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Slaget vid Hogland. 

Ett 150~års minne. 

Då herti g Kurl med svenska flottan den 14 juli 1788 av
seglade från Mjö,lö redd utanför Sveaborg för att uppsöka -
och som m ::m h oppades och trodd e - slå den ryska flottan , 
handiade h an enligt den plan, som Konung Gustaf nr · upp
gjort vid ryska fälttåge ts början . Man trodde - å tn1instone 
i kon ungens närm as te omgivnin g -, a tt ryska fl ottans be
segrande var ett lckvePk ooh att därefter marsch en mot Pe
tersburg skull e gå som en dans. 

Det va r em ellertid tur, att h ertigen-stornmiralen ej före 
avsegli ngen n åtts av ·den samma dag utfä rdade o rdern , att 
svenska flottan , va re sig den ryslw var slagen eller dragit sig 
lilU)ak'a till Kronstad t, skulle " falla post» till anka rs längst 
in i Finska viken för att förhin dra fientliga fart yg a tt utlöpa. 
Att med bristfä lliga sjökort och med lotsar, som icke kände 
till de ryska farvattnen , navige ra i det inre av Finska viken 
Cch leverera batalj mot en f iende, som kunde stödja sig på 
Rronstadt h ade lindrigt sagt va rit dumdristigt. Att till ankars 
lllöta f'ienden i närheten av h ans bas hade varit ån värre. 

Om konungen var it bättre under rät tad om ryska flatbans 
förehavand en , hade h an kunnat bespara sig ordern s utgi van de 
Och sluppi t missräkningen över grusade förh oppningar. Den 

Tidslcrift i Sjöväsendet. 29 
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fientl iga flottan befa nn sig nämligen samm a dag, då ordc r,
1 

utgavs, vid H ogland . 

Före avseglingen fr å n Mj6lö h ade h ertigen underteck nat 

en :av flaggk aptenen , över stelöjtnant Nordcn:s kjö,Ld , upps<~ tt 

dagorder - mä1•klig för sin Lid - enligt vilken fartygsclH l'c r

na bl. a . .skulle iakttaga 

att h ålla sina far tyg »väl slutna », var igenom s tyrkan hli

ver samlad och fartygen kunna unders tödja va rand ra >>; 

-att beordra kunonkommendöt·erna rikta sko tlen >>efter -.to r

masten >> för att avskjuta fiendens rundhult och skada htk

lingen, därigenom försvårande fiendens n1anövcr; om ett 

sven skt skepp dkadc u l för ett .sådant missöde, skulle det 

närmaste söka betäck a och underistödja sin k amrat ; fart~·g\'ns 

båtar skulle hjälpa till vid manövern, så att ingen lucka 11]lp

komme ; 
att skeppscheferna för a tt draga största m öjliga nylt u av 

en ttppkomnlCn situa tion skulle manövrera ef ter omdöme dock 

a lltid .så, a tt de kunde intaga sin plats i linjen. 

Ordern slutade med att ett svenskt skepp hclh·c .skulle 

låta äntra sig eller skju ta sig i sank än lå ta genombrytning ske. 

Då svenska f lo ttan den 17 juli omkring kl. l em. sik t:1dc 

den ryska c:a 35' väst om Hogland, närmare bcs l~imt nll'lhw 

Stensk är och Kalbådengrund, h ade den de två föregående d)·g

nen legat och .slagit för svaga oLStliga vindar och i dåli g sik t. 

Vinden var nu sydo,stlig och det bl ås te en laber bram seg(· ls

kultje, vädret var vackert men med s tark soldisa. SYen slu 

flottan låg för styrbords halsar i omvänd kolonn m ed ku rs 

nordostvarl. Den ryska flottan befann sig i lo vart och st ) rdc 

med a lla .segel i topp ned på den svenska. 

Den sistnämnda, sotn rä,knade 15 lin jes kepp och 5 sya r[t 

freoattcr i lin]·cn sam t 5 lättJa fr egatter, l liten fregatt och l 
b . v 

jakt utom linjen, var delad i tre divisioner: avantgardet under 

övers te Klas vVachtmci'ster p å »Prins Gustaf >> , corps de bat:!i llr 

under herti gen sjä-lv på »Gustaf III» och arriärgardet u n.lcr 

överstelöjtnan t Linderstcdt p å »Sofia Magdalena ». 
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Den ryska fl ottan, .som utgjordes av 17 linjeskepp i lin

jen samt 7 fregatter och 7 andra fartyg utom linjen , .stod un

der b efäl av skot ten amira l Gwigh och var indel::ld i tre eslwcl

rar: avantgarde t unele r am iral van Dessen, oorps de bala ille un

der Greigh och arriärga.rclet uneler am ira l Kosljaninoff. 

Den ryskn flo ttan var såväl med avseende på fartygens an

tal som s todek överlägsen den svenska men var inhomogen, 

särskilt b eträffande kanonk alibrarna . Den ryska ledn ingen 

var m er rutinerad än den svenska, som cles·sutom led av den 

svaghe ten , a lt den verkilige ledaren , i'\•orclcn s.kjöld, tiiJl följd 

av sin m ellan stä llning och låga gmcl unclel'stundom h ade svårt 

att driva s in vilja igenom. Denna svaghet uppvägdes i n ågon 

mån av dc svenska fartygsch efernas s törre h andlingskraft , som 

uppmuntrades av den omnäJmncla dagordern . 

Då flo ttorna befunna ,s ig pa några k anonhåll från var

andra, gjorde den svcns,ka en genomvindsvändning, varigenom 

den kom i slaglinje för babords halsar. \tfanövern gick ut

mät·kt och flott::Jn låg väl sluten. Ryska flottan, som tidigare 

dragit s ig nordvart efter den svenska, gjorde nu en undanvinels

vändning och kom så att li gga för samma h alsar som den 

~venska, fortfa rande i lovart om denna men med arriärgardet 

L tetcn. Vändningen lyckades icke så bra utan flera skepp 

såväl i teten som i kön kommo utanför formeringen. 

Ryska fLolians ledare höH rakt ned på den svenska men 

på grund av den sv.aga vinden tog det lång tid, innan elden 

kunde öppnas - första salvorna los.sacles om kring kl. 1j
2 

5 cm. 

~triden blev snart allmän. Siirskilt krafligt engagerade voro 
1 stridens början de ))åda letgwpperna samt flagg'S.kcppen 

Och deras SC'kundanlcr. Vinden mojnade efter hand, vari

g:nom svårig-heterna att h<llla fartygen på plats ökades. Krut

roken lade :s ig som en tät elinuna över de stridande så att 

Orderna m ås te överbringas genom roddh[tlar m itt i kulregnet. 

. , Då det svenska flaggskeppet till följd av rigghaverier hade 

s:art att h ålla sin plats och risken för genombrytning, om 

VInden det minsta friskade, därför blev synnerJio·cn stor före-
l n ' 8 
og Nordenskjöld , att man skulle vända unelan vind p<l stället 
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och därvid betjäna sig av roddbålar för bogsering, ett förslag, 
som herligcn efter stor tvekan gick med på. En d ~· li k ma. 
növer under fiendens eld var också mycket riskabel. De t'a r. 
tyg , sam härunder betäckte flagg•s.keppet, » Vas~." u n de~:. iiYl' r
stelöjlnant Horn och »Fäderneslande t» under oversleloJlna nt 
Kuvlenstierna, blevo även illa atgångna. På >> Vasa >> hleYo 
så~äl chef<cn som sekonden svårt sårade. Horn lämnach· dit 
befälet ål äldste officeren ombord, den 23-årige löjtnanten L t
"erstråle, med de bekanta orden: >> D u skall inför Gud sYa ra 
b fT' l mig, om du stryker flagg >> . Detta testamente o .) C1es o c ~ : h~1 n 

strök icke flagg. 
Så snart Greigh märkte, att svenskarna ordnade sig I ii! 

nv strid på den andra bo•gen, vände även han och .sl rid(•n 
blossade upp pä nyll vid 8-tiden på aftonen. Härunder dreY 
det ryska 7 4-kanon,skeppet >> Vladislaff» , fört a v n~n~HI11lll'l l 
Berg, till följd av riggh averi ner mot elen svenska lm,1en och 
nöd«ades efter ett vackert försvar .stryka flagg. 

bEn hjältebragd , som j detta sammanhang förtjänar c tl s~i r · 
skilt omn~mnande, är sk eppet >> Prins Gll\stafs • förtvivlade strid 
mot övermakten. Chef var överstelöjtnanten Bans \Yarll l · 
mei,ster och ombord befann sig, som redan nä:mnls , hans bro
der överslen I\.J.as \Vachlmeister, som .avantgardeschef. tT n
der' slagets första skede h ade >> Prins Gustaf» så illa t illtyg~ll 
två rvska skepp, att de tvungits lfunna linjen. Redan unde r 
dessa. s trider skadat, anfölls det först av arri~irgardels chcl, 
Kosljaninoff, och därefter av Grcigh själv jäm L~ tv~ . andr: l. 
skepp. När all ammunition var förb rukad , mer an haltlen :n 
kanonerna obrukbara, masterna färdiga aU falla över hord. 
med 32 skott i valienlinjcn , 150 kulor i skeppssid::Jn om h:t
bord och än fler o1n .stYrbord, när pumparna icke längre !-;un
cle hftlla län s. föns't då strök \Vachtmeister flagg. Att del :td n
o·alao·da h "tällemodel uppskattades på ry1sk sida framgår di:iraY, 
b' b . [" . 
att, då Klas \Vachtmci ·Ler från sin fangenskap två dagar e tCi 
sla<<et avlade skriftlig rapport till konungen om striden nc 

1 

tl.llfba"n"'ala''andet Greio·h bifmwdc en skrivelse, vilken in iYr(: l · 
c b'- (. h ' h lJ • •• • - - - - ' \t 

de, fltl 'vVachtmeister gjort allt, vad 1 manskl1g makt stod ·1 

göra för att rädda !::>itl fartyg. 
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Kort efter det >> Prins Gustaf>> och " Vlad isluff,, slrölw flagg 
vid 10-t,iden på kv~iJilen - avstannade elden . Trots alt 

alle m an voro till ytterlighet uttröttade efter den lång a striden 
gavs order att rangera svenska flottall på slaglinje för styr
bords h al,~ar. Så skedde och und er en timmes tid sLäYade flot
tan nordostvart 1'\ordenskjölds plan var nämligen a lt i dag
ningen återuppinga striden. Men sa mojnade det. Då vid :3-
ticlen på morgonen den 18 juli en svag västsydvästlig vind 
började blåsa, lade sig sventska flottan för babords halsar p å 
nordvästlig kurs. Ett fortsäLtande av striden var nämligen 
o!l11öjligt, enär man skjutit bort all am mun i t i on. Ett ödesdi
gert u bs,Jag av elen dåliga förberedelsen för kriget. 

Ry:Ska flottan kvarlåg på ~triclsplatscn hela dagen efter 
bataljen. ~len anledningen härtill var ej a lt Grc-igh ville åter 
upp taga striden utan för att bliva i tillfälle att nödtarvligt täta 
hålen i fartygssidor111a och hota de värsta skadorna. Greigh 
skrev :S jiHv den 18 juli till kejsarinnan, att han ti ll följd av ska
dor, särskilt i master, rår och rigg, icke var i stånd att fö.r
följa den fientliga flottan , vilken till följd av svag vind hela 
natten kvarlåg på lwrt avstånd från honom. 

Svenska flottan hefnnn sig efter striden otvivelaktigt i ett 
bättre sk ick än den rysk.a. Hur skulle del. g~ttt, om amill1u
ni tioncn icke varit slnl? 
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o 

Arsberättelse i navigation och sjöfart. 
Avgivo·n av ledamoten i KOMS, kaptenen vid flottan C. A. ,Sim om<n!ll . 

I. Navigation. 

Tubellverk, newtikeder och kronometrar. 

Under år 1937 hava enligt uppgifter i den nautiska fack
pressen åtskilliga tabellverk utkommit avsedela för lösande t 
av nautiskt-astronomis1lw problem. Antalet mera kända wrk 
upgick redan förut till c:a 40, men intresset för tidsbespa
rande räknemetoder synes alltjämt vara i stigande. Sam ti
digt kan konstateras, att elen långvariga s triden rörande riik
netabeller övergått från alt gälla spörsmålet, huruvida såda
na vore tillförlitliga eller över huvud taget att tillråda, till a tt 
o-älla fr åo-an vilken tabell som är att föredraga framför iiY· 
b ' b ' '--' 

riga . Sistnämnda fråga kan emellertid för närvarande syar-
ligen besvaras. skillnaderna i princip, handhavande och tids
vinst äro i övervägande antalet fall jämförelsevis små, y,ui
genom valet av tabell i stor utsträckning torde vara en tSm ak
sak. I varje fall torde man kunna utgå ifrån att k apaciteten 
är begränsad så till vida, a tt någon nämnvärd tidsvinst, ut
över den som nuvarande eller liknande tabeller erbjuda, icke 
står att vinna. Motsvarande operationer kunde antagligen ut
föras fortare om lämplig räknemaskin funnes alt tillgå. Vi s
serligen hav~ liksom tidigare även under år 1937 flera s[l-

- 463 -

dana m askiner konstr uerats och prövats men dessa dela fort. 
farande sina företrädares egenskap att vara alltför komplice 
rade och dyrbara , och såvitt resultaten skola angivas med 
större noggrannh et, äro de ävenledes skrymmande. Något 
allmänt bruk. av räknemaskin torde däPför under förhanden· 
varande om ständigheter icke vara att påräkna. 

Emellertid h ar tiden blivit allt dyrbarare på grund av den 
fortgående ökningen av far tygens farter , vilken särskilt gjort 
sig gällande med avseend e å luftfartygen. Med hänsyn till 
vad ovan sagts, är det därför n a turligt, att de förslag som un
der senare år framkommit i syfte att ytterligare förenkla ut
räkna ndet av nautiskt-astronomisk a observ:1tione1, h ava in
riktats mo t de delar av beräkningarna, som ligga utanför ta
bellernas ram. I första hand h ava förslagen avsett att an
ordna ett enhetligt nautiskt m å ttsys tem, m en även varit in 
riktade på att åstadkomma förändringar i nautikalernas inne
håll och uppsti=illning. 

Inom. naviga tionen mätas vissa storheter t. ex. longitud 
i bågmått, under det att andra t . ex. timvinkel, mätas i tid
mått. En förvandling är visserligen enkel, m en är tidsödande, 
och k an förorsa ka räknefel. Eftersom latitud och lon o·itud o ' 
vilka i detta samm anhang kunna anses vara i viss mån grund-
läggande begrepp, mätas i bågmått, och då detta måste anses 
praktilskt och lämpligt, är ·det naturlig t, att utvecklingen gått 
i riktning mot ett enhetli gt bågmå ttsystem, i synnerhet som 
vinklar och sidor i elen sfäriska triangeln mätas p å enahanda 
sätt. Redan före 1932 yrkade t. ex. Charles Lindberg och 
Weems på införandet av k ronometrar, som angåvo tiden i 
bågmått i s tället för som nu i tidmått. Nautikalen an«iver o 
deklination i det förra måttet, men r ektascension, tidsekvation 
0 · s. v. i det senare. Att detta i viss m ån är inkonsekvent samt 
llledför svårigheter, måste anses obestridligt. Hä1' bö·r k an
ske samtidigt framhållas, att nästan samtliga moderna räkne
tabeller upptaga in gående kvantiteter i b å crnrått i överens
stämmelse med sfäriskt-trigonom.etriskt bru~. Detta sakför
hållande är särskilt att observera beträffande timvinkeln, enär 
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denna annars vanligen mätes i tidmå tt. Här fin nes sålunda_ 

en början till den standardisering, so m nu eftersträvas nwra 

allmänt. 
Önd'"a r man behålla nautika len i des nuvarande uppsliill

ningsform men med s::untliga s torheter angi vna i båg matt, 

medför detla en fordran på att även liden mätes i sam ma ltlalt, 

d. v_ s. att. elen nuvarande kronometern (timk ronomctern) om-

konstrueras Lill graclkronometer. t; n der senare år h a Ya en 

mångfalld saclana k on struktioner u tförts och prövats i olib 

länder. Enär det under alla förh å llanden m ås te a nses ni"ld

vändigt alt mäla den borgerliga ti den i timmar, s täller ma n 

den fordran på gradkronomctern, alt densamma sk aLl an giva 

tiden i så väl tid- som bågmått. Av den i hithöra nde fr agor 

av A. Repsold författade artikel , som å tergivils i häfte Y <~v 

» Annalen der H ydrographie » årgång 1937 och i "The HYClro

graphic Review >> Vol. XIV: 2 samm a år , framgår, alt grnd

kr'onom etern .lämpligast borde utföras som ett ur med st>x. 

visare, tre för b åge och tre för tid . Bågvisarna a nbringas i 

urtavlans centrum . Dessa lre visare göra va rd era ett Yarv 

betecknade .respektive 360° , 60° och 60 ', molsvara nde i tid 

r espektive 24 Limm ar, 4 timmar och 4 minuter, allt i mecle1t H!. 

3(-)0 ° -visarens uppgift ä r endast att an g i va antalet pc;_·i ode r om 

(i0° och m arkeringarn a för densamma äro därför sex, Yill;n 

betecknas 0° , 60°, 120° , 180°, 240° och 300°. Tim- och tid

minutskalan sitter excentriskt i urtavlan liks'Dm tidsckundslw 

lan. Sistnämnda tre skalor motsvara i utförande helt od1 

h ållet sk alorna på ett vanligt ur, på vilket timvi sa ren gör dt 

varv på 12 timmar. Till form a te t motsvar a de ungefär dl'n 

nuvarande .sckundskalan. Är t i mantalet mindre än 12 tim

mar (fm), står 360° -v isa ren till höger om lodlinjen, m en diu·

emo t till vänster om denna. om tima ntalet är större än 12 

timmar (cm )_ På så sätt blir gradkronometern användha r 

även son1 24-timmars-ur. 
Dc fördelar, som stå a tt vinn a genom användande av 

gradkronome ter tillsammans med mtutikal enligt bågmåthY

stem , k a nske lättast framgå av ett exempel. Antag, att nw n 
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Jll ed hjälp :w >> The i\autica l Almamtc " önskar bestämma en 

himlakropps räknade limvinkel t r, vilket är en förtberedande 

åtgärd vid ortbestämning, m ed hjälp av l. ex. flottan s >> Nzm

tiska Tabeller». Ilä rvicl måslc man först söka himlakroppen-; 

lim vinkel i Greenwich tg Gäller det solen är tg = G:\1T + E . 

1 fråga om planeter och fixstjärnor är tg = G:\IT + H. - RA. 

Samtliga dessa storheter mäla s för närvarande i tidmått. :\1cd 

hjä lp av det erhålln a värdet å tg beräknas ·därefter t r med 

utnyttjande av den räknad e longituelen Lr, som an givc.s i båg

må tt. Innan tr kan uträkn as måste således tr förvandJas från 

tid till b åge. t r begagnas sedan som in gångsvärde i tabell 

ve rket. Nyssnämnda förvand ling från tid li ll båge vore emel

lertid överflödi g, om ~amtliga ov:.mnämnda kvan titete r angå

ves i bågmått I nförandet av gradkronometer och enh clligt 

må ttsystem skulle salunda m edfö ra tidsvinst och minskad fel

räknin gsrisk. E nä r emeller tid ~ i stnämnda slag av kronome ter 

är en nykonstruktion, och l im kronom etrar ej kunn a omänd

ras för att fylla de nya kraven, skola säkerl igen flera tiotal 

år åtgå för en övergång, enär en sådan ej kommer att ver-k

ställas i någon s törre utsträckning unna t ä n i mån av n~ran

skaffning. Detta m edför å a ndra sidan, att nautikalen under 

övergångsticlen bör vara upps tälld på e tt sådant sätt, att efe

mer iderna kunna sökas mot en viss GMT, angiven i såväl båg

som t idmått, ehuru det -otvivelakti:-:;t för en innehava re av en

bart limkrono meter är möjligt a tt omedelba rt förvandla G~1T 

från tid ti ll b åge, och att därefter använda den funna kvan

titeten som argum ent vid ingång i nautik a lcn. 

