l airships. Jj eutcnant-connoander T. G. W.
Settle, U. S. N a vy. Proc. no v. 32, s. 1621- 26. Redogör m erl
anledning av tillkomsten av a m erikan ska luftskeppet >> Ak ro n.
fö r luftskeppens uppgifter och lämplighet härför.

Hangarfartyg.
Das Zusammcnarbeiten zwischen Schiff- und Flugzeug mittels das
Heinsellen Lanclesegels. Marinebanrat a. D. Weichardt, B r emen. M. R. nov. 32, s. 512- 17. Redogörelse för det landningssegel, som konstruerats av Direktör Hein och vilket är avsett
att kunna apteras vid vilket l ämplig t fartyg som helst. Förty d
ligas av figurer.

Luftkriget och luftfiirsvaret.
Air exercises, 1932. Major F. A. de V. Rob ertson. R. U. S. I. nov. 32,
n:r 508, s. 808. Intressant beskrivn ing på 1932 års luftman över
i England.

Flygets navigeringstjäust.
Instrumentflygning och dess utförande. Ernst O'Konor. Ny Mil.
Tidskrift nov. n:r 21 och dec. 32 n:r 22-23, s. 322 och s. 348.
I ntressant artikel.
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medel, vilka äg t rum under de se naste åren. Omfattar följan de avsnitt:
1. Kompasser.
2. Utvecklingen av den ast,ronomiska n avigationen.
3. Ekolodning och radio -aku stisk lägebestå.mning.
The so-callecl »ticlal wavc ». H. A . .Marmer, U. S. Cosst and Geodetic
SurvE>y. Proc. no v. 32, s. 1633-36. Hedogör för delll så kall ade
tidvågc·ns uppkomst, orsaker och fö reko mst.

FramdrivningsmedeL
Elektrisk hemdrift av J'artoicr. Gustav C. Dahl. N. T. S. dec . 32,
s. 536- 49. F,o rst ättning och ~lu t på en lika betitlad artikel i
Jöregående hiifte. Omfattar :
l. Fördelar och nackdelar vid elektrisk drift.
2. Avslutning. Läsvärd artikel.

Officerare och ''t.>derlika.r: Utbildning.
Self training. An aclmiral s letter t o his son. R. U. S. I. nov. 32, n:r
508, s. 794. Viirclei'uJla råd på vad som bör läsas och hur man
bör läsa Jör att skola s ig ti ll de högre sjömilitära posterna.
Competitions. Lieutenant cummander P. A. Stevens, U. S. Navy.
Proc. nov. 32, s. lG31-32. Påpekar att utbildningen går i den
riktning att personalen blir maskiner, på bekostnad av individualiteten. Detta ä r farligt, särskilt på högre poster, rutin en
är bra m en ä ve n of örutseelda händelse r skall. kunna bem.ästras.
Läsvärd .
A naval war game~ and a E.onnula. Fletcher Pratt. Proc. dec. 32,
s. l7G8-62. Re dogöre lsP för s jökrigsspeL Innohålle r forml er
:tör bedörnande av verkan. :Med exempel. Ett exempel omfatta r
flygplankryssaren Gottland.
The training of office rs. Lieutenant E. M. Thompson, U. S. Navy .
Proc. dec. 32, s. 1751 -G3. Be ha n dl ar några u t bildningsfrågor
boträf:fande sjöoHieere11s s kolning för sitt värv.
M arineoffizier und Buch. Konteramiral A. D. Peter Donner. ~L R
jan. 33, s. 29--33. P å pekar studiers bet y delse för sjöof:Eiceren.
Icke blott facks t udi er utan studier i a llmänbildande ämnen äro
av värde.

N ayigeringstjänsten.

Allm. Tärnpliktsfrågor.

Meddeleser fro Ko mp asvaesen et og ProvE·kammeret. Kapta jn C. B aron Dirckinch Holmfeld. D . T. S. nov. 32, s. 488- 512. Itedogörelse för de betydande uppfinningar ifr åga om navigerings-

'Sel ect ive se rvice. Lieutenant eomroandPr H. J. Itay, U . S. Navy.
Proc. clec. 32, s. l729-36. Ett föredra g hållet för PostgradnatP
School elen l3 fe iJr. 1932 behandlar utskrivning av och uttag-
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n in g av c ivil pcrBon al för krigstjänst
tider. Lisvärcl.

Amerika under ol i ka

Chila luftfarten.

}'örs rars f rågan.

Progr ess in ci vil aviation. Lieuicnant-Coln el F. O. Slwlmc rdine.
R. U. S. I. nov. 32, n: r GOR, s. 722. J n tressan t. I synnerhet bt>sk r iYn in g<'n på elen Y~intaclc ut veckli ngen av luttvägarna.

Teh price of pr•ace. H owa rd U. ]:lrownson. Th. D. l'roc. dec. 3~ , '·
1771- 32. J3Phancllar den all tid atkucll a frågan: Kr ig och fr< ·<!.

SYensk krigshistoria.

