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97:e årgången.
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Årsberättelse i Navigation och Sjöfart. 
Avgiven av ledamoten BageT. 

L Radiofyrar. 

Under det gångna året ha tvenne internationella radiale

legrafkonferenser avhållits: i Paris i juli månad samt i Kö

penhamn i september månad. Den förstnämnda, i vilken del

toga - förutom Sverige - Darunark, England, Frankrike, 

Holland, Irländska fristaten, Norge och Tyskland, hade till 

huvudsaklig uppgift att utarbeta en organisationsplan för de 

maritima radiofyrarnas utsändning, bestämmandet av deras 

karaktär, fastställandel av fordringarna på desamma samt be

stämmandet av minimifordringarna på för navigering avsedd 

radiopejlapparat I enlighet med vid tidigare konferenser upp

gjorda förslag beslöt konferensen att ordna ,radiofyrarna i 

gn1pper, omfattande tre fyrar i varje grupp (undantagsvis två 

eller en): H.adiofyrarna i samma grupp skola sända med sam

ma frekvens och samma ton, men på olika tider. För grupp 

om tre radiofyrar bestämdes gruppens sändningstid till 6 mi

nuter , 2 minuter per fyr, varvid då dimma råder, sändningen 

pågår fortlöpande, uneler det att vid klar sikt utsändningen 

encla:st sker varje halvtimme med två på varandra följande 

sändningar. 
För vinnande av exakt tidsöverensstämmelse skola radio

fyrarna med över 10 distansminuters räckvidd regleras för

medelst kronometer eller kontrollur . 

TidskTift i Sjöväsendet. 13 
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Organisationsplanen gäller för ett omdtde, som i norr 
begränsas av radiofyren Svinö i Norge, i söder av Loires flod
mynning, i ost av radiofyrarna i Trelleborg och Stubbenk::un
mer i Tyskland, sträckande sig dessutom väster om de br it
tiska öarna, Shctland och Färöarna. 

För utbyggande av de olika ländernas radiofyrnät upp
gjordes dessutom, till förhindrande av framtida störningar ra 
diofyrarna emeUan, en anläggningsplan. Enligt denna pl an 
får ingen ny radiofyr anläggas inom nyssnämnt område annat 
än i överensstämmelse med densamma; skulle det för någon 
stat visa sig önskvärt anlägga en radiofyr , som ej ingår i pla 
nen, måste först överenskommelse träffas med dc länder, dät 
störning skulle kunna inträffa. 

Samtidigt fastställdes vissa miniinifordringar på ombord 
uppställda radiopejlapparalcr, utan vilka fordringar beträffan 
de precision, selektivitet och känslighet det nuvarande och un
der utbyggande varande nätet av radiofyrar vore av mindre 
värde. 

Dc fordringar, som därvid fastställdes, äro (enligt upp 
gift i »Svensk Flagg ») : 
a) Pejlingar. Radiopejlmottagarna böra möjliggöra goda 

pejlingar, utan att man är bunden att observera de två i 
180° från varandra belägna minima. De böra omfatta en 
anordning i och för siclobestämning. 

b) Frekvensområdc. Apparaterna böra vara i stånd att mot
taga åtminstone vågorna av typ A1 och A~, med frekven 
ser av 285 kc/sek. (1,053- 583 m. ) . 

c) selektivitet. Radiopejlmotlagarna måste vara så selekl i 
va som möjligt för att undvika störningar från radiofyrar 
nas närbelägna radiofrekvenser, dock få icke modula
tionssidobanclen avsevärt försvagas. Från avstämnings
frekvensen avlägsna frekvenser skola i n>insta m.öjliga 
grad störa mottagningen. 

d) Inter-modulation. Radiopejlmottagarna måste vara så fri a 
som möjligt från all inter-moclulation. 
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e) Precision. Pcjlningsfcl , som hänföra sig till själva ra
idopejlmottagarens mekaniska bristfälligheter, H icke 
överstiga 0,5 °. 

f) Känslighet. Känsligheten måste vara sådan, att minimets 
bredd, då den pejlade sta tioncns fältstyrka är 50 mikro
volt per meter och vid fr:"nwaro av störningar, icke får 
översliga 6°. Anordning bör förefinnas, så att denna Jdins
lighet skall kunna nedsältas efter behag. 
Ä elen senare konferensen (i Köpenhamn) anslöto sig samt

liga Östersjöslater i princip till elen å Pariskonferensen träffa
de överenskommelsen. 

Den nu fastställda planen för radiofyrarnas organisation 
framgår , 'beträffande norra E uropa , av 'översiktskarta över 
radiofyrar i de Sverige omgivande farvattnen ' i T. i S. /l 933 , 
sid. 455 . Vid en granskning av denna karta , visar det sig, att 
man överallt konuner a tt kunna taga krysspejlingar utan att 
behöva ändra inställningen på radiopejlmottagaren. Det fram .. 
går vidare av kartan, att särskilt fyrskeppen i stor utsträck
ning komma att utrustas med radiofyrar, vilket ur radio-na
vigeringssynpunkt torde vara synnerligen lämpligt, enär ett 
fartyg därigenom alltid utan större risk kan styra direkt mot 
sålunda uppställd radiofyr . 

Det nu antagna och under utförande varande radiofyr
nätet i norra Europa kommer att i hög grad underlätta navi
geringen i dessa farvatten och därigenom öka säkerheten till 
sjöss. 

Av året statsverksproposition framgår , att anslag begärts 
till radiofyrar på f~rrskeppct Almagrundet och vid stora Karlsö 
fyrpl ats å Gotlands västkust. 

II. Macneil-sextnnten. 

Den av l\Iacnci l konstruerade sextanten skall möjliggöra 
observationer på solen under alla förhållanden , alltså oberoen
de av om solen 'gått i moln' eller om det regnar eller snöar. 
Instrumentet baserar sig sålunda icke på de från solen ut-
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gående ljusstrålarna utan bestämmes solens ställning av de 

från densamma utgående infraröda (värme-) strålarna , som 

genomträngra även en molnbetäckt himmel. Givetvis kan in

strumentet även använda1s för observation under normala för

hållanden. Macneil-sextanten, som i stort sett påminner om 

en vanlig sextant, är upptill försedd m ed en parabolisk reflek

tor, som 'samlar ' de infraröda strålarna och riktar dem mot 

ett termo-element, som alstrar en svag elektrisk ström redan 

vid en uppvärmning av en miljondels grad. Denna sYaga 

ström förstärkes kraftigt i instrumentet och mätes eller av

läsas genom en i sextanten befintlig galvanometer. sextantens 

reflektor riktas mot solens ungefärliga läge och föres fram oeh 

tillbaka, tills galvanometern gör maximiutslag, varigenom so

elns verkliga ställning fastställes. :\I ed utnyttjande a v an

tingen naturlig horisont, därest dylik är synlig, eller av i in

strum entet befintlig konstgjord horisont bestämmes därefl<'r 

höjdvinkeln. Macneil-sextanten ställer sig i tillverkning c:a 

l O gånger dyrare än en vanlig sextant, men anses ombord ]w 

hov icke föreligga för mer än en av detta slag. Enligt en upp

gift i tidskriften 'Der Nautiker' har engelska amiralitetet g~tlt 

i författning om tillverkning av ett antal dylika sextanter vid 

Navy Arsenal i l\Ioolwich. De tyska marinmyndigheterna 

ställa sig tills vidare avvaktande beträffande den nya uppfin

ningen, enär några betydelsefulla resultat eller rön ännu icke 

offentliggjorts. 
Uppfinnaren :Macneil lär för närvarande söka göra sitt 

instrument så känsligt, att detsamma (termoelementet) ä \'l'n 

skall kunna påverkas av de infraröda strålarna från m ånen, 

stjärnor m. m., varigenom detsamma skulle kunna använcbs 

även för observationer nattetid. 

III. Neuphon-glas. 

För ernående av säkrare navigering under dåliga siktför

hållanden har man länge sökt ett effektivt hjälpmedel. Man 

tror sig nu ha funnit detta i de av Auer-bolaget tillverk ade 
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Neopbon- (eller 1\eodym-J glasskivorna. Vid de prov, som 

verkställts cläremd -- bl. a. av 'Institut fiir Physikal.-biolog. 

Licbtforschung ' i Hamburg, har det visat sig, att vid disigt 

väder , då man eljest endast kunde skymta ett fartyg på längre 

avstånd som en grå silhuett, framträder genom dylika glas 

det skymtade föremålets detaljer och färger avsevärt skarpare. 

An viktigare är kanske emeller tid, att exempelvis ett antal 

fartyg , som i elylik dålig sikt förefalla att befinna sig på sam

ma avstånd fr ån observatören, visa sig vid observation crenom 
u o 

Neophon-glas så förskjutna i förhållande till varandra, som 

de i verkligheten befinna sig. Då verklig tjocka är rådande, 

torde användandet av Neophon-glas icke lämna någon visuell 

hjälp, men förhindrar emellertid, vad som nu ofta inträffar, 

alt m an tror sig se fartyg eller land på grund av i dimman 

förekommande färgskiftningar. 

Proven nattetid visade, att vid klar sikt framträdde grönt 

och rött ljus betydligt skarpare samt vid disig sikt rött fyr

ljus och röda positionslaternor avsevärt tydligare. Därest 

man icke vill använda Neophon-glascn i form av glasögon -

vilket ju är förhatligt för varJ'e SJ.Öman och för övriat avrådes 
~ . . b ' 

enär därigenom fördelen av att, särskilt vid dåliga siktför-

hållanden, kunna utnyttja såväl den direkta synförmågan som 

användandet av Neophon-glas försvinner - kan man anbringa 

en eller flera Neophon-glasskivot·, fasta eller vridbara på 

bryggan (i bryggskärmen), genom vilka m an vid behov kan 

göra sina observationer. 

I detta sammanhang omnämnes de s. k . 'dimkam erorna', 

grundade på användandet av infraröda strålar, genom vilka 

man skall erhålla fyrdubb elt ökad siktbarhet Yid dimma. 

Dessa fotografiapparater, som upptaga bilder med hjälp av 

infraröda strålar och där bilderna automatiskt framkallas un

der loppet av 30 sekunder, befinna sig alltjämt på experiment

stadiet, men äro icke dess mindre redan i bruk å en del at.. 

lantångare. 
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IV. Öresunds-deklurationen. 

Frågan om gränserna i Öresund mellan Sverige och Dan. 
mark har reglerats genom en av de båda staterna undertecknad 
deklaration. Gränslinjen (begränsad i norr a v en linje Kul
len-Gilbjerghoved och i syd en linje Falsterboudde-Stevns f~-r) 
har bestämts genom i deklarationen angivna geografiska koor
dinater, vilka hänföra sig till deklarationen bifogat sjökorl. 
De båda länderna ha ena ts om, att nämnda linje nu utgör 
gräns mellan ländernas territorialvatlen i Öresund, så långt 
dessa territorialvatten sträcka sig enligt i detta hänseende el 
jest gällande regler. Ur sjöfartssynpunkt innebär deklara tio
nen att länderna förplikta sig att i Öresund även utanför ter
ritorialgränserna avhålla sig från att uppföra fyrar , sjömärken 
eller över huvudtaget några fasta anläggningar av vad slag eld 
vara må resp. väst (Sverige) och ost (Danmark) om ovan
nämnd nränslinJ·e vilken 1" ämväl skall utgöra gräns för dera' b . ' . l 

rätt att utmärka och bärga vrak samt att vidtaga andra al l-

stalter för sjöfartens betryggande och dylikt. Tidigare fr ån 
svensk sida väst, från dansk sida ost om sagda gränslinje upp
förda fasta sjömärken eller andra anläggningar skola indra
gas av den stat, som de tillhöra. 

I anslutning till denna deklaration har Sver.ige erkänt si~ 
vara förpliktat att hålla genomfarlen genom Öresund vi(l 
Flintrännan, som numera ligger helt på svenskt område, och 
ost om Ven öppen för alla danska såväl handels- som örlogs
fartyg, vilka skola äga rätt att fritt använda nämnda farvatten 
till genomfart utan att därför erlägga någon som helst avgift. 
med undantag för frivillig lotstjänst Genotn denna överens· 
kommelse har en urgammal tvist'efråga bragts ur världen, 
samtidigt som Sverige erhållit en farled genom Öresund h elt 
på svenskt territorialvatten, vars fördjupande på de ställen . 
där så anses önskvärt, måhända av statsmakterna i detta ar
betslöshetens tidevarv kunde igångsältas såsom nödhjälpsar
bete. 
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V. Nya lotssigrwler. 

I och med den nya internationella signalbokens ikraftträ
dande skola enligt utfärdad kungörelse följande signaler, an' 
tingen de givas var för sig eller samtidigt, anses som signaler 
för tillkallande av lots: 

§ 1. 

Vid dager: 

a) den internationella signalbokens signalflagga G med 
betydelse >> jag behöver lots >>, 

b) den tvåställiga signal, som är för tillkallande a v lots 
upptagen i den internationella Slignalboken och därstädes be
tecknad medelst bokstäverna PT, 

vilka signaler böra hissas på främsta masttoppen. 

Under mörker: 

c) ett klart vitt sken eller bloss, visat ovan relingen med 
korta mellantider och under mnkring en m.inuts tid varje gång, 

d) det pyrotekniska sken, som vanligen benämnes blänk 
fyr (blus light), visat var femtonde minut, 

e) signalbokstäverna PT enligt den internationella sig
nalboken, givna medelst ljusmorsering, 

börande signal enligt d) icke givas ensam samt signal en
ligt e), när hinder ej möter, alltid givas jämsides med signa
ler enligt c) och d) . 

§ 2. 

Därest antagas kan, att i följd av tjocka eller annan or
sak föreskriven signal för tillkallande av lots icke kan från 
lotsuppassningsställe eller lotsbåt upptäckas, bör uppmärksam
het därjämte påkallas genom givande medelst ljudmorsering 
av signalbokstäverna PT enligt den internationella signalboken. 
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§ 3. 

Befälhavare å fartyg bör tillse, att icke n ågon av här ovan 

angivna signaler gives från fartyget vid annal tillfälle än i 

denna kungörelse avses. 

VI. Sjökarteuerket. 

Styrelsen för sjökarteverket har i skrivelse till K. Maj: t 

framhållit önskvärcli1eten av, att frågan om sjökarteverkels om 

organisation, varom förslag ingavs redan år 1930, nu bringao; 

till sin lösning. Av årets statsverksproposition framgår emel

lertid, att sjökarteverkets nuvarande organisation bör bibeh ål

las oförändrad jämväl för nästkommande budgetår, enär för

utsättninganla för omorganisationsförslagets genomförande -

normala förhållanden på det ekonomiska området - ännu 

icke föreligga. 

De nymätningar, som under åren 1930- 32 utförts ,,y 
angöringsområdena till Landso·rts- och Sandhamnsledarna, ha 

visat, att havsbottnen i Östersjön har en helt a1man karaklår 

än vad som förut varit känt, vilket visar den stora betydelsen 

av att nymätningar i vidsträcktaste mån verkställe·s för att 

bland annat underlätta navigering under gång i tjocka , da 

man i stor utsträckning är hänvisad till ortsbestämning genom 

lodning. För större delen av Östersjöns öppna vatten är dy

lik nymätning erforderlig, men då dylika mätningar icke p[t 

tillfredsställande sätt kunna utföras med nu till sjökarteverkets 

förfogande stående fartygsmateriel , har Sveriges redareförening 

hemställt ho·s K. Maj :t, att ett nytt, med modern materiel ut

rustat, sjövärdigt ubsjölodningsfaryg måtte byggas av de m e

del, som riksdagen ställt till regeringens förfogande för stats

bestälningar åt försvaret. Denna framställning har ytterligare 

kompletterats med en mo·tsvarande framställning till K. Maj: t 

från ett antal rederi- m. fl. bolag, i vilket framhållits den n u

varande sjömätningsmaterielens otillräcklighet och mindre sjö

värdighet, varigenom sjömätningarnas effektiva bedrivande 
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försvåras. Sjömätningarna i Östersjön äro av gammalt datw11; 

endast smärre områden i närheten av de stora infartsledarna 

till S tockholms skärgård ha under de senare åren nymätts. 

Det har därvid visat sig, att de gamla sjökorten på många 

håll angivit avsevärt felaktiga djup; sålunda har exempelvis 

i n ärheten av Kopparstenarna påträffats en 5 distansminuter 

lång grundbank med ett minsta djup av 33 meter, där enligt 

de gamla korten djupet skulle vara 100- 150 m . Även i öv

rigt äro djupsiffrorna i de nyutgivna sjökorten i hög grad för

ändrade. lVIed den utbredning fartygens navigering vid gång 

i tjocka med hjälp av ekolodning allt mer tagit, är det av syn

nerlig vikt, att dc i sjökorten angivna siffrorna äro tillförlit

liga. Ur sjöfartssynpunkt är det, särskilt med hänsyn till att 

allt s törre fartyg med ökat djupgående trafikera Östersjön, av 

största betydelse, att Ostersjön i sin h elhet nymätes. 

Då dylikt utmätningsfartyg emellertid icke uppförts i årets 

statsverksproposition, har motion avgivits till årets riksdag an

gåen de byggandet av dylikt fartyg, vari särskilt framhålles, att 

Finngrunds-området, ·särskilt dess utkanter, banken mellan 

Gotska Sandön och Gotland, Knalls grund, Norra och Södra 

Midsjöbankcn, Ölands södra grund och Middelgrund jämte 

Östersjön mellan fastlandet och Öland- Gotland samt vissa 

delar av Skagerack tarva nymätning. 

Under sommaren 1933 har sjömätning utförts dels till 

sjöss utanför Huvudskär ned mot Kopparstenarna och Gotska 

Sandön, dels inomskärs i Stockholms skärgård, där området 

mellan Dalarö och Kanholmsfjärden nymätts, dels ock i Brå

viken och i norra Kalmarsund. Därvid har man påträffat bl. 

a. till sjöss nordost och Huvudskär ett 6,5 meter grund, vilket 

föranlett förflyttning av remmaren Demban ej mindre än en 

nautisk mil längre ostvart, att 4,9 meter grund i den trånga 

passagen vid Ö. stendörren nordost om Dalarö samt ett 3,1 

meter grund i en farled i inre delen av Bråviken. 

Magnetiska mätningar ha under sommaren utförts huvud

sakligen till sjöss mellan Södermanlandskusten och Gotland , 

där deklinationsbestämningar verkställts å ett stort antal 

Punkter. 
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VH. S.iöj'artsstatistik. 

(De sta tistiska uppgifterna äro u ppgjorda med ledning av 
Lloyd's Register, kommerskollegiums Kommersiella 

meddelanden samt 'Svensk F lagg '.) 