Av det -ovan a nförda exemplet framg år bl. a . även att 

såväl so t- som planet- och stjärnobservation er erford ra upp

gioft om himlakroppens limvink el i Greenwich tg. Denna er 

haltes därvid ge nom räkning m ed hjälp av G~IT och n autika

lens uppgifter rörande storleken av kvantite terna E rcspck-
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tive R och HA. Uppenbarligen skulle det innebära en avse

värd tidsvin st , om n::mti·kalen direkt angåve solens, plmwters 

och fi xs tjärnors tg , isynnerhet om detta skodde i bågmatt. 

Härigenom bleve kalkylen .för att finna tg överflödig, och den. 

s:unma kunde utan förvandling direkt samma nstä llas m ed Lr 

för beräkning av tr . tg bör angivas enbart som västl ig lim

vinkel och ytterligare förenkling ernås, OJn jämväl longituden 

räknas västlig intill 360° . Avghes tg vid lämpliga tidp unkter 

GMT, skulle interpo lering till observationsögonblick et icke Ya

ra besvä rl igare än under nuvar ande förh ållanden beträffande 

övriga kvantite ter. En klas t skulle interpoleringen n aturlig l

vis vara fö·r fixstjärnorna på grund av dessas rin g:1 r ekta seen

sionsförändring. Förändringen 8V dessas t g i förhållande lill 

GMT är nämligen endast beroe nde av elen kontinuerligt och 

komtant föränderliga differensen mellan m edeltid och stj i1rn 

tid. 
Förslag h a va därför väckls, att mot argumente t GMT i 

nau tikalen direkt tabellera himlakPopparnas timvinkel i Gret·n 

wich istället för de nuvarande uppgiftern a angftencle rektasct·n 

s ion och tidsekvation m. m . N:mtikrLler enligt denna s. k . 

Greenwi ch-timvinkelmetocl h ava också utgivits och pröva!~ . 

sär skilt fö r luftfar tsändam åL E n avgjord n ackdel är en dY 

lik nautikals stora sidantal. För att n edbringa detta har m an 

försökt vissa förkortade m etoder , viJ.ka dock nödvändiggöra 

införandet av hjälptabeller eller an dra å tgärder , som i sin tur 

r educera metoden .~ ursprungliga fördelar. 

~Cpps tälles emellertid en nautikal enligt el en ovan angi -

n a Greenwich-timvinkel-meto-clen bortf:lller fordran på en om

konstruktion av kronometern , ty Gi\1T ingår inte längre i n:t

gon kalkyl, utan tjänar end ast som argument vid uppsökandl'l 

av ta. Uneler sådana förhållanden bibehålles elensamma m ccl 
b 

fördel i tidmått i överensstämmelse med den borgerliga ti den . 

E tt elyl ikt uteslutande av GMT ur kalkylen m edför cntell er tid 

även and ra fördelar. Ett angivande av himlakroppars lint 

vinkel i Greenw ich inbegriper nämli gen samtidig t e tt tabel l!'

rancle av såväl rektascensionsförä n clringen som el en kontin uer-
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liga förskjutningen mellan n1.eclelticl och stjärntid , varför be

greppen r ektascension och vårdagjämningspunktens limvinkel 

(stjärntid) förlora sin be tydelse för den prakti ska navigationen. 

Navigationens problem återföras genom m etoden - bild · 

likt tala t - t ill m eridianen över pol en . Dess princip torde 

även kunna uttryckas på följande sätt. E med a n en astronomisk 

observation utföres mot en synlig himlakropp b öra n autika

lens samtliga uppgifter , i likhet m ed dek lina tionen, även av

se denna himlakropp utan förmedling av begrepp sådana som 

tidsekvation och r ektascen sion, vilka bestämmas av m edelso

lens, respektive vårdagjämningspunk t en s osynliga belägen het. 

Att GMT, som likaledes är b eroende av medelsolen s lä(re an-o , 

vän des so m argument , spelar en underordnad roll. 

Om förslagen rörande e t t enh etligt m åtlsys tem fö r navi 

ga boriskt bruk sloge igenom m era allmänt, antingen i kombi

nation med ett införande av gradkronometer eller el t tillämpan . 

de av Greenwich limvinkel-me loden i en eller anna n form, in

nebure de tta vid användandet av ovannämnda flottans ,, J'\au· 

tiska T abeller », och även dc flesta a ndra tabellverk, under a lla 

förh ålland en enelast en övergang till ett enklare beräknings

sätt av lg , vilket skulle betinga nya formulä r till n aYigerings

journaler , m en ick e m edföra förändringar i sjä lva tabe llverk en 

Såsom ett exem pel på mwtikal med förändrad uppställ

ni ng i ovan an tydd riktning, m~'\. n ä mnas den enge lska , The 

Air Almanac 1937 » (Air Publi calion n:o 1602). D!!nsamm a 

består av tuä delar inn eslutna i en pärm, en del bunden i 

~-ärmen och avsedd för fler årigt bruk, och en andra del enli gt 

l:osbladssys tem, innehållande löpande as tronomi sk a uppgifter , 

1 detta fall för ticl en l ok tob er--31 december 1937. 

.. Beträffande sol , m~me, Venus, Mars , Jupiter och Saturnus 

ar Greenwich-timvinkel-m ctodcn tillämpad i full utsträckning. 
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För sol och m åne angives sålund a limvinkeln i Greenwich sa 1n l 

deklinationen för varje timme, och belräffandc de fyra pt.1. 

n e tern a tör va r 6 :e timme GMT. Proport ionalparter återfinna~ 

i den bundna delen. ~fed avseende på fixstjärn orna har n~-, ~

nämnda metod däremot ick e tillämpa ts, antagligen för att halb 

~ idantal et inom för luftfar tsändamål praktiskt använd bara 

grä nser. Härigenom har naturligtvis en del av metodens liir 

dclar gå tt förl orade. men det tiilämpade system et medför dock 

fö r bättringar. Medtagna äro dc femtio för n a vigatorisld h ru k 

mest användbara stjärnorna. För att unelerlätta bcri knandet 

av dessas limvinkel i Greenwich angives >> s tjärntimvin keln 

(Internalional Hyclrographic Bulletin sid. 172 i årgång 1\):\7 

n n vänder uttrycket >> Sidcra l Hour .-\.ngle, SHA >> ) för varannan 

dag, m eda n vardagjämningS]}Lmktens limvink el (stjärnli dm) 

i Greenwich ~1ng ives för var lO:c minut Gi\fT. Ny.ssnäm nth 

~tjärntimvinke l definieras såsom himl::lkroppcns västliga li m

vinkel från vårdagjämningsp unktens övre meridian, och iii· 

därför samm a kvantitet som 24 timmar eller 360° , min sk ndt' 

m ed himlakroppen s r ektasccnsion, vilken ju räknas ostl igt f r ~11 1 

samma meridian . 
Som en följd av vad sagts blir sålunda 

stjärnans limvinkel i Greenw ich = vårdagjämningspu nk

tens timvinkel i Greenwich + stjärn timvinkeln. 

Den deklination som angives för sol och stjärno r erford

rar ingen proportionering, men for övriga himlakroppar fi n· 

nas proportionalparter utsa tta å m ellanrad på vanligt sätt. Ett 

uppslag omfattar två dagar: på ena sid an de 50 fixstjärn orna 

och på den andra sol, m åne och ovan angivna planeter. 

Denna nautikal är, som titeln angiver , a vsedd att till go

dose luftfartens behov. Det tillämpade systemet m edför 1' i 
s törre noggrannhet än att fel på ända upp till fem distnnsmi 

nuter kunna uppslå i ortlinjens liige - oberoende av obser

vationsfeL I föreliggande fonn kan publika lianen n ::t turligl · 

vis användas även till sjöss , men principiellt sett torde m~111 

därstädc-s böra kräva, att maxim.ifelet, även uneler ogynnsam

ma förhålland en , ick e ÖYcrstiger en hnlv distansminut. 
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Observationsfelets betydelse uicl ortb estämning . 

Professor \V. Im mier, vi lk en redan Licliga re vid u pprepa dc 

~illfällen beha ndb l radiopejlingens karaktär och egenskaper, 

]1ar i >> Annnie n der Hydrograph i e und JVIari L i men 1\ietcorolo

,,.ie >> , häfte x oktober 1907 , å nyo belyst dclla äm ne denn" o·an•r 
V · · ' L- ~ lJ D 

närmast i avsikt alt un de rsök a radiopejlingens betydelse för 

ortbes tämning t ill sjöss och i ltdl en i konkurrens med den 

as lrrmomi "ka observationen . Under sökningen h a r begränsats 

till en an ::1 ly" av dc ekvat ioner , som belingas av vid bå da fö r

faring ssätten o från komliga observa tion sfeL slutledningarna 

ä ro intrcssan la o·ch hava principiell innebörd . 

Etl mätningsfel i en astronomi sk h öjdob servation inn ebär 

en parallellförflyttning a v motsvarande ortlinjc. Denna för

fl yttning uppgår till det anlal sjömil , som angives av felets 

storlek i b{tgminuter och sker i rik tning mot eller fr fm himla

kroppen , beroende p å felels tecken. Pf1 grund av delta direkta 

samband blir , vid ortbestämning genom tva höjder , el en fyr

hörning (felfyrhörn ing), som bildas av de m ol re~peklive höj

der svarande or tlinjerna en parallellogram. Är asimutdiffe 

rensen 90° , blir felfyrhörningen en reklangel eller en kvadrat. 

Att saken gc:sla ltar sig på detta en kla s~itt heror pft, att såväl 

höjden som distansen mälas i bågmått på storcirklar. För

hållandet mell an vinkelfelet och or tlinjens förskju tni ng ~ir så 

lunda det enklast länkb:ua. Följaktligen iir ~iven den in 

verkan observationsfelet k an hava på or tlinjernas skä rnings

punkt lätt all bedöma. 

Annorlunda ställa sig fö rh{ll !::mden a, om man unelersöker 

vinkelfelets inverkan vid tagan del av krysspejling. Det nyss 

påvisad e enkln förhållandel mellan fel i vinkel och däremot 

direkt svarande förflyttning av or tl injen ålerfinnes icke. Fe l

fyrhö rningen har icke här någon beshimd form utan är b e

roende av såväl bäringen till som avs lftnd ct m ellan dc pejlad e 

för-cmålen (pcjlbascn ) . De tta s akfö rhållande fÖl'svfu·ar i hög 

grad beclöm.ande t, vilket blir olikartat från fall till fall. 

Antag alt P (fig. l ) är observationsort p ~t en plan yta, att 
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Pl\I är mcdi::mcn genom P, och att C och B äro racli-Jpcjlade 

sändare samt CB = e pejlbas. Antag vidare, a tt p cjlbasp 11 , 

förlängning skär meridianen under vinkeln k samt at t bäring

arna till C och B äro· respektive p 1 och lh Vinkeln vid P i 

triangeln CPB blir då p 1 - p" = a eller skillnaden mellan hii

r ingarna (as imu tdifferensen) . Denna d ifferens kan även ut

tryckas såsom a = 180° - (fJ + y) om vinkeln vid C är 1 
och vid B är fJ. Vidare är y = l 80° - k + p 1 och fJ = 
k - p 2• Triangeln CPB best~immes all tså av kvantitetern a e, 

fJ och y. Är pejlbasen given är det ändamålsenlig t att anse 

läget av varje punkt inom sändarnas område vara beroende 

av värdena på fJ och y (fig. 2). 

Sättes BP = c bli de rätvinkliga koordinaterna för P, 

med B såsom origo och pejlbasen såsom x-axel 

x = c · cos fJ och y = c · sin fJ. 
. . .. . sin y 

Enhgt sinusteoremet ar emellertid c= e -.-. Insät tes 
sm a 

detta värde på c i uttrycken för x och y erhålles 

cos fJ sin J' h sin (3 sin y 
x= e . oc y= e . . .... (1 ). 

s1n a sm a 

Ändra sig nu fJ och y med 6. fJ respektive 6. y, blir ändringen 

i a 6. a = - 6 (3 - 6. y. Punklen P kommer bärigene m 

att förflyttas till P 1 (11g. 3) ett stycke 6. p = 1/ 6. x 2 + 6. '/· 
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Ur ekva tion (!) erh å ll es 

-sin fJ sin y 1\ R 1 
cos fJ cos y 

6 x = e · . · u, , 1 e 
sin a sin a 

6 y = e· 

där 6. a 

/ 
/ 

c os 
-e. 

cos fJ sin y 

sin a 

(3 sin y cos a 
sin ta 

6. a ; 

si n (3 cos y 

sin a 

-e 
sin (3 sin y cos a 

sin ~a 
6 a 

- 6. (J -· 6. 1 ska ll insät tas. 

/ 
/ 

/ 
/ 

y \ 
\ 
\ r , 
\ 

x r \ 
B~--~----L--~-2c 

!3 

Fig O. 

Först tages det enkla fall som inh·äiTar när ändringarna 

(fel en) i (3 och y d. v. s. 6 (3 och 6. y äro lika stora och 

härröra från en förskjutning i samma led. y minskas då 

med samma v~irde varmed (3 ökas (jfr. fig. 4). Följaktligen 

bl ir 6 f3 = 6. och 6. y = - 6. och därigenom 6. a = O. 

Geometriskt sett betyder delta att punkten P förflyttals ut

efter den cirkellinje som bestämmes av periferivinkeln a och 

den korda, vars längel är lika med pejlbasen e. Riktningen 

av förHyllningen angives av vinkeln P 1PB = y (fig. 4) enär 

P1P är tangent till cirkeln i punkten P. 

Om nyssnämnda värden insättas på 6. övergå ekva

tionern a (2) sålunda till 
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L x e· 
sin (3 Sin y-

6 
cos (3 cos f 6 - - e 

sin a sin a 

cos (y- (J) 
L ; - - e 

sin a 

c os (3 sin f Sin (3 c os ,, 
D. 

l 6 6 y = e - e . 
sin a Slll a 

Sin (y - (3) 
6· - e 

Sll1 a 

Genom addering och ln·adrering erhåll es längden aY fö r
flyttningen 6 p = c . cosec a . 6 . Enligt fig. 4 är vidare 

PP1 2 6 hl" pp ultryckl i båge 2H. =e cosec a. Enör ')H c; = 360o . lr 1 

- l 

s =- e . cosec a · sin 6 ..... (3) 

Kvantileten s, vilken här lä mpli gen torde kunn a ben ii m
n as f el i sid n, är sålunda beroende a v usimutdi fl erensen me n 
oberoende av bäringens storlek. 

Kan man vid ortbestämn ing förmedelst radiopejling alltså 
förutsälta pejlfel av samma slorlck och begångna i samm a led, 
vi lket är fallet t. ex. med fel härrörande från viss placeri ng ~1 \' 
pejlramen eller vid begagn a ndct av felaktig kompasskorrek
tion , uppträder en konstant bäringsförskjutning i samma led 
som felens, så länge en och samma kurs styres. H.csul t:il ct 
härav blir e tt fel i sida s vilket, förutom av basen c, end :1 sl 
är beroende av bäringsdifferensen a. Cirkelortlinjens lä ge in 
flu eras emellertid ej av lik a stora och i samma led b cgangna 
pejlfel i bäringarna. 

l\'Iin s la fel i sida crh[Jllcs om a är D0° . el. v. s. när bärin g tr· 
na äro vinkelräta mot varandra. s växer om a blir sli\r re 
eller mindre än 90° . Om pejlfelet 6 = l 0 blir det mi n~ ln 
värdet a s = e. sin l o = 0,0175. c ell er l 3/.Jc % av pejlbasens 
längcl. Önskar man crhalla min s ta fel i sida ,skall m an ':a l ~~ n
cla välja en observa tionso rl på samma avstå nd från b ådn '·'111 -
dtarna och samtidigt ,så b elägen, a lt pejlbasen är dubbe l! ' 11 

lång som observationsorlens avstånd från dcn.samma. K u n· or 
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fö r konstant fel i sida äro cirklar (as imutdiffet·enscirk lar) ge-

no'111 pejlbasens ändpu nkter. 
Antages nu vidare att 6 (3 = 

6 r = 6 d. v. s. att såväl (3 
som r erhålla tillskottet 6 äro 
pejlfelen även nu lika, men hava 
begåtts i olika led. Härigenom 
ändras a till (a - 2 6 ), vilket 
innebär, att observatören skenbart 
förflyttas från den cirkelortlinje 

l 
l 
l 

/ 
l 

l 

----- P' // ),, 
/ . Lip 

(as i m utdi1Terenslinje), vars läge be
stämmes av a till den som bestäm

mes av (a - 2 6 ) (fig. 5). Denna förflyttning torde lämp
ligen kunn a benämnas fel i avstånd, enär den vanligen in
verkar på observationsortens avstånd från pejlbasen. 

Avståndet mellan två likaasimutkurvor kan i enlighet m ed 
va:d som påvisats i en artikel rörande pejling av himlakroppar 
i TS 1928 sid. 733 angivas såsom 

d p = da · C'OSeC a · t<g h 

där h betecknar punkten P:s höjd över sidan BC i triangeln 
BPC. Uttrycket gäller sfären. I anslutning till den plana 
triangeln i fig. 2 kan uttrycket skrivas 

dp = da · cosec a · y eller 
dp = 2 6 · cosec a · e · sin (3 · sin r · cosec a 

där siffran 2 är betingad av övergången från likaasimutdiffe
renskurvan a till molsvarande cirkel a - 2 6. Med utnytt
jande av ekvation (3) blir 

dp = 2 s · sin (3 sin r cosec a. 

Önskar man beräkna felfyrhörningens yta blir denna 
1/c , · s · dp eller 

f = s2 sin (3 sin r cosec a .. .. . (4). 

De med fel behäftade radiobä ringarnas skärningspunkt 
ligger emellertid ej på normalen till asimutdifferenskurvans 
tungent i punkten P, utan förflyttas all tmer i förhållande till 
denna, ju mer orten P förHyllas i riktning mot B eller C. 

