1934.
97:e årgången.
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Nelsons taktik i slaget vid Trafalgar.
(Forts. från h. 4, sid. 299.)

Att N els on för sin eskader bibehöll kolonnfor meringen berodde enligt kommitte ns mening på, att han, för fyllande av
sin uppgift att förhindra eventuella manövrer av fiendens tät,
m åste ha sin eskader i så smidig formering som möjligt, vartill kom , att han därigenom höll fienden i ovisshet om, huruvida anfallet gällde täten eller centern.
Vid närmande t till fienden gjorde Nelson en mindre kurs ändring babord hän, vilket har förmodats vara ett skenanfal l
m ot den fientliga täten, varefter han något senare gimde styrbord hän och sa tte kurs på genombry tningspun kten, tätt akter
'Om Villenenve s flaggskep p , Bucentau re.
I sista ögonblick et för e genombry tningen, sedan Nelsons
tät redan konunit under eld, ägde en obetydlig utveckling till
bredare stridsfOl1l11ering rum, i det :J tt de båda skepp en när mast bakom Vietory gingo upp p å vardera sidan av flagg skeppet, !Så att dessa tre bröto igcn01n nästan tvä rs för var andra, Vietory dock n ågot framför de båda övriga.
PI. V återg,iver den av Trafalgar kommitte n uppgjorda
och p å uppgiftern a i de olika fartygens loggböcke r och journaler grundade planen över samtliga fartygs lägen vid slagets
början kl. 12 middagen den 21 oktober. Detta är den första
Plan över slaget, som utarbetats i riktig skala. Beträffan de
tre skepp, Delence, Defiance och Tlwndere r, föreligga inga
Tidskrift i Sjöväsende t.

22

~

-

]oggboksuppgifte r, varför kommitt en utelänm at nämnda skepp
i plan en. För fullständ ighetens skull hava dessa fartygs lä"en införts på PI. V uteslutan de efter deras es kad ernumm er.
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Trafalgal' lwmmittE •ns betänk ande inuehålle r utdrag ur de flesta
uneler slaget förda loggböcke r, varur följonde må återgivas :
Ur A f r i c a s loggbok : >> Vid klart skepp till drabbning kastades följande överbord, nämligen : 103 säckar bröd, 2 tunnor oxkött,
3 tunnor fliisk, l tunna havremjö l, l tunna talg, l tunna socke r, 10
]ådor citronsaf t samt 29 tomfat >> .
U r D e f i a n c e s loggbok : >> Vid klart skepp till drabbning kastades överbord, i ändamål att bereda pla t s i hålskepp fö r på däck förvarad p rovi ant samt m::lllskapc ts sjöki stor m. m., 134 tom [a b .
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Wh eu tly Cobb's för edrrtg, 1911.*)

I ett föredrag inför The Royal United Service lnslitutio u
den 25 januari Hlll inledde mr \Yhca ll y Cobb en synnerlig en
intressan t framställning rörande NeJsons taktik vid Trafalga r
( >> Th e NelsonT ouchat Tmfalga r ») m ed följande ord :
"Nelsons landsmä n leva fortfaran de i ovisshet om , huruvida den störs te mästare i sjölaktik , som värld en någonsin sett,
i sitt största och mest glänsand e värv övergav eller ick e över gav sin noggran t fö rber edda plan, frukten av ett h elt livs er ·
farenhet er och studier, och satte all sin lit till slumpen och
djärvhet en samt sin a kanonbe tjäninga rs skickligh et för att
besegra en till antalet överlägs en och högst tapper fiende».
Föredrag sh ållaren säger sig därpå vara fullt på det klara
llled, alt slaget vid Trafalga r utkämpa des i sträng och noggrann överenss tämmels e med ordalydels en av Nelsons memo ·randum samt u tt de, som hysa en motsatt åsikt, röja en sällsam bris t på förståels e för såväl delta dokumen ts innebörd
som de omständ igheter, uneler vilka drabbnin gen utk ämpades _
Föredrag sh ålla r en fo r tsäller därpå och söker bevisa riktigheten av sin nyss berörda åsikt p<t i stort sett följande sä tt.

---

*) \Vhcatl y Cobb är en engelsk prin ttman, född 1858, till yrket

i urist, som visat s tort in j r esse för sjökrigsh istoriska for skningar, ve r kat för bevarand et av gaml a hi storisk a farty g m. m .
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a)

Vittnesbörd om att Ne lsons memomndum blev från ganaet.

Dessa vittnesbörd äro av lvå olika s'l ag, nämligen dels sådana , som basera sig på ubsagor av officerare, vi,l ka S.Jiilva
deltagit i slaget, och dels sådana, som endast stödja si t-( på
ett studium av Nelsons memorandum och åtfö,J jande diag ratn.
Beträffande det första slaget a v vi~nesbörd fram ha ltes,
att en hel d el av de officerare, som stredo vid Trafalgar. säke1·Jigen hade mycket svårt att i stridens hetta få en klar (iv erblick över slagets gång i stort, att det är mycket sannoli kt. att
de icke förstodo Nelsons memorandum eller det sätt, pa vilket dess utförande ovillkorligen måsLe modifieras på grund
av de rådande förhållandena , samt slutligen , att den brittiska flottans rörelser på morgonen av slaget verkligen vom ägnade att förleda till den missuppfattningen, att planen för -; laget icke följdes.
Beträffande det andra slaget av vittnesbörd framhåll e-,. att
de påstådda avvikelserna mellan planen och dess utföra n de
.äro följand e:
l) att, under det att planen föreskrev anfallets ut fiira nde i linjeformering, anloppet mot fienden i verkligheten skedde
i kölvattensformerin g och
2) att, under det att jämlikt planen skuUe finnas c1. detachemd eller >> framskjuten » es kader, denna eskader icke förekom under slaget, elle1", om den nåtronsin funnits till , att den
blivit upplös't och uppdelad på de båda huvudkolonnerna.
b)

Utfördes anfallet i linje eller kolonn ?

Skilda meningar hava gjort sig gällande, vilken in n l'bör- '
den av den ursprungliga planen i verkligheten var. Från vissa
håll har påståtts, att Nelsons avsikt var, att h e l a f1ottan skulle
gå fram till anfall i e n c n d a linjeformer;ing , ehuru diagramm et i planen visar tre olika förband, från andra håll återigen ,
att det visserligen skulle vara tre olika förband , men att desstl
tre förband skulle gå fram i linjeformering.
Påståendet, att närmandet tiJl fienden var avsett att gö-

-
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ras i en enda linjeformering kan icke vara riktigt, säger vVheatly Cobb, av den anledningen , att en sådan taktik varken var
»nY» eller >> enastående >>, såsom Kelsons plan betecknades av
]lans unelerlydand e officerare, och alltså ick e kunde hava inneburit >>the N e/son To u ch ». Ett elylikt anfall var nämligen
detsamma som How e's taktik i det beTömda sjöslage t den 1
juni 179'1.
Anhängarna av linje-teorien hava sökt göra gällande, att
de på Nelsons diagram förekommande strecken skulle vad
beträffar den brittiska flottan föreställa tre linjefonneringar.
Men detta är omöjligt dels därför, att det streck, som föreställer den fientliga formeringen , otve tydigt är en kolonn formering , dels därför aU om strecken skulle föreställa linjer, ordern för lä-eskadern att falla av på en gång vore m eningslös (om den r edan bcfnnne sig i en för öppen vind
seglande linjefonnering ) och dels slutligen därför, att d en
>> framskjutna >> eskadern i s[t fall skulle befinna sig
i c k e f r a m f ö r utan b a k o m elen övriga flottan .
Det finnes också ett direkt bevis för , att de tre korta
strecken på Nelsons diagram måste föres täll a kolonner, näm ligen en egenhänd ig anteckning av Nelson i hans dagbok den
20 januari 1805, då han förväntad e sig att möta Villeneuve
och den franska flottan . Anteckningen i dagboken visar, att
Nelson vid detta tillfälle tänkte bega gna sannna taktik som
vid Trafalgar, och d et framg år tydligt av sammanhanget, att
de tre ifrå gavarande strecken i diagrammet måste för eställa
kolonnformeringar , nämligen två huvudkolonner , m ed Nelson
som ledare för lovartskolonn en , samt en framskjuten eskader
kranbalksvis i lovart om Nelsons flaggskepp.
Emell erlid m ås te oförbch :\llsamt rrkännas , att elen brittiska flottans rörelser p å morgon en el en 21 oktober lätt kunde
1
~isstagas för att inn ebära en samtidig avhållning i en enda
hnjeformering ( se diagram n :r l å P!. V), m en icke e tt ord
i Nelsons m emorandum rättfärdigar en dylik uppfattning.
\Vheatly Cobb anför såsom bevis för. att Nelson s plan
.lllev följd , Collingwoods rapport över segern , vari bl. a. säges:

-

att l\elson omedelb ar t då fienden kom i sikte »signalerade
till flottan a tt falla a v i två kolonner i överensstämmelse me d
seglingsfonneringen, vilket var ett si[tt att gå till anfall, so 111
Lord Nelson tidigare hade anbefallt, i avsikt att undvik a de
olägenheter och det dröjsmål, som bildandet av stridsformering på det gamla vanliga sättet sk ull e innebära », samt
att, ,, eftersom anfallstaktiken förut blivit fastställd och
genomgången med fartygschefer och högre befälhavare. en.
dast få signaler voro erforderliga ». - · - - - I ett privatbrev s krev Collingwood, att »anfallsplancn sa ttes i verket i den mest beundransvärda stil».
Detta vittnesbörd, tillika med det faktum , att ingen signal
någonsin blev given, innebärande den fastställda anfaHsplanens
frångående , vare sig helt eller d elvis, anser \Vheatly Cobb Yara
avgörande bevis för det oriktiga i elen uppfattningen, att ::\elsons plan blev frångången i sista ögonblicket. Att en sadan
uppfattning överhuvudtaget kunnat göras gällande måste lwro på, att några av de officerare, som kämpade med i slaget,
samt de flesta historiker, son1 efteråt skrivit om detsam ma,
icke riktigt förstått och uppfattat den i Nelsons memorandum
inneboende planen och det sätt, på vilket tillfälliga omstiindigheter nöd vändiggjorde jämkningar i planens utförand<.
Att lovartskolonnens uppträdande icke närmare anga,•s i
planen berodde på, att denna kolonn skulle vara under 1 elsons omedelbara befäl och att han ville använda densamma på
sätt, som han skulle finna lämpligast. Så m ycket kan emellertid utläsas ur Nelsons memorandum, att, under det att Collingwood skulle bryta igenom på alla punkter, Nelson med
sin eskader skulle genombryta den fientliga formeringen P å
en enda punkt.
vVhea tly Cobb anser, att anfallet planenligt skulle u tföras
i kolonn och att så även i verkligheten blev fallet.
c)

-
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Förel;om elen planemcle framsl..:jutna eskadern eller icke'!

Denna es kader skulle planenligt ha bestått av 8 skep P·
förutsatt, att hela flottan var 40 segel stark. I verkligheten
bestod flottan endast a,. 27 skepp . uppdelade i två h u Ynd-
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eskadrar på 1:2 skepp vardera. Återstodo alltså för den framskjutna eskadern 3 skepp, och en sådan särskild tre-skeppseskader synes också hava funnits i verkligheten. Dessa tre
skepp blevo i slaget använda för a1tt förstärka lä-eskadern till
1,4 överlägsenhet över de 12 fientliga skepp, som den skulle
avskära och krossa.
el)

Olika anfallsaltematiu.

Nelsons plan upptager två alternativ, anfall från lovart
och anfall från lä, men man glömmer lätt bort, att vart och
ett av dessa också måste innefa·tta ytterligare två alternativ,
nämligen att fienden kunde befinna s.ig för babords eller för
styrbords halsar. Detta förbiser man lätt, därför att Nelsons
diagram endast visar fienden för babords halsar, vilket just
råkade bliva fallet i verkligheten. Men fienden kunde naturligtvis lika väl ha utkämpat slaget för styrbords halsar, vilket
också hade blivit fallet, därest Villeneuve icke hade gjort sin
undanvinclsvändning.
Då fienden seglade för styrbords halsar och alltså, om man
betraktar Nelsons digram på Pl. I, åt vänster i stället för åt
höger på detta diagram, så skulle Nelsons eskader hava haft
fiendens kö och Collingwoods eskader fiendens tät framför
sig. Men i så fall hade den fastställda p1anen icke kunnat
följ as, då det ju enligt planen dels var andre amiralen och icke
högste befälhavaren, som skulle krossa fiendens kö, och dels
var högste befälhavaren och icke andre amiralen, som skulle
binda den övriga delen av fiendens flotta samt därefter handla efter omständigheterna m ed ledning av sin överblick över
det hela.
I \Vheatly Cobbs föredrag behandlas denna fråga mycket
ingående. Föredragshållaren gör gällande, att om fienden i enlighet med diagrammet seglade för babords halsar, skulle
den uppgjorda planen ordagrant följas , men om fienden i olikhet mot diagrammet seglade för styrbords halsar, så skulle
de båda eskadrarna skifta icke blott uppgifter utan även flaggs kepp , så att Collingwood alltrid skulle leda lä-eskadern och

= 324Nelson alltid leda lovartseskadern. Detta pås tående stödel'
föredragshållaren på två, sakförhållanden, nämligen:
l) att i Nelsons plan lämnades öppet, vilkendera av huvudeskadrarna, som den framsk jutna eskadern skulle fö rs ti.irka, ehuru det av allt att döma var avsikten att lä-esk adern
skulle tilldelas denna fö11stärkning, men, säger V\Theatly Cobh,
man visste icke i förväg , vilken eskader, som skulle bli lii.eskader, och därför kunde den framskjutna eskaderns bli van.
de plats icke på förhand bestämmas, samt
2) att Nel so~1s och CoJlingwoods flaggskepp i planen iiro
undantagna från eskaclerordningen.
Allt som behövdes för att sätta vardera eskadern i stånd
att uppträda som lä-eskader, var, säger vVheatly Cobb, utt
undantaga de båda flaggsk eppen och den framskjutna eskadern
från fasta platser i eskaderordningen, så att de kunde skiftas
från den ena eskadern till den andra, allt eftersom omständigheterna så krävde. Det är ett historiskt faktum, att amiral Collingwood tillika med chef·e rna på de tre skeppen Murs,
Colossus och Defence dagen före slaget voro ombordkallade iill
Nelson för att erhålla slutliga instruktioner.
Nelsons plan inneslöt alltså i verkligheten fyra olika alternativ, nämligen anfall från lovart eller från lä och i vartdera fallet med fienden för styrbords eller för babords halsar.
Ivien det fanns en tillfällighet, som planen öppet erkä1mer sig
icke kunna bemästra, den mest sannolika tillfälligheten a v
alla, ifall den fientlige högste befälhavaren förstod sin sak.
Om nämligen, sedan den brittiska flottan påbörjat anloppet
mot fienden och de båda huvudeskadrarnas platser i förh ållande till varandra blivit intagna, fienden skulle göra en vändning, så att hans förra kö bleve tät och tvärtom, så skulle ju
e n l i g t p l a n e n anfallet fullhordas på så sätt, att den nya
täten , som förut varit kö, skulle avskäras.
Men detta innebar ju, som tidigare i förbigående påpekats,
en väsentlig s v a g h e t i planen, enär en koncentration mo t
täten måste vara mycket svårare att utföra än en koncentration mot kön . Vid koncentration mot kön seglar näm ligen
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den ick e anfallna delen av flo ttan i f r å n elen anfallna delen
och k an ick e undsätta den na u tan att först göra en sårbar
vändnin gsman över, uneler det att vid koncent rat·i on mot tä ten
den ick e anfallna delen av fiendens flotta seglar m o t den anfallna täten och lätt kan undsätta denna. Det var just sistnämnda för engelsmännen ofördeLaktiga läge, som Villeneuve,
vilken för stod sin sak bättre än man trott, f ö r s ö k t e framkalla och t r o el d e, att han hade framkallat, samt verkligen
5 k u l l e h a v a framka llat, ifall Nelson förblivit nöjd med
sitt m em orand um och dess ifrågavarande svaga punkt. Men
mellan dagen för planens fastställande, den 9 oktober, och
drabbningsclagen, den 21 oktober, hade Ne1sons tankar oavlåtligt sysselsatt sig med denna fråga , och följelen var, att han
beträffande nu b erörda punkt icke följde sin uppgjorda plan,
utan full ändade densamma genom att bortlaga dess enda svaga punkt. Att så var visas av händelseförloppet. Sedan det
brittisk a anloppet igångsatts, gjorde Villeneuve en samtidig
und anvindsvändning och lät sin kö, mot vilken Nelson redan
ledde sin kolonn , övergå till att bliva tät. Men det var icke,
som planen förutsatt, täten , som nu blev utsatt för huvudanfallet. Utan någon enda signal från Nelson om ändring av
formering eller någon synbar förändring i anfallsavsilden,
styrde den nya lä- eskadern ned och krossade den nya fientliga k ön, alldeles som om det från början hade varit denna
kolonns uppgift att anfalla fiendens kö . För att klargöra
Wheatly Cobbs mening må här inflikas, att o m el e n u r s p r u n g l i g a p l a n e n h a d e f ö l j t s, så skulle det icke ha
varit den nya kön efter vändningen, utan elen gamla kön och
alltså den nya täten, som skulle ha avskurits och utsatts för
huvudanfallet.
Det är högst sannolikt, att Collingwoocl, d å han dagen fö
re drabbningen ombordkallades t ill Nelson tillsammans med
den framskjutna eskaderns fartygschefer, blev meddelad om
den ändring i den ursprungliga anfallsplanen, som borteliminerade dess "vaga punkt och 1nöjliggjorde, att anfallet, trots
Villenenves motmanöver, kom att bliva en koncentrering mot