Enli gt uppgift från kommerskollegium har den svc n ~ka 

handelsflottan, omfattande fa rtyg om 20 n etto lon och därö, t• r, 

uneler år 1933 undergått följande förändringar: 

Ångfartyg Motorfartyg segelfartyg 

[J B r. l Net. 
i l 

B r. l Net. ~ l Br. l Net. ton ton ton ton E ton ton 

Tillkommit. l l 
Nybyggda i riket ······ l 1,374 949 13 10,419 7,612 2 133 83 
Nyregistrerade äldre 

svenska fartyg ........ . l 46 21 l 40 30 2 48 36 
Förvärvade från utlan -

det ......... .... ....... .. .. 10 14,739 10,319 l 3,393 2,260 4 518 380 
Förändring av art ...... - - - l 31 22 16 2,811 2, 176 

Summa 12 16,159 11,289 16 13,883 9,224 23') 5,310 2,6'15 

Avgdtt. 

Förolyckade ............... 2 5,025 3,700 - - - 9 619 .j_;JI 

Kondemnerade ········· 2 2,090 1,569 l 287 189 3 317 :265 
Slopade ........ .. ........... 7 7,639 5,551 3 201 144 19 3,236 2,766 
Övergångna i utländsk 

ägo ························ 29 43,830 31,555 7 11,004 7,691 8 1,411 1, 1G8 
Förändring av art ...... - - - l - - 17 2,842 2, 198 

Summa 40 58 84 42 375 11 11 492 8 024 l l ,5 l l l 5 2 ' 2 848 

Av förestående tabell framgår sålunda, att under år Hl'l'l 
hava ångfartygen n<inskats med 28 sl. (42,425 bruttoton och 
31,086 nettoton), motorfartygen hava ökats med 5 st. (2,.J.:\l 

1
) samtliga med hjälpmaskin. 

2
) därav 23 st. om 1,702 bruttoton och 1,289 mettoton med hj iiin

maskin. 
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bruttoton och l , 700 nettoton), segelfa rtygen med hjälpmaskin 
äro till a ntalet oförändrade, und er det att deras tonnage ökats 

111ecl 1,808 bruttoton resp. 1,386 n ettoton, samt övriga segel
fartyg hava minskats med ;53 st. (6,733 bruttoton och 5,559 

nettoton). 

Vid 1932 års s1lut bestod svenska handdesflottan enl igt 

sjöfartss tati stiken a v följande fartyg : 

Fartygsslag 
l 

Antal 
l 

Bruttoton 
l 

Nettoton 

Ångfartyg ·········· ······ ····· ······ 1,109 1,092,956 750,542 

Motorfartyg • ••••• o •••••• o •• ~ ••••••• 350 529,557 375,565 

s egelfartyg med hjälpmaskin ... 861 69,401 51,676 

segelfartyg, övriga ............. . 70 13.304 11,572 

Summa l 2,390 l 1,705,238 l 1,189,355 

I svenska h andelsflottans fartygsbestånd i dess h elhet har 
sålunda uppstå tt en n1.inskning med 56 st. fartyg om 44,909 
bruttoton och 33,559 n ettoton. 

Vad övriga n ordisl.:a länd er beträffar, bestodo dessa län 
ders h andelsflottor vid 1932 års utgång av fartyg enligt föl
jande: 

Ångfartyg Motorfartyg segelfartyg Summa 

~ l Brutto- ~ l Brutto- [J Brutto- D>- l Brutto-::0 
E ton E ton ton ct- ton e. 

Norge ...... 1,507 2,212,985 352 1,728,843 75 13,676 1,934 3,955,504 

Danmark ... 506 672,898 97 420,665 134 62,982 737 1,156,545 

Finland ... 272 358,560 141 12,270 107 76,386 393 447,2161 

Nor ska hondelsflottan har minskats m ed 52 fartyg om 
114,000 bruttoton under år 1931; motsvarande minskning un
der föregående år utgjorde endast 29,600 ton. Under det att 



198-

ångbåtsflottan minskats med 51 fartyg och 135,500 ton, Yisar 

motorfartygsbeståndet oförändrat antal, men med en tonnage. 

minskning om 21 ,800 ton. Av bruttoökningen under år Hl:33, 

som utgjord e 21 fartyg, byggdes 6 fartyg vid norska skepps. 

varv och 7 fartyg vid utländska varv, varjämte 16 äidre far. 

tyg inköptes från utlandet. Försäljningen till utlandet om. 

fattade 92 ,000 ton, varjämte 23 fartyg om 74,000 ton IWd

skrotats. I totaltonnaget, 3,\155,504 bruttoton, ingå 193 tank. 

fartyg om 1,265 ,'735 ton. 

Demska lwnclelsflottcm har under 1933 reducerats med 12 

fartyg om 44,000 bruttoton, vilket överstiger föregående ars 

reduktion med 41 ,000 ton ; större delen av denna minskning 

har träffat ångfartygsbeståndet under det att motorfartyg~

flottan är ungefärligen oförändrad. Tillskottet om 19 far tyg 

utgöres dels av 12 å danska varv nybyggda fartyg om 15.000 

ton och dels av från utlandet inköpta fartyg om 6,000 t on. 

Nedskrotningen omfattar 38,500 ton och försäljningar till nt 
landet 23,900 ton. 

I motsats till övriga nordiska länder har Finlanels hon

elelsflotta under 1933 ökats med 12 fartyg om 50,165 ton ; s;). 

lunda har ångbåts- och motorfartygsflottan tillförts 21 re-.p. 

2 fartyg , medan segelflottan minskats med 11 fartyg. I se 

gelflottan ingår f. n. 84 segelfartyg utan hjälprnaskin, vilket 

överstiger övriga nordiska länders gemensamma motsvarande 

segelflotta med 26 far tyg. 

I tillgängliga statistiska uppgifter står oftast angivet, n l t 

uppgifter från Ryssland icke ha lämnats. Moscow Narod Bank 

i London har emellertid, enligt 'Svensk Flagg', i början av nr 

1933 i en a v sina periodiska översikter lämnat en del in tres· 

santa upplysningar om den ryska handelsflottan, vilken und er

gått en icke obetydlig ökning. Vid årsskiftet 1932- 1933 skulle 

sålunda sammanlagda tonnaget uppgå till över 700,000 ton 

mot 212,624 ton år 1927. 

Uneler byggnad vore därjämte bl. a. 3 motorfartyg olll 
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vardera 5,500 ton vid Martyvarvet i Leningrad samt fl era tank

. fartyg på 10,000 ton. 

Skeppsbyggnaclsverksmn ll eten under år 1933 

sjöfartsstaterna framgår av nedanstående tabell: 

l 9 3 3 

l a 2:a 3:e 
kvartalet kvartalet kvartalet 

~ l Er. ~ l Er. ~ l Br. 
ton ton ton 

Sverige .. .... ............ . ........ 17 82,332 17 78,232 14 71 ,440 

England (med kolonier) 
jämte Ir land . ......... ..... .. . 77 261,326 87 292,419 90 309,592 

Danmark ... ...... . ..... ......... 11 20,187 10 27,183 9 31 ,970 

Frankrike ... ......... ..... . . ..... 18 97,489 28 92,406 27 95,838 

Förenta Staterna ········ ···· 3 31,128 3 3,038 9 14,654 

Holland .. .... ... ........ ...... .... 14 32,450 13 31,725 12 40,862 

Italien ·· ··· ··· ··· ······ ·· ··· ····· 7 59,098 4 :37,076 4 27,076 

Japan .. .... ......... .. ... ...... . 15 55,570 12 82,280 15 85,570 

Norge ··· ··· ········ ············· 7 8,597 5 9,410 6 11,310 

Tyskland .............. ...... ... . 41 52,565 lO 49,855 7 30,300 

Öriga länder ···· ······ ·· ······ 22 40.202 20 38.873 23 38,140 

de större 

3:e 
kvartalet 

~ l Er. 
t on 

14 64,640 

92 334,871 
6 24,663 
9 90,656 
6 12,373 

12 40,540 
2 11 ,200 

20 106,760 
5 8,050 

17 22,510 
23 41,014 

Summa 12321740,94412o91732,49512161756,75212o61757,277 

Storbritannicn (incl. kolonier ) jämte Irland intar alltjämt 

inom skeppsbyggnaclsverksamhelen ledande platsen med 92 

fartyg om 334,871 hruttoton. J apan kommer på andra pla ts 

med 20 fartyg om 106,7(:)0 ton, därnäst Frankrike med 9 far

tyg om 90,656 ton, yarefter SYerige ryckt upp på fjärde pla tsen 

med 14 fartyg om c:a ()4 ,000 ton. Itali en, som under dc se

nare åren bedrivit en li\"lig skeppsbyggnadsverksamhet, har 

f. n. endast 2 fartyg om c:a 11 ,000 Lon under byggnad. Bland 

de nordiska länderna kommer Danmark på andra platsen med 

6 fartyg om 24,(:)00 ton samt Norge på tredje mod 5 fart~'g 

om c :a 8 ,000 ton. 



-200-

Nedanstående uppställning angiver skeppsbyggnacl snTk
samhe ten för tidsperioden 1929- 1933: 

Fartyg under byggnad 

Tidpunkt l Antal 

31/12. 1929 . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . 798 
,, UJ30 .... .. .......... ......... ....... .. ...... ... . . 

" 
1931 ... .......... ......... .. ..... ..... ... . ... . .. . 

, 1932 ...... ..... .......................... . .... .. 

., 1933 ......... .. ................................. . 

502 

281 

203 

206 

-
Bruttoton 

-
3,110,880 

2,326,086 

1,403,79;, 

765,720 

757,277 

A v förestående tabell torde m an kunna draga den slu t
sa tsen eller å tminstone optimistiska förmodan, att den allhe
darr å r 1929 fallande byggnadskurvan sannolikt n å tt botten. 
enär tonnaget för dc fartyg, som äro uneler byggnad vid 1 ~n3 
års utgång, enelast med c :a 8,500 bruttoton unelerstiger m ot
svarande siffra år 19:32. 

I sistnämnda tabell vid årsskiftet 1933- 3± angivet ton
nage fördelar sig p~t fartygsslagen sttlunda : 

Fartygsslag Antal l Bruttoton 

Ångfartyg.. ................................. . .. .... .. . .. . 98 336,4 

Motorfartyg................... ............ ............ .. 102 418,3 

l segelfartyg ........... .......... ........ _._. _. ~.:...· u.....;·~....;"m __ .. __ ~--· \-1 - - 20--: __ .!..,__7_5.:~.:..:::~-

A v svenskt Iwnd elstonnage är alltjämt p~t grund av r:1 .. 
dande ogynnsamma förhållanden p å sjöfarbsnäringens område 
en väsenlig del upplugt, vi lke t framgår av n edanstående tabl[l. 
angivande ställningen vid 1933 års utgång: 
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Tonnagegrupp 

300-1,000 ................. . .......................... . 
!,000-2,000 ............................................ . 
2,000-3,000 ...... ..... .... .. ........................... . 
3,000-4,000 ............................................ . 
4,000-5,000 .............. ... ... .... .................... . 

IAntal fartyg ! 

52 

54 

8 

l 

3 

Summa 
bruttoton 

30,392 

73,445 

18,329 

3,774 

12,756 

5,000- ................................... _._ .. _. _ .. _ .. --· ,_ _ _ ~ __ ,__2_0'"',8_3 __ 1_ 
Summa l 121 J 59,527 

I ovannämnda summa ingå r även 15 fartyg om 10,331 
bru ttoton , upplagda på grund av vintersäsong. 

Till jämförelse må nämnas, att vid 1932 års utgång voro 
motsvarande totalsiffror : 148 fartyg om 211 ,420 bruttoton , var
av 19 st. (1-1,:178 ton) voroupplagda pä grund av vintersäsong, 
vadan sålunda en påtaglig förbättring synes hava inträtt i 
detta hänseende. 

Med den os~ikerhet, som för närvarande är rådande i värl
den på såväl det politiska och ekonom.iska som handelspoliti 
ska områ det , är det omöjligt bilda sig ett fullt säkert omdöme 
om världssjöfarten s utveckling. En konjunkturförbättTing h ar 
dock intTätt och då denna gjoTt sig m era märkbar beträffand e 
det transocean a varuutbytet' iin m ellan länder inom Europa, 
har speciella fördelar härigenom tillförts den transoceana sjö
farten . Då därtill kommer att h andelstonnaget i vissa länder 
ökats under sistförflutet år samt n ybyggnadsverksamhetens ka
tastrofala tillbakagång alltsedan år 1929 synes ha nått sin 
botten , förefaller de t som om sjöfaTtsnäringen skulle - ehuru 
sannolik t i långsamt tempo - gå en ljusare framtid ti ll mötes. 
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Avfyrningsträning och följande riktning. 

De övningar, som enligt föreskrifter i A. S. I. (192 6 ars 

upplaga) utfördes vid avfyrningsmätare, ha under senare ar 

varit föremål för närmare granskning och diskussion i sam

band med att vid omarbetning av A. S. I. själva riktmetoderna 

utformats. 
Numera inläres så go tt som uteslutande den följande r ik l· 

m etoden, under det att förr även passageriktning i stor Hl

sträcknin g föreskrevs. 
Sett från passageriktningens ståndpunk t är den övning i 

avfyrning mot en passerande vattenlinje, som erhålles vid av

fyrningsmätaren , ganska naturlig under det att, om följ audc 

riktning efterstrå vas , en övning i passageavfyrning i prim i p 

är ologisk. 
Vid granskning av avfyrningsmätareövningarna kan man 

lämpligen utgå från vad A. S. L (1926) säger om desamma 

(mom. 106): "Riktövningar med avfyrningsmätare hava li ll 

ändamål att genom träning n dbringa varje elevs personlig::t 

avfyrningsmoment; att hos olika riktare framkalla ett s{n ilt 

möjligt lika och konstant avfyrningsmoment >> . . . . . Detta 

om övningarnas ändamål med avseende på a vfyrningsnlO

m entet. 
Vad står då att vinna genom reglering av avfyrningsmo

m entet ? Man kan säHa To = 1\ + T2 + T s + T4 dår 

To = det to tala avfyrningsm omentet, 

T 1 -:- det personliga avfyrningsmomentet, 
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T 2 a vfyrningsleclningens förclrö jruing, 

T 3 antändningens fördröjning , 

T, - tid för projektilens gång genom loppet. 

T 2 , T 3 och T 4 kunna anses vara konstanta vid väl till

verkade kanoner och ammunition, n1en deras sununa varierar 

för olika pjässlag. 
T 1 bedömes till sin storlek oEka på olika håll. Doktor 

Boström anser T 1 = 0,1 sek. , uneler det a tt en annan aukto

ritet, jag tror amerikansk, uppskattar T 1 att vara för en trä

nad riktare 0,2 2 s och dennes m edelvariation i avfyrningen 

= O,ooa s samt för en otränad rikl·are 0,33 s och dennes me

delvariation = O,o a s. Alltså skulle enligt denna senare upp

gift en skillnad av c: a 0,1 s förefinnas m ellan en riktares av

fyrningsmoment, då han är otränad och då han är tränad. 

To är o lika för olika pjässlag. Även om lätta kanoner 

inräknas torde en ganska trolig min .-siffra för To vara O,ä s. 

Utgår man från ovannämnd uppgift om 0,1 s såsom skillnad 

mellan »tränat» och >> otränat» a vfyrningsmon1ent, skulle matt 

alltså genom övruing kunna åstadkomma en ·reducering i To 

av högst 0,1/ 0,5 =: 20 % samtidigt som variationen i avfyr

ningsmoment beroende på riktarens inflytande skulle bringas 

ned mot l % från max. 10 % av hela momentet. 

Den förbättring av avfyrningsmomentet, som uppnå tts ef

ter elen myckna till ifrågavarande övningar (A. S. I. 1926) 

använda tiden, visar sig vara av mindre betydelse, om man 

tager i betraktande, att riktfelets storlek är en produkt av av

fyrningsmOinent och rullningshastighet och att det procentu

ella värdet på den förändring rullningshastigheten på ett ögon

blick undergår, är vida större än den 20-procenbiga skillnaden 

m ellan To, då en tränad och då en otränad riktare ·användes. 

Dels på grund här a v och dcls med hänsyn till att en 

ganska kort träning erfordms för momentels stabilisering kun

na A. S. I. (26) :s omfattande övningar Inot roterande trumma 

och med noggrannt 2 kg:s avfyrningstryck - i avvaktan på 

modernare materiel - utbytas m ot en kortare tids träning 

mot blinklampa och m ed avfyrningsanmdningar motsvarande 

Tidskrift i Sjöväsendet. 14 
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verkl igheten, vid vilk et senare övningsslag man samtidigt hr 
handlar det personliga psykiska reaktionsmomentet och upp
övar hanlerandet av avfyrningsanordningen. 

I n edanstående tabell äro uppställda resultat från en skju l
skola. Avfyrningsmomentets medellängd och m edelvariation 
(ML och MV) äro här upp tagna i mm. , varvid 4 mm . m ot
svara elt tidsmoment a v 0,1 s. 

Tab ell 

över resultat vid serier med avfyrningsmätare , (roterande va l
tenlinje och 2 kg. tryck, pistolavfyrnin g) utförda av olika 

kurser vid slll tct av en skjutskola. 

Dagserie MörksE>rie 
·--

8 t;·> Betyg enl. Betyg enl. 
CD (fq :; metod metod P-~· 

Kurs ~§~ ML MV ML MV ...... 
""'CD ~ P- CD O CD g x ~ CD <l träff ~ ~ träff CD CD s ~ 8 ~ ::s ,.... .,.., 

o/o CD;.;- OJ o ~~ ~"'" ::> ~ ::> 10 

U O-kurser: 
l l 

A l sv rep. 2 4,7 1,75 7,2 7,2 
A l a 9 4,38 l ,91 7,47 7,38 4,44 1,99 7,49 7,38 
A 2 msv rep. 5 4,ö2 2,22 7,40 7,12 4,60 1,96 6,52 7,12 

Korp. kurser: 

A 2 msv 23 5,19 2,19 7,10 6,87 4,54 3,31 7,16 7,17 
A j 2 18 4,2 J ,78 7,48 7,49 4,6 l ,79 7,6 7,44 
Alv 2 12 4,6 2,67 6,69 6,5 4,26 2,1 7,19 7,35 

Rekr. kurs. : 

A j 3 29 4,16 2,53 6,94 6,78 4,19 2,5 6,78 6,86 
A t 3 30 4,36 2,25 6,99 7,07 
An3 12 3,91 2,35 6,75 6,68 6,87 2,83 6,07 5,82 
A l a 

1 4,36 17,16 A j 2 56 4,21 2,19 7,20 7,10 2, 19 7,13 
A i 3 

1 4,2 1 2,2 1 4,4 17,2 Medeltal 7,2 7,1 2,2 7,1 
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l 

Dagserie Mörkserie 

8 ~· > Betyg enl. Betyg enl. ::> ::> 
CD (fq ct- metod metod P,p:l• ' 

Kurs CD CD 
~o<~> 

11IL hl V ..., 111L MV Pt~CD o Cl> ""'"' ~ CD <j träff ..., x träff g x CI> CD 8 ~ 8 l" ::s-· ,., o/o CD "'" Of o CD ;r ~eT 
o ~ 5'"~ 

De bästa serierna. 
A l a l 4,27 l 1,27 9,2 8,2 

l 4,03 1,5 8,6 8,2 
Aj2 l 4,1 1,2 8,8 8 ,6 

l 5,o 1,2 8,4 8,2 
A j3 l 4,32 1,83 8,o 7,s 

1 4,23 
3,57 1,i53 8,o 

l 
8,o 

Medeltal 1,43 l 8,67 8,2 4,20 1,41 8,33 8,13 

Medeltal av dag och nattserier: ML 4,::?; MV 1,4 ; Betyg enl. 
metod: träff- % 8,5 ; Exakta formeln 8,2 . 