Tidslcrift i Sjöväsendet. 30 
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Denna förfly ttning kan bestämmas med hj älp av ekvation (2) 
om i denna insä ttes 
6 (3 6 r = 6 och 6 a = - 2 6 . Härigenom erh ålles 
6 x = e 6 cosec a(- sin fJ sin r+ cos fJ cosy + 2 cos(Jsin yco t a) 
Ii y e 6 cosec a (cos fJ sin y + sin fJ cos y+ 2 sin fJ sin y cot a) 
eller 
6 x s (- cos a + 2 cos fJ sin 'Y cot a) 
6 y s (s in a + 2 sin fJ sin r cot a) 
eller 
6 x = s cosec a (sin fJ cos fJ - sin y cos r) 
6 y = s cosec a (sin fJ sin (3 + sin r sin r) 
ur vilka ekvationer kan erhållas 

p = s J/ l + 4 sin fJ sin y cot a cosec a .. . (5) 
Den vinkel, som bildas mellan s och p kan visas Yara 

cot (p, s) = 1/ 2 (cot r -- cot (J ) ..... (6) 
Denna vinkel (p, s) är emel-

lertid lika stor .som den vinl-:el 
linjen från P till pejlbasens milt
punkt (M) bildar med denna bas 
(fig. 6). Därmed är även en en
kel geometrisk konstruktion gi
ven. Riktningen av s såsom tan
gent till ortlinjen i viss punkt är 
känd. Önskar man utröna rikt-

B 

ningen av p skall man sålunda Fi'3 - 6 . 
först söka den vinkel linjen Pl\1 
bildar med pejlbasen och därefter avsä tta den funn a Yi n
keln som skillnad i riktning mellan s och p. Kurvor tör 
kml.stant riktningssk illnad mellan s och p äro allts~t räta lin
jer genom basens mittpunkt. s och p äro vinkelräta !ll Ot 

varandra endast när P ligger på pejlbasens mittpun h Is
normal. Ju mer observatören närmar sig den ena eller 
andra sändaren, ju större blir riktningsskillnDden m ellan 
s och p. Kurvor för konstant vinkel mellan pejlbasnon nn1 
och s bliva hyperbelgrenar genom sändarna. I punkler be
lägna på pejlbasens mittpunklsnonnal eller på basen sjäh · iir 
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s vinkelrät m ot n or mal en . Kurvor för kons ta n t vinkel m eliflen 
p och n or mal bli av tredje grad en. Dessa k urvo r kunna emel
lertid kons trueras, o~n för va r 5 :c g rad, dc k u rYor som repre
sentera konslan t r ik tn ing av s, saml de räta l in jerna genom 
pejlbasen~ mi llpunk l, in ri tas i diagram på samma sä l l som 
kurvor för konstant vinkel me ll an s och p , och dessa kurYors 
skär ningspunk ler därefter sammanbindas. Hiktningen av p 
är para llell (rik ln ingsvinkel = O) m ed nor mulen (allts;t vin
kelrät mot pcjlbasen ) i pun k ter på själva normalen men även
ledes på siclan om denna, om ob servationsorten är heiägen på 
den halvcirkclor tlinjc, för v ilken a= ~)0 ° . I denna halvcirk els 

Tabell l. 

r==---1 Värdet av p och s under förutsättning att 

s== e· cosec a sm 6 ; p = s J/ l + 4 sin f3 sin 1 cot a cosec a; e= 100; 6 = 1°. 

f-J = 
10° l 20° l 30° l 40° l 50° l 60° l 70° l 80° l 90° l 100° l 110° l 120° l 

p. l 
-----; 

10' 29.75,48.55165.90 81.25 94.10 1104.111111.00 1114.471]14.47 111.00 104.11 94.10 
20 9.94 14.49 , 18.62 :32.18 25.07 27.20 1 28.5 1 i2s95l 28 51 27.20 25 07 22 18 
30 5.57 7.51 9.24 10.69 11.81 12.59 ...2..~1JT981 12.59 11.81 10.69 9.:24 
!O 3.83 4.97 5.75 6.48 7.02 7.351 7.46 7 35 7.02 6.48 5_75 4.97 
ö() 2.93 3.54 4.05 4.45 4.73 4.8714:87 4.73 4.45 4.05 3.54 2.93 
~ 2.41 2.78 3.08 3.31 l 3.44 OE: 3.44. 3.31 3.08 2_78 2.41 

2.09 2.3:) 2A7 2.58 2.641 2.64 2.58 2.4 7 2.30 2.09 
~ 1.88 1.97 2.06 1 2.10 ["'2;2;,!._ 2.10 2.06 1.97 1.88 

J .75 1.75 J.75 1.7fi 11.75 1.75 1.75 1.75 

:~ L67 1.57 1.51ll_,!d 1.51 1.57 1.67 
1.63 1.43 l .32 1.32 1.43 1.63 

.11() l --
13{) .62 1.30 l l' 16 1.30 1.62 

1.63 l.l4 1l~ 1.63 
Il{) -

l.62 o-:99' 1.62 
•'l() 

1_.47 - 1:-47 

s 

10.05 

5.10 

3.49 

2.72 

2.28 

2.02 

1.86 

1.77 

1.75 

1.77 

1.86 

2.02 

2.28 

2.72 

3.49 
_ 09o 510 ' 'l)~ 
~~~~~~~1~1~1~11_0.05, 
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innerområde bli riktningsvinklarna för p negativa och ti llt ag ~\ 

i storlek upp till 90° vid närmande tilt pejlbasen. I yller0 111 _ 

råd et åter bli riktningsvinklarna positiva och äro 90° , n ii.r ob. 

servatören har sändarna i rät linje. 

Tabell l ger en översikt av de procentuella felen p och s 

vid olika pejlingar. F elen äro ordnade eft er stigande viinlcn 

för a och (J. Värdet på y kan erhållas ur ekvation y = 18Qo 

- a - (J. De inramade värdena motsvara fallet fJ = ;· och 

avse sålunda punkter på pejlbasens mittpunktsnormaL Tabel

len är vidare uppgjord för 6 = l 0 och e = 100. T nbell

värdena variera i proportion till /), , om 6 g i ves ändra l Yärde. 

Användes annan pejlbas än 100 skola Yärdena mult ip liceras 

e 
med faktorn 

100
. 

I fig. 7 angivas värdena grafiskt. Figuren visar pej lba

sen samt de från sändarna utgående räta linjerna för var fe mte 

grad. De .genom sänd arna gående asimutdiffer enskun urna 

äro tecknade för var tionde grad. Högra delen av figuren illu

strerar a vståndsfelet, vänstra delen sidfelel. De grova hel

dragna linjerna äro kurvor för kon stant p respektive s. Dessas 

talvärden angivas av inom parantes stående siffror p [t k ur

vorna, vilka äro cirklar genom sändarn a för s och algebraiska 

kurvor av åUonde graden för p. 

Den allm änn a formeln (2) kan även skrivas 

6 x - ~ (- sin y cos ?' 6 fJ + cos fJ sin fJ 6 y) l 
s m ·a 

6 y = ~ (sin y sin y 6 fJ + sin (J si n fJ 6 y) [ . 
sm a 

varav följer 6 p = 

. (7 ) 

~· j/ sin2 ?' 6 fJ 2+ 2 si n fJ sin y cosa 6 fJ 6 y+ sin 2 jJ · 6 Y~. 
s m- a 

Antager man a tt radiopejlingens noggrannhetsgra d in· en 

funktion av avståndet till sändaren, emedan pejlingen utföres 



\V. Immler: 

Seitenfehler 

e • 1oo J ( s· e cosecu s1nd = (const) 

----- e~ s· s1n d cosec d = cons t 

s " l ------ y = s st n {J Stfl )l coseu1 , eons! 

Fehlergleichungen der Funkortung. 

Fehler der Funkortung 

d = 1" 

Tie{enfehler 

e 100 1 r p= e coseca Slnd V1+4 5in,G sm r cotg d cosecd ""( cons t) 

p= l ' ----le" ps1na cosecd =const 

V 1+4stnt1 smr cotga coseca 

p·,·---- --- Y" r==='p~s,~n~/J,;s~m-'=y='c~os;,ec~tl~ = eons! 

v1~4 si nt3 sinycotq a cosecd 
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vid Jjudm inimum, kan man sätta 6 fJ proportionell med av-

ta"ndet Lill B t. ex. 6 fJ = ~ · 6 = sin y· l', och på mol-
s ' . e sin a 

S
varand e sätt 6 y = sin fJ · 6 då formeln (7) övergår till 

sin a 
e 6 

1\ x - ( - sin 2 
"' cos '' + sin 2 fJ cos (J) u , - sin3a l l 

e 6 ( . 3 . s (J) 6 y = -.-3- Slll y + Sll1 • 
sm a 

ur vilka ekvationer s och p kunna beräknas enligt ovan. 
Härvid är 6 det fel, som uppslår i den liksidiga triangeln 
b = c = e. Minustecknet gäller om felpejlingama göras i 
samma led och plustecknet, om de ske i motsatt led. 

Ovanstående felekvationer äro av intresse huvudsakligen 
för a tt avgöra, huruvida ortbestämning genom radiopejling 
eller astronomisk observation är a tt föredraga. I det senare 
fallet är felekvationen synne;pligen enkel som ovan antyUJS. Fe
len bli dir ck t proportionella mot noggrannheten i höjdmät
ningen. Antager man, att denna är l ' = en distansminut, är 
en as tronomisk observation att föredraga, när felet vid ort
bestämnin g genom radiopejling börjar överskrida denna gräns. 
Utgår man sålunda från att felet i sida s och i avstånd p vid 
radiopejli ng ej få överskrida en distans.minut inställer sig frå · 
gan: hur lång är i dylild fall pe.ilbasen , och på uilJ,:et avstånd 

från denna be/inner sig mottagaren'! 

Skall till alt börja med värdet på s ej överstiga en elisinas
minut erh ålles ur formel (3) 

e = s · sin a · cosec 6 med s = l' 
och genom insä ttning av detta värde på c i formel (l) 

y = s · sin ~ sin 1 cosec 6 . 

:\fot dessa <'kv:Jtioner svarande ta lvärden för e och y fram
gå av tabell 2 och kurvor återfinnas i vänstra delen av fig . 7. 

I -~ab ell spalten längst till höger ang ivrs Yärdet på pejlbasen e, 
11.ar felet i sida s ej skall översliga en minut. Jn mindre bä
l'Jngsdiffercnsen a är , desto mindre måste h:1sen vara för a lt 
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Tabell 2. 

==============================~~
 

Värdet av y och e cmder förutsättning att . 

s = 1'; 6 = 1 o; e = s . sin a . cosec 6; y = s · sin P • sin i' • cosec 
6 
~ l y l 

1
- p - l 

a 10° 1 20° l 30° l 40° l 50° l 60° l 70o l 80° l 90° l 100° l 110° 1120° e 

100 l 3.4 9.8 18.4 28.2 38.0 46.6 1 53.0 l fl6..!,11 56.4 53.0 l 46.6 38.0 ~ 
5.0 12.6 2l.9 l. . 20 

l 
3 9 41 2 48.9 1 53.8 1_55_6 53.8 48 9 41.2 31.9 19.6 

30 6.4 15.0 24.8 34.6 43.2 49.6 53.0 1 53.0 49.6 43.2 34.6 21.8 28.6 

40 7.6 17.0 26.9 36.3 43.9 1 48.9 1~1. 48 9 43.9 36.3 26.9 17.0 36.8 

50 8.6 18.4 28.2 36.8 43.2 46.6 1 46.6 43.2 36.8 28.2 18.4 8.G 43.9 

60 9.3 19.3 28.6 36.3 1 41.2 f43.0 4l.2 36.3 28.6 19.3 9.3 49.4 

70 9.8 19.6 2s.2 34.6 38J!J380' a4 6 2s.2 19.6 9.8 53.8 

so 9.9 19.3 l 26.9 l 3t.9 l sa]] 31.9 26.9 19.3 9.9 56.4 

9o 9.8 18.4 24.8 2B_:~J28.2 24.8 18.4 9.8 57.3 

100 9.4 17.0 
1

1 21.9~]] 21.9 17.0 9.4 56.4 

110 8.6 15.0 18.4118 4 1 15 o 8.6 53.8 

120 7.6 12.6 ii4j3 12.6 7.6 m 

~
-- 43.9 

130 6.4 _ 9.8 9.8 6.4 1 
36.8 

140 5.0 l 6.7 5.0 

1
- m 

150 .2:!.. 3.4 

l 1

19.6 
16o ..l;Z...I 9.9 
170 

felet i sid:i ej skall bli slön·c än 0\·an sagts. Den slörsta ba_

sen nämligen 57.3 distansminuter , erhålles vid en bäring~d d

fer~ns a ' 90° . S ~tväl fJ som. y äro då 45 ° och pejlb~hcns 
avstånd iir samtidigt y = 28.6 minuter. De övriga sifferd1r

dena i tab. 2 gälla y . Är pejlbasen större än tab ellen a ngi ve r 

för dc olika fallen , blir felet i sida alltid större än en distans· 

minut under förutsättning, att pejlfelet 6. = l 0 . Om hasen 

å andra sidan är större än tabellen angiver , kan naturligtvis 

felet i sida reduceras till en distansminut, om pejlingsfelet 6 

l I f . 7 .. l· jj'\"01 = 1° kan reduceras i motsvarande grac. 1g. aro -.t . 

för c = konstant desamma som ovan nämnda kuryor J'ii r ;~ 

- konstant ; dock hava de annan parameter. Kurvor Jiir 
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::::::: konstant äro streckdragna i figuren. Såsom framgår av 

tabell l erh ålles det förmånligaste avståndsfelet om hänsyn 

samtidigt tages till felet i sida, när a = 90° , d. v. s. när ort

linjen är en h alvcirkel. Avståndet till pejlbasen är störst, när 

den rätvinkliga triangeln är. likbent då y = Vz e. 

Skall å andra sidan den fordran uppfyllas , att p = en 

distansminut, kan man uttrycka pejlbasen e såsom 

p · sin a · cosec 6 

e =~========================= V l + 4 sin fJ · sin 1 · cot a · cosec a 
och 

p · sin fJ . sin y · cosec 6. 

y= J/ l + 4 sin fJ sin y cot a cosec a . 

med p l' 

Tabellerna 3a och 3b a ngiva siffervärdena för e respektive 

Tabell 3a. 

Värdet av e under förutsättning att 

p . sin a cosec 6 

p = l'; 6 = l •; e = ~========================= V l + 4 sin f3 sin y cot a cosec a 

l e. 

l 
________ p ______________________ ___ 

a wo l 2oo 1 30° 1 40° 1 soo 1 60• 1 70• 1 8oo 1 90° 1 1 oo• 1 no• 1 120° l 13o• 

IO• l 3.4 2.1 1.5 1.2 1.1 l 1.0 0.9 1 0.91 0.9 l 0.9 1.0 l 1.1 l 1.2 

20 1 10.1 6.9 5.4 4.5 4.0 3.7 3.5 Q] 3.5 3.7 4.0 4.5 5.4 

30 18.0 13.3 10.8 9.4 8.5 7.8 -~~ 7.7 7.9 8.5 9.4 10.8 13.3 

40 26.1 20.6 17.4 15.4 14.2 13.6LTh"II13.6 14.2 15.4 17.4 20.6 26.1 
5
0 34. l 28.3 24.7 22.5 21.1 20.5,20.5 21.1 22.5 24.7 28.3 34.1 

so 41.4 36.0 32.5 30.3 29.0 Gl 29.0 30.3 a2.s 36.0 41.4 

~ 47.9 43.5 40.6 38.7 ~ 37.8 38.7 40.6 43.5 47.9 

90 53.2 50.6 48.7 47~.7 [.!II) 47.7 48.7 50.6 53.2 

100 5
7.3 57.3 57.3 ...2..72_ 57.3 57.3 57.3 57.3 

60.0 63.6 66.21 67.2 66.2 63.6 60.0 

~~~ 61.5 68.3 ..:!_6.o 1""76.o 1 6s.3 61.5 

61 .81 77.11 86.i:öl 77.1 61.8 
130 
14.o 61.4 _.!7.2,.18-iT 61.4 

150 
61.7l ,ot.a 61.7 

16Q ~1687'1 
~--~----~---~---~----~--~--~--~--~~ --~--~--~ 
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Tabell 3b. 

Värdet av y under fö rutsättning att ~ 
p sin {J sin f cosec 6 

p = l'; 6 =lo; Y= v l + 4 sin {J sin f cot a cosec a 

l y. -------

l 
/3= ---------

a 10• l 2CJO l 30° l 40° l 50° l 60° l 70° l soo l 90° l 100° l 110° l12()o I 130o 
l -

10° 1.1 2.0 2.8 3.5 4.1 4.5 4.8 1 5.0 l 5.0 4.8 4.5 4.1 3.5 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

l60 

2.6 4.4 6.0 7.3 84 92 9 6r4-:sl 9.6 9.2 8.4 7.3 r:-4.0 7.0 9.4 11.3 12 8 13.8 14.3 .3 J 3.8 12.8 11.3 9.4 

5.4 9.5 12.7 15.2 17.0 1 18.1 ~"' .l 17.0 15.2 12.7 9.5 

6.7 11.9 15.9 18.8 20.8 ~~ 21.8 20.8 18.8 15.9 11.9 G.7 

7.8 14.0 18.8 22.1 24.11 24.8 24.1 22.1 18.8 14.0 7.8 r:-8.7 15.8 21.3 24.9 26.7 .7 24.9 21.3 15.8 87 

9.4 17 3 2H.2 21.0 i2s'I. .o 23.2 17.3 9.4 

9.8 18.4 24.8 28.2128.2 24.8 18.4 9.8 

9.91 18.7 1258@:!. 25.8 18.7 9.9 

9.8 19.0 ~1 26.0 19.0 9.8 

9.5 119.61~;2,. 19.6 9.5 

8.9 ...!:~11 9.6 8.9 

8.3 l 18.4 8.3 

d~-s~ l l 

y vid fordran p = en dis tansminut. Basen c växer m ed bä

ringsdiffercnscn a. På högra delen av fig. 7 äro kurvorna !'ör 

c = konstant ävenledes identiska med ovannämnda k myor 

för p = konstant, m en hava annan parameter. Kurvorna 

för y= konslant äro även här sh'eckidragna med grova linjer. 

Fördelaktigaste värdet p å y visar sig även nu vara y = 28.6 

dis tansminuter vid en bäringsdifferens a= 90° som motsvar:lf 

basen c= 57.3 d. v. s. y = ljz c. Enelast i denna p unkt. vii· 

ken är den likbenta och rätvinkliga triangelns spets, är fel

fyrhörningen en kvadrat. Är a > 90°, vilk et inträffar i om

rådet inom halvc irkeln , avtager visserligen avståndsfelet , m en 

6.0 

7.0 

5.4 

l 
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sidfe le t till tager . l ytterområdet däremot växa så väl avstånds

som siclfel, de t förra h as tigare än det senare. 

Dessa förh ållanden framsht ännu tydli gare, om m an be

räknar felfyrhörningen s y la, vilke t kan sk e med form eln 

y = 2 e2 sin2 6 cosec3 a sin fJ sin y (l + cos 2 a). 

Tabell 4 visar felfyrhörningars talvä rden . Dessa äro sm{t 

i sändarnas närh et, enär divergensen m ellan riktningslinjerna 

till sändarna där endast är liten . Med avseende p å punkter 

på m itlnonnalcn förek omma de minsta fyrhörningarna kke 

då a = 90° utan som framgå r av tabellen då a = 105° 32', 

vilke t visar a tt värdena för p inom h alvc irkeln (a > ~)0 ° ) 

av taga hastigare än värdena för s tilltaga, uneler de t a tt båda 

dessa värden tilltaga, samtidigt som felfyrhörningen krafti gt 

växer, i området uta nfö r halvcirkeln. Ä andra s idan är fyr· 

hörningens storlek mycket beroende av vinkeln mellan p oeh 

s. Ku rvan för fyrhörningens r ela tiva minimivärde ligger ej 

långt från cirkeln a = 105° 32'. F ör lwdömanclet 1a v even

tuell t or tfe l är dädör storleken av fyrhörningens y ta icke en

sam utslagsg ivande, utan .hänsyn m åste även tagas till ytans 

form, vi lken just betingas av nyssnämn da vin k el m eJJ an p och 

s. Enär fyrhörningen blir långsträckLar·c ju större skillnaden 

är m ellan p och s, m åste b edömandet föl jaktligen sk e ute

slutande m ed ledning av värdena på p och s. 

För ortbes tämningsändamål kan radiopejlingens och elen 

as tronomiska observa tionens r espektive förmåga till ko nkur

rens, uneler ovan givn a förutsä ttningar, sam manfaltas sålund a. 

Radi opejlingen är basbunden , el. v. s. beroende av p ejlbasens 

längd. Den astronomiska observation en är h elt obunden av 

bas . Det b ästa r es ulla le t ernås m ed radiopejling, när observa

tören befinner sig p å elen halvcirkel, för vilken asimutdiffe

rensen är 90° . Skall emellertid felet i best ick et därvid icke 

övers tiga en distansminu t, k an observatören s avs tånd fr ån ba

sen vara h ögst y = % c och samtidigt får pcjlbasen hava en 

längd av h ögst 57.3 sjömi l. Är pc.ilbasen längre. bli r sid- el

ler avståndsfelet alltid större än en sjöm il, a lltjämt under för-
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Tabell 4. 

e= 100; 6 

Värdet av Y u nder förnt sä ttning a tt ~ 
1 o; Y = 2e" cosec"a sin' 6 s in p s in i ' ( l + cos2a . 

y 

----------------------p-=--------~ 

a JOo 1 20° 1 30° 1 40° l 50° ~o l 70' l 80° Il 90° l 100° l 110° 1

1
12~ 

10° 11os. L 311.3 585.1 \s 96.2 1201 .2 14SI.l i1GS4.6 ~~ 1792.6 1684.6 1481.1 1201.~ 896_~ 
20 25.48 64.52 112.38 163.34 2 11.20 250.2 6

1
27 5.741~2!!,_ 275.74 250.26 211.20 1G3.34 s

4
l. 