-
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den mera sårbara fientliga kön och icke mot den mindre ~år.
bara fientliga täten.
Wheatly Cobb säger i samband härmed, att Trafalga rp roblemet icke blott aldrig har blivit löst, utan även att detsan1 _
ma aldrig har blivit riktigt formulerat. Frågan var näm ligen
enligt hans mening icke: " Utkämpades slaget i öuerensstiimmelse med Ne lsons plan? >> utan: >> Hur l.:om det sig, att slrtg et
kunde utkämpas enligt planen, trots Villeneuues motmanöP er'}.,
Nelsons diagram visar anfallet under de enklast tänkba ra för.
hållanclen, men Villeneuve sörjde för. att dessa enkla förh ållanden icke blevo rådande.
vVheatly Cobb skildrar på följande sätt, huru elen bri ttiska
flottans anfall skulle hava utvecklat sig, därest fienden ha de
.fortsatt för styrborels halsar på sin ursprungEga sydliga kurs
och aldrig gjort någon helomvändning.
, Den långa kölvattensordningen eHer nattseglingen skulle
från mitten ha dragits ut i seglingsformeringens två kolonner.
Dessa kolonner skulle av Nelson ha letts fram, kommande akterifrån, till ett med den fientliga kön parallellt läge, m otsvarande Nelsons diagram, men åt motsatt håll. Vietory och R oyal
Sovereign skulle ha bytt plats i respektive kolonner, den framskjutna eskadern skulle ha anslutit sig till lä-eskadern, och
anfallet skulle sedan ha utförts i noggrann överensstämmcsle
med Nelsons memorandum. Men ,a llt detta skulle ha inn eburit, att fienden icke gjorde någon motmanöver. Ifall, seelan
den brittiska flottan blivit formerad i sina Lvå kolonner och
kommit väl i gång med sitt anlopp, den f,i entliga flottan v ~inde
och kastade om sin ordningsföljd, skuUe det icke ha fu nnits
något annat val för lä-eskadern än att anfalla fienden s t:it i
stället för den eftersträvade kön.
Villenenves vändning sh1tfördes vid det skede i d et brittiska anloppet, då de båda kolonnerna börjat lova upp någo t
för styrbords halsar för att på en allt sydligare kurs så småningom intaga diagrammets läge parallellt med fiende n s fo rmering (jfr. Pl. l). Men det var nu, som Nelson borteliminerade elen svaga punkten i sin plan och parerade VilleneH\'es
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tmanöver. Nelson avbröt sin flottas gir till sydlig kurs och
anbefallde avhållning till kurs ONO , varigenom de brittiska
kolonnerna, i stället för att tendem till att komma parallellt
med fienden , började styra vinkelrätt ned mot denne. Verkan
av denna manöver var , att Villeneuve icke kunde beräkna,
om det var hans tät eller hans kö, som huvudanfallet skulle
o·älla. Och någon klarhet härutinnan kunde han icke erhålla,
o
förr än fienden konuuit på så nära håll, att en ny motmanöver icke längre kunde medhinnas.
I diagram n:r 4 på P/. V! synes, hurusom Collingwood styr osHig kurs och just börjat att gira sydvart för att
bringa sin kolonn parallell med fienden för styrbords halsar,
und er det att Nelsons kolonn bereder sig på att uppträda som
lä- eskader för samma halsar.
På diagram n:r 5 har denna rörelse avbrutits. Flaggskepp en ha börjat gå fram vinkelrätt mot fienden, och de efterföljande skeppen styra in i deras l;:ölvatten. Fienden håller
på att vända , och Collingwoocls kolonn bereder sig på att övertaga uppgiften som lä-eskader.
Då fienden verkställde sin vändning, befunno sig de brittisk a eskadrarna i lovart och något a k t e r om fiendens kö
samt alltiså i lämpligt utgångsläge för att gå fram till det planenliga anfallsläget parallellt med fiendens formering. Men efter d ennes vändning befann sig den brittiska flottan naturligtvis ick e i ett lika gynnsamt a k t e r l i g t läge i förhållande till
elen n ya fientliga kön, utan i stället ungefär mitt för fiendens
center. Det fortsatta anloppet måste därför givetvis bli mera
eller mindre vinkelrätt mot fiendens formering. Om fienden
hade satt mera segel och haft större framfart, skulle den brittisk a flottan så småningom ha kommit i ett akterligare läge,
men Villeneuve ville behålla sin fördel och i möjligaste mån
minska hotet mot sin kö, varför han genom att brassa rårna
n ästan fyrkant minskade farten, så att den allierade flottan
praktiskt taget låg bi i stället för att segla framåt. Detta medförde emellertid den nackdelen, att de nästan stillaliggande
skeppen rullade kraftigt i elen rådande dyningen , vilket för -
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svårade eldgivningen och förklarar, att de ledande b ri [[ 1,.k·
'' et
sk eppen icke blevo av den fientliga långskeppselden alldeles
satta ur stridbart skick för e genombrytning-en.
För att motverka det vink elrä ta anloppet mot fi end en an.
befaHde Collingwood omkring kl. 0900 sin eskader att fornw.
ra styrbords flankformering för att på så sätt bringa eskadern
m era parallell med fiendens kö. Det blev nämligen genom l'icn.
dcns vindning klart, att han komme att utkämpa slaget för
babords halsar, och Collingwood visste då, att hans esk-t dcr
~ku ll e vara iä-eskader och anfalla fi endens kö.
Av intresse är att anteckna , säger \Vheatly Cobb, att intet
a v de båda flaggskepp en vid genombrytningen seglade rak 1
mot den fientliga kolonnen . Båda två gjorde en lov bahord
hän för att sedan med styrbordsgir passera förbi några a,. de
framför genombrytningspunkten b efintliga fientliga sk<.'ppen
och till sist med en 90° babordsgir styra mot genombry tn ingspunkten. Vid den nyssnämnda loven babord hän komnw håda flaggskeppen att intaga just de platser, som i Nelson s dia gram äro angivna för de båda kolonnernas spetsar. Hade kolonnerna b efunnit sig på samma kurs akter om sina Haggsk <'PP·
så had e . lelsons diagram varit noggrant återgive t.
V ict01·ys n yssnämnda lov babord hän är av intresse nekså ur en annan synpunkt. Nelsons eskader befann sig vid
detta tillfälle otvivelaktigt i ett mycket gynnsamt läge fö r a tt
anfalla fiendens tät , och det är mycket sannolikt att Nclsm1
allvat,ligt övervägde, om han ick e skulle begagna detta tillfäll e för att krossa fi end en s lät p å samma sätt som Col lin gwood skulle krossa kön. Men att göra detta skulle h a innrburit e tt från gående av den fastställda planen, så att den fien tlige h ögste b efälh a var en och h an s center hade lämnats frih et
att anfalla endera a v de brittisk a eskadrarna, och Nelson h ade
ju å tagit sig att sörja för, att Collingwood skulle s töras så Jilr t
som m öjligt i sitt värv m ed den fi entliga kön . Nelson föll diirför ick e för frestelsen, utan lämnad e fiendens tät i fred nch
fo rtsa tte mot centern såsom plan erat var.
»Sådan var taktiken vid Trafalgar , sedd m ed icke fal·.l;:m ann aögon p å ett å rhundrades a vs tånd », säger vVheatly Cn'Jh.

»Om denn a lösning ick e är riktig, så återstår det ännu att fin11a den verkliga innebörden av the Ne lson Toucl1. Min lösning har dock ett element av sanning. Den lämnar Ne lsons
Tyk te ofläckat».
Om man medger, att slaget utkämpades i enlighet med en
taktisk plan och att denna plan var den, som fanns i Nelsons
memorandum, måste man också göra icke enda,st Nelson utan
även hans motståndare, Villeneuve, rättvisa. Det är ådagalagt,
att en av NeJsons avsikter var att ,,överraska och missleda :.
fienden. >> De skola icke först å vad fag ämnar göra ». Det är
€mellertid säk ert, att Villenem·e mycket väl förstod vad Nelson
ämnade göra, ehuru Nelsons egna fartygschefer icke gjorde
det. Då den brittiska flottan i daggryningen höll av i en forHJ.ering, som mycket liknade en enda linjeformering, fanns
ingenting, so m antydde, att meningen var att denna linje skulle
utvecklas till två kolonner. De t enda, som antydde Nelsons
.avsikt, va r flottans läge. Detta var akteTligt i fö rh ållande till
Villenenves kö och var tydligen det läge, som. den brittiske
l1ögste befälhavaren eftersträva de. Villenen ve signaleTade om edelbart till sin flotta att vända , i a vsikt att få N els on i ett förJi€,>1 läge i förhållande till sin tät, vilket var just, varest Nelson i c k e ville befinna s,ig. Sedan han sålunda vunnit den
första ronden , lade den franske amiralen bi och inväntade d et
vinkelräta anfall, som han påtvingat sin motstandare. Det
är av frans ka vittnesbörd klart ådagalagt, att Villenenves vändning var föranledd av nämnda taktiska motiv och icke, som
man Ol"iktigt tillvitat h01wm, av en önskan att få Cadiz i lä
Olil.J sig för en even tu ell r eträtt.

e)

Wheatly Cnbbs slutsntser.

Den enda slutsats man kan komma till är, a tt Nelson var
sin tids ende store tänkande och verkligt djupsinnige taktiker.
Resultatet var så överlägset, .segern så avgö rand e, varje underlydande gick så helt upp i sin egen uppgift och slutligen voro
dagarna närmast efter slaget så uppfyllda av att i den då rå•dande stor men rädda både egna fartyg och Lagna priser, att
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den taktik, som hade bringat flottan i d et läge, varifrån den
kunde slå till m ed störs ta möjliga verkan , blev förbis ed d . Den
blev d es to lättare förbisedd , som d en troligen aldrig var klart
insedd och uppfattad. Huru djup d en b eundran än var, s0 111
de i drabbningen medkämpande h yste för Nelson, var de t
ick e m er än naturligt, att de voro benägna att förstora sin
egen and el däri och att kansk e fästa mera vikt vid självn st ride n än vid d en till densamma ledande taktiken. De fö rslodo
icke, huru stor del d en s tup a d e amiralen had e i segern . a tt
han varit själva själen däri och att han had e segrat, r edan
innan ännu ett sk o tt had e lossat<;. Vi hava alla dröjt vid den
härliga bild en av Vie tory i spetsen för sin kolonn , m ed a ll a
segel sa tta samt de sista fl aggorna i d en odödliga sig n,llcn
blåsande, länsande ned m o l elen långa fientliga stridsformeringen . I sin vädjan p å en gång t ill öga t och fanta sien l"ar
det sannolikt den m est glänsande an blick , som n å gonsin f r·J ms tällts för mänsklig syn . D et är svårt att föreställa sig, a lt
ehuru ~elson ju är d et centrala i d etta m.aj estätisk a skåd c~pc l.
si't hade h an vid d enn a t idp unk t r ed an fyllt sitt värv. Det
var , d å h an i daggry ningen h issad e d e båda signalerna Iii!
flottan att falla av mot fienden och intaga formerin g i lva
kolonner, som h an visade sig var a d en störste i h ela den langa
raden av stora brittiska amiraler. Så stor, att ingen av )l,m s
samtida förstod hans s torh et. Så stor , a tt d en enda m eninge n
i h ans odödliga m emorandum , som h ar gjort varaktigt intryck
på människor i allmänhet, är d en , i vilken han för ett ögonblick sänker sig ned till sina underlydandes intellek tu ell a si n idpunkt och säger, att varje fartygsc h ef, som ick e förstod h on <d ll.
icke kund e göra mycket orätt, om han lade sitt fartyg lii11gs
s idan av e tt fientligt. Otvivelaktigt är detta just vad d c fl t ~l a
far t~·gschefern a gjorde. Dc förs todo icke Nelsons m emor:mdum, men de förstodo att slåss, och de kämpad e på ett sådao l
sätt, att d e vunno odödlig ära . Men de förstodo icke, huru
stor del av segerns frukter tillkom det snille, som h ade pl acl'ra l
dem så, att deras tapperhet kunde komma till största m iijh.(a
verk an .
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Det finns en ann an omständighe t, som väsentligen förklarar d enna sällsamma glömska. En märkvärdig följd av
tillfälligh eter förhindra d e, att s m i el i g h e t e n i Nelsons plan
blev uppenbar. Diagrammet i Ne-lsons m emorandum visar
fienden för babords halsar, oeh d et var för babords halsar,
som fi end en i verkligheten utkämpa d e slaget. D å d en brittiska
fl ottan i seglingsformel"'ing b efann sig för babords halsar , var
Collingwoocls eskader lä-esk ader, och så blev det ocks å i ve rk ligh eten. Och slu tligen, i en provisorisk eskadcrordning, som
utgavs d en 10 oktober 1805, äro de tre sk epp , vilk a slutg iltigt
bil dade el en framsk jutna eskadern, inb egripna i Collingwoocls
eskad er, och efter som Collingwoods esk ader blev d en slutgiltiga lä-eskadern , tillhörde d c denna esk a d er i drabbningen .
Om slaget h ade utkämpats fö r s t y r b o r d s halsar , skullf'
det ha blivit fullt klart, huruvida den här fö rutsaUa utby tlig heten av de båda eskadrarnas uppgifter var eller icke var ett
utmärkande drag för the Ne lson Toac h, slutar Wheatly Cobb.

H)

Clennell Wilkinson , 1931.

I en 1931 utkommen Neisonhiogr afi av Clennell \Vilkinson uttryck er denna författar e saken så, att Nelsons angrepp
vid Trafalgar mot den långa fransk -spanska kolonnen kund e
likna s vid »tvenne sp jut, riktade mot el en ringlande kroppen
av en Python-onn ».

15)

1vlctrk Kerr, 1933 .

Under t'\.r 1933 utgav elen engelske amiralen Mari.: Ken
en bok , >> T h e Sailor s N e/s on ,, , vari han framlägger en rad bevis
för d et påståendet, a tt såväl Trafalgarkommitten som Mahan
och C01·be tt m. fl. ha orätt samt att Nelsons angrepp vid Trafalgar blev utfört i noggrann överenss tämmelse med hans m cnlOrandum ävensom att angreppet gjordes i b r e d och i c k e i
s m a l formering.
I sitt kapi tel om Nelsons m emor andum vid Trafalgar säger Mark Kerr, att kapitlets ändamål ä r att tillbakavisa de mot
Nelson riktade beskyllningarna för att dels hava gått till an-
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fall i en formering , som »sku lle hava varit den sfuns ta länk.
bara >> och dels ha i sista ögonblicket kastat överända lwla sin
noggrant uppgjorda och förb eredda anfallsplan, som blivi t för.
klarad för och delgiven und erlydande befälha vare. För att
tillbaka visa dessa bes kyllningar vill Mark Kerr göra gälia nde
att Nelsons plan ick e innebar anfall i kolonnformerin g, ut an
linj eformering samt att anfall et också blev utfört i ÖHTens.
s lämmelse härmed.
Mark Kerr utgå r ifrån, att flottan på morgonen fön· sta .
get befann sig i två parallella kolonnformeringa r på nordlig
kurs. Hans förnämsta argUJnent är, a tt signalen n:r 76 : »Fall
rw och seg la för öppen vind , kurs ONO » på grund av sig nalbokstekniska skäl (Mark Kerr p åstår sig vara expert på dy lika
f rågor och å beropar därvid fl era kommenderingar som fl agg.
adjutant samt förfaHar.skap till två signalböcker) ick e kan ha
h ety l't en su ccessiv utan m ås te ha betytt en samtidi g aYhållning, alltså övergång från kolonn- till linjeformerting. E nligt
\1ark Kerrs mening skuHe alltså häri genom h a va upp kommit
två linje-formeringar, den ena bakom den andra. Denna teori
p åvisar han vara i överens stämmelse m ed en av sekondc11 på
Belleroplw n (i Collingwoods eskad er ), Captrlin Cumby , uppgjord skiss, son1 framställer de båda eskadrarna efter a' hållningen mot fienden formerade vardera i linj e, med Collingwoods eskader framför och något styrbord om Nelsons.

i

Följande utdrag ur Mark Kerrs bok torde vara av etl dsst
intresse och å tergiv es därför här , ehuru på sidan mn ä 111 ne t:
>> V ärldens övriga f lottor hylla Nelsons mi nne på ett milddigt
sätt, ty de h a Ya nästan al l a k0picrat två saker från den hr i i is ke
sjömannens un ifo rm , niim ligcn dc tre vita banden på blåkragen ~ amt
den svarta hal sduken. Dc tre vita banden påsattes blåkr agen fii rsta
gången såsom en erint·an om Nelsons segrar vid Nilen, Köp enllamn
och Tra fa lga r. Den sva rt a hal sduken hrukade bäras under kragen
samt knytas nwd en sjömansknut i den V-formade öppnin gen på
t röjan. Vid beg ravningar var det brukligt att knyta halsduken r unt
vän st.ra ar men med en stor sYart rosett pä framsidan . Men Yi <l )/el·
sons begraYning Yille man göra någonting olika i ändamål at 1 särs ki lt hetona denna hä ndel ses sto r a och sorgliga innebörd. F öijald-
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]igen blev manskapet beordrat att drapera halsduken runt den Vfo rmi ga Öj)lJningen på tröjan och knyta fast den med ett litet band
lä ngst ned för att hålla den på sin plats. Denna order blev sedan
aldrig upphiinl, utan manskapet fo r tsatte att sör ja Nelson på samma
sätt m ånad efter månad och år efter å r, till dess detta har blivit en
varaktig erinran om den mest avhållne ledare, som någon flotta n å·
gorrsin har framb r agt».