Av dessa resultat kan man draga följande sltrtsatser: 

l 

Någon generell förminskning av själ va avfyrningsm.om.en
tet, då man går från rekrytkurserna upp mot unelerofficers
kurserna kan ej fönnärkas; härav framgår att avfyrningsmo
mentet eft er en relativt kort träning når ett ungefärl~gt mini
munl. 

Vad själva medelvariationen beträffar är den däremot kor
tare för de äldre eleverna. 

Ojämnheten i lVIL-resulta ten på så sätt att t. ex. korprals
kursen , A 2 msv, enl. tabellen har längre mmnent, 5 ,1 9, än 
rekrytkursen A u 3, som har 3 ,9 1, visar elen i praktiken bris
tande pålitligheten vid övningens utförande, så till vida att 
de u ppnådda resultaten bliva beroende av vid vilken apparat 
de utförts och av elen instrukrtör, som ti ll den samma är avdelad . 

För övrigt torde av r esultaten framgå, att vad som vid 
riktning mot den rot·erandc vattenlinjen uppnås såsom s. k. 
normalt avfyrningsmoment, lika m ed 0,1 sek. , i själva verket 
ej är det r ena avfyrningsmom entet Vid avfyrning mot blink-
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lampa, då riktaren är oförberedd på reaktionsinpulsen, i detta 

fall blinken, i motsats till föl'hållandet vid riktning mot vat

tenlinje, uppnås nämligen ett moment, som är c:a 100 % större 

eller c :a 0, 2 sek. ';') (jfr fig. l och 2). Detta beror på att vid 

roterande vattenlinje bestämmes mo;rnentet icke från ett exak t 

ögonblick, utan från ett ögonblick, som beror på riktarens 

siktlinjeuppfattning: det ögonblick han bedömer , att vatten

linjen passerar, och denna uppfattn~ng jämkar han ofrivillig t 

på och gör för tidig avfyrning - för att få kort avfyrnings

moment - då han ser att vattenlinjen kommer, under det att 

vid avfyrning på blink en !'iådan jämkning ei är möjlig. 

På grund av mera exakt utgångspunkt vid momentels 

mätning mot blinklampa blir också elevens moment mot blink

lampa mycket jämnare, eller m . a. o. medelvariationen mycket 

mindr-e (ungefär hälvten) än vad som anses som normalt vid 

avfyrning mot roterande vattenlinje (fig. l och 2). 

Äro nu de vid avfyrningsmä,taren uppmätta »momentelh 

i viss mån beroende på sliktlinjeuppfattning eller m. a . o. på 

elevernas stöne eller mindre riktfel, vad är det i så fall för 

storleksordning på de riktfel, som förekomma vid avfyrnings

mätaren? Toleransbältet på trumman är 4 mm. , vilket alltså 

på det använda avståndet (20 m.) mellan kikaren och mäta

ren motsvarar ett tillåtet riktfel av max. + 0,1 streck. 

Vid riktövningar med excellentgevär har uppställts som 

strävan att under lätta omständligheter hålla riktfelen in

om max.-värdet + O,::; streck för mycket god riktning och 

+ 1,o streck för godkänd riktning; men det har hittills vi~,d 

sig, att endast med de mest lättniktade kanonerna och elever 

av minst korpralsutbildning des<>a önskemål uppnåtts, under 

det att vid svårriktade kanoner och rekrytkurser samt vid 

svårare omständigheter i allmänhet riktfeLen bliva flera gånger 

stön,e än vad enligt ovan vågat hoppas. 

*) Anm. Härvid har ej tiden för lampans tändande exakt upp

mätts utan uppskattats till c:a 0,05 s och till denna storlek medb
gits i beräkningen. 
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Beteckn ing(lr : M = Avfyrningsmoment 
V = Variahon i avf.-mom. 

De heldrogna kurverna representera värden på M och V, om 
dessa varit konstanta oberoende av rotationshastighet. 

De st re eka el e kurverna representera vid olika rotationshastig
heter under försöken erhållna värden å M och V. 

\1ot blinklampa. 
Rik t are: Art. -styrm. 

s.,J, s~l< fe l< l / (k 
l/ 

l l 
o.& 0,4 07 l ()L 

/ 

il/ 
l 

06 0.31 l o z 0,15 

jl 

l 
O. 'i l! o 2. 0 .13 0 ,1 

l 
Il 

u.~ 0 .1 O . OJ o. os 

...,_-=:. ~ 
1:::::----:40 l.{ O 60 sa --·'JS 

Rotationshastighet mm/s. 

Fig. 1 (Med.-tal ire rikt., 1 ser. p. m.) 

Tid för lampans tändning ej fråndragen. 
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Mot roterande trununa. 
Riktare: UO-sko,le-elever. 

s.,;,_ Sek Sek. 

O, 'J u, z_ ' 0,13 

/M 
l v/ 

/ 
/ 

0,2, ~'0. O, OJ 

j k-? v 
~ 

/ :.?" 

z o LJ 0 (,O 80 .,..,""'Is 
Rotat.ionshastighet mm/s. 

Fig. 2 (.Mecl.-tal nio rikt. , 1 ser. p. m.). 

l'viot roterande trurnma. 
Riktare : Rekryt-kurs (Aj3) . 

Fig. 3 

Sci( Sek Sei< 

0'{ 02.. 0: IJ 

/ 
/ N1 

_/~ -~ 
· o. ::~. 1.? 0.1 10.07 

! -/ 
~v 

/v 

2.o 60 a o '»1·"7s 
Rota honshastighet nun/s. 

(:Mccl.-t al tio rikt ., 1 ser. p. m.) 
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Som riktövning betraktat förefaller det då icke vara myc
ket vunnet med att vid avfyrningsmätare inträna denna sikt
linjeuppfattning på + 0,1 streck. Man skulle också kunna 
säga att »reaktionsomstän~igheterna >> äro alldeles för lätta vid 
avfyrningsmätaren, genom att trwnunan roterar med denna 
likformiga rörelse och passagehastigheL Det är dels lättheten 
i övningen, dels likformigheten och passagenaturen i rörelsen, 
som gör, att övningar med den ursprungliga avfyrningsmateri
elen äro så litet givande. Bättre vore, om man genom mäta
ren kunde u ppskalta och uppträna elevens förmåga att snabbt 
reagera för och vid riktorbetet snabbt efterfölja riktnings- och 
hastighetsändringar i de relativa rörelserna mellan siktlinjen 
och målet . 

Av försök med olika rotationshastigheter på trumman har 
vidare det märkLiga förhållandet framträtt, att längderna i 
mm. å avfyrningsmomenten och variationerna i desamma bli 
proportionsvis mindre för större rotationshastigheter än den 
vanliga hastigheten, 40 mm. i selL (fig. 1~3). Hastigheten 
20 mm/sek . giver också sämre resultat än 40 mm/sek. M. a. 
o. man får bättre avfyrningsmoment ju hastigare trumman 
roterar. Om detta är beroende på fel i apparatens konstruk
tionsprincip oller på alt eleverna reagera olika vid olika rota
tionshastigheter eller vad det annars beror på är ej utrett. 

A v sagda förhållande synes emellertid framgå, att man i 
själva verket ej nued mätaren kan få det matematiska värdet 
på vad som definieras med uttrycket personligt avfyrnings
moment, ty väljer man en annan rotationshastighet och en i 
proportion därmed förändrad mätskala, får man ett annat ma
tematiskt värde på samma storhet, och varför skulle just has
tigheten 40 mm/ sek. giva det rätta värdet på avfyrningsmo 
mentet? 

Till var förut sagts berträffande arbetet på nedpressandet 
av det personliga avfyrningsmomentet, vilket arbete icke lö
nar sig att göra alltför omfattande nwd hänsyn till de vida 
svårare riktförhållandena vid kanonerna på sjön, den varie
rande rullningshastighet m. m. , höra också omständigheterna 
vid själva avfyrningen. 



-210-

För denna användes vid avfyrningsmätaren ursprungligl' n 

pistolhandtag, varvid exakt avvägning till ett minimalt tryek 

just var gjord för att från de noga mätningarna borteliminera 

alla det personliga momentet ovidkommande faktorer. T ages 

emellertid i betraktande hur avfyrningsanordningarna till kon

struktion och avfyrningstryck kunna vmiera icke blott fiir 

kanoner av olika pjässlag ut,an även inom samma pjässlag 

och, vad själva avfyrningstrycket beträffar, till och med ho~ 

samma kanon för olika läge å höjdriktningsratten, måste m an 

medgiva, att det är ganska onödigt att stäl,la så stränga ford

ringar på det personliga avfyrningsmomentet, som det göres 

vid ifrågavarande övningar , då man ej samtidigt råder hot 

för det avfyrningsmoment, som uppstår av brist på upptTänad 

färdighet att hanlem kanonernas olika slag av avfyrn-ingsan

ordningar. 
Det förefaller därför vara bättre användning av tiden alt 

utföra övningarna med verklighetstrogna avfyrningsanordnjngar 

mot blinklampa än med pistolanordning och noggrannt 2 k g. 

avfyrningstryck mot roterande vattenlinje. Detta i avvaktan 

på ev. införande av avfyrningsmätare enligt den följande rik l

metodens principer. 
A. S. L (1926) uppgiver vidare som ändamål med rik t

övningarna: 
»att inpränta hos eleven hur siktlinjen ter sig, då den

samma under rullning passerar den angivna riktpunkten , samt 

att öva eleven att utan tvekan i rätta ögonblicket verkställa 

avfyrning. » 
Härom kan sägas, att vid ifrågavarande Ö·vningar får el L

ven enelast en uppfattning om huru siktlinjen ter sig, då dell

samma passerar den angivna riktpunkten, i eH enda av de 

otaliga fall , som i verkligheten förekomma och i ett fall, som 

endast undantagsvis förekommer, särskilt på mindre fartyg 

eller på större fartyg i sjö och under fart. Ty i praktiken 

sker dels rörelsen sällan i rent vertikal led utan oftast snett, 

dels varierar rörelsehastigheten betydligt. Av konstruktion~

skäl kan vid avfyrningsmätaren ett exakt återgivande av verk

ligheten icke ske, varför träningen blir felaktig på så sätt, alt 
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eleven vanJes vid att siktlinjen närmar sig riktpunkten m ed 

en viss konstant hastighet, ty därigenom blir hans moment 

endast tränat i förhållande hll denna hastighet. Det är alltså 

tydligt, att, även om riktning m ed passageavfyrning ansetts 

som lämplig metod, de övningar med avfyrningsmätare, vid 

vilka under tidigare år så stor vikt lagts, icke stått i rätt mot

svarighet till de förhållanden, varunder avfyrningen äger rum 

i verkligheten vid moderna pjäser. 
De nuvarande övningarna vid avfyrningsmätare ha icke 

beller praktisk nytta för riktaren med avseende på hall's för

måga att avfyra i rätta ögonblicket, framför allt icke då man 

använder den följande riktmetoden. Avfyrningsögonblicket vid 

följande riktning kan sägas bestämmas endast av att sikt

linjen skall ligga på riktpunkten utan relativ rörelse dem emel

lan. Riktarbetet ställer stora krav på riktaren, särskilt under 

den följande perioden. Det skall verkställas kontinuerligt med 

ständigt varierande rörelse. Särskilt svårt är det att uneler 

avfgmingen följa målet. Det är här de mest inverkande felen 

begås och man bör därför unrler utbildningen kunna kontrolle

ra ,iust denno detalj. 
Riktaren måste därför framför allt utbildas att välja sitt 

avfyrningsläge, så att det av avfyrningsmoment och rullnings

hastighet framkalbele felet håller sig inom rimliga gränser. 

Endast härigenom kan variationen i felet d. v. s. höjdrikt

spridningen hållas vid låga värden. 
För att kontrollera riktarens tid att reagera vid rörelse

förändring uneler elen följande riktnin gen, hans val av avfyr

ningsläge och hans sätt att följa under och strax efter avfyr

ningen torde registreringsappamter vara det bästa medlet, en 

materiel, som säkerligen kan apteras så väl för reaktionsmät

ning och riktövningar i land som även för praktiska riktöv

ningar vid kanonerna på fartyg till sjöss. 
Med hänsyn till nu tillgänglig riktövningsmaterial uppnås 

större noggrannhet i sikllinjeuppfattningen och ett bättre slut

resultat av utbildningen i sin helhet, om förskjutning i öv

ningarnas fördelning enligt A. S. I. (1926) göres från avfyr

ningsmätarna till riktövningsapparaterna. 
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Med den nuvarande avfyrningsmätarmaterielen är det rät. 

tare att göra avfyrningen oberoende av siktlinjeuppfatlnin gl' ll, 

avfyra nwt blinklampa och lägga huvudvikten vid själYa av. 

fyrningens rätta utförande, vilket på senare tid till vis .,; ut. 

sträckning har möjliggjorts vid riktarskolan å Mäsgarn geno111 

att två försöksstativ uppsatts, försedda med inställbara anord

ningar för att öva avfyrning med verklighe tstrogna avfyrning~

inrä ttningar och avfyrningstryck. 

Om alltså avfyrn:ingsmätarmaterielen i dess ursprungli~a 

form bör slopas som övningsmateriel för utbildning av riktare, 

så är därför icke sagt, att avfyrningsmomentmätning'en eller 

undersökningen av elevernas reaktionstid alldeles bör av

skaffas. 
I ett av doktor Boström citerat y ttrande av Lancaster på

pekas den roll personligheten spelar vid skjutning. Vidare 

framh åller doktor Boström, att optisk uppfattningshastighet 

och pePsonligt avfyrningsmoment äro benämningar på sam ma 

sak, nämligen reaktionsticlen uid cwlymingen . Doktor Bn

ström har ju också funnit ko-rrelation m ellan reaktionstid orh 

skjutskicklighet. Reaktionstidens längd h ör alltså otvivelak

tigt till de sak er, som skola undersökas, när det gäHer a tt vä lja 

ut riktare. Sett i samband m ed de vetenskapliga antagning~

prov, som numera utexperimentera~ för antagnin g av sta m

rekryter, i framtiden ev. utvecklade till specialiseri ngsprO\· för 

olika yrkesgrenar, kan det tagas för givet, att reaktion.smiita

ren i en eller annan form även i framtiden kanuner att visa 

sig behövlig. Vad som har hänt är endast, att den nuvarande 

materielen visat sig olämplig framför allt som övningsmaterid 

med hänsyn till den nunrera använda följande riktmetoden. 

Avfyrningsmätaren har ju också av doktor Boström avsetts 

att vara ett instrument för uppskattpjng av det personliga av

fyrningsmomentets längd och jämnhet och icke en övnings

apparat. Med tanke på materielens användbarhet för uttag

ning av riktare framhålles det ovan sagda beträffande önsk

värdheten a tt en ev. nykonstruktion gör det möjligt att upr· 

träna elevens förmåga att snabbt reagera för och efterfölj a ri~

relsernas riktnings- och h as tighetsändringar. Det kan ifråga-
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sättas, huruvida icke den m era vetenskap liga undersökningen 

och u ttagningen av riktare bör göras i land m ed ti llhjälp av 

ögonundersökning och reaktionsmätning och den på kustflot

tan nödvändiga andrahandsuttagningen av 'S jälva de erforder

liga antalen riktare av olika slag grundas uteslutande på be

tygen för riktövningar m ed själva kanonerna. 

Att r egistreringsapparater kunna konstrueras, som passa 

både för uttagning av riktare, i det de giva utslag på elever

nas reaktionsförmåga, som även för riktövning, fram går av 

nedanstående i den amerikanska fackli tteraturen påträffade 

beskrivning å en riktarapparat. Denna synes dock icke vara 

elt precisionsinstrument användbart för noggrann uppmätning 

av r eaktionsförmågan . Beskrintingen m edtages h är för ku

riositetens skull. 

Amer i kans k r i ktappara.t. 
(Ur Ps_,·chological R eYiC II' n:r 26, 1919.) 

Hiktappara'lcns stomme bes tå r av en rektangulär raman

ordning cirka fyra fot h ög, sex: fot lång och två och en h alv 

fot bred. Varje hörnstolpe upptager ett justerbart säte för 

en r iktar e och en dummy-kanon . Den senare bes lår helt en

kelt av ett kikarsikte, inbygg t i ett rör, som kan riktas medelst 

lämpliga inrättningar. Varje dummy-kanon har i axeländen 

en lätt men stadig registreringshävstång, som i bortre änden 

är försedd m ed en mjuk blyer ts för regi,strering. 

Må len för de fyra kanonerna uppbäras på en plattform, 

som rör sig tvärs deras kärnlinje. Den anordning, som giver 

målen en regelbunden serie vågrörelser i likhet m ed en fly

tande kanonplattforn'ls rörelser , består av en molor, vilken dri

ver ett s täll a v tre hjul. Det förs ta hjulet tjänstgör endast 

som utväxlingsanordning. De två andra hjulen uppbära ex

centri sk a anordningar med ändamål att skjuta pla ttformen 

större eller kortare distans , m ed större eller mindre hastighet 

allt eftersom de arbeta :H samma h åll eller i större eller mindre 

opposition i förhållande till varandra. Dc excentriska hjulen 

hållas i ständig kontakt m ed Yarandra av t·n lång fjäder. som 
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är fästad tillmålplattformen och verkar tm påskjutning i mot

satt riktning mot motorn. :VJåltavlnns konstgjorda vågrörelse 
säges överträffa förutvarande ame11ikanska apparatrerrs. Geno111 

att ändra utväxling kan man efter önskan imitera långsam eller 

hastig rörelse hos en plattform och erhålla s. k. slagskepps

rullning, handelsfartygsrullning eller jagarerullning. 