30 l 9.52 22.34 36.92 51.51 61.33 73.84 ...2.~178.92 73.84 64.33 51.51 36.92 22 ~ 
40 484 10.78 J7.10 23.04 27 .87 1

3 l.OJ1_1,L~! ... 3J.OJ 27.87 2304 17.10 J0 78 4_ 

50 2.88 6.16 9.43 12.3 1 14.45 15.58 ' 15.58 14.45 12.31 9.43 6. 16 288 

60 1.91 3 95 5.85 7.42 8.44 r s ~ 8.44 7.42 5.85 3.95 1.9 J 

70 1.40 280 4.0J 4.95 5 ..'!!~ 5.44 4.95 4.0J 2.80 1.40 

80 1. 12 2,21 3.09 3G6 i3:§) 3.66 309 2.2 1 1.12 

go J .o-± 1 96 2.6-± 3.oo 11'i:oo 2.G4 1.96 I.04 

100 1.07 1.95 2.52 02I. 2 52 1.95 1.07 

11 0 1.23 2.15 2G41 2.64 2 1fi 1.23 

120 1.56 

1 

2.58 o~ 2.58 l .5G 

130 2. 14 ....,:'3~1 3.28 2. 14 

140 3. 16 .....!.2L 3. 16 

1150 _5.22, 5.07 

l 
HiO ~_.!!~ 
170 l 

utsä ttning alt p ej lfele t ä r 6 = l 0
. l\Lindre pejlfel förb ä tt ra , 

~; tön·e försämra de angivna vä rd ena. Kan m an m edgiva större 

fel i di sta ns t. ex. 2 sjömil , bli va även de för bas längd e o:·h 

hasavstånd y angivna värden a fördubblade. 

.l\ogg rannhelsgra den vid ortbes tä mnin g genom as tron)

miska ob serva tio ner är mindre i luflen än på sjön , och torde 

ungefär stå i prop ortion l : 10. I så fall m ås te även ortb estäm

nina oenonl racliO[)ejlino· i luften bli va ti o gånger så konk ur-
o o . o .. 

r en skrafti c.- som m otsvarande astronomisk a bes tä mning. ;\ r 

em clle rti ct' antåncle t till pejlbasen s törr e iin 500 km ., L ord ~· 
den na konkurren skraft knappas t kun na h ävdas m ed h änsyn 
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till nuvara nde pejlingsmö,jlig h eter, särskilt som skärpan vid 

tagande av r adiopejlingar fr å n luftfartyg starkt minskas m ed 

ökade sändaravs tåncl. 

Internationella utpricl>ningsöu eren sl..: ommelsen. 

Den i närmast föregående år sb erättelse i navigati>on och 

sjöfa-rt (TS 1937, sid. 425) omnämnda internationella utprick

ningsöveren skommelsen av den 10 juni 1936 (Na tionernas För

bund C 261 , M 154. 1936 VIII) h ar den 11 m aj 1937 uncler 

tecknats i Geneneve a v Sveriges ständiga ombud vid Na tioner 

nas Förbund. Detta skedde dock m ed förbehå ll. för ratifik a

tion m ed riksdagens godkännande, och dessutom upps tälldes 

såsom viikor , alt Belgien , Danmark, Estland, Finland , Frank 

rike, Lettland, 1\ederl änderna , Norge, Storbritanni en och Tysk 

land jämväl ,skulle biträda överen sk ommelsen och tillämpa 

densamma . Före undertecknandet hade Sverige den 7 m aj , 

på initia tiv av E ngland , g<odkänt en ändring i överenskommel

sens § 9, av innebörd, att en s tat skulle kunna ansluta sig till 

konventi onen , utan alt dess tran soceana far vatten därf ör be

hövde fall a under överenskommelsens tillämpn ingsområde. 

När elen för unel er tecknandet utsa tta ticlen gå tt till änd a 

den 12 m a j 1937 hade, fönttom Sveriges, ~iven Belgi ens, E st

lands, Finlands, Frankrikes, Indien s, Kinas L ettlands , ~1ona 
cos, Sovje tunionen s, Storbrilannien s och T urki ets representan

ter biträtt övcren skommeisen , flerta let dock m ed för<b eh~lll a v 

sina respek tive r egeringars r a tifikation saint m ed villkor , att 

ävenledes vi ssa andra angi vna länder skulle biträda och till 

lämpa kon venlion en . Danma rk , 1\ederlä ndern a , .:-..rorge och 

Tyskland saknas sålund a till s vidare bland de s ta ter , som a n
givits av Sverige. 

Vårt land närma s t belägn a länder h aya stä llt som villkor 

att följande sta ter skol a ansluta sig, nämligen 

Estland: F inlan d, Sovje tun ion en och Lettland , 

Finland : Slrandägcmde s ta ter vid Ös ter sjön sam t Norge, 
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Sovjetunionen: Tyskland , Estland, Finland, Frankrike, 

Storbritannien , Japan , Norge och F inland. 

England har angivit Belgien, Danmark , Frankrike, '\e

derländcrna, l':orge, Sverige och Tyskland. "-\cnmärkningsY ii r t 

syn es vara att Tu rkiet förutom Frankrike, Itali en , Storbritan

nicn ·och Tyskland äYen angivit Danmark , Norge och SnrigP . 

Del är troligt, a tt propos ition förelägges Hl38 års rik sdag 

an gående ifrågavarande överenskommelse. Här m å enelast er

im·as, att övergången till det interna tion ella utpricknin gssyst(• 

mct skall påbörjas snarast möjligt och arbetet vara slu tför t 

senas t 10 år e fler det överenskommelsen ratificerats. Ik raft

trädandet sk all a nses äga rum å ni t ton de dagen efter elen dag, 

då sammanlagt tio s ta ter anslutit sig till överenskomnw lst•n . 

Sjökarteuerkets mälnin~tsuerksamhet och utgivning (IV 

publikationer m . m. 

Under år 1937 h ar Kungl. Sjökarteverkel bedrivit föl jan 

de sjömätningar: 
I Norrland hava mätningarna fortgått i inloppen till Lu

leå i anslutning till föregående års arbeten därstädes. 

Inom området Svartklubbcn-Simpnäsklubb h ava fanall 

nen ost om Väddö nymätts. 
I Stockholms skärgård hava mätningarna för den plane

rade fa rleden Kanholmsfjärden-Granhamnsfjärden a v sluta h . 

och förslag till utpri ckning och fyrbelysning överlämnats till 

Lo tss ty relsen. Dessutom hava nymätningsa rbeten bcdri\ ils 

nordväst om L idingö mellan Lilla Värta n och Askrikcfjär cten. 

Inom Södermanlands skilrg~trdsområde hava, i farl eelen 

Bokö-Oxdösuncl, unelersökningar och r.amningar verkstä llts, 

vilka utförts i samarbete mccl Väg- och Vattenbvgg nadssty rl'l

sen, enär planer föreligga på en förd jupn ing av denna farl ed. 

N ordväst om Gotland ha va lodningar u tf ört s, v ilka nr

beten ä ro aneelda a tt fortsättas uneler ~tr 1938. 

I Smålands skärgård hava kustmätning·sarheten bedrh·Il ~ 
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inom områd et Västcrvik-Storkläppen, vilka likalecles skola fort

sä ttas under år 1938. 
I Öresund har området Landskrona-Malmö nymätts . 

På västkusten hava mätningsm·beten bedrivits i Skälcler

viken och utanför Göteborg . Mätning av Ellöscfjorclen och dess 

inlopp från sjön h ava påbörja ts i och för planerad djupfarled 

till Uddevalla genom Malösund. 

Dc föregående å r påbörjade ommätningarna D.V det mag

netisl;:a huvudnätets punkl er h ant avslutats. 

Följande sjökort hava under året utgivits. 

N :r 241 Mälaren, norra delen i skala l: 50000, li tografi; 

N :r 216 Härnösand-Sunel svall-Brämö i skala l :50000, l i-

tografi. 
Uneler år e t h ava slutligen även utkonunit n y katalog över 

sjökort samt ny upplaga av >> Svensk LolS >> , del III (Bottenha

ve t och Bottenviken). Sistnämnda arbete h ar erhållit samma 

uppställning som närmast föregående nya del IV (Segelhara 

inlandsfarvatten l. Dock lägg er m an märke till en isogonkarta 

av ny typ i senast utkomna del III. 

Den internationella typ av isogon karta , som hittills an

vänts är ganska bristfällig. Dess princip är att med kroklin· 

jer , isogon er , förb inda sådana orter , vars missvisning vid mag

netiska mätningar visat s ig hava lika värden . Vilka eller hu

ru m ånga dessa orter varit fr amgå r emeller tid icke av kartan. 

Man kan sålunda med ledning av elensamma icke avgöra, om 

i·sogonen för viss ort fått sin <Sträckning på grund av observa

tion eller som följd av ett antagande, va rs grad av sannolikhet 

är känd enelast av elen, som uppgjort kartan. Desutom har 

~arta n vari t svår att kom p letter a. I detta sammanhang må 

framhållas, att missvisningen hittills bestämts enelast för ett 

jälllförclsevis ringa antal orter i örppen sjö. 
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Den nu i del HI av >> Svensk Lots >> ingående isogonkarlan 

h ar uta rbn . .:ats av förs te aktuarien vid Sjök artcverk els jord

magnetiska a vdclnin g f il. dr. Gus taf S. L jungdahL Den l"l'

presentcrar i sill slag en ny typ och kan be lrak tas som ett 

törsök att avhjälpa dc nyss påtalade olägenh eterna. Dc isogo

ner, som skull e kunna beteknas såsom nornwlisogoncr, ga j 

Östersjön praktiskt taget i n ord-syd lig riktning . I den nya kar

tan ha va därför n ormalisogoner dragiLs i ungefärlig meri dian

riktning sasom räta linjer, svarta för osllig och röda för viist 

l ig missvisning. Sådan normal isogon är inritad för varje halv 

grads missvisning, och normalmussvisningen kan därför 11 Lan 

svårighet bedömas pa en kvarls grad när för valfri or t. 

karlan är dessutom varje m"l, för vilken missvisningen bli vi t 

bes tämd genom m agnetiska mätning::n·, markerad med en sym 

bo-l , vilken :; ngiver avuil.-ningen j"rån den för orlen nodnulirt 

missuisnin gen. Symbolerna äro fyra lill nntalct, en för var

dera l , 2, 3 (el ler flera) graders avvikning samt en fjärd e fin· 

praktiskt laget ostörd ort (mindre än ljz0
). Svart symbol an

giver os tli g och röd västlig avvikning . 

Genom denna ulformning av isogonkartan kan man, med 

ledning av c. nlalct symboler inom. visst område, bilda sig en 

upp faltning om elen angivna m.issvisningcns tillförlitliglwt. 

Samtidigt fCtr man en 'god upplysn in g om huruvida det ifrag;t 

varande området ur magnetisk synpunkt sett , är homogen t vi 

ler icke. · Denna k ar ttyp hnr äYen fördelen alt lält kunna kom

p letteras genom infö,r andct a v nya symboler, utan att änd

ringar behöYa vidtagas i övrigt. 

Under ] \);n har Sjökarteverkct ~iven förbcre tl utgivan det 

av nya sjöko rt n :r 1, 4 och 5, r espekt ive >> Vägkarta, övct· 0-;
tersjön och angränsande farvatten >> samt översiktskorten ,Bot

tenvikcru och >> Bollcnhavet» . Sjökort n:r l kommer alt hi

behålla sin karaktär av vägka rta m en är hädanefter avsedd 

att huvudsa kligen begagnas såsom rrtdioluri-ort. Ovcrs i kl~ -
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)(orten n :r 4 och 5 k omma a tt utföras i fö rändrat skick, så 

till vida, atl skärgårdsområdenas detaljer icke skola u tarbe

tas i s törre uts träckning än som kan anses erforderligt för sä

ker angöring och insegling innanför y ttre skärg[trdars prickar 

eller skär. Orsaken till denna förändring iir att söka i de t 

förhållan det. att dessa korls små skalor (l: 500000) icke m ed

giva e tt så detaljerat utförnnde av dc inre skärgårdsområdena, 

att korten kunna användas för navigering jämväl å dessa. Det 

har därför ansetts riktigare att enelas t schemati skt återgiva 

inomskärsområdena, vilket även i avsevärd grad nedbringar 

det redan i och för sig omfa ttan de rättelsearbete t 

Det ovan nämnda sjökort n: r l kommer att benämna.> 

>> Distanser och radiofyrar i Östersjön och närlig~·and c farvat

ten >>. Kortet är en elast konturtecknat och sål~1~cl a ej avsett 

för navigcrillg. Nu•:aranclc uppgifter rörande di .-; tan scr komma 

a tt rnodcrniseras och utökas, och i tabellen ingående orters 

namn komm a att i kor kt understrykas. Dessutom skola ut

över ortsnamn endast radi,ofyrar (e.i r adiopejlstal iuncr ) an

givas i avsik t att diirmcd gö ra kortet så överskådligt som möj

ligt. Radiofyrarna torde komma alt utmärkas med gulfärgade 

ringar. I övrigt -skola inga färger ulöver d e t o;varta bokstavs

och k on lurt rycket förekomma . Radiofyrarnas räckvid el er sko

la betecknas med en, Lvå oller lr e s tjärnor placerade inom 

den färgaclc ringen, angivande räckvidder om respektive 0-50, 

50- 100 och 100 d lcr flera distansminuter. Utom fyrens namn 

utsä ttes dess karaklär enligt internationell be teckning (t. ex. 

HC) sam t igenkänningssignal och frekvens. 

Som regel brukar ju lrc närliggande fyrar bilda en grupp , 

~rbe tanclc på samma frekvens. Inom en dyJi,k grupp si:incb. 

fyrarna under tjocka och elisig lu ft sin igenkänningssigmtl 

m. m. var för sig men i föl jd u neler en tid speriod om .sam-

111anlagt sex minuter. En dylik period slu ta r med sådant mi -· 

n n t tal inom vm· je timme som är jämt delbart med sex. Inom 

;~riodcn sänder den förs ta fyren signaler under elen l :a och 

- .a, den andra under 3 :e och 4 :e och elen tredje under 5 :e och 

G:c minuten. Någon av gruppens fyrar k an sålunda ständigt 
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uppfattas. Under klart väder utsända fyrarna däremo~ r adio. 
si<>nalar endast under regelbundet å tcrkomnrancle l'olvnun uters . 
p~rioder, vilka börja var trettionde eller i undantagsfall var 
sextionde minut. 

Samtliga dessa sändningsuppgiflcr skola nu kunna utläsas 
dird;._t ur radiofyrkortet Efter ovannämnd uppgift om fre. 
kvens följer nä1~1ligen en inramad siffra l, 2 eller 3, Yi lke.n 
an g i ve r, att radiofyren i sin grupp är första , and_~· a ~~ler ~rrdJl' 
fvr inoin nyssnämncla period om sex 1ninuter. For sandn~ngen 
~nder klart väder meddelas därefter inom parantes antmgen 
nåcron clubbel bokstavsbeteckning av typen ~h a2 eller en enkel 
cly~ik beteckning av typ e2 , vilka hänrföra sig till ett å kortet 
tryckt klockdiagram , vilket med ledning av bol~stavsbet.:ck
ninoen an«iver under vilka perioder om tolv mmuter sand
nin~en på~ år. Dubbelbeteckningen avser sänd1~ing var _::.o :e 
och enkelbeteckningen var 60 :e minut. Sändnmgen ut fores 
under två på varandra följande sexminutersperioder enlig t 
samma ordning, -som den inramade siffran angiver. . 

Radiofydwrtct torde komma att fylla behovet ~tt _tyclhg t 
visa radiofyrnätets utsträckning och samtidigt överskadl1gt an
giva alla för dess utnyttjande erfordePliga detaljer. 

Den fyrlista, som är avsedd att utgivas under 1938, kOJ~l
mer att innehålla utförligare uppgifter angående radiofyrar an 
hittills varit fallet samt dessutom ytterligare förtydliganden 

fo rm a v överskådliga sänclningsdiagram. 

Militär uäclerlel.-stiänst. 

Den mar i n en berörande verksam h eten vid S latens 1\Ie ll'O-
.. l· 'l't·" ·d· l. a har under rologisk-Hydrograhska Ansta ts 1111 1 arav e n~no . " 

1937 fortgått i stort sel t o<föränclrad. Vissa utv1dgnmg::1.r h a' :
1 

vidla"its i överensstämmcslc med 1936 års försvarsbeslut. "~ '. · 
o " f" .. el chef tre Jlldl -delningcns pcrsonul bestar ·or narvaran c av , , 

tänncteorologer, fyra assistenter samt kommenderad persomtJ · 
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1 samråd med militära myndigheter har uneler året utarbetats 
ett instruktionsförslag, enligt vi l k et anstalten skall bestå av 
fyra avdelningar, näml,igen väderleks- kllimat- hydrografiska
och militäravclelningarna, varelera uneler en chef. 

För att ernå enhetliga bestämmels·er får örlogsfartygens 
tjänstgöring som m e te011ologiska observationsstationer inom det 
internationella meteorologiska underrättel;seväsenclet har , Jn
strnldion för väderlekstjänsten å örlo~Sifartyg (utom ub.) vid 
expedition hortom linjen Skagen-Lindesnäs>> utarbetats. In
struktionen. vilken ay ch efen för marinen fastställts , innehåller 
även anvisningar rörande väcledekstjänst fö,r fartygets eget be 
hov. Av bestämmelserna framgår bl. a. att långresefartygens vä
derleksrapporter, vilka även innefatta vissa observationer i de 
högre l11ftlagren, återu tsändas genom anstaltens försorg. Ifrå
gavm·ande rapporter bliva härigenom ett led i det internatio
nella meteorologiska nätet. 

Vidare hava uneler året genom generalorder fastställts be
stämmelser för väderleks- och isunderrättelseljäns t å statens 
isbry tarfartyg, vilka härigenom komma att tjänstgöra såsom 
militärmeteorologiska B-sta tioner (Instruktion för väderleks
tjänsten, IVT del II) . 

De ständiga r:1pporter som utsändas av militära väderleks
tjänsten (:\1V) hava utökals utöver vad som ang.ives i IVT del I 
till att mnfalta även en rapport på 'SÖn- och helgeLagar kl. 1030, 
gällande för närmast följande 24 timmar. 

För besvarande av förfråginngar har MV passningsticler 
på vardagar kl. 0500- 1700 och sön- och helgelagar kl. 0800-
1100. Tillfälliga förfrågningar hesvaras även å andra ticler 
0111 rekvisition härom göres uneler ordinarie passningstid . 

Uneler 1937 har fackutbildning varit anordnad vid MV för 
officerare, underofficerare och kad etter. 

(Forts.) 

T idskrift i Sjöväsendet. 3L 
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Operativa spörsmål. 
Av kapt1enen vid flottan Stig H: son-Ericson. 

Återblick. 

För att vinna framgång krävs i de flesta fall en viss grad 

av orginalitet. Ifråga om kriget till sjöss kan detta illustn ras 

med n amnen Nelson, Suffren, T ege tthorff, Togo och i vi ss man 

Scheer. De begagnade alla taktiska ,system, s·om skilde sig 

från då veder tagna. I de fyra förstnämndas fotspår följde be

fälhavare , som tillämpade samma meloder utan att lyckas, 

vilket unders tryker att brist på självständighet och an p .. ~ s

ning sällan leder till ett positivt r esultat. 

Liksom telmiken s tändigt är stadd i utveckling m åste dc 

operativa1
) m etoderna undan för unelan bearbetas, anpas~a~ 

och utvecklas. Så är fallet även under perioder av m er eller 

mindre tekniskt stillastående. Förändringar i antalet fart \ gs

enheter ·och deras storlek utöva exempelvis cU betydanek in

flytande på de operativa metoderna. 

1) Begreppet »operativ», vilket här begagnas so m en gemPJh1ll1 

benämning för det strategiska och taktiska h andl andet. har J'u nn it 

en anhän gare i en tysk :[örfattare, son'l nyligen utgivit en uppm iirt 

sammad bok med t iteln »Ne>uzcitliche Srekri eghihrung"». H an (Jpln r 

emc·llcrtid s jökrigföringen i t re element: st rategi , ope rationrr oc h 

taktik. Med oper ationer menar han sådana åtgiircfer, so m stå i tli' 

str ategiska krig' uppgiHcrnas tjänst och som utlösas i taktiskt J. nll

lande. 
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Med större ell er mindre förståelse h ava dessa självklara 

fö1·h ållanden varit föremål för sjös tyrkebefälhavarnas upp 

mä·rksam.het i gångna t ider. Före världskriget bevittnade vi , 

]1uru flottorna unelan för unela n väx te upp till »armaclon utan 

att taktiken p å e tt tillfredss tällande sätt anpassa des h ärför. 