IV. Slutsatsei'.

Samma nfattar m an alla de olika meningar, som framförts
rörande innebörden av Nelsons plan samt den taktik , han i
verkligheten tillämpade vid Trafalgar, så får man en brokig
provkarta på skild a uppfattningar om saken. Följ ande påståenden hava i stort sett blivit gjorda, nämligen:
l ) a tt Nelsons sätt att gå till anfall väsentligen skilde
sig från den uppgjorda planen (Captain Moorsom, löjtnant Senhouse, Sir Charles Ekins, Mahan, Newbolt, Corbett),
2) a bt Nelsons anfall verkställdes noggrant enligt den
uppgjorda planen (Wh eatly Cohb, Mark Kerr),
3) att anfallet enligt planen skulle göras med h ela flottan
i en enda linjeformering (Sir Charles Ekins, en officer på
Conqueror),
4) a tt anfallet enligt planen skulle göras samt i verklig h et en ocks å utfördes i fler a linjeformeringar (Colomb, Mark
Kerr),
5) att anfallet enligt planen skulle göras med lä-eskadern
i linje och lovartseskadern i sådan formering, som med hän syn till rådande oms tändi gheter kunde befinnas lämplig (.~1a
·han , \Vhea tly Cobb\,
6) a tt anfallet beträffande de taktiska huvu ddragen utfördes planenligt, men i fråga om taktiska detaljer m ed från gående av pl anen (Cm-bett),
7) a tt anfallet i verkligheten utfördes i två kolonnliknande form eringar (Collingwood , Captain Hm·vey, amir-al Gravi·nas stabschef Mahan, Corbett, Trafalgarkommitte n, vVheatly
'Cobb, Cl erm ell \ Vi lkinson ),
Tidskr-ift i Siöväsendet.
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8) att anfallets utförande i kolonnformeri ng från början var avsiktligt, i det att de starkast bestyckade skeppen
placerats i täten såsom ett slags koncentrering, varjämte slö rsta möjliga segelmassa skulle föras under anloppet (Corh e1 t),
9) att Nelson givit sin plan ett tillägg av innebörd, att dc
båda huvudeskadra rna skulle kunna byta uppgiHer samt a t t
fiendens kö alltid skulle bli målet för huvudanfall et, huru fi , nden än manövrerade (\Vheatl y Cobb).

Vad först beträffar den f o r m e r i n g, från vilk en i dag.
ningcn anloppet mot fienden i g å n g s a t t c s, så finns d et ingl· n ·
tinab > som motsäaer
vVheatly Cobbs påstående, a tt flottan fiire
t>
avhållningen bildade en end a, ehuru oordnad, kölvattensf<lrmerinat>> sammansatt av Neil.sons kolonn i omvänd ordning <dl
Collingwoods kolonn i rättvänd ordning samt alltså med de
båda flaggskeppen närmast varandra i mitten. Fördel a rn a
med en dylik formering skulle enligt vVheat'ly Cobb vara , .tl t
densamma lättare än seglings- och stridsformerin gen i två kolonner medgav ett hastigt intagande av lämpligt utgångsliigc
i förhållande till fiendens flotta, varjämte densamma alltid h tt
kunde ombildas till stridsformerin g. Denna formering å lt rgives också i ett av de kort tid efter slaget uppgjorda dia gr alllmen (n:r l på PI. V).
Vad sedan beträffar den formering, i vilken anfalld
u t f ö r d e s, så torde del vara ställt utom allt tvivel, att d ..tsamma verkställdes med Neil.sons eskader i kolonn och Collii.g woods eskader i en mycket smal kolonnliknand e flan kfon ue ring. Bevisen härför äro dels 1816 års av Cm·bett omnämnd:<
signalbok , i vilken kort tid clter slaget införts en signal in ue bärande just en sådan genombrytning i två kolonner, och dds
Trafalgarkomm ittens på grundval av de olika loggböcker na
och journalerna uppgjorda plan. De gjorda påståendena. a tt
den brittiska flottan gick till anfall i en eller flera linjefon1 eringar, förefalla skäli gen ogrundade och ohållbara.
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Beträffande lVIark Kerrs i övrigt synnerligen intressanta
bok må framhållas , a tt hans bevisföring i fråga om taktik en
vid Trafalgar icke förefaller övertygande, i d et att d els flottan
för e avhållningen mol fienden enligt Trafalgarkomm ittens bestäm da uppgift i c k e befånn sig i någon ordnad formering
och att sålunda en samtidig avhållning i c k e kunde hava resulter at i de av Mark h. err påståelda linjeformering arna och
dels enligt vad nyss påvisats det indirektn anfallet med största
sannoli khet utfördes i smal och icke i bred formering.
Att vissa samtida ögonvittnen uppgivit, att den brittiska
flottan på morgonen föll av på en gång och bildade en enda
linjeformering , äT ganska förklarligt, därför alt flottan faktiskt
und er en kortare stund bildade en enda bred formering , in nan den hann dragas ut i de två kolonnerna. .Men i Nelsons
plan finn es ingen annan linjeform ering omnämnd än den breda for mering, som lä- esk ad0rn skulle bilda omed elbart före
den ·sl utliga genombrytning en.
Att det långa anloppet icke gärna kan hava gjorts i vare
sig en eller flera l i n j e f o r m e r i n g a r framgår dessutom
av d en omständighete n, att Nelson ville komma i strid fortast
möjli gt och att ett närmande till fienden i l i n j e skulle hava
medfört dröjsmål på grund av fartygens olika seglingsförmåg a ,
i det att e tt i linje formerat förband måste h ålla det långsam maste fartygets fart, om formeringen skall kunna hållas. Vid
framgående på två linjer, den ena bakom. den andra , skulle
de fartyg , som. sackade efter den främre eskadern , hava blandats in i den bakre eskadern och förvirring uppstått. Men en
k o l o n n förblir i alla fall en kolonn , även om den blir utdragen genom. att de långsammaste fartygen sacka eft·e r d c
andra .
Ingenting i Nelsons memorandum tyder på, att streck en i
diagr ammet föreställa linjeformering ar. Allting tyder på, att
de föreställa kolonner. Nelsons diagram visar flottan, då den
i två kolonner kommit nästan inom kanonhåll från fiendens
center. Från detta läge skulle lovartseskader n i kolonnformerin g successivt iindra kur~ 90 c mot fiendens center. under det
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att lä-eskadern skulle med en samtidig gir på en gång halta
av och i alla luckor genombryta fiendens kö.
Beträffande \Vheatly Cobbs teori angående taktiken Yid
Trafalgar må framhållas, att hans utredning i denna fr ag;t är
väsentligen mera uttömmande och ·djupgående än någon annans . Hans påstående, att Kelsons plan innebar möjligh el till
utbyte av de båda huvudeskadrarnas uppgifter, alltc ft er~om
fienden befann sig för styrbords eller babords halsar, är l fter
allt att döma riktigt. En saclan enasl ående taktiker som \elson kan knappast tänkas hava uppgjort en så ensidig plan,
att den endast var tillämplig, om fienden seglade för balv •rcls,
m en icke om han seglade för styrbords halsar, och att :\ehons
motståndare genom en så enkel motmanöver som en vän dning
skulle kum1a omintetgöra planens viktigaste moment, kon c:entreringen mot kön, och påtvinga Nelson en för fienden m indre
farlig koncentrering mot täten.
Visserligen måste erkännas , att vVheatly Cobbs teori" om
utbyte eskadr arna emellan av befälhavare och flaggsk epp föTefaller väl djärv och kanske icke är annat än en gis:>ning.
men hans påstående att Nelson fulländade sin plan därhän . att
det blev möjligt att skifta kolonnernas u p p g i f t e r, allt ertersom fienden styrde sydlig eller nordlig kurs , det m å s t e < fter
allt att döma vara riktigt. Märkvärdigt är endast, att det :,kulle
taga över 100 år, innan man fann på detta.
Denna ntbytlighetsteori är den enda, som förklarar de utrop av hänförelse, vilka hälsade Nelsons anfallsplan i Vi ctory'
kajuta. Planen att avskära och övermanna fienden s k ii medelst två kolonner kunde förtjäna att kallas »HY » och »enkel» .
men man kunde icke påstå, alt den >> måste ly ckas », ty t1en
kunde omintetgöras genom att fienden vände h elt om. Epitetet att elen »måste ly ckas » kan enelast hänföras till uth ~ tligh ets teorien , ty denna taktik var den enda, som kunde garantera , att fiendens kö uneler alla omständigheter skulle träffa'>
av huvudanfallet, hurn Villen euve än manövrerade och ål vjl ket håll h a n än styrde kurs. Han kunde icke rädda sin kÖ
från detta angrepp.
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Stor sannolikhet talar för, att jusl denna utbytlighet av de
båda eskadrarnas uppgifter är vad Nelson själv kallade för
tbe Nelson Touch , elen var, såsom hans officerate sade, »ny »,
den var >> enkeh , den >> måste lycl.:as ».
De värdefullaste diagrammen över Trafalgarslaget äro den
serie av tre diagram, som voro publicerade i Nava l Chronicle
två månader efter slage t, eller den 31 december 1805. Det påstås, att originalet till denna serie har godkänts av Colling wood och Villeneuve samt undertecknats av Villenenves flaggkapten, Magendie. I marinministeriets i Paris arkiv finnas
två andra med de nyssnämnda väl överens,s tämmancle diagramseri er, den ena uppgjord av n rssnämncla Magendie och
den andra vidfogad den av Villenenves stabschef, Prigny, upprättade rapporten över slaget. Samtliga dessa troligen kort
tid efter slaget uppgjorda diagram , tillika med en såsom vederhäftig anseeld skiss av Ne,vbolt över läget vid själva genombrytningen, giva en god överblick över Nelsons taktik och äro
därför i tidsföljd sammanställda på Pl. VI.
Att märka är , att dessa diagram i stort sett icke strida
mot det resultat, till vilk et Trafalgarkommitte n kommit, se
PI. V.
Om man följer den brittiska flottans rörelser , sådana de
återgivas i de nyssnämnda cliagramserierna, finner man, att
slag,e t efter allt att döma har utkämpats på i stort sett följande sätt:
Från en i oordning för babords halsar liggande kolonnformerin g med den ena eskadern i rättvänd och den andra i
omvänd ordning samt de båda flaggskeppen i mitten anbefallde Nelson i dagningen den 21 oktober avfallning mot fi enden och formering i två kolonner. Fienden befann sig härunder i en enda kolonnformering för s t y r b o r el s h a l s a r p å
s Y d l i g k u r s. Med hänsyn härtill skulle enligt elen uppgjorda planen Nelsons eskader, som låg nord1igasrt , fylla lä-eskaderns uppgift att anfalla fiendens kö och Collingwoocls eskader
lovartseskaderns uppgift att binda fiendens tät och hindra den ~
samma att komma kön till hjälp . Nelson satte kurs något
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a kter om fiendens kö , i avsikt alt akterifrån leda sina ko,l onn er fr am till dc i diagrammet ( Pl. l) angivna lägena, från vilka det egentliga anfallet sedan skulle på kanonhåll från fi enden utföras på så sätt, att lä-eskadern genom en samtidig avh ålln ing formerade linje och genombröt fiendens kö på alla
st ällen, under de t att lovar~seskaclern i lämplig formering
s kulle sörja för , att lä-eskadern förblev ostörd i sitt värv.
Villeneuve märkte Nelsons avsrikt att rikta anfallet mot
kön, varför han lät sin flotta göra en undanvindsvändning till
n ordlig kurs , varigenom elen hotade kön övergick till att p å
den nya kursen bliva tät. Villeneuve hoppades att härigenom
kunna förvandla den fadiga koncentreringen mot kön till en
lätta r e avvärjd koncentrering mot täten.
Men Nelson lät icke lura sig. Han hade dagen förut med
Collingwood och d en framskjutna eskaderns fartygsch efer
ö ver enskon1mit, dels att, för den händelse fienden vände, så
skulle det i varje fall bli en koncentrering mot kön, i detta
fall den nya kön , för vilket ändamål den eskader, som befann
sig fr amför fi-e ndens kö, all.tid skulle anses vara lä-eskader
och den andra alltid lovartseskader, samt dels, att den framskjutna eskaderns tre skepp skulle intaga plats mellan de
båd a kolonnerna för att, sedan med säkerhet kunde avgöra,s,
vilken dera eskadern, som skulle fungera som lä-eskader , för stärka och ansluta sig till denna sistnämnda. På så sätt utgjorde de båda kolonnerna vardera en lä-eskader, elen ena a vsedel att fungem som sådan, om fienden seglade för styrbords
·och den andra, om fienden seglade för babords halsar.
Sedan Villeneuve verkställt sin motmanöver, övertog därf ör Nelson lovartseskaderns och Collingwood lä-eskaderns uppgifter, varjämte den framskjutna eskaderns tre skepp förenade
's ig med elen nya lä-eskadern, sålunda uppbringande denna till
15 skepp mot 12 skepp i Nelsons eskade1·.
Villeneuve trodde, att han verksamt hade parerat Nelsons
k oncentrering m ot kön med sin vändning , m en det var Nelsons sista och m es t fulländade be drift , att han så effektivt omintetgjorde denna p a r a d och vänd e den till sin egen fördel.
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Huru Villeneuve än manövrerade, så skulle alltid elen ena av
Nelsons båda kolonner med överlägsen styrka anfalla han s
kö och elen andra skulle sörja för, att kön icke fick n ag 0 11
hjälp, innan dess öde hade beseglats.
I ett avseende nwdförcle emellertid Villenenves vändning
svårigheter för Nelson. För att kunna leda fram sina kolonner
till de i diagrammet hestämda lägena var det för Nelson önsk värt, att elen brittiska flottan befann sig i ett i förhållan de ti ll
fi enden något akterligt läge. Villenenves vändning berövade
Nelson detta akterliga läge och tvingade honom till ett i <let
nännaste vinkelrätt anlopp. Men också mot denna svåri ghe t
hade Nelson förutsett ett motmedel, nämligen koncentrerin gen
i kolonnernas täter av sina starkast bestyckade skepp, var jämte d et vinkelräta anloppet, å tminstone vad lovartskolon nen
beträffade, medförde den nackdelen för fienden, att han icke
kunde förrän i sista stund avgö,r a, vilken del av hans fo r mering , som skulle bliva föremål för anfallet.
Nelson hade kort före sin död yttrat, att han ansåg t ag an det eller förstörandel av 20 fientliga skepp vara villkoret fö r
att en avgörande seger kunde anses vunnen. I själva slaget
ströko 18 av den allierade flottans skepp sin flagga, men intet
brittiskt. Fjorton dagar senar0 blevo amiral Dumanoirs 4 undkonma skepp tagna av en jämstark engelsk eskader nära Cap
Ortegal, varigenom de allierades totalförJust steg till 22 sk epp.
I sanning ett g'l änsande resultat för den 27 skepp starka brittiska flottan mot den 33 skepp starka fientliga , och ett glänsande resultat för den taktik , som av okunniga kritiker k allat s
för »den sämsta möjliga »!
I det föregående h ar gjorts gällande, att finessen i Nelsons
taktik vid Trafalgar och förmodligen det , som han själv katla d.e för the Nelson Touch, var uthytligheten m ellan de b åd a
eskadrarnas uppgifter , varigenom varje sannolik motmanöver
av fienden autontatiskt parerades. Huru riktigt d etta än må
synas vara , så torde the N elson Touch i mera all m ä n bemärkelse avse Nelsons okuvliga och intensiva a n f a l l s v i l j a,
som vid hans stör,s ta och m est glänsande segrar, Nilen och
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n·afalgar, kom honom att vid fiendens sik tande genast slå till ,
utan att giva fienden ett ögonblicks onödig bertänketid. Denna
okuvliga offensivanda tog sig synnerligen betecknande uttryck
i :Nelsons två "i sta signaler vid Trafalgar, nämligen :
d \lloke ull snil possible with sofely to the mostS >> och
»Engoge the enemy more closely >> .

Den sistnämnda signalen skulle enligt Nelsons order ick e
nedhalas, utan under h ela slaget vara blåsande. Den blåste
också på Vicl orys stortopp ända tills den blev bortskjuten.

Aug. Giron .
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För avvärjande av bombanfall från hög höjd och flygtorpedanfall erfordras ett snabbskjutande, talrikt artil~eri. med
stor verkan hos det enskilda skottet. Den lämpligaste kalibern
torde vana 10 till 15 cm., av vilka dock den sistnämnda ligger
vid övre gränsen på grund av dess relativt låga eldhastighet.
Frågan är då om vår flottas nuuarcmde fjärrluftvärn , 7 5 nun :s
kanonen, är tillfyllest.