I stället för att hava plattformens rörelseriktning direk t 

tvärs ramen , är elen bana på vilken plattformen rör sig lagd i 

-15 ° vinkel med huvudramen. Detta gör, att målet konuner att 

röra sig i hypotenusan till en rätvinklig, likbent triangel, vars 

tvärgående ben representerar riktnin gen för målets relativa rö

relse sett från riktarens plats. Det andra bene t, i riktning m ed 

kanonens kärnlinje, möjliggör r egistreringen av överensstäm

melsen mellan målets och kanonens rörelser. P å så sätt kom

mer en linje av kanonens r egistreringspenna dragen på Pl l 

pappersark , som ligger på m ålplattfonn en, att punkt för punk t 

representera den relativa rörelsen m ellan mål och kanon. Om 

kanonen är stilla och målet rör sig, ritas en sn ed linje i M> 8 

vinkel med kärnlinjen. Om kanonen rör sig, m edan m åld 

är stilla, blir det en rät linje tvärs kärnlinjen. Om kanonen 

rör sig fullständigt i enlighet m ed målet, d. v. s., om absoln l 

noggrann riktning underhålles unel er målets rörelse, komm er 

pennan att rita en rät linje i kärnlinjens riktning. Detta sr

nare är ett ouppnåeligt ideal av fullständigt rätt riktning. Alb 

registreringar visa e tt större eller mindre antal oregelbunden

heter till följd av riktarens reaktionstid och bristande ständigt 

fö ljande riktning. Riktarens framsteg vism sig i gradvis för

minskning a v sidoavvikelserna på papperert från teoretiskt r ii. t 

riktning, r epresenterad av den räta linjen. 

U nclertecknetcls cmmärkning . 

Särskilt för övning av lv-sidriktning torde appa

raten vara förmånlig , om man tager i b etraktande 

den svårighet, som förefinnes, att redan vid m åttlig 

rullning med tillfredsställande noggrannhet i sidled 

föl ja ett luftmål i akterliga (förliga ) riktningar och 
å stora höjclvinklar. 
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Instrumentet utvecklades så småningom så, att m ålet även 

avs en verLikalrörelse för övning i höjdriktning förutom den 

; edan befintliga horisont:ella rörelsen för sidriktning. Detta 

gjordes optiskt genom att insätta en refle~tionspri~.1:1a. i oku
laren till t,·å av dummy-kanonerna. For att hoJdnktaren 

skulle kunna iakttaga sidriktarens felriktning, så att han fick 

övning i att observera det vertikala h årkorset, då han avfy

rade, infördes på mekanisk väg ett avs iktligt sidriktsfel på 

vissa bestämda punkter av målplattans rörelser. Detta skulle 

möjligen synas giva sidriktsfelet en sådan m ekanisk regelbun

denhet, att felet kunde förutses och därför undvikas. Så är 

emellertid ej fallet. Felet får samma oregelbundenhet som 

målets förflyttning, emedan det uppträder i varje fas av m å

lets större eller mindre rörelser och synes på papperet endast 

i mo tsvarande delar av kurvorna . 
Avfyrningsregistrering åstadkommes å riktdiagrammen 

genorm att en elektrisk knapp intryckes, vilken sluter en ström

kr;ets till en elektrrisk vibrator, vars kläpp i stället för att på 

vanligt sätt slå till en klocka åverkar blyertshållaren. Detta 

åstadkommer en punkt på papperet, då kanonen står stilla, 

och en vågformig linje i stället för en renkel linje, då kanonen 

är rörlig . Avfyrningen är rätt utförd endast då dessa punkter 

och vågm ligga längs elen räta linje, som representerar teo

retiskt rätt riktning, på de delar av papperet, som äro fria 

från de konstgjorda riktfelen . Dessa senare fel åstadkommes 

genom att införa orregelbunclenheter i målplattans bana. Över 

plattformen glider ett friktionshjuL Detta är fästat till en 

serie av hävarmar vilka förutom måle~s horisontella röre~ser 

åstadkomma även en vertikal. Eftersom det optiska syste

met överför målets horisontella rörelse ti1l ve1iikal, så över

för det även dessa små vertikala rörelser till sidriktsfeL 

I praktiken växlar användandet av 1:iktapparaten efter 

behov och färd igheter hos de grupper, för vilka den är till

gänglig. Rekryter övas exempelvis endast med sidriktsmeka

nism en, utan att alla serier därvidlag registreras. Instruktö

ren kan utan diagram se och rätta de huvudsakliga sidrikts-
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felen. Då och då tagas diagram för att utröna elevernas fr a111_ 

steg eller för att få ett registrerat beYis på instruktörens om_ 
döme, att eleven är eller icke är mogen att gå vidare i utbild
ningen. De elever, som göra bäst framsteg, eller en viss pro
portion av dem, börja med höjdriktarens (avfyrarens) mera 
invecklade övningar. Varje grupps elever uppmuntras att öva 
sig utan diagram, och diagrammen anslås för att uppmuntra 
till tävlan. Varje diagram skall krili'seras. Sidriktarens dia
gram visar om han haft långsam uppfattning, om han för 
växlat rattarna, om han kommit i gång för långsamt, om han 
haft följande riktning, om han varit oordentlig och >> ryckig ~, 

eller hur noggrannt han varit med i sidriktningen. Höjdrikla 
rens diagram visar på samma sätt fel i höjdriktning, och om 
han avfyrat, då sidriktningen varit felaktig, om han stoppat 
höjdriktningsarbetet vid avfyrningen, om han försumma t a lt 
avfyra då höjdriktningen var rätt, om han avfyrat då h ö.id
riktning'en var fel, samt on1 han försummat alt hava följ ande 
riktning ti llräckligt länge efter avfyrningen. 

Otvivelaktligen kunna även andra förutom rekryter han 
nytta av registrerade och kritiserade övningar då och då, i 
synnerhet om deras resultat vid skolskjutningar visat bris t 
på vederbörlig färdighet i riktning. 

Apparaten var emelleT ticl i första hand avsedd för uttag
ning av riktare bland rekryterna men visade sig så småning
om vara av stort värde även som riktövningsapparat för ut
bildning av såväl höjd- som sidriki.c'1re. Den visade sig vi
dare väl emotstå förslitning och vara populär hos persona
len. Apparaten ansågs vara vida överlägsen alla förutva ran
de amerikanska riktapparater. Riktarnas diagram gömdes och 
a v dem kunde bedömas huruvida de olika eleverna synks 
kunna inhämta för riktare erforderliga färdigheter eller ej. 

Apparaten infördes såsom standardriktövningsapparat 
alla större rekrytskolor. 

Y. D. 
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Bältens och Sundets strategiska betydelse ur 
svensk synpunkt. 

Föredrag hållet i S0.officers-Foreningen i K öpenhamn 
den 13 mars 1934 a v D. Landquist. 

De danska genomseglingsfarvattnen äro till antale t tre: 
Lilla Bält, Stom Bält och Öresund. 

Före världskriget v oro blott S lo ra Bäilts s tränder helt 
dansk a , medan numera , efter världskriget, även Lilla Bälts 
kuster äro hdt danska , sedan elen dansk-tyska gränsen för
skjutits sydvart till Flensburgfjmden . Endast Öresund utgör 
alltjämt, 1liksom tidigare , ett 'genomsegEngsfarvatten, ,va\·s 
strän der tillhöra tvenne olika länder, Danmark och Sve:rige. 

Lilla Bä/t är förhållandevis djupt och medgiver i detta 
hänseende passage även av de största fartyg. Men farvattnet 
är trångt - med en bredd på några ställen av mindre än l 
km. - mycket krokigt sm11t besvärat av stark ström. Av 
dessa skäl kan Lilla Bält knappast hänföras till e!Jt genomseg
lingsfarvatten av någon större betydelse. 

Slom Bält utgör den viktigaste passagen mellan Kattegatt 
och Östersjön. Det kan befaras av de största fartyg , om än 
djupen äro rätt varierande och navigeringen för stora fartyg 
kväver särskild uppmärksamhet. Djupleden går flerstädes rätt 
nära danskt landområde, särskilt i nJJellersta delen m ellan 
Sprogo och Korsen· samt mellan Vengeance-grund och Agerso
Omo men även i norra delen utanför Revsnes och Romso samt 
i södra delen längs med Langeland. På de smalaste ställena 
- vid Sprogo och Vengeance-grund -- är farvattnets bredd för 
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stora fartyg endast något över l distansminut. - Här lago 
ock de danska minspärrarna under världskriget. 

Oresuncl utgör i sin norra och mellersta del det ka nske 
bekvämaste genomseglingsfarvattnet till Östersjön och tord<c 
i varje fall uppvisa den starkaste trafikfrekvensen i fredstid. 
Men för de st'örsta fartygen utgör Sundet syd om linjen Kö
penhamn-Malmö en stängd farled på grund av den tröskel, 
som i nautiskt hänseende ligger m ellan Amager-Saltholm-Skii.
n e, där djupen endast äro 8 m. i Drogden och 7 m. i Fl int
rännan, varmed från b{tda lederna äro utestängda såväl dc 
största handelsfartygen som de största örlogsfartygen, så!'>om 
t. ex. slagskepp och slagkryssar e, dock ej de tyska pansar
skeppen av Deutschland-typ, som endast ligga omkring 6 m. 

Förutom dessa nu nämnda infartsleder från y ttre h av ti ll 
Östersjön bör m åhända även nämnas Kielkanalen, som, i vad 
djupet och bredden angår , medgiver passage av de största far
tyg, m en som till h ela sin sträckning tigger inom t yskt om
råde. Kielkanalen är visserligen , jämlikt Versaillestrakta ten, 
såväl i fred som krig öppen för alla fartyg - därest ej T ysk
land självt är krigförande - m en denna passage kan dock 
numera icke under alla förhållanden an~es säkert på räknelig; 
och det räknas i det följande icke med passage genom Kid 
kanalen. 

De danska genomseglingsfarvattnen äro em ellertid icke 
slutgiltigt angivna m ed denna korta t·edogörelse för Bältens 
och Sundets trängsta passager. Ut strategisk synptmkt m åste 
man nämligen, synes det mig, till de danska genomsegliw:s
farvattnen även hänföra rätt vidsträckta vattenområden uton 

lör Bälten och Oresund, n ämJigen åtminstone inloppen li ll 
dem samt de närmaste förträngningarna, bland vilka man sär
skilt urskiljer Femern Belt och Kadet Renden m ellan Gjeds0r 
Rev och Darserort, vilka båda farvatten icke äro bredare - · 
utan fastmer trängre -- än de södra inloppen till Lilla Bält 
(Als-Aem) , Stora Bält (Kjelsnor-Lolland) och Öresund (Stevns 
Klint-Falsterbo). 

De danska genomseglingsfa rvattnen synas mig därför ur 
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en vidare strategisk synpunkt omfatta alla fa rvatten mellan å 
ena sidan en linje genom t . ex. Kullen-Lysegrund-Grenaa och 
å andra sidan en linje genom t. ex. Trälleborg-Kriegers Flak
Dornbusch. 

Efter denna korta, huvudsakligen nautiska, orientering an
gående de danska genmn seglingsfarvattnen ber jag att få söka 
giva en överblick av de erfarenheter ur förfluten tid, som 
kunna utgöra viss vägledning vid ett bedömande - ur nuets 
och den närmaste framtidens synvinkel - av de danska ge
nom:seglingsfarvattnens strategiska betydelse, särskilt ur svensk 
synpunkt. 

Må det därvid tillåtas mig att till en början något beröra 
utvecklingen av den svenska handelss jöfartens vägar. 

Under 1500-talet var den svenska sjöfarten till allra stör
sta delen knuten till Östers jöhamnar, såsom Danzig, Lii.beck 
m. fl. , endast 7--8 % av de svenska Ö5ters jöhamnarnas för
bindelser voro riktade genom Sundet mort hamnar utom Ös
tersjön. 

Men redan under 1600-talet blev den svenska sjöfarten i 
allt högre grad inriktad på hamnar västerut. De svenska då
tida expor tvarorna, såsom järn, koppar och skeppsbyggnads
Inaterialier (»naval stores >>, ,, fournissenrents de la marine») 
funno givet sin bästa avsättning hos sjömakterna västerut, och 
i deras hamnar stodo ock att h ärmta de importvaror, varav 
Sverige mest var i b ehov. 

Med hänsyn härtill får det väl ock anses förståeligt , var
för Sverige vid sina krig med Danmark på 1600-t1alet fäste så 
stort avseende vid fri och obehindrad genomfart av Öresund. 

Den svensk a sjöfartens orientering västerut, som fram
trädde redan på 1600-talet, har sedermera alltmera accentue
rats och blivit bestående, om iin varuutbytets art och omfatt
ning under århundradenas lopp genomgått en förändring och 
en oerhörd utveckling. 

Ur sföstrat cgisk synpunkt har Sveriges läge alllid varit 
ogynnsamt gent emot Danmark, vilket m ycket tydligt fram 
trätt i alla de m ånga krig, som dc båda länderna utkämpat med 

Tidslcri ft i Sjöväsendet. 15 
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varandra - ett faktum som här i förbigående ger mig anh'd
ning uttala , att del synes nödvändigt för brödrafolk liksom 
bröder i en syskonkrets att hava många nappatag med Yar

andra, innan de förstå och uppskatta varandra. 
Sveriges läge var , som nämnt, alHid ogynnsamt med en 

maritim bas på ostkusten (Stockholm eller Karlskrona) och 
en maritim bas på västkusten (Göteborg) m ed Danmark och 
de av Danmark behärskade sunden på förbindelselinjen nwl
lan baserna. Den danska flottan syntes alltid i stånd att op!' 
rera på de inre linjerna gent emot den svenska , vilket k a ll
ske alldeles särskilt framträdd<~ under sjökampanjen sommaren 
16.:14, som leddes så briljant av konung Kristian IV. Om ch n 
svenska krigsledningen sökte ~amla alla sjöstridskrafterna till 
Östersjön genom alt draga dit eskadern från GötebOTg , blev 
denna eskader uppfångad och slagen vad passagen genom <k 
danska farvattnen såsom t. ex. år 1677 vid Mon den l juni. 
Om Sveriges intressen krävde operationer med olika mål i sa
väl Östersjön som Västerhavet, var den danska sjömakten all
tid i stånd att samla sina krafter till endera havet och då t ill 
det för tillfället viktigaste såsom t. ex. under år 1716, då den 
svenska härens i Norge sjöförbindelser rcvos upp vid Dync
kilen, medan den svenska huvudflottan var bunden i Östers jöol 

av andra hänsyn. 
Endast under krigen under åren 1808- 1814 var Sverige-; 

sjöstrategiska läge vis-a-vis Danmark mindre ogynnsamt, vil
ket dock hade sin särskilda förklar~ng, dels däri att Danmarks 
sjömakt tillintetgjorts genom det engelska anfallet å r 1807. 
dels däri att en betydande engelsk flotta uppträdde till Sve
riges stödjande i de nordiska farvattnen. Jag kan i detta sanl
manhang icke underlåta att H1sta uppmärksamheten vid vissa 
drag i den engelska flottans uppträdande. 

Det gällde för den engelska amiralen dels att förhindra 
överförandet till Skåne av den fransk-danska armen de1s atl , 
i samverkan med den svenska flottan , upprätthålla h erraväl
det till sjöss i Östersjön. Den förra uppgiften krävde upprä ll
hållande av spärr i Stora Bä1t mellan Fyn och Själland (även 
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som Öresund mellan Själland och Skåne), den senare upp 
giften krävde upprätthållandet av fri förbindelse genom Stora 
Bält; en hörnsten i den engelska strategien var sålunda be
härskande av Stora Bält och Oresund, särskilt Stora l3ält, det 
viktigaste danska genomseglingsfarvattnet 

Ehuruväl de danska sjöstridskrafter, som då flnmos -· 
mycket var ej kvar efter 1807, men uneler kriget nybyggeles 
inemot 300 mindre fartyg såsom kanonbåtar och kanonslupar 
m. m. , slödela av kustbatterier - ehuru dessa danska sjö
stridskrafter begagnade varje tillfälle att anfalla fienden , lyc
kades det dock den engelske amiralen att under alla år en 1808 
- 181 2 upprätthålla förbindelsen m ellan Västerhavet och Os
teTsjön genom de dansk a genomseglingsfarvattnen. En för
klaring härtill ligger givetvis i den engelska överlägsenheten 
till sjö-ss över huvud tage t, Inen ett särskilt anmärkningsvärt 
drag i engelsmännens strategi härvid synes mig dock vara, 
att de från början besatte och höllo besatta vissa mindre öar 
utanför och i Stora Bält såsom Anholt, Sprogo samt en del 
öar syd om Fyn; även Langeland , som i engelska källor an
gives såsom >> clefenceless , , användes härvid som. stödjepunkt. 

:Man kan säga, al!t häri ligger ett återupprepande i minia
tyr av det vanliga engelska tillvägagångssättet vid upprätthål
landet a v herr a väldet till sjös,s, nämligen besättande a v en 
successiv kedja av anhalter , sekundära baser, stödjepunkter 
mellan hemlandets farvatten och det farvatten, som det för 
tillfälle gäller att behärska. Men man kan här~ också se en stra
tegisk regel av allmännare art ; för att kunna utnyttja en far
vattensträngning mellan tvenne hav är det måhända icke all
tid nödvändigt att behärska farvattnets båda stränder· de t 
kan vara tillräckligt att innehava några få isolerade s{ödje 
Punkter (öar ) på ömse sidor om och inul<i farvattnet i fr åga . 

Världskrigets utbrott i augusti 1Hl4 ställde Danmark in
för ett vanskligt val: skulle dc danska genomiSeglingsfarvattncn 
spärras eller icke spärras för sam Uiga krigfö·rande makters 
flottor ? Huru Danmark träffade sitt val och huru därmed 
Danmarks neutralitet uneler hela världskriget bevarades, torde 
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jag inför detta auditor ium icke behöva när1.nare utlägga. I;n 

sak i samband därmed torde emellertid kunna något n ärmare 

beröras, och det är fråga om Sveriges ställn ing till det in. 

ternationellrättsliga spörsmålet om öppethållande i krig av 

sund, som förena tvenne öppna hav. Sveriges ställning h är

till var år 1914 och torde fortfarande vara, att en neutral m ah.h 

territorialvatten , som samtidigt utgör förb indelseled mellan 

tvenne öppna h av, principiellt bör h ållas öppet för passage av 

alla fartyg, även krigförande makts örlogsfaTtyg. 

Ä andra sidan kan det icke förbi ses, att det låg i Sveriges 

intresse år 1914, att å tminstone ett av genomseglingsfarvattn en 

mellan Östersjön och Kattegatt hölis öppet för den svenska 

östersjökustens betydande sjöfart västerut. - Danmark självt 

hade, så vitt jag kan förstå, icke alls sanuna intresse, enär 

Danmarks alla viktigare sjöfartsstäder ligger norr om genom

seglingsfarvattnens trösklar eller å J ylland. 