Ledningen var i a llmänhet lika centra li serad och uppträdan

det lika stelt, som vid el en tidpunkt, då flottorna h a de b etvclli ut 

mindre omfång. Engelsmännens långa stridslinje vm." li!Zt 

orörlig, som före Nelsons ingripande på .segclfar ty'"ens tid 

ett förhålland e som blivit förem ål för å tskiJ.liga kritis~w kom~ 
mentarer, även av engelska sakkunniga . Sch ccr däremot var 

i varje fall på väg mot e tt nyll , rörligare system. 

I vårt land präglades. flottans laklik under lång tid _ 

även ofter ångan s införande - av skärgårdsflottans, 'på lant

taktiken grundade, uppträd:111cle. I 1796 års föreskrifler h eter 

det t . o . m. »Oupph örli g uppmärksam het, noga rättninu· och 

jämn slutning är grunden till a Il taktik». Vantolkning;n av 

begreppet taktik är uppenbar. Det som avses , synes närmasl 

vara konsten att utföra evolutioner. Taktiken är sättot för dc 

olika förban dens insä ttande i str iden. Evolutionen, eller med 

ett annat o rd manövern, är endast ett av tak tikens hjälp medel. 

denna alltför vanliga sammanblandning mell an evolutioner 

och taktik , hos oss delvis heroende på dc mindre lYcka de be

greppen »fo-rmell » och >> tillämpad >> tak tik , har i~ as ta t sin 

skugga över sjöstyrkorn as uppträdande ett gott s tyck e in på 

1900-tale t. 

Så sent som Hl07 prövades exemp elvis i fran ska flottan 

amiral Fournicrs sys lem med far tygen i grupper om tre och 

tre, formerade i tr iangel. T rots at t u ppfinn aren - vars tanke 

~.~v i~elakti gt var riktig - h ä rigenom avse tt att skapa större 

Iorli nh ct ocl f' ·f " lit .. ·1 · h 
• t> 1 ram ora · m O.]Jg et a ll leda en flotta utan 

~Ignaler , b:l ev resullalet motsatsen. Det viktigaste blev manöv

rer,andet, och eldkoncentrationen kom för~t i andra h and 

;:gelsl~~ kri tiker framhöllo redan då, a tt cheferna tvingade~ 
å~na. ston·e uppmärksamh et {t t sina fa rtvgs ma növn:rande än 

h1 uket av k anonerna. Kikarn a riklades oftare mot flagg-
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skeppels signalmaster än mot fienden. Det enskilda initiati
vet var h elt portfötbjuclet, sjöstyrkebefälhava rcn per sonligen 
ledde och övervakade varje detalj av taktiken såväl som m a-

növrerna. 
Det har ofta framhållits , att den tyska taktiska d rillen, 

som kuhnineracle i Jutlanclsslagcls tre Gefechtskehrtwen dun g
en, räddade den tyska flottan från den engelska övermak ten. 
Ovedersägligen utfördes dessa evolutioner mycket skickligt, 

1
ncn om dc förhjälpte den tyska flottan att lösgöra si g fr an 
Grand Fleet, så berodde detta sannolikt mer på engel smitn
nens a l'ltför bundna och stela taktik än på tyskarnas skicklig
het i evolutionEr. Man är snarare böjd att utpeka des:,a i 
snabb följd ubförda samtidiga girar, so1n en av orsakern a till. 
att den lättrörliga tyska flottan icke utnyttjades för koncen
trering mot viss del av den engel ska stela linjen. Tillfälle t 
härtill vat· glänsande: sikten medgav icke den engelska täten 
att understödja kön eller tvärtom; fienden var redan del\' is 
bunden, det gällde enelast att slå. De utomOl'clentligt vä l ge
nomJörcla manövrerna ledde icke till detta m ål och voro ;,an· 
nolikt icke heller avseelda härför. Man kan vid ett studium 
av Jullandsslaget icke vä1·ja sig för t anken, att de tyska Ge
fechtskehrtwcnclungen snarare utfördes för att det över h uyud 
taget borde manövreras och mindre med hänsyn till någon Yäl 
överlagd taktisk tanke, exem.peivis i överensstämmelse med 
principen orn kraftkoncentration mot en del av fiendens for· 
mering. Om så är fallet, hade n1anövrerandet tagit loven :l\' 

taktiken även i elen tyska flottan. Tyskarnus taktik blev aldrig 
vad Suffrcn kallade en »gloire de manoeuvre », trots at t <le 
utan tvivel n edlagt ett myckcl bmsorgsfuHt arbete på sina ma
növrer såväl ifråga. om föreskrifter som övningar till sjö"s. 

I elen sista delen av Der Krieg zur See, 1\ordsce VI, fr all1-
h ålles , a tt elen uneler stark fientlig eld >> SOm p å en exercispla ts 
«enomförcla helomvändningen >> hade i förening med m assaJJ· v 1 
fall av jagare visat sig vara ett utomorden tligt taktiskt: m ede,. 
J a , i detla fallet för att frigöra sig från e tt farligt grepp, J1l Cil 

ej för att åstadkomma den eftersträvan svärda koncentrat ion en· 
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Såväl i den engeLska :som i elen tyska flottan ökades de 
underlydande fö1·bandschefernas rörelsefrihet med ledning av 
Jullandsslagets erfarenheter. 

Efter världskriget och särskilt under det sista årtiondet 
]1ava andra signaler gjort sig hörda. I den internationella fack
li tteraturen - icke minst i elen tyska och ryska - höjas allt 
oft are röster för ett smidigare taktiskt uppträdande, nvsett att 
leda ti ll en harmonisk samverkan för koncentration av alla 
vapen, baserad på ett samförstånd, som kräver initiativ och 
självverksamhet a v varje b efälhavare. 

Med elen moderna sjöstriclsmaterielcn , som verkar både 
snabbt och pii stora avstånd, gäller det att sJ..:apa det taktisk a 
händelseförloppet och icke unelerkasta sig detsamma. Här
för for dras s tor rörlighet; och i långt högre grad än förr spe
lar de enskilda befälhavarnas samverkan en avgörande roll. 
Den snabbhet v::trmed allt utvecklas ställer även de största krav 
på väl övertänkta förberedelser. 

A llmt'inna tendenser. 

E rfarenheterna från viiridskriget synas peka på, alt många 
tidi gare godtagna principer i viss utsträckning måste modifie
ras. Är det primära målet fortfarande att sH\. f iendens flotta 
i ett >>förintelscslag », och är det möjligt att nå detta m ål? En 
engelsk förfa ttare uttryckte sig nyligen så, att fö rstörandel av 
fiendens huYudstridskrafter är endast ett bland de medel som 
kunna tillgripas för att fylla huvuduppgiften - antin«en' den 
na är sjöhandelsskydd eller skydd mot invasion - me~ att be
h:ak ta fiend ens uppsökande och förs lörande såsom huvudupp
giften själv är de tsamma som att »PUt the cart b efore the 
horse >> . 

~ Det ligger visserligen intet direkt nytt i detta pås tående. 
lien mer än förr har det nu blivit nödvändigt att sätta in sjö
~l.Yrkorna i rena »arbetsfunklionen utan att dessförinnan till-
l edsställa elen gamla strävan efter »h erravälde t till sjöss » o·e-

nom . ... l . "' SJos ag eller blockad. Synpunkler i denna riktning fram-
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fördes på etl mycket tidigt stadium bl. a. i den ryska eile r. 

krigslitteraturen. Under de sist,a tio åren hava de m ost lwty. 

dande auktorite ter bland de ,sjömiii tära skriftställarna i T ysk. 

land, Frankrike och Italien dekla r erat, att sjöslage t sannoli kt 

icke k ommer att föregå kampen om vägm·na till sjöss. Redan 

Englands trupptransporter över Kanalen 1914-1918 var ett 

avs teg fr ån Mabans teori er . 

Man lär icke heller kunna räkna på, att den und erläg~ne 

i ett framtida krig kvarhåller större delen av sina stridskrafter 

i basen, ti lls tillfälle yppar sig alt slå en del av fi endens strid s

krafter , i likhet med tyskarnas planer under världskriget. l 

sin nyligen reviderade upplaga a v ;, Theories strategiques ,, g ar 

amiml Castex med skärpa tillrät ta m ed det försvarssystem till 

sjöss, som består i a tt vänta på fiend ens anfall i basomradt'na. 

Enligt engelsk uppfatt ning komma de t yska 10,000-tons skep

pen att frfm fientligheternas början operera på o·cea ncrna, 

>> Jnopping up >> Yarje underlägset f,artyg, som sänts ut för a ll 

skydda sjöfarten . Sjöförb indelscrna och inte huvudstridskra f

terna komma m ed andra ord a tt b li det första operationsmakt 

för en underlägsen flott a. Den ö,·erlägsn es motåtgärder l'i: r

svåras härigenom. Han måste skydda sig på al!.a h å ll och hrll· 

små möjlighet er a tt komma å t den un de rlägsnes sa mla de ·1~'1'

ka. I motsats till vad fö1<h ållandena äro i land bli r den ~tar

k are ofta nog hänvisad till defensiven un der det att den s\' :t

gare kan uppträda offensivt. Först när den slarkare ick e har 

några livsviktiga sjöfö-rbindelser att skydda, eller om den ~Ya 

gare förfaller till overksamh et, k an h u n övergå till offens i' en. 

ga. 
Aven representativa tyska förfa tta re s\'Ssla m ed dPnn a fn\

Amiral Hansen ut talar sålunda i I\'f ilitä rwissenschaft lichc 

H.und~.chau 6/1937 , att sjöYägarna m~ts le bli det primära mn· 

let och a tt de sannolikt komma att skyddas genom såväl kon

vojer som »evasive roulening » med fjärrskydeL Även h an 

räknar med, a tt anfallsvap net m ot handelss jöfarten h uyucl· 

sakligen blir snabba ÖYcrvattensstridskrafter och fl ygpL111· 

Häri instämmer den franske amiralen Cas tex, som understry· 

ker ubåtarnas och flygstridskrafternas stora sv{u·ighcl cr :.1 tl 
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identifiera h andelsfar tyg, vi lka ej framgå i konvojer _ett skäl 

som ta lar för >> evasive routening >> . Alt handelskriget huvud

sakligen kommer a tt föras till sjöss, anser amiral Hansen för 

t 1,oligt, då alla s tra teg iska förträngningar effektivt kunna 

skyddas. 

I England lutar man tradition ell t mot konvojsystem et så

som det enda användbara mot nuvarande snabba raidstyrkor 

på och över vattn et. Det är handelsfartygen själva, som sko

la skyddas, icke färdvägarna. Ett förslag har framförts att 

för engelska flottan h ygga särskilda konvojkrys·sare på 8,000 

ton m ed 15 st. 15 cm. kanoner, skyddade mot samma projek

tiler på över 15,000 yards och med en till 25 knop reducerad 

fart. Mot denna låga fart, som ansetts m.öjlig för ifrågavaran

de defensiva uppgift er , har opposition givetvis väckts fr ån 1112 • 

ra >> .fartbetonal» h åll. Det ledande motivet för konvojkryssa

ren har varit: >>design ·must conform to functior1», ett axiom, 

som icke alltid beaktas. Förslagställaren går så långt, att han 

anser det vara fel a tt betrakta fiendens slående som det primä

ra, därest flottans huvuduppgift är att hå lla sjövägarna öpp

na för egen trafik 'Och stängda för fiendens. Säkerligen har 

svårigh eten att få elt grepp på en underlägsen , 1ned modern 

ma teriel utrus tad fl oll a 'spela t avgörande r oU för denna tanke

gång. 

På en del h åll pekar tendensen därför r ent a v mot ett 

Undvikande av sjöslaget t ill förmån för andra operationer av 

re~ >> arbctskaraktän: 's.iöfartskydd 10ch anfall mot sjöfart, 

hlm- och antimintjänst , anfall m ot kusterna och försvar där .. 