Faran från luften och krigsfartygsbyggnaden.
Ä det förslag till nytt svenskt pansarskepp, som a v flo tlans myndigheter inlämnades till Konungen den 19 januari i
år, lade man särskilt märke till en amnärkningsvärd omläggning av det medelsvåra och lätta artilleriet jämfört 1necl Yåra
nuvarande pansarskepp av Sverigetyp. Medan de s,i stnäm nda
hava en sekundär bestyckning av 8 st. 15 cm. kanoner, avsedda
endast för flackbaneeld huvudsakligen mot jagare och andra
lätta fartyg, samt 4 st. 75 mm. luftvärnskanoner jäm te ett
mindre antal kulsprutor, likaledes för luftförsvar, är det nya
pansarskeppet försett med dels 12 st. 12 cm. kanoner, an l!iindbara för såväl }'!ackbane- som luftviimseld, dels ett 20-tnl taftvärnskuls pm to r.
Det är en känd företeelse, att anfaUs- och försvar svapen
utvecklas pamllelt. Så har ock varit fallet med flygstrid~
krafterna och luftvärnsartilleriet, som i stort sett billkommit
sedan Sverige-skeppen på sin tid konstruerades, d . v. s. för
20 år sedan. Ä ven om flygstridskrafterna ej gjorde sig nämnvärt gällande i sjökrigföringen under världsk11iget, så h ava
de under de därefter följande åren genomgått en mycket kraftig utvecklincr0 och vuxit till sådana proportioner, att de kunna
..
väl
utgöra ett allvarligt hot mot de pansarskepp, som e.J· aro

tillgodosedda m ed till buds stående försvarsmedel m ot nnfall
från luften.

En blick på fjärrluftvärnet å moderna artillerifartyg i de
stora marinerna, ger en anvisning på, hur denna fråga skall
besvaras. Härav framgår, att ingen nation numera bygger
artillerifartyg med så liten kaliber på fjärrluftvärnet som 75
mm. , utan är den i regel 10 cm. och däröver. Antalet pjäser
varierar från 4 till 16 st.
P å ett nytt svenskt pansarskepp måste sålunda fjärrluftvärnets kaliber höjas från 75 mm. till minst 10,5 cm. och bör
antalet pjäser sättas till 8 a 10 st.
Med hänsyn tagen till att pausm-skeppets kostnad och
tonnage måste hållas inom vissa bestämda gränser, är det
ej möjligt att erhålla den önskvärda ökningen i luftvärnsbestyckningen till t. ex. 8 s.t. 10,5 cm. kanoner, utan att 15 cm.
kanonernas antal minskas från 8 st. till högst 4 st. Då detta
skulle medföra en otillfredsställande styrka hos det medelsvåra artilleriet vid flackbaneeld , har man genom införandet a v
12 st. 12 cm.. kanoner, användbara för såväl flackbane- som
luftvärnseld, på ett genialiskt sätt löst detta problem. Det är
så m ycket mera anmärkningsvärt som motstycke härtill fö r
närvarande saknas inom andra mariner. Hur har denna lös Illing möjliggjorts?
Svaret härpå är, att man lyckets konstruem en kanon av
så pass grov kaliber som 12 cm. , fullgod vid skjutning såväl
mot m ål på ytan som mot mål i luften.
Visserligen finnas luftvärnskanoner av denna kalib er på
både engelska och amerikanska sk epp, men för att få dessa
pjäser använbara mot luften, d. v. s. med elevationsmöjlighet
upp till 80 a 85 ° och hög eldhmstighet, har man måst göra
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så pass kraftiga eftergifter i bl. a. projektilens utg ångsh,ts tig,
het och i la vettagens konstruktion, att pjä:serna blivit pra k.
tiskt taget oanvändbara för flackbane eld.
A det nya pansarsk eppets 12 cm. kanoner har man, ll1ed
bibehållande av samma utgångshastighet som på våra 12 c111 .
jagarkanoner, vilka ha en horisontal skottvidd av i det
närmaste 2 svenska mi l, lyckats ernå fullt moderna luftvärnsegenskaper, ja t. o m. betydligt bättre sådana iin å
de ovan nämnda utländska kanonerna. Utan alt inga pa
pjäsens konstruktionsdetaljer må endast nämnas , att den
är försedd med s. k. -enhetspatron och laddningen verk ställes maskinellt, varigenom det är möjligt att bibehålla ~am.
ma höga eldhastighet vid t. ex. 85 grader som vid minsta elevation. Likaså är pjäsen lika lältriktad i båda fallen. Projektilens sprängladdnin g är så pass kraftig , att stor förstör dseverkan erhålles vid såväl träff i lätt skyddade fartygsmåL som
vid krevad i eller i närheten av de starkaste bombplan. Vertikala skottvidden är c :a 13,000 m. Den må nämnas att projektilen har en varksam sprängzon av 50 a 60 meters r ad ie.
Härigenom kan en enda krevad i en liit bombplansformeri ng
avvisa eller bringa till störtning icke blott ett utan ett fl crlal
bombplan . Då därtill konnner , dels att eldhastigheten är 11
a 12 skott i minuten , d. v. s. sammanlagt 130 a 140 skott per
minut, därest alla 12 cm. luftvärnspjäserna bringas till fu nl;:tion, dels att man tack vare de moderna eldledningsanordningarnas höga effekt kan räkna med en verksam träff på
vart 10 :e skott, så torde det vara <tydligt att detta skepps fj ärr luftsförsvar är synnerligen kraftigt. Giingse beräl,:ningar giva
vid handen , ntt vid ett mot detsamma inssatt högbomb nn fn /1
från en eskader om 40 50 flygplan i samlad fo rmr eing sam lliga n edskjutas eller avvisas innan ett enda av dem komm it i
bomb fällningsläge.
Lägger man härtill den förut omnämnda talrika best~· ck
ningen av luftvärnskulsprutor , av vilka särskilt våra nya liit lriktade 25 mm. kul spru tor m ed sina vid träff i målet kr rye rande spränggranater äro synnerligen effektiva mot störtbo ndl -

a
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.anfall, tå torde vara klart att det - efter vad man nu kan
beräkna - är mycket liten ch:mse att vid luftanfall få in träff
i det nya pa111sarskeppet. Jämföres det ur denna synpunkt
med utländska skepp, så torde utan överdrift kunna sägas, att
det är överlägset alla nu befintliga av motsvarande storlek , ja
även de flesta moderna slagskepp. Lägg därtill att det plan er ade pansarskeppet är utrustat med tvenne pansardäck och
även genom sin skrovkonstruktion särskilt :skapats för att
tåla träffar, så framgår att det föreslagna skeppet har karaktären av en rörlig luj'tuärnsfåstning av utomordentlig styrka
och motståndskraft.
De egenskaper, som här behandlats, ha va givetvis främst
till uppgift att möjliggöra utnyttjandet av pansarskeppets svåra artilleri i det ögonblick , cl[t s:l. erfordras. Den svåra bestyckningen utgöres som bekant av 4 st. 28 cm. kanoner i likIlet m ed å Sverige-skeppen. Tack Yar e vapenteknikens utvecMing kunna dock det n ya pansarskeppe ts 28 cm. kanoner
givas en betydligt ökad effekt. Sålunda är skottv idden över
30,000 m eter och eldhastigheten Lm·d e kunna ökas till nära
den dubbla. All tså kan man räkna med samma effekt av det
n ya skeppets 4 st. 28 cm. kanoner som av () a 8 st. å dc äldre
skeppen.
Av vad ovan anförts b eträffande det nya pansarskeppets
luftförsvarsegcnskaper, fram~år ohållbarheten av sådana i
pressen synli ga uttalanden, som att >> särskilt pansarskeppen
befunnib vara överraskande sårbara mål vid bombfällning ».
Aven om dessa ullalanden skulle hava viss giltighet m ed hänsyn till våra för 20 år sedan konstruerade pansarskepp , så gälla
-de ingalunda ett skepp, som bygges med ögonen öppna för anfallsmöjligheter från det n y tillkomna flygvapnet. Del är fel
att så underskalla vårt tidevarv , teknikens framför andra, att
lllan icke tilltror det förmågan att liksom förr skapa effektiva
motmedel mot nytillkomna vapen.
Om vår kustflotta för närvarande anses svagt s k yddad
Inot luften, så är det så mycket m era skäl att snarast råda hot
för detta genom det planerade ersättningsbyggandels omedrl-
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bara igångsättande. Så länge en eventuell fiende besitter
tillerifartyg, är det effektivaste försvaret mot dessa en 1-1 arotta
..
.
uppbyggd krmg en karna av moderna pansarskepp.
Då det dessutom är av utomordentlig betydelse at L en
bombflygflotta skapas för höjandet av vårt lands allmän na fö rsvarskraft, bör parollen icke vara bombplan i stället fö r pansarsk epp utan pansarskepp och bombplan. Häruti ha r in o·c
n n
.
·
..
anc1rmg skett, som motiverar ett frångående av 1925 års för.
svarsordning.

C. O. Furst
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Fotografiens användning och betydelse ur
sjörniiitär synpunkt. .
Sammandrag av föredrag hållet i :Marinstaben samt inför
Sjöofficerssällskapet i Karl skrona i mars 1.934.

Det finnes i våra dagar knappast något områd e för mänsklig verksamh et, inom vilk et icke fotografien på ett eller annat
sätt funni t användning.
Framför allt är fotografien oss till tjänst, därigenom att
den fotografiska plåten snabbt och fullt objektivt avbildar ett
föremål eller en företeelse, men även därigenom att sagda plåt
kan göras känslig förutom för all synlig sh·ålning jämväl för
en h el del osynliga strålar, t. ex. de infraröda, vilka kunna
giva oss käml.edom om företeelser, som det mänskliga ögat ej
kan uppfatta.
Jag skall i det följande i stora drag redogöra för en del
av fotografiens tillämpningar för rent sjömilitära ändamål.
Såsom inledning härtill vill jag dock först nämna några ord
om olika bildtyper och kamerakonstruktioner.

Allmänt om bild- och kameratyper.
Det fotografiska bildmaterialet indelas lämpligen
jande trenne huvudtyper, nämligen

föl-
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1 :o)

terrestra eller ytbilder , tagna från jordytan - termot föremål därstädes;
2 :o) luftbilcler, likaledes tagna från jordytan men mot
Juften (ballistiska bilder och bilder a v flygfarkoster etc.) ;
3:o) flygbilder , tagna från luften mot jordytan.
Nämnda bildtyper uppdelas ytterligare i sned- och lodbilder allt efter kamerans lutning i förhållande till horisontalpl-an et, se ex. i fig. l och 2. Med avseende å lutningen eller
därem ot svarande nadirdistans , d . v. s. vinkeln mellan lodlinjen och kamerans optiska axel, talar man även 0111 uågbilder.
I dessa senare är lutningen noll och nadirelistansen 90°. Terrestra bilder äro i allmänhet vågbilder, i varje fall när fotograferingsavståndet är stort.
Fo tografisk a kameror förekomma i en mångfalld olika
konstruktioner, avsedela för skilda bildtyper och oEka slag av
arbete. Vid fotografering på kortare håll användes i allmänhet k ameror, i vilka bildvidclen, d. v. s. avståndet mellan ob jektivet eller rättare sagt dettas andra huvudpunkt (en punkt
som i r egel ligger inuti linssystemet) och bi1ldplanet, på ett
eller annat sätt kan varieras, vilket i vanfiga fall sk er genom
att k amerans främre och bakre väggar förenas medelst en
bälg. Här igenom möjliggöres skarpinstäUning, varjämte kam eran blir hopfällbar och mindre skrymmande vid transport.
Vid fotograferin g å längre elistanser, såsom vid bildspaning, sammanfaller bildvidelen med objektivets brännvidd, varigenom bälg och liknande hjälpmedel för kamerans skarpinställning icke blott äro onödiga utan i de flesta fall också
olänrpliga. För dylikt ändamål avsedela kameror byggas därför alltid med /'ast inställning, vi1lket förenklar konstruktionen
och giver densamma erforderlig stadga och styrka.
Av avgörande betydelse vid fotografering å stora avstånd
·är >brän nviddens längd (f), vilken blir bestämn'lande för bilelskalan (1 /N) eller för h ållandet mellan ett fö remMs storlek i
bilelen (B) och i verkligheten, i bildfältet (A), se fig. 3.
Vid samn11a avs tånd (Z) mellan föremål och objektiv är
.alltså b ildens u tsträckning direkt proportionell mot brännvicl-

Tling eller hav -

Fig. 1.
Lodbild övt•r c!Pl av .TärvaEltet, Hjul sta-H iista, ska la l: HOOO.
Ccnsum:r E 2069.

Eig. 2.
Snedbild över samma omddP, med GG" nadirdi st ans ; mitte lliujen
tviil·s över bilelen i samrna skala som lodbiltlen. C'l'nsurn:r E ~~()70.

Tiaskrift i S.iöväsendet.

24
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för infrar ödfotografering ha dylik a brännvidder konunit till
stor användning.
Vid ökad bränn vid u följ er emellertid för en och samma
diameter p å objekhvet minskad ljusstyrka. Man erhåller allt ~å en större men ljussvagare bild, ett förhållande, som fram tvingar användandet av stora och dyrbara ob jektiv. ~led stör re diamet er ökas nämligen objektivets förmåga att samla ljus.
Såsom exempel här å kan nämnas, alt ob jektivet till en liten

l

l
l

A
l
l
l
l

.i.

Fig. 3.
Bildskalan (1: N)

=

brännvidd (f): avstånd (Z).

den . Ett föremål , som fotograferas med ett objektiv med
bränvidden 50 cm., avbildas alltså dubbelt så stort som med
ett sådant, som har brännvidden 25 cm.
För bildspaning användes därför ofta mycket långa britn nvidcl er. I fig. 4 se vi ett belycSande exempel härå. Figmcn
återg iver en amerikansk flygk am era , typ Fairchild för Ll gning av lodbilder, som med ett teleobjektiv har en brännvi dd
av ick e mindre än 101,6 cm. Sam.ma k amerakonstruk tion itr
dessutom avsedd för bildspaning från såväl fartyg som ,·. ,st
uppställningsplats i land, för kustbevakningsändamåL I -,enare fallet användas dock vanligen kameror med ännu liit1g re
brännvidder , från 120 cm. upp till ett par tre meter. Särsk ill
Fig . ..;.
Zeiss' seriekamera i karclanuppllängning: t. h. clrivverket, närmast
sökaretuben, t. v. övertr"·cksröret för fi !mens plan hållning.

handkam era med 5 cm . brämwiucl endast behöver 10 mm .
diameter för att bliva lika ljusstarkt som e tt ob jektiv med 50
cm. brännvidd och 100 mm. diameter.

Fig. 4.
Fairebilels långdistanskamcra, brännvidd 101,6 cm.

l fi g. 5 visas en typisk filmseriekamera av Zeiss· konstruktion , avsedd fö r kartläggning frå n luften , bildform a L
18 X 18 cm. l 1 pphängningsanorclningen, sådan den här visa s
i modell, medgiver end ast ta gnin g aY lodbild er. Kameran k an
emellertid även monteras för tagnin g av sn edbilder med stor
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nadirdistans. Den p åsatta filmkassetten rymmer Oinkri ng 60
meter fi lm .
Filmseriekamerorna äro numera i allmänhet anordnade
för elektrisk drift, sen aste Zeisskamera för jaktplan och m indre
sp aningsmaskiner dessutom m ed elek trisk fjärnnanö
vrennu
'
.
t'l·
Pntcgra j'iens användning och bet y d else vid strategis/.: sprrning.

Bildspaning från fartyg.
s trategisk bildspaning från fartyg kanuner fram fö r allt
ti ll använ dning i samband m ed kustr ekognoscering. Bet_, del-
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j\erotopographs senaste m odell av marinp a noramakamera med
svängbart objektiv. Brännvi dden är här 25 cm. och bildvinkeln 135°. Var femte grad utmärkes automatiskt å bilden ,
likaså mittpunkten - k am erans riktpunkt . För att på ett
enkelt sätt kunna bestämm a olika punkters exakta lägen i bilderna ing ~tr i kamerautrustningen särskilda för fotogrammetri ,
d. v. s. bildmätning, avsedda instrument.
Med h än syn till panoramakamerors i allmänhet korta
brännvidd, se ovan, måste em ellertid fotograferingen utföras
förhålland evis nära kusten för att bildskalan ej m ä bliv a allt
för liten .

~pon eP ing ....2.

Bas
f._'J(P-onr.>"Pin~j_

I~,jg.

7.