Med världskrigets avslutande år 1918 och m ed det ~ircl 

därpå följande fredsslutet och upprättandet av l · a tionem as 

Förbund inleddas ett n y tt skede i J\ordens liksom världens 

historia. Särskilt framträder dert därvid, att världskriget och 

frederna därefter framkallat större förändringar och gränsför

skjutningar vid Östersjön än vid n ågot annat hav i världen. 

Åtskilliga nya stater ha uppkanunit och alla de ursprungliga 

östersjömakternas - utom Sveriges - gränser ha undergatt 

större eller mindre förskjutningar. 

Upplösts h ar den gamla tingens ordning från tiden före 

1914, då två stormakter - Tyskland och Ryssland - sam t 

två mindre makter - Sverige och Danmark - ensanuna Yoro 

strandägar e vid Östers jön. Dc båda stonnakterna, särsJolt 

Ryssland , ha trängts tillbaka. och på deras bekostnad ha fem 

nya stater och strandägare vid Öster sjön tillkommit, blau d 

vilka man, i detta sanunanhang, särskilt vill urskilja P olen 

och Finland. Polen har, m ed sin befolkningsmängd av nära 

nog stormaktsmått, under alla förhållanden behov av fri för

bindelse m ed världshaven via dc danska genomseglingsf:u

vattnen. Finlrmd. med sin betydande exportindustri och sin: • 
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rätt betydande importbehov, har ävenledes ett s tarkt intresse 

av de danska genomseglingsfarvattnens öppethållande, sedan 

dess varuutbyte numera i hög grad inlånkats västvart liksom 

Sver iges. 

Man skulle kunna indela de nuvarande Östersjöstaterna i 

tvenn e k~~egorier: dels sådana stater, som endast n å fram till 

vatten i Os~ersjön , såsom Finland (praktiskt taget), Estland, 

Lettland, Lrthauen och Polen , dels sådana, som ha strandrätt 

både vid Ö~tersjön och n ågo t annat h av, såsom T yskland, Dan

m ark, Svenge och Ryssland. 

Det får väl anses ligga i sakens natur , att samtliga stater 

av ~~n förra kategorien, d . v. s. sådana som endast nå fram 

till Ostersjön, m åste ha eU bestämt intresse av att de danska 

genomseglingsfarvattnen h ållas öppna; i fredstid för den er

forderliga sjöförbindelsen m ed världsmarknaderna och i krias

tid jämväl för förbindelse med de starkaste makterna i ~a
tion ernas Förbund . 

För staterna av den andra kategorien , d. v. s. sådana som 

hava strandrätt bäde vid Östersjön och vid n ågot (några) and

ra hav, ställer sig frågan väsentligen olika för var och en 

av dem. 

~?r Dm: mark självt _kan frågan om genomseglingsfarvatt

nen s oppethallande ur vrssa synpunkter förefalla att vara av 

mindre be tydelse ; Danmarks egna sjöförbindelser äro till över

vägand e grad oberoende av genOinseglingen, och Danmark 

har des·sutom landförbindelse E'ller praktiskt taget landförbin

d=lse _med åtminstone 2 andra östersjöstater m ed län gre kuster, 

namhgen Sverige och Tyskland. Men ur andra - och kan 

ske viktigare synpunkter - måste frågan om genomseglings

far vattnens öppethållande vara av vital betydelse, i det att 

dessa farvatten samtidigt samrnanbinda det dal1Jsk a rikets oli 

ka delar: .. Fa~·va~tnen i fr åga utgöra ock i stor utsträckning 

danskt SJOl!erntonum; varje fråga om farvattnen berör därför 

Ocks~. Danmarks höghetsrätt inom eget t erritorium . 

A ven för Tyskland kan frågan om genomseo'lingsfarvatt-

nen ·· tl o l l d n 
s oppe 1a an e synas vara av tämligen r in ga betydelse ur 
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t. ex. sjöfar tssynpunk t ~len den militära synpunkten kan 

vara synnerligen vägande för Tyskland . 

Ryss lands inställning har tidigare varit till förmån fiir 

Ös tersjöns omändring till ett »marc clausum >> , ett för ickp. 

strandägare stängt hav, vilken tanke av Ryssland framb d(''-> 

såväl vid Dorpatfreden med Finland år 1920 som vid Rom kou

fcrensen år 192±. Det är möjligt, att Hyssland fortfarandp 

strävar till samma mål. 

Sveriges ås ikt -- så vitt jag förstår den - bestämmes vii

scntligen därav, att Sverige i.ir mera östc'l:sjöstat än någon an 

nan av dc makter, som hava strandrätt vid både Östersjön och 

något annat hav. Sveriges sjöledes burna varuutbyte med ut 

landet går till % över dess ostkust, och Sverige har över hu

vud taget stora intressen inom Östersjön. Det följer därav. 

aU det torde vara ett svenskt framträdande intresse, att dc 

danska genomseglingsfarvattnen under alla eventuatitc,ter h al

las öppna , s:'i. väl för Sveriges sjöfart som ock - därest sa 

skulle vara nödvändigt - för stöd.iande, genom ingripande 

västifrån, av Sveriges egna ell er Nationernas förbunds intres

sen i Östersjön vid krigsfall därstädes. Det framträder där

vid, alt -- för Sveriges s}öj"mt - Flintrännans öppcthMlandc· 

kan vara till fyllest, men att clet för västmakts ingripande m"d 

starkare sjöstridskrafter i Östersjön även erfordras öppethal

lande av Stora Bält. 

En a nnan fråga är. om sådant ingripande under alla om· 

ständigheter kan påräknas. För min egen del tror jag dd 

icke - och jag ber aU få anföra följand e m otiv härför. 

Det är visserligen obestridligt , att flera Ostersjömaktcr !w

sitta sjöstridskrafter av sådan styrka, att för deras bemötande 

under alla förhållanden erfordras artillerifartyg med svara 

kanoner, t. ex. slagskepp eller slagkryssare. Så är fallet med 

Tysklanels och Hysslands flottor, och så är också fallet -

ehuru i mindre mått ·- m ed Sveriges och Finlanels flotto r. 

Ur denna synpunkt skulle de t för Nationernas Förbund 

eller över huvud taget för en intervenerande stormakt ku nna 

vara önskvärt att i Ostersjön kunna insända sjöstridskrafter. 

vari inginge dc största enhcler. 
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Men det är förvisso ett långt sleg mellan en platonisk 

önskan i allmänhet och en beslutsam handling i varje tänkbar 

situation. 

Vi här i Norden se läg·2t ur våra egna synpunkter m ot 

bakgrund av dc begränsade farvattnen omkring oss, där våm 

intressen äro så stora. Men för stormakterna måste perspek

tivet vara ett helt annat. De måste se läget ur sina egna syn

punkter, vari Nordens förhållanden framträda som en enda 

- och kanske oväsentlig - faktor i ett vida större strategiskt 

problem, vars bakgrund utgöres , icke blott av de europeiska 

farvattnen utan även av världshaven. Frågeställningen för 

dem kan vara: Östersjön eller .Medelhavet ; eller kanske rättare: 

Östersjön eller Sva rta havet. Den kan också vara: innanhaven 

eller de öppna haven? Eller den kan ytterligare vara: euro

peiska farvatten eller utomeuropeiska ? 

Man blir benägen att fråga sig: i vilken tänkbar mald

gruppering kan det sjöstrategiska läget i de nordiska farvatt

nen bliva av lika stort eller större intresse än i några andra 

farvatten över huvud taget ·l 

En sådan maktgruppering och ett sådant sjöstragiskt läge 

ligger väl icke alld eles utom det möjligoas gränser, men synes 

osannolikare än m ånga andra fall. 

E n sådan si tuation eller något liknande en sådan situa

tion måste dock inträffa, för att storarakterna skola kunna 

avstå en divis.ion av sina numera till antalet mycket begrän

sade största ar tiller ifartyg för ingripande i Östersjön. 

Läget var ett annat före och under världskriget, då flera 

sjömakt er disponerade ett överskott av halvgamla artillcrifar

tyg, som jus t syntes lämpade för divE'rsioner, s~1som t. ex. vid 

DardaneUerna. 

Detachering av storo fartyg lill Östersjön torde te sig föga 

lockande ävE'n ur den synpunkten , alt ett stort fartyg icke 

kan utnyttja hela sin kraft vid den måhända prövande passa

gen in i Ostersjön genom de danska farvattnen , då närmast 

Stora Bålt. Faran från ubåtar, minor och kustbefästningar 

av nu'\ ttlig storl ek kan måhända i rimlig mån uppvägas. m en 
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då därtill komma risker från artillerifartyg med svåra pjaser 
och flygstridskrafter, mot vilka 6bgfartyget kan behöva ut 
nyttja aHa tillgångar av såväl beväpning som rnanäverförm åga 
och fart, ter sig forceringen - om sådan erfordras - verkli 
gen föga lockande i de mycket begränsade farvattnen , van Jtn 

här är fråga. 
Därtill kommer slutligen, att Östersjöns hamnar erbjuda 

få, om ens några dockningsmöjligheter för min- och torpcd

skadade slagfartyg. 
Delta var en viss utvikning från amnet. Men den Yar 

- som jag ser det - - icke utan betydelse. Den innebär näm 
ligen, för att se spör:smMet ur en annan synpunkt, att Natio
nernas Förbunds eller en intervenerande stannakts sjömak t 
- i de allra flesta fall - icke lärer göra sig gällande i hela sin 
kraft längPe in än i Skagerack och Kattegatt. - Detacheringar 
in i Östersjön av några kryssare eUer jagare eller ubåtar syn as 
däremot i åtskilliga fall, om än ej alltid, kunna påräknas. F ör 
dylika fartyg synas å andra sidan Öresund i regeln tillfylles t 

såsom in- och utfartsled. 
Dessa nu berörda förhållanden leda till att de mindre ös

tersjöstaterna - såsom t. ex. Sveliigc och Finland - m åste 
vara beredda att med egna krafter söka lösa sina sjöstrategi
ska problem inom Östersjön. Sverige t. ex. måste - så vit t 
jag förstår det- dels med hänsyn härtill, dels, och huvudsak
ligen, med hänsyn till sin långa östersjökust och sina intres
sen över huvud taget vid Östersjön och vid dess utlopp ~ upp
rätthålla ett sjöförsvar, i vilket ingår en i Östersjön fullt ope
rationsduglig enhet, kustflottan, med en kärna av artillerifar 

tyg med svårt artilleri. 
Men den slutsats, vartill jag kommit, är måhända icke 

utan betydelse för Danmark. Ty även Danmark vänder k ust· 
er mot Östersjön - och jag räknar då därtill alla kuster, som 
licroa söder om trösklarna i de svenska !Zenomseglingsfarvatt-oo v 

nen - och dessa kuststräckor samt farvattnen utanför del11, 
hava stor betydelse delvis genom sin längd och sjöfartsfiir · 
hållandena inom dem, såsom fallet är med Sveriges ostkust, 
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men också och måhända huvudsakligen genom sin egenskap 
av utanverk framför de så betydelsefulla danska genomseg
Jingsfarva ttnen. 

Jag har nu framlagt några synpunkter beträffande de oli
ka makternas inställning till vad tyskarna k'alla >>die Meeren
genfrage des Norden >>. Vill man så sammanfatta de olika 
makternas önskemål beträffande de danska genomseglingsfar
vattnen, så skulle man komma fram därbH: dels att åtskilliga 
makter både innanför och utanför Östersjön torde önska far
vattnens öppethållande under de flesta omständigheter, dels 
att n ågra andra makter i vissa eller kanske de flesta fall torde 
föpedraga, att de danska genomseglingsfarvattnen äro stängda 
vid konflikter, som beröra Östersjön. 

I denna nu berörda, euentuello motsatsställning mellan 
olika makter eller mak tgrupperingar i norra Europa ligger 
dold den måhända viktigaste faktorn i det problem, som ut
göres av de danska genomseglingsfarvattnens strategiska be
tydelse. 

Nu vill man kanske fråga: har icke flygväsendets utveck
ling under den senaste decennierna medfört någon ändring i 
de danska genomseglingsfarvattnens strategiska betydelse? 
Flygplanen äro sålunda icke tvungna att vid förflyttning från 
Nordsjön till Ostersjön eller tvärtom följa de omvägar och 
hoklinjer, som sjövägarna Lill Östersjön utgöra i förhållande 
till fågelvägen; flygplanen äro över huvud taget obundna av 
de nautiskt försuåmnde omständigheter, som så sätta sin prä
gel på genomseglingen, i vad fartyg på vattnet angår, av de 
danska farvattnen. 

Till en början må det därvid framhållas , att trafikflyg. 
plan icke äro i stånd att övertaga handelsfartygens roll i ett 
lands varuutbyte med utlandet. Sålunda uppgår t. ex. Sveri
ges sjöledes burna varuutbyte med utlandet tiU 25 a 30 millio
ner varuton per år eller 7 5 a 80,000 ton per dag, för vilket 
trafikbehovs fyllande torde erfordras tusentals trafikflygplan i 
rörelse varje dag ej blott inom Europa utan på de mest vid
&träckta router utom Europa. 
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Med andra ord: för Östersjöslaternas varuutbyte väste ru t 
spela de danska genomseglingsfarvattnen fortfarande samma 
roll som tidigare, och flygvä;;endets stora utveckling undf-r Sf'

nare tid har i trnJ'ikhi.inseende endast medfört, att en m indre 
del av passagerar- och posttrafiken avlänkats från jänn iigar 

och sjöfartsvägar. 
Ur militc'ir synpunkt ha å andra sidan åtskilliga nya fak

torer tillkommit genom flygvapnets utveckling under senaste 

årtionden. 
Ur luftstrategisk synpunkt framträder det sålunda till <'n 

början , att flygstyrkor kunna förflytta sig till och från Ostn·
sjön i s tort sett oberoende av förhållandena i dc dansk a (-W

nomscglingsfarvattnen , och alltså oberoende a v om Öslersjiill 
genom dessa farvattens avspärrning praktiskt taget gjorts ti ll 

ett mare dausum för sjöstridskrafter. 
Därnäst framträder det, att avstånden förkortats till och 

från Östersjön för flygstyrkor , son'l röra sig fågelvägen och l' j 
behöva var e sig taga omvägen om Simgen eller använda de 

vindlande farlederna mellan Jylland, dc danska öarna oc h 

Skåne. 
Såsom exempel må anföras , att a vs tånden mellan En gel

ska Kanalens mynning och grundbanken Kriegers F lak m l 

om Mon äro : 
fågelvägen ... . . .. ........ . . ..... . .. . 
via Skagen genom Öresmlfl . . ... .. .. . 

Stora Bält .... .. . . 

omkring 900 km. 
1,400 
1,550 

Genom att färdas fågelvägen i stället för sjövägen gcnmn 
Stora Bält från Dovcr strait till Kriegers Flak vinner m an i 
distans sålunda omkring 42 % eller ej långt från hälften. 

Ä andra s'idan är flygvapnet lika litet som sjövapnet -
och ännu m~ndre än detta -- oberoende av baser. Flygp hl
ncns bränsleförråd uttömmas hastigt och - vid anfalls - och 
stridsverksamhet - även deras ammunitionsförråd. Dessa 
förråd måste då förnyas. Även personalens uthållighet i luften 
är ringa ; personalen måste ber edas vila eller ersättas med an
nan persona l. Därjämte m å anföras, att ännu så länge bomb-
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fl ygplanens bomblast å ena sidan och aktionsradie å andra 
sidan stå i omvänt förhållande till varandra; ju större bomb
last desto mindre aktionsradie, ju större vägsträcka att till
ryggalägga till målet, desto mindre bomblast kan medföras - 
allt inom vissa maximi- och minimigränser. 

Alla des,sa nu anförda omständigheter peka på a lt base
ringsfrågan för flygvapnet är av utomordentlig vikt ; det gäl
ler för flygvapnet att förfoga över ej blott goda baser, utan 
även uälbelägnu == närbelägna baser samt slutligen även -
ur skyddssynpunkt - många (spridda) baser. 

Mot bakgrund av dessa förhållanden framträder dc dan
ska genmnseglingsfarvattnens strategiska betydelse i en ny 
belysning. Eller rättare sagt, i ny belysning framträder icke 
blott dc danska genomseglingsvattnens strategiska betydelse 
utan ock den luftstrategiska betydelsen. av de många öar, som 
des>Sa farvatten åtsk ilja , med ett ord: betydelsen av hela det 
danska ·sjö- och landterritoriet inom t. ex. den triangel, som 
bildas a v Laeso, Flensbur g och Bornholm. Medelpunkten i 
denna triangel ligger på norra Sjållands östra del , i Roskilde
fjmden. 

Om man sedan tager det närbelägna Köpenhamn ti ll me
delpunkt för en cirkel med t. ex. 500 km. radie - ett modernt 
större bombplans akbonsradi e med omkring 500 kg :s bomb
last -- så skulle man finna aU inom aktionsradien ligga : 

Norges hela sydkust jämte Oslo, hela södra och delar av 
mellersta Sverige jämte Stockholm; Gotland samt Polens och 
Tysklands samtliga kuststräckor jämte h ela norra Tyskland 
ned tiH Dresden. 

Sätter man passarspetsen i Laeso, räcker aktionsradien 
över hela Sydnorge med Bergen, mellan-Sveriges industriom
råde t. o. m . Gävle ; Polens kuststräcka ävensom Ostpreussen 
ligga utanför men Tyskland'; hela kust i övrigt innanför. 