emot etc. Då naturligtvis sjöslaget - med de samlade huvud

stridskrafterna - trots allt kan komma till stånd, vore det 

~ock ott svårt fel att icke rusta och öva flo-ttorna hälför. Tyd

~~~en m ås te emellertid fartygsbyggnadspoWiken röna ett visst 

In lytande av denn a uppmjukning i ås iktern a , vi lket i sin tur 

leder fll f" .. l · · 
' oranc rmgar 1 det operativa uppträdan det. Den 

ovan åberopade engelska författaren (Gaptain Altham i Jour

nal Roya l Un iled Services Insl'itution , ma j 1938) föreslår exem

Pelvi s, att elen engelska flottan sa mman;ättes av slagskepp på 
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35,000 ton m ed 8 a 9 st. 35 cm. kanoner och 32 knop, kon
vojkryssare ,av nyssnämnd typ, flottkanonbåtur på 3,500 lon, 
splintskyddade och med 8 st. 15 cm. k, 2 st. 45 cm. torped
tuber och minst 40 knop, samt slutligen motortorpecl bcttnr, 
som skulle övertaga jagarnas torpeduppdrag. Tankar och för
slag i denna riktning hava ick e enbart funktionalisti sk hak
grund. 

stridssättet till sjöss i frilt vatten kan knappast tänkas 
hava undergått n ågon r evolutionerande omdaning, även om 
en rad taktisk a detaljer varit unelerkastade den tekniska ut
vecklingen. Den klara å tskillnad en mellan jakts trid , r clrä l!
slrid, jämnlöpande strid etc. lär dock numera knappa,s t h a nn. 
gon motsvarighet i verkligheten. E n modern sjöstrid k anuner 
att bli en k ombination av -alla dessa s tridssäLL Viktigare ~ir 
att bestämma, i vilken geografisk huvudriktning striden -;],all 
föras och framförallt. huruvida striden skall föras sorn ZI /IJ! C· 

hållande str id eller CWffÖrancle strid samt i det förra fallet , när 
eller under vilka villkor striden skall övergå till avgörande stri d. 

Om 'striden på havet i allt väsentligt kan förmodas b,tYa 
bibehållit sin karaktär, måste man fråga sig om. så Yerkligen 
är fallet även i kustfarva ttnen i dessas vidaste bcmärkcb !'. 

Faran för kustfarvattnen är nämligen ett begrepp, som 
numera gör sig alltmera påmint och som kan konkretiser,ts i 
uppräkningen: minor, ubåtar, kustbaserat flyg, bottenhydro
foner , långskjutande kustbatterier , motortorpedbåtar etc. >>F a
ran för kustfarvattnen » kommer m åhända att återföra dc av
görande delarna av sjökriget till de öppna vattnen, även pft 
håll, där de av andra orsaker skulle kunna tänkas bliva J ör
lagda närmare kusten. En stats sjöförbindelser komma ..,. tn 
nolikt icke att anfallas nära kusten, i strategiska förl riillg
ningar etc., utan till sjöss. Svårigheten att här uppspåra han
delsfartygen har i viss mån övervunni ls genom flygstridskra f
ternas tillkomst. 

Härtill kommer att sjöstyrkorna även i basomr~\dena m{1s

te vidtaga omfattande taktiska åtgärder till sitt sk ydd, sär skilt 
mot flygstridskrafter m en även mot det pånyttfödda ~ITB-
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,,3 pnet - åtgärder, som för ett tjugotal år sedan ko mm i t ur 

111odet. 
Man k~1n ~äga, att det schematiskt sett numera finnas tre 

j'rån varanrim ganska olikartade områden , som vart och ett 
fordra särskildu opemtiua dispositioner nämligen utifrån räl.:-
11at: 1. clet mer eller mindre fri a havet , 2. l.:ustj'urvattnen som 
all tid måste beräknas uaw »inlekterocle , au minur, ubåtw m. 
m. och 3. basområdena. 

Anfallande sjä<stridskrafler komma att i störs ta utsträck
ning förlägga sina operationer till området utanför kuslfar
va ttncn, d. v. s. till sjöss . Försök att avskära sjövägarna 
kommer sålunda antagligen att äga rum till sjöss. Ett land 
som vill försvara sina sjöförbindelser m ås te därför vara berett 
att ingripa till sjöss både ifråga om materiel och operaLiv skol
ning. Det är först vid direkt a nfall mo.t ku sten , som det blir 
tal om att avvärjil a nfallen i kustfarvattnen, icke i bukter, 
skärgårdar e tc . utan i operationsområdet närmast utcmj'ör » yt
tersta skären ». Ju starkare fic'nden är, desto mer m åste den 
försvarande utnyttja fördelen av att uppträda i egna kust far
va tten. Skillnaclen m ellan det operativa uppträdandet till sjöss 
cch i kustfarva ltncna karaktäri seras av alt takliken i de se
nare influeras a v s ::n n verkan med fasta försvarsanordning'ar, 
minor och kus tubå tar (genom begränsad fart bundna till vissa 
platser) , batterier iland, landbaserat flyg etc., Lmder det att 
det tak tiska uppträdandet till s iöss blir m e.J"a fr itt. Det m åste 
ur tak tisk synpunkt framh ållas , a tt ett uppträdande till sjö .~s 

utanför kuslfarvaltnen , innebä r större risker ju sämre farty
gen äro anpassade härd'ör , särskilt ifråga om skydd och fart. 

I vårt land och med vår mwarande materiel m åste vi i 
de flesta krigsfallen falla tillbaka på kustfarvattnena. Kust
flottan kan icke längre anses vara en i föt1hållande Lill vårn 
sannolika motståndare s_iögående flotta. Möjligheter finnas 
dock att fö·rlänga kustfarvattnen tack vare gynnsamma geo
grafiska förutsättningar. Genom utny ttjande av mineringar 
111 · 111. kan ett operativt uppträdande i ett större område få 
karaktären av försvar i kustfarvatten med dess för försva
raren gynnsamma förutsättningar. 
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Dc m.oderna stridsmedlen hava skapat möjligheter till så. 

dana dispositioner , vilket kommer att öva infly tande på lak. 

tiken. Man torde häri kunna se en av orsakerna till a tl den 

s. k . grupptaMilen blivit särskilt ak tuell i ett land som 1\ ~k

land, vilket iHminstone ännu så länge bcfin ner sig i etl Eigc 

liknande vårt gentemot starkare motståndare. 

Grupptaktiken är ~änskilt lämplig för att på ett tiMfrecLs. liil

lancle sätt kunna ulny llja sjöstr id sk rafterna i kustfarvall nen. 

Den officiösa Taschenbuch der Kriegsflotten utnyttjade lör 

några å r :Sedan parallellen med landkr-iget då elen uttal ade : 

»Utan tvivel skönjes redan i dag atl, i mot-satls till 191 4 a rs 

stela linjetaktik, elen moderna taktiska riktningen med ~l u f

!!elöstcn Gefcchb ~ för alt använda ett lantkrigs uttr~·ck -

J~ommer r.tt b e tydligt unelerlätta en ak tiv krigförin g. En ut 

veckling som till lands på 150 år förde fr ån den prcmsi-;ke 

Fredriks glänsande slaglinjer till de osynliga Schi.i.tzengrnppen 

under världskriget , synes dänned vara i antågande fö r ~ iii 

krigföringen ». På det öppn a have t är denna icke lik a akt ue ll. 

men all teftersom det öppna h avet förvandlas liH ett oh·it l fa r

vatten genom mineringar, ub{ttslinjer m. m. samtidig t som 

s trid splatsen geiom dimbankar får karaktären av en stän.lig t 

föränderlig >> kuperad terräng >>, kan grupptaktiken bli till i1111 p

bar även på stora vatten. 
Som ovan nämndes föreligga vissa l ikartade förutsätt ning

ar för vår flotta och -den tyska ifråga om de sannoli ka ntwr;J

tionsområdenas karaktär m. m. Tyskarna hava tidigare Yi~at 

sig vara banbrytande ifråga om modern m ate riel och i Yiss 

mån även ifråga o·m ,dess utnyttjande. Det kan därför Yara av 

intre~se a tt anföra ett u ttalancle i elen officiösa tidsk r i l ten 

,, J ahrbuch der Deutschen Kriegsmarin e, 1937 >> vari framh a l\es. 

au ~; jöslag mellan i kolonner f ormerade huvudsl y rkor j fr:ll ll

tiden bliva osannol ika. Som skäl härför anföres erfarenh l'le r

na f rån världskriget, värdestegringen hos dc enskilda skeppen 

samt flygstridskrafternas ökade användbarhet. Dessutom lina

lyseras möjligheterna alt lösa olika s tridsuppgifter m ed de l 

resultatet , att de f lesta anses bättre lösas av kampdugliga [.( 1 up-
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per än av en samlad huvudstyrka. Det anses också vara av 

stor be tydelse att avsikterna i det längsta döljas genom gru pp

uppträdande, vi lket ioke skulle vara lika lätt , om huvudstyr

kan framgick samlad. 
Ä ven den kände tyske sjömilitäre författaren Groos skrev 

i Marine Runclschau 1936, att man i framtiden icke kan räk

na m ed så långa kolonner som i världskriget , ej heller med 

så stel taktik. Han framhöH ock så i -detta samnmnhang att 

förbandsch eferna höra e11h å lla större rörelsofrihet än förr. 

Denna uppfattning gör han gällande även i »\<Vissen und 

\Veh r», mars Hl38, där han understryker kravet p å en elastisk 

taktik m ed >> gemisehten Verbänclen, die sich in Angriff und 

Abwehr ergänzen >> . strategiskt sett har utvceklingen en ligt 

hans uppfattning m edfört fordran på större säkerhetsavs tånd 

fr ån kusten och utsträckt fjärrspaning. Utta.landen i den av 

riksvärnsmin isteriet utgivna »l\'Iililärw issen schaftliche Rund

schaLL>> tyda på liknande uppfattning i officiella kretsar. 

Span in g. 

Spaning till sjöss av det slag, som förekom under världs

kriget , toPde numera enda,st i undanta,g,sfall vara erforderligt. 

I princip ansäg man vid denna tid, att spaningsstyrkan måste 

vara mycket stark. Det var nämligen i första hand elen offen

siva span ingen, som ansåg·s ha möjligheter att få inblick i fien

dens dispositioner . >> Spaning kräver s trid >> , var en ofta an

vänd formel. 

Om detla under då r ådande förhållanden var berättiga! , 

lär man dock kunna beteckna begreppet >> Offensiv spaning >> som 

en anomali . Det normala synes vara, alt spanin g utföres som 

en sorts spcjarverksD.:J.nhet, d. v. s. med minsta möjliga enhe

ter och så, att fienden kan observeras utan .att den spanande 

själv upptäckes. l land löses denna uppgift oftast genom att 

elen spanande döljer sig, tar betäckning_ Till sjöss löser 111~111 
fr~gan genom att utnyttja små enheter, spaning på slora a Y

~ l and och hög fart. 

Det låter icke förneka sig , alt flygs tridskrafterna äro idca --
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liska spaningsorgan till sjöss. Men det är lika säkert att i (1;'1__ 

lig sikt och mörker krävs spaning från fartyg utrustade lllcd 

hydrofoner, anordning för infraröd fotografering m. m. I h: t

da fallen synes det dock vara en naturlig nödvändighet at t 

tillämpa en defensiv metod, som icke kräver in ~ättan cle av 

m yck et .stark a enheter. Det förtjänar framhållas , att de 

minsta kryssarna under Jutlanclss laget bäst fyllde sina upp

gifter i spaningen. 

Det ökade kravet på effektiv spaningsverksrunhet unde r 

m örk er kommer att ställa s tora fordringar p å härför läm pade 

fartyg. Antalet tillgängliga enheter blir av stor betydelse, lik

som även all fartygen genom flygspaning i största utstriick

ning besparas spaning under god sikt. 

I en liten flotta m ed ett m yck et begränsat antal lätta fa r

tyg är det av s tor betyde~se, att dessa icke genom oJ!fen siv spa

ning försättas ur st ridbart skick , innan de kunna utnyttjas l'ö r 

samverk an med övriga delar av flot tan . Det offer , som spa

ningsstyrkorna förr m åste b eräkna vid kontakl en m ed iH• n

den, är icke längre nödvändigt, därest icke sär;;kilda omstii n

digheter föreligga , såsom krave t p å att leda fienden i en Yis<; 

riktning, möjligheten att åstadkomma större .skador p{t fit' n

den än på egen styrka m . m. 

I små 1nariner är även utnyttjandet av ubå tar för ,,p: t

ning av värde, sär skilt som denna verksamhet oftast kan kom

bineras m ed andra mera orffensivt beLanade uppdrag. Jlled 

tillämpande av principen ,, spejarverksamhel» kan f. ö. allt 

som flyler tänkas komma till användnin g. 

l\Ian taktele även förr om en »antisprmin gstjänsb , d . '. s. 

bortdrivande rtv fi entli ga spaning:;styrkor för a tt förhindr a in

syn i egen sjöstyrkrt. Det ä r mm1cra ett tämligen h opp liis t 

företag, då enstaka observerande flygplan icke lära k unmt 

varken upptäckas eller bor tdrivas. Att r isk era sina lätta str id.· · 

krafter för e tt elylikt uppdrag synes därför numl:ra vara mind

re välbetänkt. Under mörker och dålig sikt ä r en sådan w rk

samhet dock nöc!Yänclig, enär .iagare och ubåtar då st räva ef

ter att »hängn p å >> en sjöstyrka för avgivande av rapporte r, 

insät tande av anfall m . m. 
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Ar till erij'artuq. 

Den taktik , som dikterar artillerifarlygens uppträcl:lncle, 

]1ar i hög gr.ad p åverkats av ökade skottvidder, ökad skjut

has tighet och större träffsäkerhe t. Den vidgade an vänd ning

en av konstgjord dimma kommer att ställa. utomorden tlig t s to

ra fo rdringar på snabb e!.döppning och sn abb in skjutning. 

Bärvid framträder särskilt kravet på ett b etryggande antal 

]ranoner. Den förut citerad e Capta in Altham företräder den 

meningen , att en god >> fir e cffecb icke nödvändigtvis är lik

t.ydi.gt m ed stö rs t.:t möjliga kaliber och projek tilvikt Han 

anför flera b e tydelsefull a argmnent för att bygga fartyg m ed 

ett större an tal kano ner m ed mindre kaliber än tvä rtom, allt 

givetvis m ed den fordran på den mindre kalibern , a tt projek

ti lerna skola kunna ås tadkomma hUräckliga skador på de san

nolika m ålen . Detta syn es också vara myndigheternas upp

fattning i England. Lord FichePs: >> Hi t first , hi t har d and 

keep on hilting >> har alltjämt sin aktualitet, icke minst m ed 

hänsyn till den av honom angivna ordningsföljden. Det ford

ras ·ett relativt stort antal kanoner för att träffa för:st. 

De stora skottvidderna h a va i alhnänhet sin naturliga 

gräns, där synvidden tar slut. Det synes vara en tämligen 

allmän uppfattning, att eldledning med flygplan p å större av

stånd icke innebär en så säker m etod, att härmed förenad 

ammunit ionsåtgång är försvarlig . En tysk författare anser 

eldledningsflygplanens primära uppg ift vara att - inom syn 

videlen - ange första täck and e salva n, varigenom falskt täck

ande salvor kunna undvikas. För många utländska exper ter 

är nämligen frågan om sparsamh et med nmmunitionsförrådet 

ett mycket viktigt problem. ;vred dc alltjämt ökade tonnagen 

på nybyggda fartyg h ava ammuni ti ansförråden säk ert kunnat 

tillgodoses lång t bättre än vad fnllet är på äldre fartyg. 

Det förhållandet, att äYen de mindre k a,librarn a t. o. m . 

de minsta medelsvåra kanonerna, s[t avsevärt ökal skottvicl 

d:rna , att de kunna sägas sammanfalla m ed synvidderna, h ar 

giVetvis stor t infly tande på taktiken. Strävan att kommJ. 
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fienden in på live t för att >> få medelsvå rt artilleri m eJ ,, be

höver icke göra sig gällanide i samma uts träckning som förut. 

Hisk för a lt ej kunna b esvara eld en föreli gger kn appast Hing re. 

E ld kanuner att öppn as så snart en fi ende sik tats oc.h ::tYstån

det m edger nedslagsbedömning . 

E triels a vs tånden h a va med andra ord ökat. Följden hä r

av har varit, att fl yg ti derna ökat, och inskjutnings tiderna kom

ma sannolikt a tt n ågot förlängas. Detta hänger även samm an 

m ed fartygens ökade fart och större fö rmåga a tt h ärigenom 

stör a m o tståndarens eldg ivning. Å andra sidan h ava eldled

ningsa nordningarna så förbättra ts, att m an kan beräkn a el! 

mindre anta l erforderliga salvor för inskjutningen än förr. 

Med d e ökade stridsavstå nden följ er också stön·c m ii jl ig

h e ter a tt utn yttja stora bestrykningsvinklar genom lä mplig 

konstruktion a v fartygen. Detta m eclger e tt betydligt rö rl igare 

upp trädande än vad tidigare varit falle t. 

P ar alle llst riden kanuner troligen mer och m er ur m ode t 

i och med de ökade högsta e ldkraftområdena, då det m ed h:in

syn till m ålytan och st rävan a tt åstadkomma snedast möjl ig~ 

anslag mot eget pansar, ä r av be tydelse a tt ick e >> visa b re,ls i· 

dan >> mot fienden. Detta h ar bidragit till d jupformeringar o Jt 

et t r örligar e uppträdande. Det blir också allt lättare atl ko n

centrera två elle r flera fa r tygs eld mot samma nu\1, då siir

skiljande t av ncd o;lagen give tvis underlättas med förb ät trad 

instrumentering. Del ta för h å llande h ar m yck et s tor betYd els~' 

för det takt iska uppträdandet. Den tysk e amir alen Ha n-;en 

anser visser ligen , att eldsamling om möjligt bör undvikas cb't 

även med moderna anordningar svårigheter a lltid uppsla Yid 

särskilj:mdPt a Y n edslagen. Han anser , a tt det taktiska unp 

trädandet bör efterst räva eldsamling endas t om_ b eskju tni ng 

kan äga rum fran o lika bäringar. Han går t . o. m . så långt, 

a tt h an anser det vara av stor vikt att alltid uppträda m ed ar

tillerifartygsförbanden så, att konccn t ri sk eld och eldsam l in g 

på de enskilda m_ålen kan göras från olika h åll. 

Fartygens taktisk a uppträdande och grupperande k ll ll1-

mer även att bero på , i vilk en ontfattning och hur dc är:J be-
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styckade m ed luftvärnsartilleri. Kravet p å ömsesidigt stöd gör 

sig i främsta rummet gällande. Fartyg med vissa ömtåliga, 

d. v. s. >> Obestyckade>> sektor er måste täckas i dessa genom 

andra fa rtyg. Svagt luftvärnsbestyckade fartyg b öra ,, beva

kas >> under gång till sjöss .a v lät ta fartyg m ed luftvärnsartille

ri. Sålunda kan det bli va nödvändigt att gruppera lätta far

tyg runt om en huvuds tyrka uteslutande av detta skälet. 

Maximifar ten har snabb t gå tt i höjden, och då man nu

mera knappast b ehöver minska den för att undvika rökb ild

ning, h opslaggade fyrar e tc. , komma dc högsta farterna san

nolikt a tt utn)·Ujas, vilket tidigare icke alltid varit fall et. Här

till bidrar -också kravet p å allt större rörli gh e t för a lt dels 

förs våra fi endens eldgivning, dels minska risken för uJJåts

och flyganfall. 

En m odern artilleristrid kommer därför sannolikt a l l kän

netec knas av stora stridsavstånd, höga farler och sn abba ma

növrer m ed m ycket n11omentana eldperioder fartygsvis , fram

tvingade av dimbildningen , som omöjliggöl för förbandsch efer

na a tt i varje s tund avgöra när och mot ve111 e-ld skall avgivas. 

Torpedfartyg. 

Även torpedens tekni sk a utveckling har u tövat ett visst 

infllytancle på taktiken , om dc t än icke varit lika stort som 

artillerie tiS. Torp eden tenderar att bli e lt fjänvapen , tro ts all 

detta sker på bekostnad av träffsäkerheten. Osynliga b ano r, 

hydrofoner, möjligheten att fälla torpeder från flygplan , >> tor

pe~o-i sl::tnds >> etc. äro alla tekni ska nyheter, som kräva ope

rativa åtgärder. 

Det kanske mes t anmär1kningsvärda ifr åga om torped far

tygen är dock det minskade fartöverskottet i förhåHanck till 

såväl egn a huvuds tyrkor som anfallsmålen. Det blir numera 

svårt för torpedfar tygen att arbe ta sig upp till beordrade lii

g:n i gruppering; att förändra läget under pågäende förflyt t

~~~g med hög fart blir i mån~a fall omöj-l igl. De tta har till 
01

Jcl , att synnerligen väl övertänkta grupperingar måste ut-
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nyttjas , och att dessa grupperingar mAs te intagas i m ycke t god 

tid. H elst böra m ar sch- och stridsgrupperingarna samm an. 

falla. I en störPe m odern flotta m åste befälhavaren i h ögre 

grad än förr tänka på a tt fr ån början placera ut sina torped. 

fartyg på olika platser täckande ol ika stridsfalL Strateg1skt 

se tt komma dc ·Jätlare övervattensfartygen a tt få betydande 

svårigheter a tt följa dc större fartygen till sjöss, så snar l ~j ö

gången tvingar de förra till fartminskning. 

Anfallsmöjligheterna hava ä ven i viss m ån r educerats i 

och m ed att m ålen s fart b etydligt öka ts . ~Ian ka n i ru n t ta l 

säga, att de ras fartökning utgör 50 %, under det att va rke n 

torpedfartygets eller ens torpedens egen fart ökats i samm a 

grad. Härav föl jer bl. a. att mycke t förliga skjutlägen m aste 

intagas. 
Dessa föt1hålland en h ava givit experter, bl. a . en förfa tta re 

i >>Rcvis ta Marittima >> , februari 1938, anledning att p r i)\-:1, 

huruvida de lätta stridskrafterna överhuvudtage t bliva i stand 

att fullföl ja !Sina traditionella uppgifter utan a tt stridsq.(t' n

skaperna alltför m yck e t minskas till far tens förmån. Han h a t

ler före att 20 % fartöverskott är tillräckligt för de större t)'

perna under det a tt jagare och motortorpedbåtar m iste ha 

större överskott. Minst lika viktig är dock en tillfredsstiilLm

de aktionsradie. 
De efter världskriget utförda vetensk apliga utredningann 

rörande lämpligaste skjutlägena och tsättet för deras uppn aen

de samt dc Learetiskt bästa r eträttkurserna m. m. hava kom · 

mit i skymun dan inför det fak tum , att dc ej tillnänucht Yis 

äro tillämpbara på stridspla tsen. Det taktiska läge t, b efintli

ga dim- och rökbankar , m . m. samt det faktum. a tt en a se

värd tid (upp till 20 min.) förfly ter från det torpeden sk jut ils 

och till dc<Ss den passerar mållinjen, kommer a tt bliva a ' gö
n mde för jagarnas anfallsuppträd ande i långt högre grad iin 

de teoretiska beräkningarna. Man fö rsöker också numera a ll 

ingå i f ie ndens eldzon så att minsta målyta visas och så alt 

eldgir ar lätt kunna vel'kslällas. Kortas te tiden i eldzonen ~pc

lar mindre roll vid såväl anfall som reträtt. 
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Då 5åväl anti jagarar tilleriet som jagarnas eget artilleri er

}lå!lit .stora skottvidder, skuile deras ingripande i striden kun

na bedömas bliva mera aktuellt. Möjligheten att tvinga un

dan en hel styrka, "avlasta huvudstyrkan , , dätta p å ar tilleri

trycket» etc. synes em ellertid va ra betydli gt mindre nu än fö rr. 

De undvikande manövrerna komma sannolikt att göras far

tygsvis och med ledning av hydrofoner etc. förs t när banorna 

upptäck as . Enligt Grons bör däl'för jaga ranfall under dag

strid numera ske förs t, d å f ienden lidit för s tridsvärdet bety

delsefulla haverier . 

Dc m oderna jagarna äro starkt artilleribetonade, vilket 

även talar för självständiga uppdrag i kampen on1 s jövägarna 

och i övervakningens tjänst. ProcentuelH ä r torpedbes tyck

ningen på återgång. I begränsade hav och för s1nå flottor lär 

dock torpeden alltid behålla sitt speciella värde. Man m ås te 

räkna med att flygstridskrafter m ed kulsprutor och automat

kanoner kunna utnyttjas för direkta anfall mot de oskyddade 

jagarna. Detta konnncr att komplicera taktiken och under 

stryker, att de enskilda förbandscheferna böra medgivas ope

rera tämligen självs tändigt ef ter i förväg uppgjorda allmänna 
direktiv. 

Det synes vara ovan anförda förhållanden , som lctl till 

att motortorpedbå ten å ter förts fram i -ljuset. En av de mest 

renodlade uppdelningarna av torpedfartygen är Altham's ti

digare omnämnda förslag att jagarna skulle delas i flottka

nonbåtar och motortorpedbåtar. 

Att motortornedhåten i dess nuvarande, sjövärdiga form 

~ommcr a tt bli en ytterst värdefull typ i kustfarvattnen lämn2r 

Intet tvivel övri g t. Dess möjligheter a tt verka beror do::k på 
1~:tssan, de t fordras e lt stort antal båtar för att sk apa förut
.sattningar för f ramgångsrika anfall. 

Ubåtar. 

.. Ubåtarnas oper a tiva möjligb eler hava sn arare minsk a t än 
oka t Und t "d f .. l i l . D . er 1 en e ·ter var' c S· ~nget. eras hamste"" hava vitS-
lier[i ,,. . , . c "' 

oCn vant Inanga och 1cke utan betydelse, m en övriga far-

Tidskrift i Sjöväsendet. 32 
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tygstyper, flygstridskrafter och tekniska motmedel l:ava _Y::trit 
gynnade av än större utveckling. Vidgad flygspanm g, \her. 
vattensfartygens betydliga far tökning, hydrofon~r och peri. 
foner förbättrad optisk materiel, rörliga formermgar m. 111 _ 
hava 'försYårat såväl ubåtarn as uppnående av skjutlägen ~om 
anfallens genomförande. 

En allt vidsträcktare användning av bottenhydrofoner 
tvinaar ubåtarna att uppträda på större avstånd från haser 
och 

0
förträngningar, varigenom möjligheterna att påtr-~i.ffc~ an

faUsobjekten bliva m indre. Man får under inga omstandlghe
ter lå ta förleda sig av Tesnitat från frcdsövningar, då d isposi
tionerna oftast avsiktligt gynna ubåtarna för att dessa iiYcr
huvudtaget skola få arrfallstillfälle. 

Amiral Castex' i denna tidskrifts majhäfte (sid. 345- -:3-±G) 
å lernivn a uttalande om ubåtarnas användning på ett rörl igt 
sätt 

0 
och icke i eller utanför förträngningar, förtjänar a tl i 

detta sammanhang påpekas. 
De ökade farterna hos övervattensfartygen och n ödYiin-

di"heten att operera längre ut till sjöss kräver med andra ord 
et; större an tal ubåtar för att anfallsmöjligh eterna ick e sk oLt 
minska. Till de ständigt aktuella problem en hör också n~)a
tens samverkan m ed övervattensfartyg och flyg stridskral ler 
samt ubåtarnas operationer i större förhand. Det s-en an· __ ha r 
sin särskilda betydelse, sedan svårigheterna alt , fånga >> be n-
den ökats. _ . 11 En tämligen samstämmig uppfattning syn es vara, dels a 
man icke kan förvän ta sig samma r esultat av ubå lsverk-;n m
heten som förr, såframt icke antalet ubå tar väsentli gt iiJ;:as: 
dels att ubå ten ick e kommer a tt få samm a relativa betydds: 

1 

hande1skrigels tjänst som under världskriget. De_t li ggcl: al 
~1- ·

1
11

1
' o- .oannincr i att ubåten icke längre är n ågo t typ1sk t "\\ af fe .:J :\.. b OL r"! , . 

des kleinen Mannes >> , som en tysk författare ullryck t sig-

Flugstriclskrofter. 
. -- ·s lll 

l)et är lydli'-'t a lt fb.r"s tridskrafterna framkallat de sto t c ,., .) h I1' 
förändringm:na i sjöstridskrafternas oper ativa uppträdande ·u 
der sis ta tiden. 
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Dera s möjligheter att, uteslu tande hänvisade till sig själ
va, upptaga strid m ed sjös tr idsk rafter h ava dock be tydligt 
överdr ivits . Sedan m olmedlen numera konunit e tt lång t stycke 
på väg mot fulländning och åtsk ill iga erfarenheter kunn a t in
]lämtas fr ån de p[tgåencle >> konflik tern a >> i Spanien och Kina, 
är m an berättigad n tt lala om en s tabilisering, som pekar på 
att flyg-stridskrafter icke hava större m öj ligheter än andra an
fall svapen i sjökl-iget. 