Upptagning av ster eobilder från tartyg. Det streckade området anger
den ·för de båda exponeringarna gemensamma delen av bildfältet
111. a. c. den del, som i stereoskope1; framträder som en
trl'dimensionsbilcl.
Fig. 6.
Zeiss-Aerotopographs marinpanoramakamera med svängbart obj ektiv.
Brännvidd 25 cm., bildvinkel 135°.

sen av att i fr ed som krig genom bildspaning kunna kom pletteTa sina operationsplaner m ed förtoningar över aktuella platser och kustområ d en torde ej heller kunna överskattas.
För ändamålet avses i allmänhet specialbyggda panoram akam eror, utförda såsom >> mätkamcron med stor bildvinl,el.
Exemp el å en dylik apparat visas i fig. 6, som åter giver Zf'is s-

l d e fall, då fotograferingen ovillkorligen må ~t e utföras
på större avstånd , från c :a 5 di stansminuter och därutöver,
torde det i allmänhet bli va nödvändigt a tt utbyta panoramakameran mot en kamer a m ed mindre bildvink el men i stället
ökad brännvid . Ju längre denna ä r. desto större avhilcl as
såsom förut nämnts, fö r emålet.
.'
Bildspaningen utföres m ed fördel såsom stereofotogr::tfe7. St ereos k' Opls
· 1<a J)l·1 f Jpar .erhå llas därvid , om
rin!!u , se fig.
v

-
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det fotograierande fartyget mellan tvenne exponeringar !lirflyttas en lämplig elistans eller bas vinkelrätt mot fotog ra fl'ringsriktningen. Bestämmande för basens längel bliva <.k l~ ·· vstånden till det nännaste respektive avlägsnaste för ema ld i
bilden, dels kamerans brännvidd. Minskas fotograferi ug..,av ståndct, ökas plastiken i bilden m ed kvadraten på närm atHlet.
Likas å växer plastiken med ökad bas. I allmänhet eftersiriivas en bas, som giver tillräcklig plastik i de avlägsnaste ddar.
na utan alt överdriven sådan erhålles i de närbelägnaste.
Vj el de båda exponeringarna bör kamerans optiska 'l xel
om möjligt vara inriktad i en och samma bäring. l\1an riskerar eljest alt en i verkligheten rak kustlinje kommer all ;t vhilcln.Js mer eller mindre böjd. En viss konvergens mella n
fotograferingsriktningarna kan dock i vissa fall medgivas hlo ll
.alla gemensamma detaljer i de båda bilderna, särskilt niirlig gancle dylika, såsom klabbar i havsbandet etc., bliva avbildade i samma skala.
På rätt sätt upptagna bildpar giva i stereoskopet en nipräglad plastisk eller tredimensionell verkan hos förem ålen.
vilket är av största värde för bildernas läsande.
Bildspaning från flygplan.
Strategisk bildspaning från flygplan torde få Sll1 stör~l<l
användning och betydelse vid rekognoscer<ing av fientliga områden i och för införskaffande av upplysningar rörande fi('lldens dispositioner och avsikter. Flygbilder över hamnar. frufikleder och ankarplatser m. m. dylikt kunna därvid ant u~n s
bliva ur sjömilitär synpunkt värdefullast, varför det s' ,,es
önskvärt, att varje flyguppdrag över elylika trakter kombi teras med bildspaning.
En väl organiserad och rätt bedriven strategisk bildspaning beräknas kunna lämna tillförlitliga uppgifter icke blott
beträffande sjöstyrkors sammansättning, baseringar och bevakningsanordningar etc., utan jämväl rörande alla olika ~la g
av nyanläggningar vid ankarplatser och kustorter , såsom ·.n-
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ordningar för dessas bevakning, försvar och förbindelser, kajoch hamn anläggningar, varvsverksam.bet m. m. och slulligen
.även ifråga om sjötrafiken p:\ dc olika hamnarna. Genom dylika b ildrapporter, viikas m er eller mindi-e dolda detaljer lätt
kunna uttydas med hjälp av stereoskopet, torde vissa slutsatser kunna dragas beträffande fiendens intresse för olika plat·ser och områden och med ledning därav eventuellt även beträffande hans planer.
En fortsatt bildspaning och en väl organiserad bildläsning,
även omfattande noggranna jämförelser mellan nytagna och
.äldre fl ygb ilder sa mt alla genom underrättelseväsendet ingångna meddelanden rörande de aktuella områdena, synes därför
utesluta överraskningsmomentet vid fientliga för etag av större
omfattning .
Såsom talande exempel härå må nämnas lanclstingningsf ör etag, vilka alltid kräva särskilt om.sorgsfulla förberedels er.
Blan d annal måste för trupptransporter lämpade handelsfart yg dirigeras till förutbestämda inskeppningshamnar. Den
därigenom ökade trafiken p å dessa hamnar torde sannolikt
k om ma att uppmärksannnas av flygspaningen. l varje fall
förefinnes möjlighet att av erhållna flygbilder konstatera, när
transporttonnage sammandragits. Genom att ingående studer a och mäta vissa detaljer i bilderna kan man även beräkna
transportfartygens totala tonnage och därmed även en eventuell landstigningsstyrkas storlek. När sedenn.era bildspaning·en tillika avslöjar trupp- och materielanhopningar till ifråga var and e hamnar, kunna fiendens avsikter näppeligen misstydaJS. Dessa värdefulla bildrapporter, eventuellt kompletterade m ed uppgifter från underrättelseväsendet, kunna givetvis
i ej ringa mån unelerlätta egna sjöstridskrafte1·s operationer.
Från n1.otpartens sida torde en intensiv bildspaning över
planerade landstigningsområden komma att föregå varje landstigningsföretag, bl. a. för undersökning i vad mån inom resp.
område befintliga ankrings- och urlastningsplatser erbjuda
lll.öjligheter för en snabb landsättning av personal och materiel.
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Vid läsning av dylika spaningsbilder har man fr amför
allt intresse av strändernas beskaffenhet, hamn- och k ajan läggningarnas tillstånd samt urlastningskapacitet m. m . dylikt, vidare av möjligheterna för egna artillerifartyg att fra n
planerade ankringsplatser effektivt kunna stödja själva bn clstigningen. Men även för unelersökning av landsti gning:,punkterna omgivande farvaten, huruvida dessa blivit sp~irra de
a v mineringar etc. eller eventuellt skyddade genom fö r svar, _
anordningar å närgränsande öar och land, samt i vilk en u l
sträckning vilseledande sjömärken blivit utlagda, kunna fl:-· gb ilderna lämna värdefulla upplysningar.
Vad som förut nämnts angående stereofotografering fnlll
fartyg äger även tillämpning ifråga om sådan fotogra fering
från flygplan . Problemet stfiller sig dock i senare fall et i all mänhet betydligt enklare, särskilt om bildspaningen u tfiire s
såsom seriefotografering. Erforderlig täckning bilderna emellan erhålles nämligen därvid automatiskt. Vid icke-au tomatisk lodbildfotografering bestämm.es eljest basen i allmä nilet
till 14 av flyghöjden. Härigenom erhålles vissedigen en m 1gol
överdriven plasl~k i bilden, vilket dock icke spelar någon sl ii rre
roll , enär de olika föremålen i allmänhet kunna antag as h elägna i ett och samma plan.
Fig. 8.

F r a m s t ä Il a n d e t a v b i l d k a r t o r m. m .

strategisk bildspaning över aktuella kust- och skärgårdsområden bör i elen m ån så är möjligt utföras såsom seriefntogr afering. Sammansatta till bildkartor kunna seriebildern a sedermera bliva av särdeles stort värde bl. a. i ;s amban d mecl
landstigningsföretag , dels för orienteringsändamål, dels vid eldgivning mot mål i elen inre t errängen, dels ock för lägesan gi Yning vid insignalering a v luftobservationer.
Bildkartor sammanställas av restituerade, d. v. s. genom
omfotografering till exakt lodriktning korrigerade och i ön ska d
skala återgivna flygbild er.

Förstoringsappar at modell Gelenerants : o. utomat isk skarpinställnin g
medelst r omboidisk saxkonstrukt ion, m öjlighet t ill f örminsknin g
samma utsträckning som :för stor ing ä vensom till
appr oxim ativ restii ut ion.

Omfotograferingen utföres i s. k. restitutionsapparater ,
av filka fig . 8 visar exemp el på en av professor Arvid Odeneranis konstruerad och inom Sverige ursprungligen för flygvapnet tillverkad modell med i horisontalled rörlig negativhållare samt i lodled kring fix axel vridbart objektiv och likaså
hord.
I ett något modifierat och helt och hållet lättare utförande har Kungl. :M arinförvaltningen n yligen anskaffat en dylik
apparat för flygplankryssar en Gotland.
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Det må här inflikas att dessa apparater icke blott ån 1 av.
sedda för restitution utan jämväl för fotografiskt arbete i
män het.
Apparaten är konstruerad för 5 gångers förstoring ,1ch
förminskning av format upp till 18 ~< 2-! cm. med auto mat isk
skarpinställning i varje läge. Den lämpar sig därför sy nlll' l'ligcn väl för allt slags r eproduktionsarbete bl. a. för nm l'o tografering a v sjökort och topografiska kartor m. m. cl:di k t t il!
viss önskad skala, exempelvis från l: 100,000 till l: 20,000 r ller vice versa.
Det må här tilläggas , att Kungl. ?viarinförv::tltning cn :lY r n
anskaffat en liknande apparat för pansarskeppet Sverige. <'ll uru av mindre modell och utan r es titutionsmöjli gheL

an.

Bildläsning
el av bildernas innehåll).
uttydand
s.
v.
(d.
Spaningsbildernas stora möjligheter kunna i all m ii n he l
e
ick utnyttjas med mindre ~jöstyrkorna fö rfoga över sär·,k ill
för bildläsning utbildade officerare ~ivensom över där fö r erfo'l·derliga tekniska hjälpmedel.
Vad personalen beträffar måste elensamma för st •lCh
främst kunna väl använda bildläsningens material och h j·t lpm edel samt behärska dess arbetsmetoder. varav även fiil jer
fordran på kännedom om allmän fotog r afi och praktisk färdighet i fotografiskt laboratoriearbete i sådana delar , so m i1 ro
av betydelse för bilelens p erspektiv- och tonvärden .
Med hänsyn till flygfotografi ens egenart bör nämnd a pe rsonal jämväl känna fl ygspa naren -fo tografens arbete, olika
bildtypers egenskaper och användning, bildsamman sätt ni ng
m. m. samt grunderna för bildmii tning. Slutligen m å h är tillläggas, att för bildläsning avsedoa officerare ick e blott m[tste
vara sjömilitiirt väl skolade och äga ingående kännedom o!ll
olika länder<; marina striclskraHe r , i all svnnerhet röran dl' de
särdrag, som i lod- och snedb ild er karakt eriser a skilda fart\ ,.(-i·
typ er. utan jämväl böra bes itta en god portion lanlm ildiirt
vetand e.
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Med hänsyn till spaningsbildens ändamål att giva vederböran de ledning en verklighetstrogen bild a v läget, synes för
bildläsning uUJildade officerare böra ingå i alla större staber.
Av samma anledning böra staberna även fölfoga över d en t eknisk a u trustning , som ovillkorligen erfordras för en ändamfllsenlig bildläsning.
Bild läsningens hjälpmedel utgöras dels a v l u p er och läsglas av olika typer och förstoringsgrad , dels_ av.. stereosk~p .
Av cless,a senare böra här nämnas tvenne särskilt latthanterhga
typer , n ämligen Zeiss-Aerotopographs nya bok- eller fickster eoskop , se f ig. 9, för mindre bilders studerande samt ett n ykonstruerat, hopfällbart spegelstcreoskop , fig. 10, för större
bilders betraktande.
I spegelstereoskopet förlänges avståndet mellan lin s e rna ~
mittpunkter, som eljest motsvarar norma l ögo nbas eller 65
mm. , genom prismor och speglar till :3 a .J. dm. Önskar man
med stm-kare förstoring studera detalj er i bilderna , anbringas
två m onokulär a prismakikare över dc i figuren synliga okularen .
Genom en sinnrikt konstruerad ster eomikrometer med rit anordni ng kan man i den plastiska bilelen uppmäta r elativa
höjdskillnader och därigenom b estämma icke blott höjden på
olika förem å l i bilden utan även uppdraga nivåkurvor i för ekommande terräng.
Fotografiens användning och betydelse vid tol.:tisk spaning .
l3 i l d s p a n i n g f r å n f a r t y g (l å n g el i s t a n sf o t o g r a f c r i n g).

Den fotografi,ska bilden k a n betraktas såsom. ett doku lllent, vilk et korrekt återgiver vad som funnits inom. kamerans
synfäl t. Fotografien äger därför dc naturligaste förutsättnin gar att bliva e tt idealiskt hjälpmedel för den taktiska span ingstjänsten. Den begränsning i >> räckvidd >>, som den vanliga fotografien i allmänh et är underk astad, gör dock denna foto-
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Fig. 9.
Fi ckstereoskop m ed hållare för bilder GX 13 cm.
Zeiss-Aerotopogr ap h.

}Iodell Jr. 111

Fig 10.
ZPi ss-Aerotopographs nykon struerade spegolst ereoskop för sti it ,.e
bilders läsande, uneler dPHa stereomikrometer f ör höjrl lJ?stämnin g och kurvlägg ning.
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orafityp föga lämplig såsom ett taktiskt spaningsm edel för
f(ll'iy g. l in_~·ra_~·ödfotografien däre'nl ~ L erbjud e_s ett spaningspledel, som ar agnat att pa ett b etyoelsefullt salt komp lettera
den visuella spaningen dels p å långa distans er och dels under
mindre gynnsamma siktförh ålland en.
Vid fotografering å större avstå nd för svagas som beka nt
bilden gen om att det solljus, som föremålet r eflekter ar , i m er
eller min dre grad absorb eras ell er avböjes av i luflen befintliga fasta , fl y tand e eller gasformiga partiklar.
I allmänhet röna härvid de lå ngvågiga stralarna mindr:.~
inverkan av partikl arna i deras väg än vad fallet är m ed dc
kortvågiga. Ju längre str äckan är , des to m era kommer sålun ·
da först den blåa. seelan den grö na och gula samt Lill sist den
röda delen av str åln ingen att försvinna. .Tu hingr e vå glängder
man allts å använd er , des to m er a ostörda gå strå larna fram.
Avgörande för den långvågiga strålningens genomträngningsförmåga är slutligen dc mötande partiklarnas dels beskaffenhet och dels storlek. Härför torde m ed ledning av 1
praktiken vunna erfarenh e ter följande rikllinjer kunna upp ·
·dragas :
Äro partiklarna a v m ycket ringa storlek , såsom i dis och
·dun st , avböjas dc lå ngvåg iga str[darna obcl ~' diigt. Dis och
tunnare dunst genomtränges sålund a i r egel utan sva righet.
När vattenpartiklarnas storlek n ä rmar sig den i fuktig
Dimmor ver ka också
~ imma vanliga, är avböjningen s tör ~t.
vanligen såsom m er eller mindre oge n o mtr~ingliga hind er även
f ör den lå ngvågiga sl'r å lningf'n .
Ökas partikelstorlek en yl ledigare min skas visserligen för ·
svagaingen genom :tYböjning, medan däremot absorptionen fåx
större b etydelse.
I glest r egn är absorpti on en obrlyclli g, i tätare r egn , vilket innebär ökad va ttcnm ä ngd. däremot större.
Gles t regn genomträngc5 i överensstämmelse härm ed jämför elsevi s lä lt.
Det sagda und erstrYker oh·inla kligt infrarödfotografien s
b egränsning f. n. Betycl rlscn av alt å lå n ga elistanser genom
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fotografering äga möjli ghet att avslöja vad en elisig h 1 risonl
döljer för d et kik arbeväpnade ögat torde emellertid n iip pc[i _
gen k unn a överskattas.
För att kunna utnyttja infrarödfotogr afiens möjl i~hc tet'
kräves emellertid en alldeles specieli kam era ulrustnin <> u., 1
passad för långdistansfot ografering.
Dylik a kamm·or tillverkas nmnera av ett flertal fil'l nor
inom skilda länd er. Brännvidden varierar frän :50 ti ll 'l-'l(>'
cm. och bildvinkeln m ellan c:a 7° och 20 ° . Vid bru k 0 1n.
bord placeras kameran i en särskild stöt- och vibra li1 nsfri
upphängnings anordning, ofta konstruerad såsom kardan med
fjädrande buffertar, som avsl:'r att möjliggöra riktad folllg rafering även uneler sjöhävning. Optiska axelns riktning i l'iirhållancle till fartygels långskeppsrikt ning aYiäses å gra dt'l' arl
skala.
Vid långdistansfo tografering användes f. n. ett nega ti\lnaterial, som i allmänh e t är känsligt icke blott för infraröt t utan
även för det synliga spektrets färger med unelantag för g•·önl.
Icke önskvärd strålning utestänges (absorberas) medelst liimpliga färgfilter. Som bekant genomsläpper ett färgfilter , ll tid
strålar av sin egen färg m en absorberar i mer eller mi ndre
grad vissa andra, framför allt komplementfä rgen. Med nubiista
varand e känslighet hos materialet erhålles såsom reael
o
t en
sam
inflrarött
resultat med ett filter, som genomsläpper
del av rött område men däremot absorberar aH övrig strålning.
För att infrarödfotogt afien skall bliva av verkligt v;•rdc
såsom taktiskt spaningsmedel för j'ortyg forclras emellertid ·"·kc
blott. alt läsb ara bilder kunna tagas på stora avs tånd oc h under mindre goda siktförhålland en ulan även att fram ka liii in g
och fixering sker så snabbt att bilderna kunna betrakt a~ . inmm d el taktiska läget unelergått någon nämnvärd föränd ri ng.
Normalt räknar man med c:a 4 minuter för framkall ni ng0ch tre gånger så lång bid för fixering. Genom Iämplig rt ;111crdningar för snabbarbete kunna dock nämnd a tider bet v ligt
reduceras. Såsom exempel på särskilt lyck ade resultat i d ·t l:t
~

l~

avseende må här nänuias, att den på senaste Liden så beryktade » dimkam eran ~, , varom mera sen are, levererar färdiga bilder på 50 sekunder. Men så utföres också i detta fall såväL
fra 111 k allning som fixering automatiskt inuti själva kamerakroppen. Dylik automatisering lämpar sig dock icke fö•r verkliga långdistanskam eror med långa brännvidder och jämförelsevis stora bildformat. Materielen skulle nämligen under sådana förhållanden antaga alltför s·t ora proportioner.
J ag kan emellertid nämna, att Kungl. Marinförvaltn ingen
i samarbete med docenten J. Hertzberg vid Kungl. Tekniska
Högskolan f. n. låter utföra försök m ed speciella anordningar
för snabbframkall ning i dagsljus, avseelda att användas vid
taktisk långdistansfot ografering från fartyg. Framkallnings arbetet förlägges i detta fall till fotograferings platsen , exempelvis en högt belägen brygga , för att där m edgiva den snabb framk allade bilelens omedelbara betraktande.
I fig . 11 och 12 visas några långdislansfo tograt'ier ur en
bildserie av \·åra egna fartyg , tagna med en 70 cm. kamera
från 10 meters höjd över vattnet, vilket torde motsvara ungefär normal brygghöjd å större far ty g. Fotograferinge n, som
utfördes under klar sikt, avsåg att utröna erforderliga brännvideler och bildformat und er skiftande förhållanden. Kameran
var ick e utrustad för infraröclfotogr afering, varför i stället användes mörkast tillgänglig a gulfilter. t :tan färgfilter skulle
säkerligen inga användbara re5ulta t ha va erhållits, i varje fall
ej på de större avstånden.
De båda pansarskeppen i fig. 11 äro fotograferad e på
20,000 m. avstånd. P å ömse sidor om fartyget till höger i
bilden synes svagt tvenne jagare, avstånd ungefär 29,000 m.
Med den använda brännvidden , 70 cm. , blir bildskalan fÖr
pansarskeppen ,i originalbilden l : 29,000 och i den reproduceracJ_e bilden l: 15;000. Såsom jämförelse visas i fig. 12 en
reproduktion i originalbildens skala, l : 15,000, av samma pansarsk epp men i annan målvinkel på bloU l 0,000 m. avstånd.
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B i l d s p a n i n g f r å n U y g p l a n.