Sätter man passarspetsen i Bornholm, faller Norge bort, 
Inen inom periferien s11annar Sverige t. o. m. Stockholm även
som Tysklands samtliga kuster, m edan det verksamma om
rådet sydostvart utökas t. o. m. vVarschau. 
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Givetvis kan cirkelns m edelpunkt tagas var som h elst in. 
om den antaona triangeln - på Jylland, på Fyn, på Lange. 
land , Lolland: Falster eller i Skåne - och man ernår därmed 
vissa mindre förskjutningar i aktionsperiferiens läge; m en i 
stort sett förblir oförändrat det obestridliga faktum, atl det 
danska sjö- och landterr itoriet vid genmnseglingsfarvatlnen 
sam t i Kattegatt och Östersjön utgör ett påfallande centralt och 
välbeläget utgångsområde för luftoperationer mot dc fh·sta 

kuster och länder i nona Europa. 
rvian blir i detta sammanhang även frestad att göra en 

jämförelse mellan . utsikterna för en Östersj?stat att vid o behov 
erhålla stöd av sjöstridskrafter ell er flygstndskrafter fran 1 a
tioncrnas förbund eller n ågon intervenerande stormakt. Det 
framträder härvid, att - medan utsikterna att erh ålla stöd 
av sjöstridskrafter, åtminstone av starkare sådana, synas n~yc
ket små - så torde utsikterna att erhålla stöd av flygstn ds

krafter om även i begränsad omfattning, vara större. 
D~nna förmodan bör dock givetvis icke i något land hig

gas till grund för en inskränkning av sanuna lands flygst~-i~ts 
krafter _ i förlitande på a tt Nationernas förbund b eredv1lhg t 

skall tillhandahålla vad som fattas. :\'Ian m.å icke glömma, 
att Nationernas förbund icke har ett enda flygplan eller far
tya eller nåcron enda man till sitt omeclelbam förfogande u lan 

t> t> . ·u . 
blott kan prestera militär aktion efter hänvändelse b mlres-
serade förbundsmakter, vilkn. själva avgöra, icke blott onl.fa lt
ningen av sitt ingripande utan även om de över huvud taget 

sko/o ingripa. 
Jag ber så till slut att något utförligare och i ett obrutd 

sammanhang få framlägga , vad jag för min egen del tror vara 
den svenska åskådningen ~m de danska genomseglingsfarvatt 

nens strategiska b etydelse. 
För det första är det ett svenskt önskemål, att sjöfar ten 

på Sverige fritt och obehindrat kan framgå in i och ut fr ån 
Östersjön, och jag ber att med n ågra siffrOT få bel.ysa detta 

förhållande. 
Sveriges varuutbyte landvägen med Norge och Finland iir 
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försvinnande litet: praktiskt taget h ela Sveriges varuutbyte 
med utlandet försiggår sjöledes och över svenska hamnar ut-
0111 den del a v järnmalmsexporten från Lappland, som går 

över Narvik i I\orge. 
Sver iges hela varuutbyte per år med utlandet uppgär till 

25 a 30 millioner varuton, varav inemot 10 i import och 15 
i< 20 i export. A v de inkommande varumängderna upptager 
Sveriges syd- och ostkust (mellan Falsterbo och I-Iaparanda) 
56 %, och av de utgående varumängderna skeppas 77 % från 
syd- och ostkusten. Sveriges lJstersjökuster förmedla tillsam.
mans % (68 %) av landets hela varuutbyte med utlandet. 

Den allra största delen (70 % ) av Sveriges varuutbyte 
med utlandet förmedlas i västlig riktning, huvudsakligen till 
och från Västeuropa samt Ameri ka. 

Varuströmmen till och från Sveriges syd- och ostkust går 
i r egeln Nll mer än % genom danska farvatten och till den 
återstående delen genom Kielkann.len. Sveriges sjöhandel m ed 
Tyskland och Polen är dess utom till ej ringa del anknuten 
till Sveriges västkust. 

Sammanfattningsvis kan man då säga, alt drygt hälften 
av Sveriges utrikes varuutbyte framföres genom danska far
vatten, vartill konuner den direkta sjöhandeln mellan Dan
mark och Sverige. vilken även förs iggår i stor t sett inom sam
ma farvalten ehuru i delvis andra riktningar. 

31ed stöd av dessa siffror kan man t]:yggt påslå, att det 
är ett framsträdande svensk t sjöfartsintresse och därmed ock
så ett svenskt försvarsintresse, att passagen genom dc danska 
farvattnen förblir öppen. 

För det andra är det ett svenskt önskemål, alt svenska 
sjöstridskrafter -- Yid neutralitetsvakt eller i vissa krigsfall -
skola fritt och obehindrat kunna furflyttas mellan Sverige-; 
sydkust och dess västkust. liksom [i.vcn att främmande sjö
stridskrafter , som vilja stödja S\·edgcs intressen, fritt kunna 
inpassera i Östersjön. 

För det tredje och sista är det ett svenskt försvarsintresse 
av först a ordning'en, att dc danska gcnomsegling,sfarvalt ncn 
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eller det dunska territoriet över huvud taget icke utgör bas. 

omrade för en mot Sverige eller SYCnsku intressen fientlig t 

inställd makt , som förfog;:~r över starka sjö- och flygst rids

krafter. 
Sverige är känsligt för förhållundena å Alandsöarna. (;n i

lands försvarsproblem är ett levande svenskt försvarsproh lt•m. 

Men de risker, ~om för Sveriges vidkommande kunna föreligga 

från dc danska öarna , äro ändock större. 

De danska öarna bilda en centralposition milt på förl •in

delsclinjen till sjöss mellan Sveriges ost- och västkuster. Fran 

samma position kunna utföras anfall med lant- , sjö- och luft

stridskrafter mot Sveriges ur dc flesta synpunkter vikti gas te 

landsdelar. Från denna centralposition flank eras Sveriges ::Il

la vik tigare sjöhandelsförbindelser; därifrån utgående opera

tioner kunna h elt lamslå Sveriges ekonomiska liv och d<'~ s 

folkförsörjning. 
Ur ett så riskfyllt läge finnes för Sveriges del blo tt en 

utväg: den är att med anspänning av alla krafter ordna d l 

försvar , som - efter måttet av Sveriges tillgångar - emot

svarar det nya lägets faror. 

En fara blir icke större, då man ser den i ögonen ~ de n 

blir då i stä1let ofta mindre -- särskilt om man motser den i 

fast förvissning, att man gjort och gör allt vad man kan för 

a tt bemöta elen. 
Denna sats torde kuna sägas vara giltig ej blott för Sve

rige utan för alla stater. 

Ingen b egär eller ens drömmer om, att en mindre stat 1 n

sam skall i längden kunna emotstå ett hänsynslöst genomfi\r t 

anfall av en stormakt. Men även en stormakt, som i r egeln 

har flera dolda fiender än den bar vänner, löper genom d t 

sådant anfall .::n viss risk , så snart den anfallna mindre sta ten 

har några militära resurser och använder dem väl. - Det 

är denna >> risk-princip », som den svagare staten måste sätta 

s in lit till och uppbygga sitt försvar efter. - Det är också 

därför, som varje krona mera till elen danska försvarsbudge

ten innebär ökad säkerhet, ej blott för Danmark självt u lan 
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j andra hand ä ven för Norden i dess helhet - medan varje 

krona mindre innebär minsknä säka bet. 

Men Nationernas Förbund? - Jag har förut talat därom. 

- Nationernus förbund har icke ett enda fartyg eller flygplan, 

icke en enda man tiH sitt omedelbara förfogande; förbundet 

har icke heller någon militär stab, som kan planlägga eller 

snabbt igångsätta hjälpexpeditioner. 

Na lionernas Förbund är icke en brandkår, som skyndar 

till, då det brinner; det är knappast ens ett försäkrin osbola o-
b . b' 

som täcker förlusterna efter branden. Det är på sin höjd en 

brandvakt, som ropar ut, att det brinner - vem vill hjälpa~ 

Kan hjälp påräknas? - Det är möjligt, vill man hoppas 

-men det ligger en djup sanning i n ågra ord av kommendör

kaptajn Ipscn i Dansk Tidskrift for Sovresen för något år se

dan , >> Nationerna har i den seneste tid gennemgaaet en haard 

Skole i Egoisme». 

. Varje land har i för sta hand sina egna problem att lösa, 

sma egna hckymmer att brottas med. Upprätthållande av 

status quo i de danska genomseglingsfarvattnen är sålunda 

i första hand en dansk uppgift - om den än även berör samt

liga stater i norm Europa, särskilt Sverige. 

Men jag är också övertygad om att denna uppo-ift -- att 
.. . t> 

gora allt som kan göras för att uppräUhålla status quo i Bäl-

ten och Sundet - kan bliva tillfredsställande löst, om det 

danska riksförsvaret utbygges n1.ed beaktande av det förflut

nas erfarenheter , m ed ledning av riskprincipen samt med till

vara_tagande av alla dc resurser , som ligga i Danmarks geo 

grafJska läge , de danska farvattnens säregna nautiska förhål

landen och det danska folkets framstående egenskaper. 
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Siridsskjutningar mot fjärrstyrda mål eller 
med i sida förflyttad träffpunkt. 

(0\·e rsiittning ur M:arine-Rundschau, 9. häftet 193Z.) 

Det åli<wer dc h öare staberna inmn en flotta att planera 
bb b 

dc årli ''C n å terkommande flottmanövrerna så intresseväckande 
"' och lärorikt omväxlande som möjligt. Att döma av tidniugs-

upgifter synes denna uppgift vid den engelska flottans stora 
samövningar under år 1931 väl hava fyllts. Vid dessa öv
ningar har n'lan tillämpat en ny metod att intressera besii ll
ningarna, speciellt betjäningarna ii kU'sematter och torn, för 
förloppet och u tgången av strategi-ska manövrer och taklisb 
detaljövningar i högre grad, än vad som är möjligt med att 
endast gå igenom övningarnas förutsättning. Det medel, som 
den engelska flottan använt sig utav, är skjutning med i sida 

förflyttad träffpunkt. 
E nliot uppaifter i »Deutsche vVehr>> (n:r 44 och 66 HJ;H ) 

"' "' övades under nämnda manövrer, vilka ägde rum i Atlan len, 
och vilka avsågo att öva angrepp mot och skydd av handel s
vägarna, följande stridsmoment: 

slagkryssarna Repulse och H.enown påträffa oväntat \'tH'-

anclra. Renown avgiver igenkänningssignal. Repulse öppnar 
omedelbart strålkastarna och identifierar motståndaren. He
nown svarar med en salva 15 cm. falljusprojektiler och öppnar 
därefter eld med en 6-skolts sa lYa från 38 cm :s k anonern ::J, 
vilken salva avfyras med i sida förflyttad träffpunkt. ?'cd-
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slagen ligga framför stäven på Repulse. s lagkryssarna pas 
sera varandra h as tigt på mötande kurser, och elden upphör 
efter n ågra minuter. 

I samband med denna skjutövning, vilken enligt pressupp
gifter ägde rum under en större strategisk övning i Atlanten, 
utfördes under elen 29 maj i närheten av den engelska kusten 
y tterligare skjutövningar. Enligt uppgifter i Deutsche Wehr 
den 6 november var förloppet härvid följande : 

»I röd styrka ingingo slagskeppen Nelson och Rodney, 
kryssarna Centaur och Aclventure samt två jagarflottiljer (36 
jagare). I blå styrka ingingo slagkryssarna Renown och He
pulse, slagskeppen Valiant och Malaya samt vidare de tre 
Washingtvnkryssarna Dorsetshire, Norfolk och York. Låg 
temperatur, molnig hii:mnel, elinuna över land, vindstilla, kraf
tig ostlig dyning, sikt 320 hm. Omkrting kl. 10 befann sig 
blå eskader i närheten av engelska kusten (Helmsdale). Slag
skepp och slagkryssare avsågos beskjuta Dornoch. Elden öpp
nades från slagkryssarna omkring kl. 1030. Efter 20 min. av
bröts elden, och ostlig kurs sattes mot de röda kryssarna Cen
taur och Aclvenlure och de båda röda jagarflottil.jerna, vilka 
hade till uppgift att förhindra beskjutning av kust·en. Där
på följde en skjutning med i sida förflyttad träffpunkt från 
de röda jagarna mot de blå kryssarna på omkring 33 hm. av
stånd. De härvid uppkommande ost11idsmässiga momenten 
fullföljeles för att skjutningen skulle kunna genomföras. (Un
der verkliga förhållanden hade jagarna på detta avstånd lidit 
svår t av elden från krySisamas 20,3 cm. kanoner). Därefter 
girade de tre blå kryssarna m ed 22 knops fart mut den röda 
gryssaren Centaur, och kryss~LI·en Norfolk utförde motsvarande 
skjutning m ed sina 20,3 cm.- kanoner mot kryssaren Centaur. 
Begynnelseavs tåndet var 180 hm. , vilket så småningom ned
gick till 140 hm. Att döma av antalet täckande salvor. som 
inrapporterades från Centaur, utfördes skjulningen tillfreds
ställande. Under tiden h ade blå styrkas slagkryssare och 
slagskepp arbe ~at sig fram och uneler det de framgingo 8 hm. 
akter om blå kryssare öppnat eld med sina 38 cm-kanoner 

T idskrift i Sjöväsendct. 16 
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mot Nelson. Samtidigt angrepo jagare de blå kryssarna och 
öppnade den förligaste flottiljen artillerield mot kryssaren 
-Dorlsetshire på 60 hm:s avst~md. Nedslagen lågo några 100-
tals meter för om krysaren. Efter artilleriskjutningarnas slu t 
avfyrade röda jagare 18 torpeder mot blå slagfartyg på mi)_ 
tande kurser. Efter torpedskjutningen togo jagarna rel r~i lt 
und er skydd av rök och dimma. Slulligen besköt Nelson med 
sina 15 cm. -kanoner kryssaren York. Kl. 1200 slut1ades Öv
ningen , vilken p. g. a. sina intressanta moment var myck et lii 
rorik och intressant» . 

För första gången i flottans historia lär eilt så stort an tal 
skjutövningar av olika art (artillerifartyg nwt land , ar tiJ ll·
rifartyg mot artillerifartyg, jagare mot artillerifartyg) h aLl 
ägt rum i samband m ed bundna taktiska övningar. Man Ll r 
antaga, att vid sådana skjutövningar det'taktiska framföra ndet 
av de sk jutande fartygen, vilket i allmänhet icke beaktas 'id 
ar tilleriskjutningar, blev ställt på svåra och lärorika prov. 
Genom nödväneliga säkerhebsbes tämmclser m åste förbands- Ot'h 

fartygscheferna bindas i s.in frihet, ett förhållande, som. i liY
ligt trafikerat vatten , t. ex. Nordsjön, även är fallet. 

Utöver förut nämnda fördelar av taktisk art vid skjutn iu ,; 
med i sida förflyttad träffpunkt, erbjuder en sådan skjutme
tod även rent artilleristiskt sett många fördelar jämfört m o·d 
skjutningar mot fjärrstyrt m i'tl. Skjutningens genomförande 
fordrar ett felfritt arbete och ett oinskränkt förtroende ti ll 
personal och materieL Det förhållande att haverier i ri kl
anordnin gar och felaktiga order kunna bliva ödesdigra, iu -,es 
av all personal, vilket bidrager till att »alle man » arbeta m• <l 
törsta precision och allvar , vilket även blir fallet und er verk 

liga förhållanden . 
Vidare kan skjutning ske under hårt väder, vilket icke ar 

möjligt vid skjutning mot vanliga eller fjärrstyrda m ål. I~Io t 
de senare är skjutning under hårt väder icke möjligt på grund 
av svårighet att borda det fjärrstyrda fartyget före och efter 
skjutning). Ett stridsfall typ slaget vid Coronel (hårt vädtrl 
kan alltså icke framställas vid skjutning mot fjärrstyrda far-
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tyg. Dessutom är nuvarande fjärrstyrda fartygs fart tämligen 
ringa och understiger väsentligt moderna stridsfarter. 

Den största fördelen vid skjutning med i sida förflyttad 
träffpunkt är emellertid den , att det beskjulna fartygets chef 
i större utsträckning än vad som är möjligt för chefen på le
darfartyget för ett fjärrstyrt mål kan ändra kurs och fart m ed 
hänsyn Lill det momentana stridslägel och undvika ytterligare 
träffar vid väl liggande sa l vor, varigenom det beskjutna farly
get samtidigt erhaller en värdefull övning. Skjutandc fartyg 
har alltsCt till uppgift att beträffande kurs och fart manövrera 
fullt stridsmässigt och detta även uneler h årt väder. Ett bätt
re tillfälle till övning för eldledningen och elt bättre prov på 
eldledningens kapacitet är knappast tänkbart. 

Skju lmetodcns fördelar huva vunnits på ett förhållande 
vis billigt sätt. Vid en jämförebc m ellan k ostnaden för en 
sådan skjutövning och kostnaden vid skjutning mot fjär rstyrt 
mål får man icke bortse fr ån de ofta betydande kostnaderna 
för de fjiirTstyrda fartygets reparation . Vi känna icke orsaken 
ti11 att den engelska flottan år 1931 använde sitt målfartyg 
Centurion uteslutande såsom m ål för bombfällningsövningar, 
och att detsamma till motsats mot föregående år över huvud 
taget icke användes vid artilleriskjutningar. Huvudorsaken 
till denna överraskande åtgärd måhända är att söka däri , att 
det engelslw fjärrstyrda fartygets manövrer<ingsmöjligheter icke 
tillfredsställa kraven på ett stridsmässigt m ål. Förut nämnda 
förd elar med skjutmetoden hava säkerligen varit utslagsgi
vande. 

Inom tyska flottan har man fasthållit vid skjutning mot 
fjärrstyrt mål, vilket enligt mitt förmenande gjorts på goda 
grunder. E tt väl konstruerat fjärrslvrt fartyg uppfyller utan 
tvivel fordran på clt måls stridsmässighe t bättre, än ett i tjänst 
varande och bemannat skepp. Det förhållande, att målet ick e 
får träffas , medför många nackdelar. Av nedanstående fram
går tydligt förfaringssättets nackdelar , vilka icke framkomma 
i den för allmänheten avsedda redogörelsen från dc engelska 
111an övrerna. 
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Vid skjutning med i sida förflyttad träffpunkt är atw ii11_ 

dandet av konstg jord dimma ej möj ligt av säkerhetsskäL E tt 

fullt utnyttjande av sk jutningar med egen ammunition ~ix ~" .i 

heller möjlig, enär det beskjutna fartyget själv noga mäste 

observera nedslagen. Detta medför för riktare och framförallt 

för a vs tåadsmätningspersonalen mycket ostridsmässiga och 

lätta förhållanden. 
En ytterligare och ännu större nackdel framkomm~r dä 

man närmare undersöker skjutförfaringssättet Av säkerileb

skäl utföras riktning och avfyrning centralt. Inträffar na ~o t 

haveri på anläggningen, m ås te skjutningen omedelbart llYhry

tas. Mellan centralsikte och kanoner är inlagt ett bestiimt fel. 

så att n edslagen komma att ligga p~t visst avstånd på sidan 

av målet. Arbetet för riktare samt avståndsobservatörer och 

eldledningspersonal i övrigt motsvarar alltså arbetet i indin ·kt 

eldgivning, om man bortser fr ån ovan nämnda ostridsm'iss iga 

förhållanden för avståndsobserV1atörer och riktare. Pii. l' ll 

punkt föreligger emelleTtid ej över hu nld taget stridsn: i:issiga 

förhållanden nämligen på den för artilleriet vikri gas~c drabb

ningsposten - artilleriofficeren. Nedslagen ligga fria i Y:1ll

n et vitt skilda från målet. Det är ntöjligt , att arli! l.erio fficerens 

observationsk ikare är så inrättad, a lt han kan iakttaga ned 

slagen i förhållande till inställd förskjutning och ;ld. rigenom 

göra erforderliga korrektioner , men observationer i liingd :iro 

icke möjliga. Observationerna i längd måste med urinsta möj

liga tidsförlust, helst per radio, m eddelas från en obsen·atör 

utanför fartyget. Enklast utföres denna observation från m:d

fartyget , ett förfaringssätt som engelsmännen huvudsakligt·n 

hava tillämpat. Enär dessa observationer äro av stor bet:>

delse för skjutningens bedömande, erfordras för observat io

nerna särskilda instrument. Då emellertid målfartyget ofta 

måste utföra kursändringar, ligga täckande salvor m erendels 

icke r ätt akterut eller rätt förut från målfartyget sett utan i 

högst olika riktningar. Des.sa riktningar äro beroende på mål

fartygets kurs och skottriktningen. Härav framgår, a tt sk jut 

ning med i sida förflyttad trilffpunkt icke ger någon övning 
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för den viktigaste personen vid skjutningen, nämligen artille

riofficeren. Han skjuter utan att kunna göra några observa

tioner. Observationerna m åste utföras från andra platser och 

därifrån meddelas honom. Rätt utförda obs·ervationer äro 

trots all instrumentering liksom förut förutsättningen för ett 

gott träffresultat. En artilleriofficer, som observerar väl, är 

under strid värd oändligt mycket; en felaktig observation kan 

även i dag riva sönder hela skjutningen, även om allt annat 

funktion erar väl. 