Även flyg stri dskrafterna kräva samverkan m ed övriga va
pen fö r att n å ett go tt r esultat. Det är en mhngfald både ope
ra tiva och organisatoriska problem, som inrymmas i detta krav. 
Frågorna lära icke n ågon slädes ännu vara ti llfredsställa nde 
lösta och ligga utanför r am en för dessa korLfattfllde spörsm ål. 

Avslutning. 

Den politiska utvecklingen i E uropa har givit tydliga be
vis för sträYan a tt lösa tvister och otillfredsställande förhål
landen genom en sorts väpnad överrumplingstaktik. 

Att dessa >> coups de m ain >> hittills huvudsakligen herört 
landgränserna är blolt en geografisk tillfällighet. Kär läget 
så kräver kan aktionen m ed samma lät thet sättas igån g över 
havet. Överrumplingslaktikens stora fördela r ifråga om be
gränsad kraftutveckling, ek onomisk vinst och. snabbt avgöran
de äro väl dokumenterade. Härtill konuner att en >> fa it ac
compli >> politi skt se: lt har visat s ig vara det bäs ta m edlet alt 
förhindra o-välkomna motå tgärder. 

Försvaret m ot dylika aHaeker utan kri gsförklar ing mask 
gestalta sig n ågot annorlunda än vad man eljes t är benägen 
att kräva . Hög .stridsberedskap och s tor rörlighet äro prim ä
ra fordringar , ick e minst det senare. Det finns m er än en 
anledning al t m ed dessa fakta för ögon en fö lja tendense rna i 
den utveckling, som sjöstridskrafterna och deras operativa ut 
nyttjan de f. n. und ergå r i oss omg ivand e främmande länder. 
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Uppgifter angående främmande mariner 

(UF M n:r 7 /38) 
hämtade ur fack- och dagsp ress av Marin ens prcsscldal j 

under t iclen 13 juni-12 juli 1938. 

·rt står helt för <le som kiilla 
Innehållet i här ii.tergi vna uppgl er 

angivna p·ressorganens räkning. 

Aktuella spörsmål, översi·kte·r, jämförelser m. m. 

Belgisk röst om <let svenska försvaret. 

· 1 o Il" t pn artikel 
B r 'Sseltidningcn Indepenclancc Beige har mnc la l . 

.. .\ lö ' tnant C. Requcttc om »Dl'n skandinaviska ncutrahtPiPJ~·"' 
av ~veltst el J J heter· Två militära problem intresse·ra staterna \ Hil 

van c c J · a. · · l 1 l 1 R 'Ssland oc J 

Öste rsjön: Ett eventuell t Krig mcll_an Tys~ anc oc 1 Ö.)' t . ... en 

· · . li an At lanten och "' e tSJOl1, 
friheten för kommumkahonctna m~ ' r . l· fo ll ·cns ekonoJni~ka 
frihet som är oundgänglig för de s ~anc mavls ,a , ' 

liv. 
Uneler världskriget behärskade den tyska flottan obcstri tllitre~ 

... .."n nu är det sannolikt att Tyskland kommer aii J , 

OstersJon. ~ · c , { t . el ans träno·cr SoYj eiun Jo· 

hcn·avälclet l dessa farvatten. U an vlv b . l . ' 'rä k. 

. tt o"]·a Sl·n 1-:rio·sflotta, men detta t a r lång ile l an. l . " 
nen stg a ' '-c o . . c . ··] F . ~;;. Jnv. 

R l dc ' utom aldrig va rit sä rdeles 1rarngangs tl ,a l . ,. 

yssarn a 1a · ... ff 
0 

lSi v mo 1 ,r· 

för etao· till s jöss. Var e sig tyskarna J-oreta~·a en lo - l .. l· floti ;J!l 

b - · l .. 1 · . t ' ll at t söl·a sb1no·a lt'n l.) Sr_,a 
ninoTacl eller 1ns o·an m Slg 1 ' . "' . " l l en 

inn~ 'i FiDska viken ha Gotland och skärgårelen knn~ .. A ,o~;,l:n dcf 
mycket stor s tratPgisk betydelse fö r ckm. Sa~mna_ at fotbaj ,·rll ig:l 

med Finlanels syllkust. Å andra siclan h a r Soi'JCtlu;ll\onen ~t~·11~' ·ll·t'n 

intre.ssP av att hålla Finska viken öppl'n och u a mo s' 
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)Jorta f r ån LrningTad, som ä r bas fö r des.s flotta sam t crntrum för 

en högst be-tydand e krigsindustri. Sovjet. kan så kdes ävrn å sin 

sida va r a frestad att törsöka besiifta ll ,yc ke lpositionrrna i detta 

0111 råde. Det gem ensamma bP.slutet från Svrriges och Finla nds sida 

att neka utländska krigsfartyg att anlöpa cks.sa strategiska punkter 

är utan tvivel gynnsamt för fredens bevarande. 

Upprustningen i de sf~anclin aviska länderna kommer att för

hindr a att sådana händelse r, som stå i s trid mot neutral.itetsprinci

perna, återupprepas. A ena siclan kommer Norge att göra allt för 

att effektivt övervaka sina kuster, å elen andra komma Sve rige och 

Danmark att .sr till a t t .sunden hål l as öppna och passagen genom 

Ka ttegatt fri fö r fartyg. Allt so m alit utgör elen påtagliga ökningen 

av de: nordiska ländernas lant-och s jöstricls l(r a:(ter en gyn nsa m faktor. 

Det är i'ramför allt elen mäktiga impul som givi ts åt elen 

svenska flottan om är av sådan natur att den ger even tuella miss

nöjda en allvarlig tankes tällnrc. Sveriges fredliga känslor äro väl 

kända, men landet har en se kellång mifitär tradition bakom sig, som 

kvalitativt placerar det i första ledet bland europeiska soldater och 

grundval. 

Det finns ingen orsak att tro att elen nuvarande generationen 

är sämre än s ina förf äde r. Det är en sanning, som får sin fulla 

kraft, cl å elen såsom i de tta fall vilar på en oangriplig juridisk 

grundval. 

(Upsala Nya Tidning elen 12 juli 1938.) 

liappl'ustningen till sjöss. 

Hur stort tonnage Storhritanniens och Förenta Statc ma.s nya 

slagskepp än m å :få, så ha de respektive amiralileten beslutat, att 

fartygen <'j skola lta någ1·a 46 cm:s kanoner omta.lar Hecl'or By watcr 

i Daily Tel eg rapl1. Maximikalibrl'll blir 4o cm. För att f å åtta 

stycken 46 cm:s 'Kanoner ombord haclr man troligen bliYit tvingad 

att bygga fartyg IJI't 50,000 lon . 

(Göteborgs Hanclds- cch Sjöfadshdning el en 14 juni 1938.) 

1~nglancl , U. S. A. och Frankrike lut nu definitivt beslutat öka 

lllaxim igränscn för s la g.skepp trAn 35,000 ton till 45,000 ton. Man 
1
:ra också överenskommit att ciPt g rova arti ll eri ets kalilwr ich'· skall 

overstiga 45,5 cm. 
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Ett avtal härom ä r undertecknat och samtidigt unde r teck n,l<k~ 
ett engelsk-tyskt avtal av samma innebö rd, enligt vilket _äve~ :r:.-,;k. 
land bindes att icke öve rskrida do nya gr änserna. MarmmJ nhtnn 
Duff Cooper, som lämnade dessa mccldelanden i underhuset, ti llaclp 
att Sovjetrysslands anslutning väntas med det snara.ste. ~an IIIPd

delado cckså att England icke liar fö r avsikt att översl.;:nda 4ll,lJOO 
ton så länge ingell europeisk makt bygger större slagskepp. Han 
lämnade samt idigt fö r fö rsta gAngen elen upplysnin gen, att cl r tv i\ 
nya engelska slagskepp, som ingå i 1938 års byggnaclsprogTam , knm
ma att bli på 40,000 ton med 45,5 cm:s kano ner. De fem slagsk<'P P 
som England redan stapelsatt äro so m bekan t på 35,000 ton tned 

35,5 cm:s kanone r. 
F r ån \V'a.shington erfa re-s, att de fy ra ame rikanska slagqk<'PP 

av f0.1-ra å rets program , som inom kort skola stapelsättas, icke knm
ma att öve rstiga 35,000 ton, efte rsom förberedelserna fortskri Lli t tör 
långt för att ändra tonnaget. Dc bli emellertid bestyckade med 

45 5 cm :s l.;- an o ner. 
' Från Japan för eligga fortfa r ande inga säkra uppgifter om '!o r-

leken av den japanska flott :llls nybyggen, men det var Jap ans npp
säo·nin o· av nottraktaterna och deras vägran at t lämna några npp-

"' b • l l l gifter ell er utfästelser rö,ranclc sina planer, som tvmgac e c e an< rn 
makterna att oka tonnage och kaliber, 

{Svenska Dagbladet den 1 juli 1938,) 

I japanska flottkretsar förklarar man med anledning av gl id
klausulens ikraftträdande, att elen japanska flottan är rc{lo att 111 ota 
elen nya situation, som uppstår genom att slagskepp på upptill 4:1,000 
ton kunna byggas. En ny era inledes nu fö r den japanska fl orl al.: 
mod tanke på möj lighe-terna att ame rikanska krigsfartyg ku n nu !l''

1 

över Stilla oceanen och företaga oporationer ända in i Japans gr ,,n n-

skap. 
(Hufvuclstaclsbladet (Tokiotelegram) den 2 juli 1938.) 

E l l f .. l· lrt· 
Sovjetunionen måste ha en starkare flotta än ng an c, .or' ' 

radc pres identen för ccntralexekutivkommitten Kalinin på sönil:'geil 
den 3 juli i ett tal i Le,ningr ad, _ . _ 

Han sade att Ryssland inlett det stö rsta flottbyggnaclsprogrn nt 
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et i landets historia och framhöll, att Ryssland var redo att del
:ga i en flcttrustningsk applöpning med de mäktiga kapitalistiska 
staterna En g l and, Amerika, Frankrike, Tyskland och Italien . 

(Nya Dagli gt Allehanda (Köpenbamnstelrgram) elen 4 juli 1938.) 

Genom det flottavtal, som den 30 juni undertecknades av Eng
land, U . S. A. och Frankrike, och till vilket även Tyskland samma 
dag anslöt sig, ha dei'Sa m~akter rorbundit sig att icke bygga slag
skepp om mer än 45,000 ton och med grövre artiller i än 40,5 cm. 
kaliber. Därmed är emellertid icke avgjort hur sto ra slagskepp som 
verkl igen komma att byggas. 

England har fö r sin del tillkännagivit si n avsikt att t. v. icke 
överskrida 40,000 ton. U. S. A :s hållning är beroende av Japans, 
och från Toldo J'örel igger fortfarande ingen antydan om japanernas 
avsikter. Det var som bekant J apans väg ran att acceptera. de restrik
tioner, som dc andr a makterna fö-resLogo, som ledde till att man 
tvingades ö-verge elen gamla 35,000 ton-gränsen men inga definitiva 
bevis torde ännu föreligga fÖr att Japan fiyggN' fartyg, som äro 
mycket större än detta. Understatssekreteraren Butlcr gav också i 
månelags i undc·rhuset J apan en tydlig vink om, att England fort
fa rande är mer än villigt att inleda underhandlingar, om. J apan 
visar n ågon sådan önskan. 

Av lika stort intresse är frågan om den framtida storleken av 
de slagskepp, osm komma ad byggas av de europoiska kontinental
n:akterna. Frankrike har tillkännagivit, att det icke ämnar gå utöver 
3o,OOO ton, om ingen annan kontinental makt gör det, och Tyskland 
torde även finna denna gräns tillracklig för s•ina behov, allra mest 
som man i Berlin är syn nlc rligen angelägen att undvika allt som 
kan verka u tmanande mot England till sjöss. Den s:tora frågan är 
sålunda vad Italien kommer att gora, På grund av sanktionskam
Panjen väg rade Mussolini på sin tid att ansluta sig till det i Lonelon 
träffade flotta v ta l e,t, men Italien ha r hi t tills ialitao·:lt dettas be
~tät~melser. Utan att avviKa från denna politik sk~llc emellertid 
tahen nu kunna bygga slagskepp om 40,000 - eller t . o. m. 45,000 

; ton. Gör det cl e,tta, ä r det uppenbart, att Frankrike· följer exemp
et, och då komm er säkerli gen även Tyskland att göra detsamma. 

b Nöjer sig emell ertid Italien liksom Frankrifce med 35,000 ton 
Eetycle•r detta, att Mussolini acce pterar underlägsenhet gent eanot 
h nfland till sjöss. Det är med stör.sta spänning man avvaktar hans 
es ut därvidlag, ty därav avhänger om c•n kapprustning med jätte-
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skc>pp ska l l börja mellan Italien, Fr an ].;:rike och Tysk l and, va r~ fö lj. 
der knappast skul le kunna lämna England oberört. 

Sovjetry land har nu odså anslutit sig till det nya nYt alPt. 
De· ryska myndigheterna ha icke offentliggjo r t några detnl jt•r 0111 

sitt flottbygge seelan 1935. Man v<•t ernellert"id, att en ny kr~-~K ar<', 
Kirov om S 000 ton vilken sjusattes i Leningrad 1936, nylig·l'll in t'ör
livat.s ' med Ö.stcrsjöflotJan, och att åtminstone tre andra aY ~n nnna 
typ äro und er byggnad. Ett botydanclc• antal sm å ubåtar h~ ,l!gtlvs 
1.933 och 1934, varefter större oceangående ubåtar om 1,000 ti ll 1.0(1\) 
ton påbörjades. De flesta av dessa lära vara stationc· rad<· i cl <•n ny a, 
isfria krigshamnen i :Mur·mansk, där samn1anlagt mellan 30 op h .J() 

ubåtar finnas. Därt ill kommer om bekant en stor uhåt.sflut ta i 
Vladivostok och andra ostasiatiska hamnar, vilken vålla r Jap an ,-; \ä n
dig oro. För två år sedan började ryssarna vidare hygga h i\ ~•· ri P J" 
av stora jagare om 3,000 ton, av vilka två, Leningrad och Minsk, Li ra 
vara Hi.rdiga. Alla dessa nya Jartyg ha stor aktion.sradi·c, hög fart , 
stora förråd av ,olja och minor sa.mt i allmänhet minst 0tt J'l ~·,e:p l an. 
Pansarskydcle,t är dä;·enwt rP·lativt svagt. Den nya ryska i"l otinn ;ir 
sålunda utpräglat offensiv. 

Vad den engelska flottan bcträHar fört jänar särskilt fram hi\ Ilas 
elen omfattning, i vilken å.ldr e kryssare byggas om till f lytancl< · luft
värnsbatterier. Flottans tre viktigaste var v i Portsmou t l t , Dt• vun
port och Chatham äro nästan uteslutande sysselsatta mP-cl mork rni· 
seringsarbeten, medan nybyggc·n anfö·rtrotts åt privata var v. C'o
ventry och Curlew, om 4,290 ton, vo ro de första som byggeles Ol< l för 
luftvärnstjänst, och f. n. und ergå s ju andra kryssare av C- <wh D
klasserna samm·a förvancl.ling, medan flera andra stå i tur. Dc pugl' ls
ka sakkunniga anse, att dessa fartygs koncentrerade lu-Etvärns\Jattc
ricr i förening med dc tunga och lätta k01mbinerade kuLsprutor, ~0111 

flottan nu förses me<:l i stort antal, k unna lägga en så Pf:i'PktiY spiirr 
att angripande bombplan tvingas aH stiga t ill h öjde r, där no g g r~ nn 
siktning vid bombfällning blir omöj lig. 

Mer fin 130· fartyg hålla nu på att byggas för enge lska [lnt i. an , 
däribland sju slagskepp, 24 kryssa re•, se·x sto ra hangarfartyg, 'lll ja
gare och 21 ubåtar. De fl C'.s ta av dessa skola vara färdiga för <' ~l utet 
av 1.940. Eftersom man ich• längr•e, som förut, nedskrot ar :i ldra 
f a rty g, hete· der detta att en k raftig ökning av flottans pNson n l bh r 
nöd vändig. Ar 1933 hade personalen sjunkit till 90,300 man , ochc 

1 

år har ansl ag beviljats för 119,000 - en ökning om 30,000 p å J<'lll at. 
Man räknar emellertid, att antal et måste höjas till åtmins tone 1.2:],00°· 

(Svenska Dagbladet den 9 juli 1.93N. ) 
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Byggnadsprogram och budgeter, uppgifter angående 
personal och mater·lel m. m. 

Storbritannien. 

Inom amiralitetet har uta rbetats en översil;t över flottans ex
pansion, som i all sin sto ra sal;liglwt g•cr Pn gorl bild av den oc r
hö-r da u tveckl in g, som fö r närvarande pågår. Till och med världs
Jui gets våldsamma upprustning till sjöss är absolut stä lld i skuggan . 

I detta ögonblick befinna sig uneler tillb li velse icke mindt·e än 
562,000 ton örlog fartyg .av skilda slag, :l'örclcladc på 151 fartygscn
hete-r. Därtill kommer ytterligare 30, vilka s kola stapPisättas en
ligt det sen asto programmet. 

Av dc 1.01 fa r tygen ä ro en stor de l redan sjösatta och ligga .f. n. 
under utrus tning vid såväl privata som statliga varv. 

I slutet av detta år kommer c :a 200 örlog.sfartyg att befinna sig 
i olika stad ier av färcligställancle, c•n Jwl flotta i s ig själv, samman
satt av såvä l slagskepp, hangarfartyg som kryssare och övriga typer 
av lätta Jartyg. 

En förde lning av det under hyggnall varande tonnagc·t visar, 
att bri ttiska :tlottan inom kort kan r~ikna på en tillökning av 5 
slagskepp, 3 hangarfartyg, 17 kry.s.s arc av olika storlek, 19 ubåtar 
och 39 jagare, varjämte ytterliga r<' en :llottilj- nio enhc·te r -kom
mer att läggas på stapelbäclclP·n inom elen al lr a närmaste tiden. 

Faktu 1n är att brittiska flottans ytte rligare tillväxt endast be
gränsas av industriens, i synne rhet varvens, möj ligheter att bygga, 
trots att rl's u rsema hittiLls utökat.s i hög grad cch alltjämt svälla 

förut oanat mått_ 
Aven dc mes t optimistislm uppfattningar i clc.,sa hänscenden ha 

vida överträf-f a b. 

(Nya Dagligt A llehancla (London te lcgram) elen 26 juni 1938.) 

. Dail y Tclegraphs sjömilitäre korrc.spondent har hinmat en öYer-
Stkt ÖYer den engelska upprus tningen ti ll sjöss. 

Totaltonnage t av de nya krigsfartyg, som 1·. n. äro undPr bygg
nad, är nästan hälften så stort som he la elen brittiska Hottan s å r 
l93c. England har sedan år 1936 börjat bygga fem slagskepp p å 
vardera 35,000 ton cch två slag,skepp på varc!Pra 40,000 ton, :!'cm 

111 ~ngarf artyg på vardera 23,000 ton, tY å krys.s an· il 10,000 ton, nio 
'Iyssar e il 8,000 ton och tio kryssare· ii: G,4ii0 ton, vidare n io jagare :t 
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1,850 ton, tjugofem jagare it 1,690 ton sm11t sjut'tcn ubåtar. Här1ill 
kommor ett sto rt antal eskort- , patrull-, minsvepnings- samt u\ ,åt:::\1.,_ 

kämpande fartyg. 
Dessutom h ålla tjugo kryssare på att on1:byggas, de flesta för att 

användas till avvärjande av flygang repp. 
U n der samma tidrymd av mindre än tre år skall flottans h,•\a 

utrustning förnyas. Olj o-, ammunitions- och andra förråd skola 
kraftigt utäkas. Flottans personal, inklusive officera re, vilken år 
1935 uppgick till 94,000 man, är f. n. 119,000 man och skall und': 
nästa å r ytterli gare avsevärt utökas. 