Fi g. 11.
l'rtns arsk epp, iotogratcringsavs l·,ållCl 20,00ll m. , reproduce rade C'lli·r
f örstoring till dul>bla skalan av origin alet och således visan(ll'
den bildstorlek m an erh åll er med vanligt läs glas.

l'll

Fi g. 12.
Pansarske pp, fotograf eringsa vs t å nd 10,000 m. Bildskal a 1: Fi.IIOil.
(Heproduktionen utf örd i originalbildens skal a .)

En effektiv visuell flygspaning till sjöss är alltid mycket
'beroende av rådande sikt- och belysnin.gsförhållanden. Med
sikten varierar sålunda möjligheten att överhuvud taget utföra obse•r vationer och med belysningen särskHt möjligheten
att fa:ststäUa observerade föremåls karaktär. Sistnämnda för hållande, som ofta bereder flygspanaren stora svårigheter, re ·
sulterar lätt i att olika fartygsslag förväxlas, slagskepp b edömas såsom kryssare, dessa senare som jagare etc. eller tvärtDill .
Att dylika fönäxlingar kunna få ödesdigra följder för
.egen sjöstyrka säger sig självt.
Kamerans förmåga att med objektivet rätt återgiva vad
·den ser och ovärderliga egenskap att i den fotografiska plåten
lämna ett påtagligt bevis för vad som verklig·e n iakttagits gi ver här flygbilden möjlighet att tillrättalägga misstag och på
•ett verksamt sätt komplettera en spaningsrapporL
Genom användande av ett negativnraterial, som med h ögsta allmänkänslighet föi·enar bästa färgkänslighet, och med
hjälp av lämpliga färgfiltra äger flygfotografien numera möjlighet att icke blott vid dager och klar ~ikt ulan jämväl under
skymning och dagning samt vid oklar sikt genom soldi·s åstadkomma fullt läsbara bilder på mycket stora avstånd, i stort
sett endast begränsade av jordytans kurvatur samt fordringarna på nöjaktig bildskala. Fördelarna av des~a tekniska
framsteg å flygfotografiens område kunna icke nog uppskattas
·och öka avsevär t flygbildens möjligheter såsom spaningsmedel
för sjöstridskraner.
Den relativt knappa tid, som ifråga om taktisk bildspaning står till buds för fotografering , laboratoriearbete och bildläsning, krä\"er emellertid en för ändamålet lämplig organisation med stora fordringar på såväl personalens skicklighet
som den fotografiska materielens fullgoda beskaffenhet. Ett
huvudvillkor är dessutom, att de tagna flygbi,l derna med min sta möjliga tidsförlust komma vederbörande fartygslaborato -rium tillhanda för undergående av snabbframkallning.
Tidskrift i Sjöväsendet.
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\Ied fotografisk r eproduktion b etecknar man återgivande
eller m ångfaldigande av eU föremål , exempelvis en b il d, en
handling, en karta eller dylikt på fotografisk väg. Ofta avser
reproduktionen Lillika en förstoring ell er förminsknin g ay föremålet.
Reproduktionstekniken och d ess m edel varierar m ed ändamålet, gemensamt för alla fotografiska förfaranel en är doc k
att den använda apparaturen måste vara utrustad med ett go tt
och skarpt tecknande objektiv.
En myck et användbar och ekonomisk r eproduktionsmetod är den av professor Arvid Odencrants för \la ri nstaben
nyligen utexp er imen terade, som avser snabbar b ete m e:! förminskning ti ll småbildsformat, 32 X 50 m m ., på operforcrad
kinofilm och därpå följand e uppförstoring till ett mera h-,lig t
format, i regel 18 X 2.f cm. , på dokw nentpapper. ~l ed \ Ltr instabens reproduktionsutrustning avfotograferas utan svåri ghe t
vid pass 300 dokument i tinunen. Kostnaden för varje liten
negativbild beräknas till max. 3 öre sa ml för tillhörande kop ia i formal et 18 X 24 cm. ungefär 20 öre.
För större r eproduktionsm·beten såsom t. ex. omfotografering av sjökort och topografiska kartor , r itningar av oli ka
sla g etc. t ill viss önsk ad skala erfordras däremot större och
dyrbarare utrustning. De mest anviindbara apparaterna för
elylika ändam ål tord e vara de förut omnämnda och i fi g. 8
visa de restitutionsuppara Ler n a av mod ell Odeneran ts, a v Yilka
»Sverig e " och »Gotland ,, erhållit var sin.

Fo t ogrufiens användning för novigeringsändnmål.

Sedan ~ttskill i ga år tillbaka ha fotografiska bi lder an vä nt·;
såsom underlag för våra kustfö·r toningar. Samtliga i Svens!.;.
Lots reproducerade förtoningar utgöras sålunda av fotoli tografier efter tuschtecknade fotogra fier.
Dylik a förtoni n gar bestå dock nieslutande av enk elbilder
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och kunna därför aldrig giva betraktaren del levande intryck
av verklighet, som alllid borde eft er strävas och alltid är tillfinnandes i rätt tagna stereos kopiska bi lclpar.
Jag har i det föregående r edogjort för stereofotografering
i samband m ed str ategisk bildspaning från far tyg. Därvid
omn ämnda arbetsmetoder kunna givetvis tillämpas även ifråga om annan kustfotografering och torde med ·erforderli gt matema tiskt und erlag för b estämm an de av baslängden i de flesta
fall även kunna an vändas för upptagnin g av st ereopar över
leder i skärgård.
Särskilt ifr åga om »kän sliga » leder. där det mången gång
är svårt att urskilj a olika m ärk ens och n ärliggande terrängpartiers inbördes läge, skulle dylika bildpar helt visst på ett för träffligt sätt kompl e ttera nuvarande förtoningar.
Försök m ed stereofotogr afering av leder såväl i angöringspunkter utomskärs som i ledmärken inomskärs synes därför sn arast böra k omma till utförande.

Förutom nu nämnda arbetstyp av fotografien, vilk en kan
sägas giva bil der a v beståen de värde för n a vigeringsil nd a mål ,
utny ttjas fotografien numer a jä mväl såsom navi gatoriskt hjälpmedel för upptagning av bilder av mera tillfällig b etydelse ,
näml igen vid navigering i dålig sikt. Del är infrarödfotografi en s möjligh etc,r , som härvidl ag utnyttjas, dels för att under
gån g i dimma i någon mån ök a si,l den närmast för om eget
fartyg och därigen om minska r isken för koUision med andra
fartyg etc. , dels för att under navigering utan för en av dis
Und ansky.m d kust h elt eller delvis klarlägga kustens detaljer
Och möjliggör a t errestra observationer.
Av uppgifter i »The Nautioal lVlagazine » att döma syn es
goda r esulta t härutinnan h ava ernått s både i England och
Amerika. Så t. ex. beskrives i januarihäftet. hurusom en
~ngel sk kryssare vid navigering i kanalen utanför cH i dimma
Insvept kustområde kunnat utföra lerrestt>r ortbestämnin g m ed
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hjälp av infrarö dfotogr afi. Därund er upptagn a fotogra fier lära trots dimma n hava återgivi t alla detaljer i kustbild en llled
full skärpa och kunde därför med fördel utnyttja s såsom optiska pejlinga r.
I februar ihäftet av samma tidskrif t å terfinna s en del uppgifter rörande den i pressen då och då omnäm nda »dim ka meran », installe md på Förenta statern a s liner Manhat tan. Kame.mn, som arbetar med infraröd känslig seriefilm , är konstruerad för automa tdrift. Likaså sker framka llning och fixering automa tiskt inuti apparat en , en procedu r som endast lär
taga 50 sekund er i ansprå k.
Under en av >> Manhat tans >> senaste resor m ellan E n gland
och Amerik a h ade man tillfälle a tt pröva kamera n i t ät dimm a. Resulta tet synes h a blivit lysande. The Nautica l ~I a
gazine uppgive r n ämligen att den infrarö da bilden förl äng de
sikten från praktis kt taget noll till ungefär sex distans m inu ter.
Även om uppgift en torde få anses icke så lite t överdri ven,
t yder den dock på att använd bara resultat uppnått s.
Härom vittnar även den i pressen myck et omtalad e in na vigering en till Sontham pton den 15 febru a ri under syn n erli gen
ogynns amma siktförh ållanden .
Jag har visserlig en icke n å gm bilder a tt visa just från
denna händ else m en väl ett par fotogra fier fr ån Hambu rgs
hamn , vilka torde giva oss en någorlu nda kla r uppfatt n ing om
nuvam nde möjligh eter att fotogra fera genom lätare dim typer.
Bildern a äro tagna vid e tt och samma tiUfälle , den ~i vr e
m ed ortokro matisk Agfaplå t och gulfilter , den n edre åter med
in frarödk änslig dylik och rödfilte r. I förra fallet Merger resultate t en någorlu nda exakt bild av ,·ad ögat i fo tografe ringsögonbli ck et kunnat uppfatt a genom dimman . I infraröd bilden
däremo t har synvidd en avsevär t ökats, och vi se huru dimJll an
liksom tvättats bort från d en motsatt a strande n.
Associa ted Press nteddel ar slutlige n, att ,, dimkam eran ''
inom kort komme r att ingå såsom en obligato risk del t de
amerik ansk a fart ygens n aviga toriska utrustn ing.

.Fig. 13.
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Fotogra fi en s använd ning och betydel se j"ör undervi sningsä ndam ål, särskilt betl'l"it/"ande övninrto r i måliden tifiering
( si llw ett.l.:ännedom) oc h mål11in kelbedö mniny
m. m. samt bild!äsn ing.

Betydel sen av a tt under skild a förb åll and en och i olik a
även å
målvink lar snabbt kunna identifi era siktade fartvo
J b'
langa distans er, är så vital , att övninga r härutin nan sed an
o
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gammalt ansetts böra ingå i ett flertal a v våra skolors ut bild.
ningsprogram . I vissa fall, s~tsom vid torped- , ubåts- och d el.
ledningspersonalens utbildning tillkommer utöver r ena •de n .
tificringsövningar även övningar i målvinkelbedömnin g. Dy.
lika övningar utföras vauligen me d hjälp av takliska spvk;ts
fartygsmodeller (i skala l: 2000), ev. även med använ cl:tn clp
av annan teknisk mat e~·i el samt silhuettbilder.
Huru värdefuJ)a och oumbärliga dessa övningar iin iiro
kunna dc dock a ldrig a n ordnas fullt realistiska. i\lan har
därför i elen f' otogra/iska bild en sökt finn a ett kompl ell er ~m clc
hjälpmed el för berörda övningars bedrivande. Bäst ä r diinid
givetvis, 0111 de använda fotografi ern a kunnat hämtas u r wrkligheten.
Oftast 111;1ste dock tyvärr modellen ersätta fartyg et varvid det gäller att så utföra fotograferingen , att det i sig .~jii.lv
livlösa föremålet - modellfartyget -- erhåller ett så vitt ske
kan verk lighetstroget utseende och även anbringas i mö jligast
naturtrogen miljö.
Värdet av elylika bilder ökas väsentligt, cläres't de fr amställas för stereoskopiskt betraktande, se ex. i fig. 14. Och
först genom elen tredimensionella bilelen kan man säga att
övningar i målvinkelbedömning med hjälp av moclellfoto;.,ra fering bliva i erforderlig grad realistiska.
Bilderna äro avsedela att betrak tas i stereoskop m ed normalt ögonavsHnd mellan objektiven , lämpligen små bokstereoskop av förut vis,acl modell (fig. 9) .
Det må här tilläggas , att möjligheter numera finn e'> a tt
jämväl visa stereobilder projicierade på duk i likhet m ed \-a n liga skioptikonbilder.
För övning i bildläsning samt för bibringande av k ännedom om olika marin ers fart ygs typer sedda från luften böra
ifrågavarande taktiska fotogr afier jämväl tagas såsom lod- och
snedbild er.

Fig. 14.
Stereobilri e r av slagskevp i. dag- och natteffekt., målv inkel SH 50'' .
Bildskala l: 18,000.

Av här icke berörda områden, inom vilka fotografien erhållit en vidare användning , vill jag endast omnämna bullistik- en och unclerrc'ittelseväsendet . Fotografiens tillämpningar inom sis>tnämnda områden äro dock av så speciell natur, att de
icke lämp ligen kunna behandlas i detta sammanhang.

Vad jag här anfört torde klarlägga, att fotografien på det
'.jömi li lära området har en stor och mångsidig användning.
Skall den em ellertid komma till verklig nytta, erfordras att
såväl de , som upptaga och framställa bilder, som de , vilk a
skola utnyttja bildmaterialet, äga t1illräckliga kunskaper såväl
i fotografiens allmänna arbetstyper som dess speciellt sjömilitära tillämpningar. Endast under sådana förutsättningar och
i sam ar bete med dem , som inom andra områden arbeta fotografiskt, kunna bästa resultat vinnas.

Ragnar Th oren .
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Meddelanden angående främmande mariner.
Meddelande från Marinstabens Utrikesavdelning.
(Juni 1934).

Storbritannien .
Marine Runclschau, maj 1934, lämnar en sammanfattande rc'• logörelse för den engelska marina krigsövningen i mars innevarand( n r.

Kryssa ren Emeralcl har reparerats och moderniserats i Cha tiln m
för en kostnad av 229,000 pund. Den har bl. a. erhållit katapult.
(The N a vy, maj 193-1).

I december 1936 kommer Storbritannien att besitta enrJa til ;)~
kryssare, nämligen:
2 .Minotaur (18,000 ton), 3 Arethusa (15,600 ton), 8 Leancler (56,000
ton), 2 Norfolk (19,750 ton), 2 York (16,640 ton), 4 Lonelon (38,960 t on),
5 Kent (48,900 ton), 2 Emeralcl (15,130 ton), 3 Delhi (14,550 ton), 2 .\ ustralis (19,720 ton), 1 Aclelaicle (5,100 ton) och 1 Capetown (4,200 iu n),
summa 3:) kryssare och 272,550 ton. Det blir därför nödvändig t nt t
kvarhål la överåriga kryssare i tjänst.
(The Navy, maj 193J).

Hangarfartyget Glorious .hemkom i maj från Medelhavet. for att
genomgft rm omfattande modernisering. 239,280 pund äro anslngn'1
fcr änrlam5.1et.
(Morning Post, 2 maj 1934).

-373Fy ra kryssare sjösättas i sommar: .Amphion i Portsmouth 27 juli,
Gal atea i Greenock i augusti, Phaeton vid Swan Hunter on the Tyne
i september och Apollo i Devonport i september eller oktober.
Dessa samtliga sjösättningar bero på iltt man i början av 1\j33
garntidigt påbörjade kryssare ur två program, nämligen tre från 1931,
so!1l uppskjutits _över ett å r. ohc tre från 1332. Två från 1931 äro
red an sjösatta: Ajax i Barrow 1 mars och Arethusa i Chatham 6 mars.
Arnphi on är elen. 3ista å 1931 års program. Av 1932 års program kommer Phaeton att överlåtas till Australien och omdöpes i samband därmed till Siclney.
Alla här omnämnda 6 kryssare träda i tjänst 1935 och ersätta
föråldrade fartYg.
(Times den 18 maj 193J).

Hertigen av Gloucester lade första kölplåten till elen n ya kryssaren Penelope vid Harland & Wolff i Belfast den 30 maj. Detta är
den :första order som amiralitetet placerat hos denna firma efter kriget och ett stort antal arbetare erhålla nu välbehöv ligt arbete i 18-20 m!inacler.
(Times elen 31 maj 193,1).