Skjutning med i sida förflytta ~! träffpunkt innebär enligt 

min uppfattning ingen tillfredsställande övning. Med hänsyn 

till skjutövning<amas höga kostnad och kanoneTnas förslitning 

måste man fordra att största dt>len av det fåtal sådana övnin<'-
" • ::> 

ar, som arhgen kuna utföras , planeras så att allt artilleri där-

under får största stridsmässiga övning. Vid skjutning m ed i 

sida förflyttad träffpunkt är dett~ icke fallet för den viktigaste 

av artilleripersonalen nämligen för riktare, avståndsobserva. 

törer och framför allt för artilleriofficeren. Skjutning mot 

fjärrstyrda m ål är därför nödvändigt. Man måste emellertid 

erkänna, att skjutning med i sida förflyttad träffpunkt medför 

vissa fördelar, vilka icke kunna uppnås vid skjutninO' mot 

fjärrstyrt fartyg. Metoden kan därför rekommender~s för 

sporadisk tillämpning. 

M. Ö. 
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Meddelanden angående främmande mariner. 
Meddelade från Marinstabens 1ltrikesavdelning. 

(April 1934.) 

Storbritannien. 

Den brittiska byggnadsverksamheten framgår av följande o1Ji

ciella re dogöre l se: 

1!l29 ARS PUOGHAi\1. 
Kryssare. 

Leander, den förs t a 15 cm. k ryssaren av ny typ levererades 

mars 1933. 

1930 AUS PlWGUAM. 
Kryssare. 

Achillcs leverer ad 1933 och Orion och Neptune levererade 19~-1. 

]<'lottiljledare och jagare. 

Fl ottiljl eda ren Duncan f ä.r dig 1933. 

Ubåtar. 
PoqJoise, Scahorse och Stariish levererade 1933. 

1933 AUS PUOGHAi\1. 
Kryssare. 

Ajax är sjösatt och beräknas bli fä rdig ap ril 1935, Amphinn 
beräknas bli s jösatt i juli 19G4, Arethusa, den första av kryssarn a 

på 5,200 t on, ä r sjösatt. 

Flottiljledare och jagare. 
Flottiljledaren Exmouth och dc S jagarna av E-klass (Ec lipse 

etc.) beräknas fä rdiga hösten 1934. 
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Ubåtar. 

Severn, sjösatt i januari 1934, beräknas färdig i september, Shark 
i december och Sca lio n i oktober. 

Sloops. 

Grimsby och Leith beräknas färdiga maj, resp. juli. 

Sloops mineswee,pers. 

Halcyan och Skipjack färdiga maj. 

1932 ARS PROGRAM. 
Kryssare. 

Phaeton och Apollo av modifierad Leander-typ påbö'rjade i juli, 
resp. aug. 1933. Ga latea, den tindr a kryssaren av Arethusa-typ, sjö
sättes sommaren 1934 och beräknas Lirdig 1935. 

Flot tiljledare och jagare. 

Flottiljl edaren Faulkner och de S jagarna av F-klass (Fearless 
etc.) under byggnad. 

Ubåtar. 

Clyde är sjösatt och bern:nas fä rdig i december 1934. Tillföljd 
av vissa ändringar i konstruktionen har _b yggandet av den minläg
gande ubåten Grampus uppskjutits. I st äl]e,t bygges Snapper av för
bättr ad Swordfish-typ och beräknas fä rdig sommaren 1935. Salmon 
av samma typ blir färdig i december 1934. 

Sloops. 

Lowestoft och Wellington beräknas färdiga 
resp januari 1935. 

Sloops mineswee,pers. 

Harricr och Hussar färdiga hösten 1934. 

övriga fartyg. 

november 1934, 

Ubåtsdepåfa rtyget W oolwich färdig·t oktober 1935, spärrfarty
get Aldgate färdigt 1934, tendrarna Elfin och Redwing levererade. 

1!131 ARS PROGHAM. 
R ryssa.re. 

De 2 kryssarna av ny typ (9,000 ton) Minotaur och Polyphemus 
Påbörjas omkring juni 1934. Penelope, den tredje kryssai.·en av Arethu
sa-klass, är påbörjad. 
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Flottiljledare och jagare. 
Flottiljledaren Grenville och de 8 jagarna av G-klass (Greyhoun d 

etc.) komma att påbörjas inom den närmaste tiden . 

Ubåtar. 
Den försenade ubåten Grampus från 1932 års program är lJå

börjad liksom även Narwhal av samma typ och Seawolf av förb:tt t
racl Swordfishtyp. 

Sloops. 
Deptforcl och Lonclonclerry påbörjade. 

Sloops minesweepers. 

Speeclwell påbörjad. 

övriga fartyg. 
Convoy sloop Bibtern och coastal sloo,p Kingfisher påbörjade. 

(Times, 7 mars 1934.) 

Personalstyrka och marin1mdget hava seelan år 1925 förän dra t 
sig på följande sätt: 

År. Person alstyr k a. Budget. 

1925 100,:2.84 60,004,54& 
1926 100,791 57,142,862 
1927 101,916 58,123,257 
1928 100,680 57,1.39,146 
1929 99,300 55,987,770 
1930 94,921 52,274,186 

1931 92.449 51,014,752 

1932 89,667 50,164,453 
1933 (est.) 90,300 53,570,000 
1934 (est.) 92.,338 56,550,000 

(Times, 7 mars 1934.) 

I marsnumret av Marine-Runclschau redogörs för elen i juni 
1933 1 Medelhavet avhållna engelska konvojövningen. Såsom lär
domar angivas: 

1. De skyddande fartygen böra sammanhållas för att ku nna 
innehava överlägsenhet vid sammanträffande med fienden. 
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2. Man behöver ett stort antal starka och snabba kryssare för 
att kunna tvinga fienden till strid och nedkämpa honom. Kryssare 
lllecl 15 cm :s kan. stå sig slätt mot k ry&sare med 20,3 cm :s kan. 

3. Intimt samarbete kräves mellan handels- och örlogsflotta. 
4. Flygvapnet kan icke nämnvärt, bidraga vid hanclelsskyclclet. 

B angarfartygen äro tacksamma och sårbara anfallsföemål. 

Vice-amiral Harper har i ett anförande framhållit följande : 
, 3,000 brittiska handelsfartyg måste ständigt befinna sig till 

sjöss och 90 % av dessa befinna sig utan' det möjliga anfallsområdet 
för n ågot )ands flygstridskrafter . Handelsskyddet måste ständigt 
for t gå i både gott och dåligt väder, och flygfartygen äro vida mer 
känsliga för väderleksförhåll anden än fartygen på sjön. Sjöförbin
delsernas skydel kan icke få vara beroende av väderleksförhållanden. 
Flygvapnet har icke till uppgift att skydela handelsförbindelserna på 
de stora haven ocl:l det kan ännu mindr e övertaga skyddet av trupp
transporter. Des3 ändamål är att i samverkan med andra försvars
medel avvärja lu ftangrepp. Betydelsen av sådana angrepp är be
tydli gt överdriven. Här och flotta behöva sitt flygvapen, men skulle 
man göra det misstaget att höja antalet f lygplan till 5,000, så skulle 
England behöva icke 50 utan 150 kryssare för att säkra bränsletill
förseln. Icke ett enda flygplan kan gå upp om icke bränsle kan 
införas uneler sjömaktens skydd. Englnnds styrka för att bevara 
freden och sin ställning bland folken är och förb li r sjömakten>>. 

(.Mar. Rundschau, mars 1934.) 
(Anm. Ett utförligare referat av nämnda anförande återfinnes 

Proceedings, mars 1934.) 

F ölj ande fa r tyg föra flygp lan och katapult: Slagskeppen Bar
ham, Valian t, 1'\oyal Sovereign; slagkryssaren Renown; k ryssarna 
Leander , Achilles (H ome Fleet), Dorsetshire (Afrika), Norfolk, Exe
ter York (Amerika och Västindien), Berw.ick, Cornwall, Cuml>erlancl, 
Kent, Suffolk (Kina). 

(Proceedings, mars 1934.) 

De 8 nya jagarna bli på 1,375 ton, få turbinmaskineri på 36,000 
hkr. och göra 35,5 knop. Bränsleförråd 470 ton olja. Kostnaden be
räkn as till 1,405,000 doll. pr hrtyg. 

(Proceedings, mars 1934.) 
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Aquarius, ett nytt fartyg för bränsle- och andra förråd för n,·g
håtsförbancl, har påbörjat sina provturer. Fartyget, som uppgives 
vara det modernaste i sitt s lag, har 32 mans besättning och LOlntnrl' 
att förläggas till Singapore. 

(:M:mning Post, 31 mars 1934.) 

>> Times» har förut påvisat, att Storbritannien, när London-av
talet utgår i dec. 1936, kommer att visa en avsevärd brist i dP t till
låtna kryssartonnaget lJå 339,000 ton. Bristen ifråga om jagare• hlil' 
cnwllertid 8nnu större: för kryssarna belöper den sig till c:a ' /.;. för 

jagarna blir den 2 /o. Avtalet tillåter 1.50,000 ton jagare. 31. clPCPtllher 
finnas 65 jagare och flottiljledare på 89,489 ton uneler ålde·rsgr ä 11oen. 
Alltså en brist på i runt tal 60,000 ton. Under den sista fyraårspnio
dPn har man påbörjat l flottiljledare och 8 jagare om året, om 111 an 

under de följande 2 eller 3 åren sörjer för 2 ledare och 16 jagare bör 
bristen kunna fyllas. 

(Times, 5 mars 1.934.) 

N[a rinministern har som svar på en interpellation i parlanwnic r. 
l.äumat Jöl jande uppgifter beträffande en del stö rre fartyg: 

Commissioned and warrant offi cers...... 97 101 72 
Chief and petty officers .. .. .. .. . . .. . . .. .. . . . 223 204 21 il 
Ratings .. . . . . ...... ...... .. . . . .. .. . . . ... . .. . . .. . .. . 855 735 758 
Boy s................. .... ...... ......... .. . .. . . . . .. .. . 67 53 63 
Annual cost of maintenance (incl. per-

sonalkostnaderna) .............. ....... .... 362,500 p. 319,300 p. 324,500 P· 
Annual cost of ammunition............ ... ... 19,400 , 12,200 , 11,30(\ ,, l 

, , , oil fuel ............. .... .... ... 19,500 ,, 21,700 , 31,800 , 

(N av. and :M: il. Record, 1.6 mars 1.934.) 

Ubåten Sealion, som sjösat.tes 1.6 mars i Birkenhcad, är a \· för
bättrad SworcHish-t.yp, 57 m. lång, 7,3 m. bred, 640-9,35 ton, 1..)50 
h kr., 1.3,75 knop, bränsleförråd 44 ton, 1 st. 7,5 cm :s l v kan. 

(Morning Post, 17 mars 1.934.) 

- 245-

Om man får tro ck i allm>ir;het väl underrättadP engelska marin
tidskrifterna, kommer brittiska amiralitetet att framlägga tvenne 
alternati v ifråga om slagskeppens maximumstorlek: 25,000 ton, om 
man fo r tfarande bygger 10,000-tons kryssare med 20 cm :s kan., 22,000 
ton om kryssarna begränsas till 7,000 ton med 1.5 cm :s kan. Det 
svår'\ artilleriet skulle bli 30,5, aH. 28 cm. 

(Le Yacht, 31 mars 1.934.) 

Amerikas Förenta Stater. 

Fartygsbyggnaderna och kostnaclct"nG för fartygen enligt Katio
nal Industry Eecovet-y Act Jramgår av följande sammanställning: 

Byggas å 

Fertyg, Antal Kostnad pr 
-<1~ "' program -<1 "' st., do!!. ~ ~ ~ ~· ..,.,.,.. ..., -<1 
-<1 '{' -<1 ~ .,.,.. 

~ 

Hangarfartyg, 10,000 ton ...... ····· ··· 2 19,000,000 - l 2 
Lätta kryssare, 10,000 ton, 15 cm. k. 4 11,677,000 2 2 
Jagare (flottiljledare), 1,850 ton ...... 4 3,896,000 - 4 
Jagare, 1,500 ton ... .. .. . ... ..... .......... 16 4,429,000 10 6 

Ubåtar, l ,400 ton ...... .. .................. l 4 2,770,000 

l 
2 2 

Kanonbåtar ........ . .. ... . . ... . . . ........... 2 - 2 -
(La .RPvue Maritime, februari 1.934.) 

(Anm. Redogörelse för övriga byggnadsprogram, enligt vilka till
sammans 54 fartyg på i runt tal 21.6,000 ton, äro under byggnad, 
å terfinnes i förPgåPncle »Meddela n den»). 

Det väldiga )Jyggnacls)lrogram , som allmänt henämnes Vinson 
billen eller Vinson-planen, är nu godkänt i alla instanser. Det sträc
ker sig till år 1939 och omfattar 1.02 fartyg på 207,030 ton samt 
1.,1.84 marina flygplan. Kommande budgetår a vs er man a t t påbörja: 

1. kryssare på 1.0,000 ton med 20,3 cm :s kan. 
2 )) )) 1.5~ )) 
2 fJottiljledare, 

1.2 jagare, 
6 ubåtar 

S:a 23 fartyg. 
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På de återstående 4 budgetåren uppdelas: 

1 hangarfartyg (15,000 ton . ersättn. för Langley), 

4 kryssar e, 
3 f lottiljledare, 

48 jagare, 
23 ubåtar 

S:a 79 fartyg. 

Detta blir i runt tal 20 fartyg om året. hlan avser i princil' att 

fortsätta med detta årliga antal till år 1953, clå &ntalet skulle kuu na 

minskas till 13. Genom ett sådnnt program hoppas man kunna aY

lägsna olägenheterna i det nuvarande systemet. Hittill s har mau 

nämligen alltid samtidigt påbörjat ett större antal fartyg av samma 

typ. Härigenom vann man visserligen homogenitet, men fartygen 

föråldrades samtidigt, vilket medförde särskilda nödåtgärder för att 

få dem ersatta. 
Eostn.aderna för genomföraPdet aY Vinson-planen - elen stii rsta 

efter kriget - beräknas till 570 milj . doll. :För det budgetår, "'O rn 

tager sin början 1 juli, avses 284,747,000 doll. :För 1934-1935 stå clPss

utom 10!5 milj . cloll. enligt N. I. R. A. till förfogande. 

(hlar. Runclschau, mars 1934.) 

Japan. 
Sjösatt9. fartyg: 

Enligt det utvidgade andra ersattningsbyggnadsprogramm et [u· 

1933 ubåtsmoderfartyget Taigei i mitten av november 1933 (fart yge t 

är numera färdigt och levererat). 

Enligt första ersättn,ingsbyggnadsprogrammct den 30 decembe r 

1930 jagarna Hatsuschimo och 'i~akaba i november resp. december 

1933, ubåtsjagarna n:r 1 och 2 i december s. å. samt torpedbåt a:·na 

Hatsukari och Tomozuru (sedermera förolyckad). 

Då ju fartyg uneler 600 ton ej falla under begränsningsbesHun

melserna kan Japan bygga så många torpedbåtar och ubåtsj aga re 

som helst. Av båda typerna, vilka äro ck första i sitt slag, bevil ja

des i 1930 års program 2 ub.-jagare och 4 torpedbåtar och i 1933 års 

program ytterligare 4 enheter. 

Märkligt är att torpedbåtarna på ett tonnage av 527 ton, 77 m:s 

längd och 7 m :s bredd samt 27 knops fart kunnat bestyckas med 3 

st. 12 cm:s kan. och 4 torpedtuber, d. v. s. lika mycket som de 

brittiska. 1.,000-tonsjagarn a vid krigsutbrottet. 
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Ännu märkligare är att japanern<t på 8,000-tonskryssarna av 

:Mogamityp tyckats få in en lika stark bestyckning som på de a rrte

rikanska 10,000-tomkryssarna a v Brooklyn-typ, nämligen 15 st. 15 

cm:s (antagligen 12,7 cm:s) ka.n. i 3 trippeltorn. De nya engelska 

kryssarna av Miuotaur-typ torde dessutom erhålla endast 12 st. 15 

cm:s kan. i 4 trippeltorn. 7,000-tonskryssr.rna av Leander-typ föra 

som bekant enelast 8 sr. 1::> cm:s kan. i 4 clubbeltorn. 

CMar. Rundschau, mars 1934.) 

Kryssa ren M:ogami har sjösatts vid K urm·arve t. DeplacL'mentet 

uppgi\·es till 8,300 ton och läilgden till 190.5 m. Bestyckning 15 

cm :s kan. i 3 trippeltorn. 33 knop. 

(~aval Chronicle, 16 mars 1934.) 

Frankrike. 

Beträffanek byggandet aY floMiljledare och ubåtar märkes föl

jande: 

AY flottiljledarna befinna sig under pro\·turer dels de två sista 

i 1927 å rs progran1, J\lilan och Epervier, clels dc fyra sis t a i 1929 års 

program, Cassarcl, Kcrsaiut, Yauquelin och Chevalier PauL Le Ma

lin, Le Terrible. L"lnclomptablc ''ch J,c· Tr iornphant i 1930 års program 

äro sj ösa t ta. 

Av 1.. kl. ubåtarna (1.,400 ton) äro de två sista i 1926 å rs pro

gram, .Ajsx och Achille, samt PC'rsc'e, elen sista i 1937 ärs program, 

färdiga. AY 1920 års program ligger Le Glorieux und0r provturer 

och Le Tonnant od1 l'Agosta äro sjösatta. 

A,- 2. kl. ubåtarna äro l'Atalante (1927) och l 'Oreacle (1.928) fär· 

diga och La Vestalc och La Sultanc (båda 1929) unde r provtun'r. 