Gillfattar fö ljand e avsnitt:
1. Hi sken av kri g.
2. Sjömakt och fr!'Cl.
3. Kri gets rättfärdi gh et.
4. Sammanfattnin g.
MyckPt läsvärd . Hvkommemle r as pacifister.
rm a.cht und Wirtsclwft. Konteramiral A. D. Gadow. 1\ l.
eh
W
g,
KriP
R. j an. 33, s. 1- :10. E:ftPr ett fö'l·ecl ra g, som amiralen håll ii.
behandlanllP sammanl1nng·pt m 0llan krig, försvar och folkh ushå llning. Särski lt lwhancllas förhål l andena beträffande En gland, Fr ankr ike, It alien, Ryss l an el, J apan och Anwrika. F ö1håll andet unde r olika tillsperioder före vä rl dskriget bebancllfl ,,
jämväl. Myeket lä sv~i rcl.
Fredsrörelsen.
War and peace in other clays. Lieutenant colonel J. M. Scammel,
Militia Bureau. P roc. dec. 32, s. 1754-57. Hedogör fö r pacifistern as förek omst uneler älclrP tider och vad cle lyckats u1rätta. Läsvär d.
KrigsöYningar.
Die diesjäl1ringen italicnisch cn Flotten m anövc r. M. T. 1932 no \·.,
s. 481- 90. Redogörelse för första delen, elen strategiska krig.-,
övningen under italien ska flottmanövern aug. 1932. Omfatt a
följande avsnitt :
1. Krigsövningens förlopp.
2. Slutsat ser. Läsvä rd.

Bidrag till Den store nordiske Krigs Historie. H. K. 1\:rebs. D. T.
S. 32 jule, s. 298-310. Recension aY ett verk m ed denna titel
utgivet a v danska gene r alsta ben.
Väddskriget till sjöss.
L a Uue rrr dc :Mines dans la Mer noire. J . .T. Stebline-1\:amen sky.
La Bevue Maritilll e 1932, nov., s. 597. Förf. är f. el . rysk sj öofficer.
Puleston, Churchill , and the Darclanelles. H. A. DP vVeercl, Dep. of
h istory, Deniton University. Proc. 1932, nov., s. 1577-82. Kommentarer med anledning av capi.ain IV. D. Puleston's hok >>The
D arcla n e ll es Expedition, A condensed Study,.
Scapa Flo\Y. Beda von Berclwm. Proc. nov. 32, s. 1583-88. Redogörelse för hä n delse rn a vid Scapa Flow, vilka resulterade i tyska
flottans sänkande.
Den tyske H :>.nclelskri g med U-haade. Orlogskaptajn BangsbolL D.
T. S. dec. 32, s. 542-69. Redogörelse för t yska h ande lskriget
med ubåtar med stöd av tysk a marin arkivets band med samma
titel.
The t r agedy o.f the Stonecrop. R. H. Gibson. The Navy jan. 33, s.
21. Med undoru bril<en "A secrei. of the war revealech skildras
vissa delar av ubåtsfällan ,str.necrop's, verksamhet samt dess
unciergång.
Anb ush at ses. Athol D. Davis. The Navy jan. 33, s. 24. Skildrar
en strid mel lan ubåtsfä ll an "Stoch force" och en ub åt.
Poll'n.
P olen s Sotcrritorium. Tidskrift for S0vaesen dec. 32. n:r 12, s. 578.
R edogör else för senaste polska kungörelsen ang. sjöterritoriets
utsträckning.

UpplysningsYer ksamhet.
Nächtli che englisehe Militärfestspi ele in A l dersh ot. Stark. :M. T.
1932 dec., s. 552-56. R edogörelse för spelen å r 1931. P åvisar
tydligt att engelska krigsmakten äger den civila befolkningen s
bevågenhet.

Frankrike
Le Croiseur de combat Dunkerque. H en ry Bernay. L e Yacht 1932,
dec. n:r 2597, s. 691. Uppgifter om och reflektioner beträffande f art y gets artilleri.
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La Marine militaire en 1932. A. Thomazi. Le Yacht jan. 7, n::·
2598, s. 1. En återblick på viktigare händelser uneler 1932 i fr<~ga
om färcligställanden , sjösättningar, J'örluster m. m.

S torbri tannien.
Sail traning för the navy. Conmeander G. C. Steele R. N. R. U. 8. I.
nov. 32, n:r 508, s. eS7. Föredragshållauren lämnar en över bli,,k
över det nuvarande träningssystemet och framlägger skäl för
at.t återi nför a segelfartygen i engelska flottan. Vid elen fi,ljande diskussionen voro meningarna delade om lämpligheten ay
en sådan åtgii.rd. Majoritden, bland dem ordföranden Aclm ira\
of the Fleet Sir Roger Keycs höll före att den bästa träni m;"n
åstadkoms å smärre maskindrivna fartyg och att många skiil
bl. a. ekonomiska talade för att icke nu återinföra segelfarty gc·n.
The Ottawa conference. Maxwell S. Stuart. Foreign Policy Association 1932 dec. 21, Vol. VIII, n:r 21. En grundlig och intrcssan t sammanfattning.
Den britiska marinens mannskaper. l'remierlojtnant Stamsö. N. T.
S. 32 dec., s. 529-36. Oversikt över 1jänsteförhållanclen och villkor för manskap inom engelska flottan.

Danmarks försvarsfråga.
Forsvaxets Nyordning. Kommandor Barfoed. D. T. S. juli 32. s.
285-97. En kritisk granskning av elen nya danska försvar sorganisationen. Läsvärd.