Ubåten Shark l öpte av stapeln elen 31 maj i Chatham. Härmed
äro alla ubåtarna i 1931 års program - vilkas påbörjande av ekonomiska skäl uppsköts ända till våren 1933 - sjösatta, Severn elen 16
januari och Sealion den 16 mars. Severn tillhör de stora ubåtarna på
1,850 ton medan Sealion och Shark äro av elen mindre typen på 670ton.
(Times den 31 maj 1934).

Amerikas Förenta Stater.
Vid undertecknandet av den s. k. Vinson-Trammel-billen uttalade
President Roosevelt officiellt följande:
»Enär vissa missförstånd föreligga beträHancle Vinson-billen, är
det ön!'lkvärt, att dess huvudsakliga ändamål fullt klarläggas.
Billen inneh å ller icke någon bestämmelse om byggandet av ytterligare ett enda amerikanskt örlogsfartyg.
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·- 374Dess ändamål är allenast ett ut talande av kongressen. a 1 ![,
gilla r uppb~·!!·gandet av vtlr flo tta til l. men icke över. de n ,h· r~l•
inon1 olika fartYgskategorier, so m bestämdes genom dels \V ashi 1 .,. 1 q
- on .
[önlra'-(·t-1 1\JJ~, dels l .onclonförclraget 1830.
Såso111 sk~c· 1t vid flt>ra föregående t illfäll en i vå r histori a. L<'l ul l.
nl_iiktip·as ,-i,sa fr amtida i\ t g·ärder. Detta innebär enelast Pt1 utt 1-.,·<·k
for den nu1·araml e Kongressens äs ik t. 'i-Iuru1·ida åtgä rdern a skoln \' id.
taga~ hc'rol' på de framtida kongresserna.
Vi komma alit fortla rande att söka främja en fort gaP nd,, lw.
gränsn in g av rustningarn a till sjöss. Personligen hoppas ja g·. nit dt>n
kon-fe rens, som skall äga rum uneler 183.5, skall skärpa begrän s11 · .Hre!l
och medgi va y t.te rl ig are reduktioner ».
(rroceedings, maj Hl:31 )

\'in son -b ill en bef ul lmäktigar b~·ggandet a1· cle 102 fart yg, , 0 1 ~,
behövas för att uppbringa flottan till f ull traktatst_nka. Den li1 11n ar
eme llertid inga direkta bygg nadsanslag utan kongressen mås tp ;;n·n
i for t sättningen bfw ilja pengarna.
Kort efte r b1ll ens unel ertecknande anhöli flottan hos bucl getJ,-. rå n
om 37 milj. clol l. för byg·ganclet av cle fa rtyg, som enligt pro grallttn et
skola b.vggas uneler första året. Man hoppas att erh ålla medel sn att
b;~·gga ncl et kan börja i juli. Det gäller 22 m il j. doll. til l påbör jan dC't
av 14 jagare och G ubåtar, 12 rnil ;i. för flyg 1naterial och 3 mil .i. för
artilleri.
]v[an fi ck veta, att denna a nltållan icke torde beviljas, enii r presiclenten ä r m.n:ket noga med att avvakta resultatet a v viclarp J<' tlrustn i 11gsförsök.
f.'rån vissa h.åli inom kongressen meddelades omedelbart, att 1n un
kommer att kämpa för att första årets anslag beviljas un eler nu p:1g, ende session. Det förklarad es, att kongressen önskade en flot ta p<l
vattnet och 1cl..:e på papperet.
Vid billens unel ertecknande uttalade representant Vinson , (l"o rgia: »Denna ltan,iling tir i cke en elast en pappersiapp . Den avser Y•·rkJiga örlogsfartyg. Vi sko la unel e r denna session bevilja ansl a11 att
påbörja en del av de bestämda fartygen».
Representant Britten, I llinois, förkl arade : När presidenten uude rtecknacle bi llen sade jag, att detta är ett av de största försök tiU
hedens bevarande, som gjorts på tio år. Presidenten t ittade pu 111ig
och sade: »Ni har rätt och det är därfö r, som jag unelerteckn ar rlerP' ·
Senator Reed, Pennsylvania, sade : >> När kongressen röstad <' [ö r
Vinson-Tranm ell-billen så var cl et i avsikt att få en verklig fJ, tt;t
och icke farty g p å papperet. Anslag skola beviljas för att geno!llliint

, ngressens nwn in g, an nars skulle billens gill ande enelast ha \·ar i t e u
10
- .
. .
tom gest:> .
Senator \\ Jute, Ma m e, uttal ade: dag t ro dde. när jag röstade pi't
billen, att den inneba r påbö rj a udet av ett bygguaclsprogram. D e s~
ikraftt räd ande bör motsvaras av fa r tyg».
(Procee<lings, maj 183-±).

En av marinministe r Swanson n~·lig e n uttalad åsikt torde gillas
T i l i !'r ågad om han äm nade .föres l å b ~'gga ncl et a v ett
nytt. departeruentshus, sva ra de han : »En flotta består av skepp, icke
av hus ».
(Proceecling-s, maj 193-±).

]u om Jiottn n.

De 8 f lottil jl edarna i det nya programn:et bli de första a1· detta
fartygsansJag i amerikanska flot tan. De bli av stö rsta medgivna
traktat.st.or l,5lk, Lle placPru 1,8,!0 ton, iå en fart av 37 knop och bestyckas
mecl 6 st. 11,7 cm. kan. och 8 st. torpedtuber.
De 2-± jag-a.ma tonle komma att för ete följande data: · 1,500 ton ,
37 kop, i5 st. 12,7 cnr . kan. (40 kaL), 8 st. torpedtuber. Aktionsradien
blir väs entli~t ökad : 6,000 vid ekonomisk fa rt fl jag arna och trolige n
mera å i'lottiljl edarna. De äro att jämföra med de japanska jagarna
av Fubuki-klass, vilka de utan tvekan äro avsedela att motsvara.
(La R ev ue Maritime, april 193-±).

Ombyggnaden av sl agskeppen (som kostar 15 milj. doll . per fartyg för de 5 sista mot 10 milj . cloll. pe r fartyg för de 10 fö rsta) innefattar f ö lj ande :
Tor pecl3k.1·dd i vatten linj en (»bulge» ), ökning av antalet vattentäta skott, förstärkning av pansardäcken, fö rnye lse av pann- och
maskin an lägg n i ng a r, g·itterm astern as e rsättande med torn m aster,
höjning a1· svå ra a rtilleriets elevationsvinkel till 30°, installerand e av
~tt nytt 1'2 ,7 cm. flack b anebatte ri ; förny e lse av elclledningsanorclningam a, kranar m. 111 . för det emb:ukeracle flyget.
(Mar. Rundschau, maj HJ34).

Hanga rfartygen Yorktown och Enterprise skola kunna rnedföra
Be-

150 fly gplan, av vilk a do ck troligen en del i nedmonterat skick.

-376Btyckningen kommer att bestå av 15,3 och 12,7 cm. kan. sam t ett ~tott
antal lätta luftvärnspjäser.
Den av de fy ra kryssarna p å 10,000 ton, som förses med flvg<liick
'
erhåller 3 st. 15,2 cm. trippeltorn i st. f. 5 st. å de övriga.
(Mar. Runds chau, maj 193-!).

Ma rinmini ster Swanson har godkänt nyby ggnadsplanen för Uott an i överensstämmelse med Vinson-billen, enligt vilken en slagkJ·vssare, tre lätta kryssa re, två större och tolv minch·e jagare sand ~ex
ubåta r skola byggas. Ministern förklarade sig anse, att flo t \!1, 1 bör
ha pansarfartyg såsom huvudvapen, och att det nuvarande styrk .. för
hållandet mellan de olika fartygskategor ierna bör bibehållas. (n.v rå.
meddelande i dagspressen elen 7 JUni 103-L De n omnämnda »Si a;.r!- ry,.
saren » har säkerligen tillkommit genom fe lö versättning. Ska Il Y ara
10,000 tonskryssare med 20,3 cm . ka n. Jmf . 4/34. Recl:s an m.).

Japan.
Kryssarna Mikuma och Mogani, de 2 första i en klass på U fa rtyg, bli i stort sett av samma typ som de närmaste fö regångarna.
.För .Mo g ami l ämnas officiell t följ ande data: Längel 190,3 m.,
bredcl18 111., djupg. -!,3 m., depl. 8,500 ton, 90,000 hkr. vid 33 kops fa rt.
Bestydmingen, som u rspr ungligen antogs skola bliva 15 st. 12,6 ~Cm.
kan., blir sa111ma antal kanoner men av 15,2 cm:s kaliber, up pställ da
i trippeltorn å midskeppslinjen. :Fartyget verkar överbestyckat och,
om uppgifterna äro riktiga, blir det knappast någon vikt över för
skydd et. De japanska igenjörerna hava dock redan förut ådagalagt
stor skicklighet i att få in största möjliga sty rka på ett b egrii11sat
tonnage.
De 24 jagarna av .Fubuki-klass äro sjösatta. 1,700 ton, 35 knop,
6 st. 12,6 cn1. kan. och 9 st. 53,3 cm. to rp edtuber. Kanonerna i slutna
torn och tuberna försedela med splintskycld.
(La Revue Maritime, april 1934).
Marinministern, amiral Mineo Osumi, har uttalat, att den ameri··
kanska Vinson-billen på 750 milj. doll. tvingar J apan att bygga fle ra
örlogsfartyg. Hans anförande syntes utgöra ett tydligt bevis f öt· Rtt
J apan icke Un g re ämnar acceptera 5: 5: 3-fö rdelningen.
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Amiral Osumi be räknad e att på grundval av nuvarande prograw
komm er år 193~1 Förenta Staterna att innehava 195 fartyg och Japan
'" med följ an rle fördelning:
1ou:,
U. S. A. J apan.
9
15
slagskepp ............. . ... ... . ...... ........... . . . .
6
6
}Ianga rfart.rg .. .. .. .. . . . . . ... · .. · · - · · · · · · · · · · · · · · · ·
12
18
·
·
·..
·
·
..
....
............
Kryssa re med 20 cm. kan
19
19
.... ... .... ... ..... .... .. .
))
1'5 ))
69
97
J aga re
35
40
Ubåtar
(Proceedin gs, maj 1934).
))

De först a försöken med elen ny a >>clvärgubåten>> hava givit lyckade
resultat. Försöksbåten deplacerar 12 ton, är 8,8 m. lång och 2,3 m.
bred, drives elektr iskt med 50 ack um.ulatorer, vardera på 2 volt och
50 ampere, sa mt gör 3,3 knop. Den kan dyka till 50 m: s djup och
hålla sig under vattnet i 3 t i mmar. 4 mans besättning, 1 torpedtub,
1 maskingev ii r.
(Mar. Runclse;hau, ma j 1934) .
Japan har redan förklarat sin avsikt att kräva revision av förh ållandet 3-5-5 till brittiska och amerikanska flottorna såsom icke
förenligt m ed landets säkerhet . Japan önskar icke så mycket nominell paritet som ökning ifråga om vissa kategorier, bl. a. ubåtar och
kustförsvarsEartyg, K r aY komma också att uppställas beträffande
slagskepp och hangarfartyg men dessa bli beroende på hur lån gt Storbrit annien och .Förenta Sbterna äro villiga att gå i begränsning av
" in a f ramskjutna baser.
(:Morning Post den l juni 1934).

Frankrike.
Till kolllplettel'ing av upp gifterna om minkryssa ren Emil e Bertin
i fö reo-åencl e nummer meddel as att de 9 st. 15,2 cm. kanon e rn a äro
Uppstäl lcl ll i trippeltom samt ~tt kryss aren erh ålle r 6 t orpedtuber.
1.1:an försöker även få in en katapult och 2 tlygplan. Minantalet är
ej känt, men uppgives >> un grand approvisionnem e nt de min es >>.
(La R evue Maritim e, april 193-f).
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Italien.
Bolzano är dcu ~j uude i onlningen av de italienska 10.0110-tonskryssarna. Byggd hos Anzaldo betecknar elen en återgång 1tll ,1
höga f3. rt, 35,5 knop, uppn åd el av Trieste och Trento, på ~kycldt>ts be:~
kostnad, som ka r aktäriserade den mellanlio·gande
klassen , ~a
' 1·a
b
Fiume, GoriziE och Pola. ?-rär nu Italien uppnått numerisk .{
·1:1· 1111
'
1 stäl~cl het med Frankrike inom denna fartygsklass, är det ku· 't'Jl ast
trohgt. att man kommer att bygga flera. Ansträngningarna ),oncent.reras på de lätta kryssarna av Condottieri-typ, av vilka 12 stapt·lsa tts
seela n 1928. D eplace mentet har efter hand ökats från 5,070 ti ll !\.7HD
ton. Genomgående 37 knop och 8 st, 15,2 cm. kan. Vid provhtrt•r ha
clessa fartyg uppnått en fart av 39--W knop, rekord för kryssa a·.
4 jagare på 1,J49 ton och 38 knovs fart äro under byggn ad. De
fullständiga en mycl;:et homogen flottilj på 12 enheter, lätt igen kä nnlig på fartygens stora, egendomliga sko r sten. Efter byggand et fii r ;;
år seelan av de 12 jagarna av Xavigatori-klass på 1,628 ton har Tial ien
icke gjort något Jörsök till ripost mot. rle stora fransk a jagarn a.
8 ubåtar, av vilka flera minläggande på 1,393 ton, äro un der
bygg r. all.
(La Revue Maritime, april 193..!)

>> italienska 1olket måste besta av jordbrukare och SJoman . Havel
och Alperna llro Italiens naturliga skydd>> . Dessa ord fäll tles av
Musso lini sjaJv i en intervju, so m Daily Telegraphs flotte xperi lör
några dagar seelan hade med honom.
Folkförbunclsn"formen , yttrade Il Duce, är eti. nästan al lma nt
accepterat krav, men elen måste uppskjutas till efter nedrust ningskonferensens slut. Misslyckas denna konferens t j än ar det n ämligen
ingenting till att reformera Folkförbundet. .Man har enelast att not.em dödsfallet. Men å andra sidan är man fullt enig om att n etlt'llst.
ningsko nferensen kommer att misslydcas, åtmi nstone vad nt'' '' us t·
ningen bet räffar. Det tycks för resten vara det enda man k unn at
enas om. De rustade staterna neka att avrusta, och de avväJ' nade
måste tänlm på sitt försvar.
Al ltseelan fascistrevolutionen förklarade Mussolini har it aJJenska regeringens strävan gått ut på' att stärka och utbygda sjöförsvaret
och hålla alpgränsen väl skyddad. Tryggheten är det främsta ndtl et,
men flotta n s utbyggande avser även att hålla vägarna öprna för
Italiens handel genom Medelhavets >> buteljhalsan>, Gibraltar ,,un d,
Suezkan alen, Malta->> kanalem, Bab-el-Mandeb. Vid dessa vi :dig a
passager ha andra makter överallt förstett att lägga flott- och fly g-
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aser, varigenom sjövägarna kunna spärras. Av Italiens å rliga imyort
bå 29 milj . ton går endast 6 milj. ton landvägen. Resten kanuner
P.övägen, det mesta genom Gibraltar sund.
SJ
' ]l l;:om mer en annan v1'k-tlg
. f raga.
'
I ta l'1ens luav på större
DärtL
andel i den koloniala explo ate ringen har på senare tider blivit allt
]Jögljucldare. Landet behöver utlopp för den folkökning, som .Mussoli ·
nis regim med all makt söker stimulera. Mussolini upprepade under
den ovannämn d a intervjuen sin tidigare kungjorda mening, att Italiens koloniala expansion bör i nrikta sig på Asien och Afrika, Roms
historiska verksamhetsfält. Men han skyndade givetvis att avvisa
tanken p å territoriella erövringar. Italien ligger närmast Asien ocl!
lika nära A-frika som någon annan stormakt, och en naturlig expan·
sion skulle leda till ett fredligt och fruktbringande samarbete mellan
Italien och Asiens så väl som Afrikas folie De båda kontinenternas,
särskilt Afrikas, omätliga r es urse r måste bättre tillgodogöras, oc:.1
deras folk böra dragas närmare in i världscivilisationens krets.
Så motiverar Il Duco Italiens n yss kungjorda beslut att. sätta i
gång ett om f a t t an de f lo ttb:vgge. l\" edrustningskonferensens result.a t.
blir upprustning och allianspolitik, det inser man i Rom, och Mussolini tvekar ej att ta konsekvenserna. Han framhå ll er erne ll ert.icl, att
Italien ailtjämt ej väsentligt ändrat sitt program i fråga om flottbegränsnin gen seelan Londonkonferensen 1930. Dess krav är fortfarande parti et med starkaste kontinentalmakt, el. v. s. Frankrik e, och
Mussolini foreclrar begränsning av totaltonnaget framför kategoribegränsning. Italien går gärna med på ubåt.rrrnas slopande, och inga
italienska u-båtar ha heller byggts seelan 1931. Man har avvaktat
och hoppats, men utsikterna ha iLleligen mörknat.. Blir fiaskot i GenilVe off iciellt, står kapprustniugen Eör dörren. Italien står berett
även på denna eventualitet.
(Dagspressen elen 16 maj 1931!).