Krrssaren J\Iullwuso och jagaren Dehorter äro utrangc>rade. 

(La R ::-nil' Maritim e. fPbruari 1934.) 

Det uppgiYes från fr anskt håll, att. byggnaden av de 6 kryssar

na av La Gallissoniere-typ fö-rSP 'lats, enär m an icke är t i Il frPelsställd 

~ed bestyckning-C'n. Fart~·gen ha\·a beräknats för 7,750 ton och skulle 

fora 9 st. 15,5 och 8 st. 9 cm :s kan. med 68 mm :s pansardäck 0c ll 

11.0 mm:s Yattf'nlinjepansar. Man ÖYerviigcr C'U högTC' kalilwr, san-
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nolikt 19 cm ., men naturligtvis mindre antal pJascr, troligen L(!gst 

6 i 3 dubbeltorn. Därmed skull o man vara tillbaka till pansarkty8• 

s aren a v f örkri gstyp. 
(Mar. Nundscbau, mars 193-!.) 

Den Jöreslagna Ludgcten, som med all säkerl1et kommer att !.!Wl
kännas av kamrarna, innefattar 1 s la gskepp av Dunkerque-typ. 1 fl ot
tiljledar<', 1 ubåt av 1. kl. och 2 ubåiar av 2. kl. 

(Le Yacht, 17 mars 1934.) 

De 12 escorteurs (se Tfs 3/34) heta: 
Poursuivante, Baliste, Cord elierc, Branlcbas, nielpomcne, Flon• , Po
mone, l'lphigcnie, Bouelier, Bayo11naise, l'IncomprisP och Boml ~;n<le . 

De beräknas kunna träda i tjilmt 1985. 
Chasscur 4, den :[järcle oclJ f. n. sista av cle11 franska ubåtsj H!.! ar

typen (se Tis 12/33) sjösattes elen 6 mars. 
(Le Yacht, 17 mars Hl3-J. ) 

Data för flottiljletlaren Le Triomphant äro följande: 
Längel 130 m., breeld 1:1.,98 m., djupgående 4,3 m., turbinma ~ki

neri 70,000 hkr., 37 knop, 10 officerare och 210 mans besättning, 3 
st. 18,8 c:m:s kan., 4 st. 87 mm:s an~· . lv.-kan., 3 trippeltuber 53 c·m. 

(Le Yacht, 24 mars 1984."; 

Följande fullständigar e data beträffande slagskeppet DunkcrquP 
meddelas av Brassey's "Naval and Shipping Annual 1934»: 

Längd över 21.0 m. (Deutsehlanch 1.87 m.), turbinmaskineri pi\ 
130,000 hkr. (»Deutseh lan ch 5'1,000 hkr.), fart 29-80 knop, aktion,ra
clie 7,500-8,000 clist.-min. vid ekonomisk :fart, 8 st. 83 cm :s k atJ. i 
kvadruppeltorn, 16 st. 15,5 cm:s kan. , 1.2 st. 10 cm:s luftv.-kan. sn mt 
ett antal automatkanoner och maskingevär, vaHenlanjcpansar "270 
mm., två tättliggande pansardäck 50 resp. 125 mm. De båda sv:'\ ra 
kanontornen äro uppställda å fö rskeppet, men hava goda bestry k
ningsvinklar akterö·ver. Uppställningen a v 4 kanoner i samma torn 
har gjorts av vikthänsyn, ehuru man av världskrigets edarenhctPl" 
vet att en enda träff kan försätta hela tornet ur stridbart skick. 
Mellanväggen mellan kanonparen erb juder knappast något s k~·c tcl . 
På akterdäck är katapultanläggningen uppställd. TorpeclbestY<' k-
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11
j 11gen ar ann u ide slutgiltigt bestämLi. .Man talar om sex eller 

åtta däckstuber i trippel- eller kvadruppeluppställning. 

(Kielcr Nc:uPste Nachr. 29 mars 1934.) 

Deputcradckam.marens marinut,skott har enhälligt tillstyrkt 1984 
ärs byggnadsprogram enligt vilket marinministern bemyndigas att 
fö re den 31 decembe r 19:34 låta påbörja ett slagskepp, en flottiljle
dare och en 2. kl. ubåt. Kostnaderna för dessa fartyg beräknas till 
91 3 milj. frcs. under åren 1.934-39. 

Det nya slagskeppet blir av Dunkerquc-typ, och ersätter motsva
rande storlek föråldrad tonnage av .lean Bart-klassen. 

Marinbudgeten belöper sig Jlå 2,742,084,616 frcs., en ökning på 
nära 30 milj . ±res. i jämförelse med år 1933. I budgeten ingår emel
lertid över 50 milj. frcs. i personalkostnader för dc marina flygför
banden, vilka kostnader fö ru t ingått i f lygbudgeten. Till budget
summan bör läggas särskilda ans] ag på 20 milj. frcs. för fartygs
byggnad, flygstridskrafter för kustskyclclet, artilleri och annan ma
teria l samt unelerjordiska hränno l jeciste rn er. 

(Times, 8 mars 1.934.) 

Italien. 

De 5 ubåtarna i 19:30 å rs program, Zaffiro, Smeralclo, Anfitrite, 
Gal atea och Onclina sjösattes uneler tiden juli-december 1938. Data 
äro: 650-800 ton, längd 61 m., bredel 5,7 m., 14/8,5 knop, aktionsradie 
4,000' med 9 knop i öv.-lägc och 80' med 4 knop i uv.-läge, 4 tuber 
förut, 2 tuber akterut, 1 st. lO em:s kan., 2 maskingev. 

Diamante i samma program levererades i december. 
Archimcclc, den första av 4 ubåtar på 880 ton i 1.980 år s pro

gram, sjösattes i december. 

3 större ubåtar i 1930 års program hava erhållit namnen Piet ro 
Galvi, Guiscppc :Finzi och Enrico Tazzoli. 

En ubåtsjagare på 848 ton (program 1.930-3.1) har erhållit 
namnet Albatros. 

(La Revue Maritime, februari 1934.) 
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I neclrustningrns intresse och som hrvis på vänskap med andra 

nationer, avser elen italienska regeringen att icke framlägga nil!l:o t 

byggnadsprogram innevarande å r. Det blir i så fall första gangen 

1• å 6 år, som så ske r. Skullc nedrustningsförhandlingarna bliva 

l"ruktlösa, måste Itali en överväga att ändra sitt beslut. 

På de senaste åren har Italien byggt: 

7 kryssare med 20 rm. kan .. 
6 )) 15 )) )) 

15 flottiljleclarc, 
32 jagare, 
32 ubåta r, 
1 flygclcpåfart:-·g. 

Uneler byggnad befinna sig: 

6 kryssare med 15 cm. kan., 

4 torpedbåtar, 
22 ub å ta t·. 
)1an finner cbrav, att de italienska va r ven äro rätt så väl upp . 

tagna av de byggnader, som redan äro \.•evil jade. 
(Daily Telegraph, 3 mars 1934.) 

Spanien. 

Den rrpuhlikanska regimen avser troligen icke att låta tlen 

J lotta förfall a, som konungadömet hade arbetat upp till god effekti

vitet. Märkligt är, att det nya programmet lagts fram som m ·Llel 

mot arhetslöshcten. Det innefattar 2 minläggare på 2,000 ton var

elera - intressanta f2.rtyg, som äro väl värda att, hålla ögonen på 

- 2 ubåtar och 1 konvojfartyg. 80,000 pund avses för torpedbåtar 

m en man får ej veta om pengarna avses för byggnad av nya Pikr 

modernisering av gamla fartyg. Tio . äldre torpedbåtar hava nyli~·e n 

utrangerats och det är möjligt att regeringen avser pengarna till ,1 tt 

hålla de återstående i stånd till dess man får råd att byg·gfl "'"a. 
(Naval Chrinicle, 30 mars 1934.) 

Norge. 

För unclPr byggnad varande torpedbåt och till påbörjanclet av 

en ny båt av samma typ (500 ton, 30 knop, 3 st. 10 cm:s kan. :. st. 

clubbeltubcr) .föreslås 1,6 milj. kr. 
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Man hir övervu.ga en modern ise ring av de 3 jagarna av Drang

tYP (540 ton, 6 st. 7,6 cm:s kan., 3 st. 45 cm:s toqJecltuber). Man an

se r att dessa fartyg J:ör jämförPlsevi s ringa kostnad kunna bliva 

[1 i1Väl1d!Jara rör konvoji.j}inst och U]>åt;;jakt. 

Reclan 1925 uppkom spö rsmå let at,t modt't·n iscra artil1PriJ'artygc1L 

1927 IJ Pr iikuades kostnaclPrna för moderni se ring av IIarald H aarl"ag rP 

och Tordcnsgjold till 5,7fi milj. kr. pr fartyg, nwn saken uppsköts 

och stortingets miliki rkom mitU· anslöt s ig tilL marinmyndigheternas 

fö rs lag att bygga en 11y kryssartyp på c:a 3,20Q, ton, 6 st, 15 cm:s 

\;:an. och 24-26 h1op fart. 19:l1 påhörjaclPs t•tnr llertid hyggandl't 

[IV m in- och övningsrartygt'l Olav Trygvason (sP Tfs u:r 2/34). 

Artillt•ri rartygens moderni sP rings1" råga torde få anses JödallPn, 

seel an Jörsva rsd P•pa r lt ' lllt'ntet Jörklarat att si\.dan tnodL•rnisP riog ickP 

lir rörsvarlig p. gr. a. fartygl'llS höga i't\tlcr (33--37 å r) . 

(Dansk Tfs, mars :1934.) 

Storti n!!L'ts militiirkomnJitt(• har avgivit sitt marinbudgetför

slag. Det si u tar på :1 0,74H,GOO k r. , el. v. s. 347,000 kr. högre än före 

gående, men 2,860,000 Lägr() i.i.n llf'n nya rörsvarsordningens normal

budget. 
En m i nodtet ino111 ko tlllll i Li(•n , a r heta rpa ri;irts Jr aktion, har re 

se rve t· at s ig- för s lopatli\L'l av alla ovninga •· , vilket skulle spara 1,278,000 

kr. samt Jön·s låt· att inga elc•vt·r i någon av ma t·inf'ns skolor skola 

få a ntagas. 
Till s:jöex peclitionP r och övningar röreslås 972,000 kr., 257,000 

kr. 111cra iin i Jjol. 
T ill. et·sättningsiJyggnacl Hit·rsiås 2 milj. kr. , etnot normalt 3,fi, 

dock 400,000 n1er äH i [jol. J\[ajoritett'll föreslår en torpedbåt av 

samma typ som den, som bes lulades l9!3;l medan arbetarparlicts r e

presentante r rös ta rör dt nylt J"iskeriiu spPktionsfartyg. Frågan om 

Draug-joganta3 ttlOdl'l"ni se riug skall utredas till niista ä r. 

(Norgc·s lland e ls- ug Sjul"arl;;tid., l9 mars 1934.) 

Jugoslavien. 

1933 fiirdighyggcles i HantlJUrg ett seglande skolsk(•pp för Ju

gos lavien. SkPppet, son1 crh~illit namnl't Jaclran, avses .för utbild 

ning av 20 officers- oel1 132 uncll'rofficersaspirantcr. Det är riggat 
80111 f'tt sko tl edskepp ocl1 huvuddata äro: längel tnc•d bogsp röt !)8 m. , 

bredd 8,9 nJ., cljupg. 4 tn. , depl. 100 ton, hjälpmaskineri med cliesel -

Tidsk1-ift i Sjöväsendet. 17 
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motorer, 8 knop, aktionsradie 3,000', segelyta 800 kvm., 12 segel. Fö r. 
utom ovannämnda aspiranter består be~ättninge>n' av chef, JO oft., 
läkare, lots, 24 underoff. 

Det jugoslaviska byggnadsprogrammet omfattar 2 kanon hiHar 
6 jagare, 2 ubåtar och G motortorpedbåtar. ' 

(Norsk Tf:s, mars 1934.) 

Brasilien. 

Anbud hava inkommit från 6 brittiska, fem italienska , h·å 
f ranska, två holl ändska, två tyska, eM. ameri kansl<t, ett f insk t. ett 
spanskt och ett br asilianskt varv på hyg·gandet av 2 kryssare ]J ii c: a 
8,000 ton, 9 jagare på c:a 1,500 ton och 6 ubåtar på 900 ton. ~rau 

avvakt ar med intresse närmare detal jer, enär den brasilianska rl ot
t an kommit betydligt efter sina rivaler i Argemhna och Chil e och 
dessutom personalen givetvis försämras, då den endast övas på Olll O

derna fartyg. 
(Naval Chronicye, 30 mars 1934.) 

Columbia. 

De jagare, som av Portugal via Vickers fö'l·sålts till Columbia, 
bemannas av engelska officerare och manskap. Dc hava tecknat 
kontr akt för 3 år, men kva rstå i engelska flo t tans reserv samt ä ro 
rorbjudna att deltaga i något krig, vari Columbia kan komma a tt 
inveckl as. 

(Morning Post, 24 mars 1934.) 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krig sveten
skapliga tidskrifter. 

(Forts. från h. 3, sid. 169.) 

Flygets navigeringstjänst. 

Thum b r ul es for altimeter correction. Lieutenant F rededck J. Nel
son, U. S. N a vy. Proc. nov.-33, s. 1573-79. Synpunkter a ng. 
höjclkorre·ktioner för f lygmaskiner under flygning. 

Ratlio. 

Radi ofyrväse ndeLs ordnande. Ingenjör G. Ekstr ancl. Svensk Flagg 
okt.-33 n:r 43, s. 6. Behandlar organisationen av radiofyrar na 
i Östersjön och Kattegatt. I llustreras av en kart,a. 

Ordningen a v racliofyrt.j enesten i de nordeuropeislca farvann. Kap
tein P . Askim. N. T. S. dec.- 33, s. 441--48. Redogörelse för 
elen överenskommelse so m år 1932 träffaeds i Stockholm mellan 
Danmark, Estland, Fin land, Litauen, Nor ge, Polen, Ryssland, 
Sverige, Tyskland och fristaten Danzig. 

Trådförbindelser. 

Kabelverbi n dungen mit elen narelisehen Staaten. Diplom-Kaufmann 
Dr. F ritz Runkel. M. R. clec.-33, s. 550- 52. Behandlar tråd
förbindelserna med Skandinavien, S>peciellt Sverige. 

N a vigeringstjänsten. 

Calling your shots o,f sun and stars. Lieutenant W. S. G. Davis, 
U. S. Navy. P roc. okt. 33, s. 1463- 65. Anvisar några praktiska 
vinkar beträffande astronomisk navigation. 

lnfrar0de str ålers anvendelighet. Kaptein P. M.iinster. N. T. S. 
okt. 33, s. 368- 70. Behandlar några användningar av infraröda 
strålar för n a vigeringsändamåL 

Polar celestial navigation. Lieuteuant commander P. V. H. Proc. 
nov. 33, s. 1609-H. Redogörelse för olika metoder för navige
r ingen, avsedda att användas under Lincoln Ellsworth's autark
iska flygexpedition år 1933. Förtydligas av figurer och tabeller. 
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Ekkoloclcl. K a pt r:in A. Soholi. N. T. S. clE·c. 33, s. 460-6G. l{t· <lu 
görC' isf' [ör princ iper för och kons truktionen av Atlas W t rhn~ 

Ekolod som ins tall er a ts p il 1·n del av marinens fartyg. 

Väde1·lckstjiinst. 

Bjc1·k nC's' TC'ori for atlllosl'ae rens cirkulasjon. Pl'l'Jnit> rlojt nnl li 11. 
Lnwzo l\' . N. T. S. okt. 33, s. 342-----[)4. Populiir Jramställn illg· av 
i,(•orin, som l'ö·rut ej oifC'ni.li gg jort.s ll\1'11 DU publi cP rats i ilj<•rk
nes-Hal hcrg-l:krgeron: >> Ph ysika l isch e I-l yclrodynami b. Lli ~v;·, rtl. 

Ha ntlelskri g. 

Höc li s tgrsc h w intli gkt•it. und S<'!'at lstiDul'l' 1111 liantlPi s kri<· g dt ·r \'1"· 1·_ 
wassc rschiffc (1!)14- 1917). l\or vc t t.k apitän a. D. Eri<'li \ i<'I 
ZI'ntliin. M. R nov. 33, s. 492- 9',-. Undersökn in g ang. n· na 
lian<lPisk ri gct hcträ!Jamk vilka ·Jartyg som visat sig längst l.uu
JJa hå lla sig till sjöss. L äsvärd. 

Dykeritjiinsten . 

Dl'CO II'IJII'I'SSion of <liv<·rs. Li L·uil'nanL (J. U.) .J. K . MoLTiSOII , \1 . S. 
Navy. l'1·oc. dt•c. Jil, s. 1G90-9H. ltcdogör l'ö1· dc 1\.i,gil rtl n " 1111 
l>öra vi1H agas av och för el.' karc, so m vis tats p~ S•i.örrc dj up . 

~Iilitiirpedagogik, myterier. 

0111 Sorgt•n [or v å re mnnnsbqJI'r. Premierloitmnd. T. St am so. , '. T. 

S . okt.. 1933, s. 8G3-G8. Någ ra synpunkter aug. å tgärd••r fiir 
manskavds l'örst. rö<'IS<' utom Ll<•n epynt.liga t.j>instP<l i likl H·t <ll <'d 
vad 'ig<'r rum i t•ngel ska och t.vska marinerna. Läsvärd. 

Thv suvprcssC'd Jnuting ou tll\' »Esspx, . llcar aclmiral J,i vin g,;t "n 
Hunt. Proc. nov. :13, s. 1G-J7--.)2. Reclogörclsr: iö1· huru H.lllil'>ll 
l'ortc•r gc,nom s it t n•soluta uppt.riillaudl' kuvade e•n my i.c riul<g''' 
orn !JOrd J >å sitt fart.v g l8L3. 

OJI'ic<•rsldtl'l'll oc]J dc viirnl'likti g::t . Ov\' rsh· l. K l1ran<kl. v~'\rt li ir · 
s va r n :r 4i33, s. 9. Lu s vö r d a r tik<· l. K rigsskolcc l! eJe n a n .~i Vt 'l' 
att »ledmot.he t för krigsskolan s und <• r vis n ing är ai.L l1os ··lt•
vnna ingj uta tro på s ig sj;il va och på vår vär n]Jlikti ga un p:dniJ L 
Målet ä r att dan a Yi'trrr hl i va n do o fl i c<' rare ti Il sk ick! iga y rli i'S· 

miin i vad rör kun sk aper nclt fiird ig iJP ter sa111t till lml'la r nwd 
1110d OCIJ fasthet, llll'd s innpt Öp pl'i, rÖ t' ai[. ärligt kOlllilla till 
tals JllPll vär vä ru pl iktiga ungr:lonn. 

(Fort s.) 