I ett anförande i parlamentet har Mussolini förklarat., att flottan
skall erhålla 16,5 milj. pund (3:.W milj. kr.) i extra ordinarie anslag
Under sex år och flyget lika mycket.
>>Vi skola använda oss av de 70,000 ton , som vVashingtont.raktaten
medgiver oss ·rör slagskepp >>, sade han. >> Detta kommer att kosta omkring 1,000 milj . lire (c:a 337 milj. kr.), vilken summa kommer att
Uppde las på å ren från 193-! till 19'!0. Man måste h ålla i minnet, att
det ta ger icke mindre än J år att bygga ett elagskepp.
LTncler samma tid skola vi fornya luftflottan för c :a 1,000 milj.
lire. Vi ha en effektiv sådan flotta, men fl ygplan åldras fort. Efter
sex :\r är ett flygplan praktiskt taget slut».
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·i abs urd form. Ordet >> avrustning>> skulle ;t]drig nämnts, t :v ~i\·eu U t~
·der de mest idealiska förhållanden skulle nationerna förbli beY iip n ade
Numera kan denna fråga anses >>likviderad>>, men den komm er i a ll ~
hll att få en del otr€'vliga fö ljder ».
S!lsorn sammanfattning för kl ara de Mussolini, att Italien \a rken
kunde eller sk ulle hoppas på evig fred. »Jag tror under inga omständigheter på evig frecL> , sac! e han. »En sådan skulle endast ~k ad a
människans förnämsta egenskaper, vilka olot t genom kam p kun na
bringas i ljuset. Vad som än händer, skall emellertid It a lien ill Öta
framticl en merl fulländad disciplin ».
(Daily Telegraph den 28 maj 193-i).

Italien avser att utan dröjsmål påbörja ett ell e r fl e ra sl agskepp,
· eft e r allt att döma såsom motvikt till Frankrikes två D unkerqueskepp. Detta är den enda logiska s lu tsatsen av Mussolinis utt al ande
i pa rlam entet. Enligt Washington-traktaten skulle Italien få pi'tbörj a
f'tt slagskepp på 35,000 ton å r 1927 och ett andra 1929. D å <lenna
rättighet icke begagnats st å allts[t fortfarande 70,000 ton sl a gskeppstonnage t i Il förfogande.
De pl anerade slagskeppen bli de första i Italien på 20 år.
Det är icke alldeles klart om det föreslagna extra ordin a riP anslaget på 16,5 miij. pund är ett tillagg till denna summa p å S milj.
pund, med v ilken den italienska marinbudgeten ökades för 3 vec kor
seelan enligt officiellt tillkännagivande elen 7 maj, men a nt agli gen
är detta fallet. Totala byggnadssumman 1934-1939 skulle allt så up pgå till 245 milj . pund (475 milj. kr.).
Mussolinis beslut att återupptaga f artygsbyggnaden fr amkall ar
ingen över askning i initierad e kretsar. Det är visserligen s ant, ati
regeringen så sent som i mars förklarade sig m ed hänsyn till n edrustningsförhandlingarna och >> som bevis på vänskap med andra n at io nen>
icke ämna framEigga något byggnadsprogram 1934. Endast nå gra
dagar senare förändrades emellertid situationen på ett d ram ;~ tis kt
s i tt genom Frankrikes tillkännagivande, att ett andra Dun kerqueskepp skulle byggas. Detta innebar att Frankrike skulle få t v<
1 st ora,
sta rka oc:lt kraftigt bc~tyckade slagfartyg, mot vi lka Italien icke
skulle kunna uppställa några.

381

Enligt v acl Age uzia ~t eta ni medd e la r, ä.mnat· Italien i å r s tap el sätta 2 s lagsk e pp 0 111 35,000 ton v a nl e r a.
( J: y n1mcdd e laml e i d ags pr·esst•n den 10 j uni 1!l3-l).

Spanien.
Kryss ar en Uan a rb s, 10,000 ton, to I' el e trä el a i t j än st in1wva 1' a IHi e
Den sj ös att es i m a j 1931 . Un de r färcligställaml e be finna sig
krvssaren B a le a t·es v å 10,000 ton, j ag a rn a Gr a vina (sjösatt 1!)31),
Jo~·ge- Ju an (1932), E scano (1933), U lloa oel1 Cisca r (ej sj ös att a ) s am r
ubåten D 1 i elen n ya se ri en IJå 1,0:50 ton. Ub åt arna D 2 oe; ll )) 3
tord e snaras t kornma att på börja s. Förs lag h at· fr a ml ag t s om '2 min läggare pä 2,000 ton.
(Le YocH elen 19 1naj l!l3-1).
~ r.

Tyskland.
S :ir:.;kilda 31lOr<lninga r vidtag as för att cl e t yska sjöoffi c'ei·ariM
<ko la kunna f tt lära sig s pela g oll. En särskild bana har l:ör detta
ändam ål utlagts i ~Willt e lm s haven . Av e rfarenh eter hån läng r esorna
ha1· man funni t, att niimmla s pel ä r olta för ekommande och att s ki c klighet i Ll etsa mllla ä r till stor nytta i de t inte rnationella UIII gtinget~.
(The N a vy, m aj 1934).
T rla g ankomm e r tend e rn »H ela >> till Ki e l frå n Fl ensburg-;'\Hirwik
med ett antal r eprese ntan te r för fl e r·a tidnin ga r i De rlin oe: h hela
riket. Tidnings n1 iinnen besökte p i't i'örsv arsdeparte me ntet s inbjudan
skolorna i Miirwi k oclt bese i Kie L Jll a i'inens olika anl iig g11 i n g ar. 1
morgon förmidd ag äger en r un dtur i hamne n rum och i a n s lu t11i ng
till denn a fol't s ättc r ;n an g en om Ki el-k a n a len ti ll Cuxbaven oc h Wilhelrn sh a vell .
(K iele r N. Nach richten den '2 :1 maj lfl3-1).

Danmark.

(Daily Telegraph den 28 maj 193-f).

Dansk a flo t t ans t il lst å n d ä r i'I nyo uneler de batt. Sta unin g Hir·
hava får avs ikt at t fr a mlä gga ett fö rslag , so m. av hj ä lpe r tle svå m ste
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följderna av den m:irinpolitik, som bedrivits seelan 1922. Hä lt ign llll
grepp hava gjorts av landstingsman Westerman, en sjöofficer. llp 1111 l'
stiger öppet, att flottan står inför ett sammanbrott. Person al r,.,, l!:an
hr förtvivlad och de unga människor, som tagit anställning III Ptl ut.
sikter till befordran, l ämna tjänsten vid första tillfälle P- gr_ n. de l ~
el e utsiktslösa befordringsförhål l anden a, dels elen oupphörli g a ko111 •
munistiska agitationen. Lika förtvivlad är materialfråg an ~ liig·e.
1\.122 ;"!rs l ag förutsatte byggandet av 6 pansarskepp, men ir: k,• P it
enda har tillkommit. Danmark äger nu endast de båda 26 och :)() ,o, ,.
gam la pansarskeppen >> Olfert Fisellen och >>Peder Skram>> . Om 1dtg 1·a
:'h räknar flottan enelast 18 fartyg, vilket är alldeles otillrä ckli p:l \ör
de llJl['gi !'ter, som åligga den.
(Mar. Rundschau, maj 1\131 ).

Polen.
Försvarsbudgeten 1934-- 35 uppgår till 761,7 milj. zloty (WO zl . =73,00 kr.) mot 822,7 milj. zl. föregående år. Den utgör 3ti,6 "/,, a1·
totalbudgeten. Sjöförsvarsbudgeten uppgår till 40,2 milj _ zl. och l h gbudgeten 37,1 milj. zl.
Till byggnad av 2 jagare, 1 minläggare, 4 minsvepare och (l ivr rsL·
fartyg för Pinska flottiljen avses 12,!5 milj_ zl. Minläggaren b.' gge.o
i Frankrike medan jagarna ifrågasatts att byggas i Sverige. l'J Jlicr
a lla omständigheter beställes artilleriet i Bofors, där . polska si n!liP
k(•llllll issioner gjort upprepatle besök.
(Mar. Rundschau, maj 1934).

Budgf•tåret :1931-35 -Eöresl:'\s ökning av polska flott an 111"'1 1
n 1inlä.a:gare (redan på börjad)_, 2 jagare och 3 ubåt.al'. ~1a n av se r :l v ~·n
a t t l' ö rshi rka kustförsvaret.
(The Navy, juni
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officerarn a under Sovjetregimens -första tid och oförmil g a. n att särta
utbilda t folk i deras ställe.
Sedan 1918 har de ledandes inställning beträffande flottan varit
n1ycket vack.Iande; ibland har det verkat som om man gjorde sto 1·a
ttnsträngningar för att få fram en tillfreclssttillancle effektivitet, men
ib land synes man icke ha något intresse för fl otta n utan koncentre r ar
anstr'i.ngningarna p å armen och f lygvapnet.
1fan hör em ellertid oupphörligen rykten, att man när SOIIl hels !
skall göra en krattansträngning och det besök, som en rysk marin kommission nyligen gjorde i Frankrike, kan förmodas stå i nära sarnband med dessa rykten. Kommissionen fick mycket grundligt studera
Toulons örlogshamn och fartygsbyggnadsmöjligheter ävensom besöka
v i ss~. privata anläggningar.
Den franska skeppsbyggnadsindustrien är i konstant behov av
arb ete och den har så dant poliLiskt inflytand e och anses vara av så
stor betydelse [ör land et, att vederbörande i Paris redan gjort en hel
del för att skaffa den utländ ska byggnadskontrakt
l<'öre kriget med J apan byggde Hyssl and ett antal betydande
örlog-startyg vid franska varv, vilka också ritad e fartyg, som byggd es
i Rysslanrl. Dessa varv äro nu sysselsatta med handelsfartyg, men det
skull e i ck e förvåna om ryska örlogskontrakt gin ge ti ll franska va r v
om man kan komm a överens om priserna.
(Naval Chronicle elen l juni 1934).

Konse ljpresident I sm et Pa scha har ltå llit e tt tal inför tep ublikanska fo lkpartiets parlamentsfraktion, i vilket han särskilt uwlerst rök H Öd väncligheten att st~irka försvars budg-eten. >> Den internationelaa situationen>>, yttrade han, >> som övat in:Uyt~ncle på J lera andra
länders försvarsbuclgeter, bör mana även oss att vara beredda>>. F raktionen godkände därefter den ökning av försvarsanslagen, som regerin gschefen fordr ade.
(B y r åmeclclela.nde i dagspressen den 1.7 maj 1934).

Sovjetryssland.
Det är num e r a allmänt insett., att Sovjets flotta prakti sk1 1n ~ ci
uppllört att ex istera so m krigsduglig e nh et be ro e nde tle lvis pt1 ' 1"1 L': :
rialförsummelser under många å r, delvis p å tillintetgörelsen a,· s.JO

Siam.
Sunday E xpress uppgiver, att konungen av Siam, vilken som
bekant f. n. vistas i England, där söker finansiell och teknisk hjälp
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f ör byggand e av e n större flot i.a. Siam m ås te e nligt. ticlo i n ge11 sli irka
sina l"örs vars kra l"tor e ll er ock s :1 rcikna 111 e d e l.!" koniiiland a .i:t p; 1 1 ~;,kl
h erraviilde so m möj Ii g t, alernai.i v.
(B y råmeclclolantle i d agspressen den 13 maj t !1:3 t)

Utdrag ur kungjorda patentansökningar
meddelade genom Th. Wawdnskys Paterå,tbny Stoekholm.

Diverse·.
Om fl yg plankryssa r0n Go l.l nnd ult.a lar La R 0v ue- 1\lar ilill li· , .1 pr i1
Jfl3-1, hl . a.: " lkau co up tl"i ngC>nio sil/• i1 oU• di"op!oyC>e dan s la n"o p:H iio n
do l 'a rlll e menl~ e l. de l'avialion. Lin bnlilnOJit do l:O l.ypc est un :lp po inl
importanl. pour un0 l"lol L<'; et il Il<' paraitrail. pa s s urpren:l lll q u'il
apparCil, sous eli vo rses J:or :11es mod i i'i (•cs, dan s d'autre:; 111 a rin es >>

Datum

Diarie-1
l nummer

1/3 - 34

2579/33

1005/31
Ap rop å e n kollision [ra mh >ill es, all jagare p!i 1,.i00 lon iii'" iiir
siora :1 i.t m a nö vrera p :"1 sa mm a siii.l. SOlll jaga rn a p f1 ::)()0 lon l"i i1 l1' r:1
år sod an eller do Sin:'\ torp oclb åta n13 p ~1 upp l.ill tOO lon . P r1 dPil IJ •II 'I,
va r 1,500 ton oi.L kryssa rtonnage oc h handl1aclos som så cl a111. l ><>1•
djärvhet, som o l"torträtt tlon dåv ara mlf' för sik tig he ten, l1ar n nl u r li!.! lvis sto ra l'örclelar, mon iir i cke utan 1·iskPr.
(Le YacltL elen 12 n1aj 1!1:3 1).

Nvorige, SOI II ltar do n liings ia kustsl.rii.ekan av lii.llli('l'na vid 11 , 11'1'sjön , ha r del. s t·ör:,la anlal e l. ubäl. a r, ll äm li go,l 1(j st. De kullil a dol'k ,
vad s l.orlek oc h bes t,,- cknin g b e l~ riil't'ar, i cke miita s ig metl li e 1\ -<kn
o<:lt iiro till e n del kraHi gt iörå lclratle. D e l. övervägande anl nll ·l de
pla ee r ar mindre iiE 500 lon. Un ckr b.\'gg n atl befinn a s ig 3 bill " · pi:
.)30 lo n, vilka bliva Jninl iigg and P. Df't sv ~'n s ka ub:l l.wa pncl s uf f,i l:i. ·
ningss t å nclp unkl. och organisation ii r best ä lll t öve rl ägse t. a n d ra 11 I n·
sjöt11akters.

2460/32
1171/33
2041 /29

))

8/3 - 34

37G2J32

15/3-34

509Gj33

34

1087 /02

21/3

2747 /33
4869/33

28/3-34

B497 j32

(Or et1 ubåtsöversikt i Ki o lo r ~. Nauhr. den 1:2 lllaj 1931).
1672/33
2027/31
4125/32
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ledare. Vickcrs-. \nn si. rong·s T,i.cL, London .
.\ norclning v iel rckylbrolll sar fö r kanoner. Schn o itler & C ic .. P a ri s.
A. --n. Dofors,
Enhctspai.ron med vi nggranat.
Bofors.
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nia sc h i nenfabri k, Dtisse ltlorf.
Av ett fl e rtal UH isiirtagbara delar av steH
material sa mm a n satt båt. J. O. Sven sso n,
L e nho fcla .
Tiincls trömbr.v ta re fö r und e rv a ttens minor. Vickers-A r mstrongs Ltd., London.
Invikbar vinga nordnin g för projektil er. E. G.
Br;>.n(lt , Paris.
lJögkän s li gt an s] ags b mnclrör.
E. W. 13ramH,\
Paris.
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Datum

l nummer
Diarie-1

28/3- 34

3570/32

2833/31

5/4-34

5179/31
2928/31

12/4- 34

2421 /33

19/4- 34

1262/31
2559/33
293 1/33
4586/32

26j4- 34

406/32

5254f3l
2890/33

1429/32

Uppfinningens art

Anorilning vid l yrar med lins- ell er t'C'rl1 k fo r.
apparat.
Svenska A.-B . Gasaccu tn ulnl or,
Lidingö.
~'ör tid tändare a vseclcl fördröj n in g ss a l s, i Jlll <'' iuten i hölje, saknande avlopp SÖlJ[I Ilillg·a ~.
I-Ierculcs Powcler Co., Wilmington.
Automatiskt eldvapen med kort piprek.vl . >>Dn 11u.
via >> Ipari es Kereskeclelmi R. T., Bl!(ln;wsL
Mekaniskt ticlrör. Societa Anoni n1a Arturo .Tun g.
hans Fabbrica d'Orologeria, Venedig.
' "nonlning till förskjutning av kornet pi! Pil
gevär relativt en detsancma uppb ii nnHk
kornklack A. Werner, Jönköping.
Anordning vi d torpeder, avsedela för utskj u\ ni 11g
från lu ftfartyg. J. A. Bull, I-lorten, Norge.
Eartygsboj med t elefonkabel. D eutscho W,·rke
Kiel A. G., Kiel.
F lytand e, obemannad signalstation.
.T nli 11 s
Fintsch A. G., Berlin.
Instrument för att vi d indirekt riktad e arti lll'ri pjäser och maskingevär bestämma avståll<is- 1
skillnaden och parallaxvinkeln relativt O !l
på visst avstånd befintlig leclarepjäs. ,\, n.
C. P. Goerz Optische Anstalt Actiovi1 spolr c·nost K. P. Goe r z opticky ustav, Presshnrg,
Bra t is] av a, Tjeckoslovakien.
Anordning vicl artilleripjäser för rnotväga n< l<' , ,.
eldrörets vridningsmoment. A.-G. vonlin !s
Skodawerke in Pilsen, Prag.
Spårljuskula för hagelpatroner. Imperial Chc
rnical Industries Ltd ., London.
Ammunitionsöverföringsanordning för t vfl g l"
mensamt sidriktade kanoner. Schnei cl er &
Cie och Cie des forges et acieri es de l a m arine et d'homecourt, Paris.
Sätt. att ladda tändhattar. M. F. lC. Bi ny,y, i,
Brigue, Schweiz.