(Stockholms-Tidningen (Londonteleg ram) don 10 juli 1938.) 

Krigsövning. 

Dc störs ta land-, s jö- och luft.manövrar, som ägt rum sedan 
världskriget, komma i mitten av juli att äga rum vid engelska ost
kusten. övningarna taga sin börj an don 19 juli ooh pågå under tro 
dagar. And2.m ålet är att pröva försvar et av ostkusten från Them
sens mynning till Firth of Forth. F y ra slagskepp, fy ra kryssare, tn1 
hangarfartyg, 14 jagar C' och l:'tt flortal smärre fa rtyg komma att 
ingå i anfallss tyrkan. 

l samband med övningarna komma mörkorläggnings- och luft-
skyddsövningar afE äga rum. i ett flertal städer på ostku.~te n. 

(Kieler Neuesto NachrichtC'n den 2 juli 1938.) 

Egypten får egen flotta .. 

P å beslut av ministerr åde<t har k usibC' Yakningcn, som hi t till,; i 
främsta rumm C't haft till uppgift att bekämpa smugglingen, nu '\' 
finansministorio·t fått orde r att ligga i ständig beredskap i'ör kr ip;.c;
minist oriots räkning. Därmed har böi·jan g jorts till skapandet av •·n 
egy ptisk krigsflotta. Egypten har i Englancl beställt t\"å jagare, 
två undervattensGåtar, två minfarty g och två torpedbåtar. Vidar<' 
har man planer på att inkö.pa C'tt skolskepp. Hälften av de· bes t äll-
da krigsskeppen skola r e.clan nu levereras. 

(Dagspressen (TT, Kairotelegram) elen 19 juni. 1938.) 
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U. S. A. 
Två sla~skepp på 35,000 ton ha s tapelsatts, »Washington » oclr 

,North-Carolma>>. Båda slagske.p'Jen kolllilla att > bestyckas med 40 
cl11· kanoner mod 25 kilometers skottvidd. 

(E.:ieler Neueste N achrichten elen 16 ju n i 1938.) 

. 15 miljoner dollar (c:a 59 milj_ kr.) ha beviljats för moclernise-
nng av lwngarfartygen »Lexington » och >> Saratoga>> . 

(Kieler Nouesto Naohriohten elen 17 juni 1938.) 

oFörenta _st~~er:Jas __flo~ta iö>rläggcr donna sommar för första 
~ån,en p~ fyt~ at sma onunga.r av stö rre skala till Atlanten. Offi
CJ:llt ~ngive . andamå let att genomföra taktiska ooh operativa ö~
mngar, men mo m valuncle·rrättacle kre·tsar i \Vas hino·ton fra J h ' ll a~t _flottans uppträcland ~ i Atlanten utgör on clemo1;stration 

1

~ö; ::~ 
~ VIS.a, a~t U. S. A :s flotta, om så skull e erfordras, lätt kan u J tr'. d· 
1 europeiska farvatten. l P a a 

De stridskrafter, som komma att clolta . . .. . . . .. 1~ 
1 1 

ga 1 ovmngatna utgoras 
~:Hu~ ag~ ,0-eOpp, 5 hangarfartyg, 24 kryssa re, 50 jagare .och 30 ubåtar 

' US!Ve b ombordbaserade fly o· 1 B .. · ' till b-8 600 ,p an. esattmngsstyr kan uppo·å r , 1n an . b · 

Det var från börja . •t t t .. . ägt . . S . [. n avse ' a t sommarens ovnmgar skulle ha 
rum 1 h la Occ·r.nen. Det förT · l t l f . ma att .. .Juc es, at ce arvatten som kom-
, omspannas av övnino·arna t .. 1 · . ' kusten och a·· n l 1"11 A "'. ' s ra c .;:a sig från Brasilianska 

' c a .1. . zorerna 1 ost. 

(The Da il y Toleg raph elen 2 juli 1938.) 

Frankrike. 

ut Marinministern har bemyndigats a tt till don 31 dec. 1939 för
. om de genom 1938 å · b l . t 1 ·1 · l · J ande n , ,t s . uc ge JElVl JaC o fartygen kontraktera föl-
te 

7 
ybyggnader, namhgen: 2 sla o·ske·pp på 35 000 t n l 1-. ' ubåtar h . 

1 
"' _ ' o , ,ryssa-

För el tt oc samman agt 24,000 ton lätta far tyg och hj älpfartyo· 
(c :a 66e'o-a p~ogram _ stalles uneler å ren 1938--1942 sex milJ. :u der franoos· 

milJ ]-.) t 11 f" f . . . d . l or oganclo. Flotlans personal skall utökas med 
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3,000 mun, varigenom marinens ammanlagda persona 1s tyrk a kom. 
mer att uppgå till 79,800 man. Fö rutom det ovannämnda an '<lag"t 
på Si'X miljareler har marinen und<'r 1938 erh ållit ett ex tra til \;igg:8. 
ans lag orn sammanlagt 1,038 mil jone r francs (c :a 114 mi lj. kr. ). 

(Marine Rundschau, juni 193f'.} 

Marinens , tekniska utskott» av.skafias. I dess stäl lo hu r 1'11 n,v 
avdelning för n :yl)yggnaclsn•rksam hei cn unele r bdäl av en amirab
pcrson inrättats i marinstaben . 

(Marinc R unclschau, juni. 1938.) 

Frans.ka nybyggnad !iprogranunet forceras. 

Genom ett de kret ökas k raftigt antalet :rnckani.ke r, kemis ll' r or h 
administrativ personal vid armens, Doftans och flyget~ arscnuli• r 
för att nwtsvara elen växande akti vit eten och i fr åga om flo ttan lö 1· 
att minska ticlc•n för flott])]'Ogrammcts gcuom:fö ranclc f rån 3 1il\ :3 
år. >> Strasbo urg •> om 26,500 ton, syst e rfar tyg t il l >> DunkPrqut' ", ,om 
ma rinministern betecl.;nar som världens modernaste s i agsJ.;:e'])Jl, ha r 
avgått från varvet i St. Naza ire ti ll Brcst :[ör att bö rja sina pro vturN. 

Fastän F r ankri.kc·s oljC'tankflotta oavlåtligt ökas, har elen p <1 l'l t 
farligt sätt övedlyglats av vissa anch·a l änders, och en intensiv rm 
strängning är öve rhä1•ganclc av nöden fö r att rätta till ett läge som 
icke kan få fortfara. Följaktli gen förd ubblas skatten på imporil'n 
av råbensi.n, och det belopp, som erhålles h lirigenorn, skall anv iiwlas 
för att subsiclie ra de franska ofjctankbolagen. Aven tanldart:-·g .~o Jn 
äro upplagcia kormu a att be rättiga till f inansiell t umlcrstö!Cl un•kr 
för utsättning att dc· äro sjödu g li ga . 

(Svenska Dagbladet elen 16 juni l 93R.) 

Japan. 
Den 19 mars löpte elen sjätte kryssaren av >> Mogami >> -kl aS31' ll av 

sta peln. Kryssar en är lJå R,500 ton; be.styckacl med 15 15,5 cm_. k ~
noner och 8 12,7 cm. luftvärnspjäser, :fart 33 knop. Den 16 ma J ~J O
sattes hangarfartyget >>.Mi zuko>> , 9,000 ton, fart 17 knop, beS'tyckni og 
sex 12,7 cm. luftvärnskanoner. 

(Marine Runclschau, juni 1938.) 
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Italien. 
Sjösättningen av nybyggda ör logsiartyg fortsätter i rask takt. 

Den 2-2 m a j löpte fy ra nya av stap•·l n, nämligen jagare• n »Corazzie ra >> , 
ub åten >> Bcilul >> och toq1eclbåtarna >> Ca lipsO>> och >>C irce>>. 

De fy ra jagarna >> A if redo Oriani >> , >> Yincenzo Gioberti>>, >>Vitta
rio A lhe ri >> och >> Gicsu e Carducci.>>, vilka nyligen f ärdigst ällts, ha 
få t t s tör re deplacement, än \·v d sllm f r å n början avsågs. I marin
kalendra l:na återfinnes så lu nda uppgiften om l,498 ton , under det 
att de i verkl igh e•tcn ha 1,729 ton och clii remot sva rande större cli
rnensioner. De å ro i s j;i l va vet'J((-•t något större än >> AvicW>> -kla.ssens 
tolv jagarP, el. v . s. den nä rmast efterföljande< jagartypcn. 

Dc tolv tG'l'))edkrysearna av >> Agrippa >> -klasse.n komma att få ett 
cleplacomcnt på Hwll an 2,000 och 3,LJOO ton. Det är s'annolikt, att de 
närmast komma att överenw tämma med elen ryska torpedkryssar en 
>> Tashken t» på 2,900 ton, vilken sjösattes i Livor no n ovembe r 1937. 
>> Tashkent>> avses bestyckas med :fem 13 cm. kanoner. 

Sek undä1 a rt illeriet på cle två ~lagskeppen >>C aio Duilo >> och 
>> Andrca Dori a>>, vilka håll a på aft modernise ras efte r samma mönste r 
som >> Cavour>>-typcn, lär bliva tolv 13,5 cm. pjäse r. Däri genom simri o 
ett nyt t k aliberslag komm a att införas i elen ita li onska Hotta11. >> Ca
vour>>-klassen ha tolv 12 cm. och åtta 10 cm. kanon er som sekundär
artilleri. 

(The N a vy, juni 1938.) 

Tyskland. 
Slagskeppet >>Gneiscnau>> inträdde i tjänst elen 21 maj. 

(Mar ine R unclseha u, juni 1938.) 

Tysklanels s junde ubåtsnettil j har nu bi lda ts, sammansatt av 
sex ubåtar, som fö r kort tid seelan fu ll gjort sina ll'vc ransprov. 

Tysk a marinen äger nu 51 ubåtar i tjänst . SH mtli [!:a äro för 
hållandevis små. Sålunda äro ickl' mindre än 24 av blott 250 tons 
storl ek. 17 :f:artyg mäta omkring 500 ton varelera oeh 10 nå upp till 
något öve~r 700 tons de p l accment. 

Den senas1·c f lottiljen ha r er hi\ lli t namnl't Bernt 'Wegener efter 
~n frå n världskriget känd t:-,sk uh åtsof'(iccr. Tidigare f lott il jnamn 
aro bl. a. W eclcl igcn, Salzweclcl oeh Lohs. 
t _ De senast sjösatta tysk a ubåtarna ä ro sju till antalet och be
ecl,nacle med numren U 45-U 51. Dc mäta 517 ton i övervattens-
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läge, beo rdrades 1936 och sjösattes i fjol samt ha fä rdigs täll t< un 

der 193S. 
U 45 är ut rustad med en SS mm. kanon och en lv-kulspruta -~<lll\ t 

är förseeld med fem 33,3 cm. torpcdrör, därav fyra förut och ett ak. 

tcrut. ]}osättningen uppgår ti ll 3iJ ma n och fartygen äro i allln~in

bct byggda vid det berömda tyska nbåtovarvet Krupp-Gormania i h irl. 

(Nya D agligt Al lehanda (Kiel-telegram) ckn 29 jnni 1938.) 

Den t .rska flottans överbefälhava re, amiral Raeder, bdinno r s i~

i ·wicn för att reorganisera elen förutva r ande öst err ik iska Don aut"lot

tiljen, vilken nu har sitt huvudkvarter i Linz. FlottiLjen skal l Ile

tydligt ökas och förstärkas. Amiralen skall också organisf'r<l •·n 

rcln·ytcringskampanj i Osto rrike fö r den t y.s,ka Jlottan. 

(SvCJ:ska Dagbladet (Wien-t eleg ram) den 21 juni 1938.) 

Sovjetunionen. 

ö versikt av den ryska flo ttan av i dag·. 

V ad man vet om den ryska flotta n är a t t dc stö rre en lu·krna 

det stora :flertalet fall äro moderniserade lildre :l' a r ty g-, byggda l öre 

eller under vädclskr.iget. A andra sicl an iir det bekant, dels at! r~·f 

-"arna planera ett JJ ertal storbyggen, dels att dc umlc r si.sta ård nr

betat för att få amerikanska varv alt u tför a vissa av dessa. lkn 

enda del av den sovjetryska :!'lottan, som kan mäta sig med motsY arn u

ranclo dela r av övriga stormaktsflottor, är ubåts be,s tåndet. Här lik

som i do flesta anclra fall föreligga Pnclast ofullständiga uppgi l \ l' r. 

n1cn säkert tycks vara att minst ett 160ctal ubåfa r äro färdig a nc h 

att det övc n ·.ä ldiganLie anta let av des;;a äro h_,·ggcla under dl' nllr<' 

sista åren och på ryska varv. 
Förutom clcssa ubåtnr ha dl· ry.ska varven Jt,,·crl'rat et t J'lnt al 

mindre enlwtn - toq,eclbåtar, vecletthåtar o. s. v. - och på ck , lira 

s is ta åren ba också s tön l' ·fartyg stape lsatts. Redan l9G6 s jc-<llie" 

S,ODO-tonskryssaren »Kirov », clcn första av :fyra i sin klass, och HH7 

löpte 9,000'-tons hangadadygPt »Stalin>> av s'tapcln, medan tre ;):i,i ll\ll

tons s la gskcpp och 3 kryssare av obekant storlek äro p lmw ra de. 

Dessutom äro planorade. Dessutom äro elva 2,900-tons fLottiljledare 

färdiga eller uneler byggnad. 
Utmärl\.andc för Sovjct..s nybyggc'n synes vara att de på lwl;osl.

nad av J>arrsarskyddet byggts for hög Ja rt och långa kryssningar o!'h 

i det sto ra f lertalet f all utrustats med flyg. Den röda flott an hnt· 
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all tså fått karaktiiren av anfallsstyrka eller kanske man snara re 

skall säga att den byggts för blockadbrytande iindamål, dtPrsom 

de ry.ska förbindelsc,Jedcrna med yttervärlden äro vttcrst så rb:na. 

Vad elen ryska i'lottan går för i ett krig vet .ingen. l't,rssarna 

ha icke gott anseenclt• so m s jömän, men elen sa ken kan ha förändrats 

under dc senas te tjugo ån·n. Yiktiga re än allt annat synes emel

lertid va ra att Sovjet nu tycks l1a fåtL :fart på .sin varvsindustri och 

at t denna kan arbeta utan hjälp av u tländska specialiste r. 

l'tyssarna ha re el an överraska t världen som ö'verlägsua fly g

planskonstruktörer- av allt att döma synes dPt r.vska l' lyget j Spa

ni'en och Kina visat sig överlägset det tyska och italienska, resp. 

det japamka- och en liknande överraskning är inte osanno lik även 

beträffande ub, tarna. 

Det är inLo bara vagheten i uppgifterna som gör sovj etfLottan 

till ett x i ekvationen. Den nyuppråttaclc vansindustrien och rys

sarnas goda egenskaper som krigsmaskinskonstruktörer gör det nöd

vändigt 'fö r aggressiva makter att inte enelast räkna med dP t ryska 

flyget och den röda annens väldiga numeriir och sannolikt mycket 

goda tel-:niska utrustni ng utan även med elen röda flottan, som vis

serlige·n ä11nu ligger långt efter övriga stormakter utom be träffande 

ub åtsvapnet, men so;n synes vara staeld i snabb tillväxt. 

(Morgontidningen den ~!l juni 1938.) 

BoYjetrysslands baltiska flotta är f ö rem i\ l för d t stort intresse 
engelska tidningar. 

»London Times >> låter nu sin Riga-kormsponclent - som ofta 

brukar vara ganska väl underrättad- tala en smula om den baltiska 

flottan och kommer genast till den sl'utsatsen, att densamma är i 

starkt tilltagande. Inom kort kommPr den att bli utökad av elen 

första kryssaren, som helt byggts på .sovjetry.:J,;:t yarv. 

Kryssa ren >>!Grov>>, som gick av stapel n år 1936, närJJ1ar sig 

numera och äntligen s in fullhorclan , ocll är elen fö r~t a hörjan pi't Pli 

serie av sju stycken kryssare, som äro l.tnclcr h;~·ggnad på ryska varv, 

av vilka cl c övriga heta »1\.yubys liev», >> Orjouikiclze >> 111. fl. so m nu 

äro under kons truktion. Dessa fartyg äro för ögonblicket föremål 

för ryssarnas sä rskild a intrc~:se, och utgöra i vissa avseenelen ett av 

steg från dPn i Lonelon Yeclertagna kr~·~sareklassen. 

Bestyckad nwd kanoner över 1S cm . k a l iber, är· den me l l an ting 

mellan Hitt och svå r kryssare. >> Kirov >> -klasscn kan i Jart komma 

Upp ti.Ll 33 knop, kallske mera. 

Ryssarna l figga ifråga om sina nykonstruktioner huvudvikten 

Vid hög fart och relativt starkt artilleri. Df'ss utom äro clcss n rys"k•l 
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kryssa re enl igt >> Ti111 CS>> synbarligen avsedela för t>xped i t ioner ln 11 gt 

från de egna basern a. De !ta med andra ord rn aktions•raclio, so m 

är mycket stor, och intresse rade m åste därvid i fall av krig allt itt 

rä"Kna med cl t>m såsom hanclelsiölrstora re. 

Detta så m ycket hellr e som ävl'n de i Poljarnoje och AlPxa n

drovsk stationcraclE~ undervattensbåtarna - vilka i >> Tim es>> up]>gl's 

uppgå t ill cit antal av 30 t ill 40 stychn - ha samma höga ak

tions radie•. 
Den rysk a ubåtsflottan är dt för ryska fö rh å Ll anden gansk a 

nytt vapen, och ingen vet i realiteten mycket därom. SäkPri iir 

· em eller t id , att den i hög gr ad fö rstärl.ts uneler de senas to tv å å l'<'n. 

Vad ryssarnDs undervattensl)åtar be·t räHar, så skola dessa llH' cl 

Kronstaclt och Poljamoj e som baser ha s lagit världs rekord i fru.ga 

om uthållighot Dc,ta lj erna ä ro o.käncla, men Pn rysk ubåt gjord,. i 

samband med bårgandet av Papaninexpcclitionen en tur till G riin

land delvis uneler isPn. 

Den ryska f lottan ä r numera en faktor, som ingen får un<i<· r

skatta, och dPn blir s tarkare för var dag. Ryssarn a ä ro inga .~jii 

n;än, m en dc k unn a kanske genont uppfostran och i härdig tr än ing 

bli någonting i elen vä gen och även orka strida till s jöss. 

(Aftonbladet den 30 juni 1938) 

Obse rvatörer anse att största del en av det nya lånet på milj ar<le r 

r ubel skall anslås till det ouufattanclc flottb~' ggnadspro.gnnn som !>c 

bådats av regeringen. Ehuru in ga officiella uppgiftc·c om elen t n·.ljJ 

femårsplanen för eligga, tror man också att sovjetryska regeringen un

der clc1ma period visse rligrn ä mnar fortsätta att utöl~a elen in dus! ri

c lla utrustningen men icke h ar J'ör avsikt att fö retaga nya såtlana 

inclustri a.liserings ansträngningar som gjorclecS un der de två fö rst.::! 1t m

årspcrioclern a. 

(Dagspressen (TT, Mos kv ateleg ram) elen 9 juli 1938.) 

Tio nya ubåtar ha påLö r jats p å varven i Leningrad. Båtarna 

äro specia lkonst ru erade' för att kunna uppehålla s ig ä rs ki .lt 1:1ng· 

t id unele r vatten. D e äro av.~.cclda fö r OstP rsjöflottan. 

(Kic•ln R0ursh• Nachrichten elen 24 juni 1938.) 
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Norge. 

Norska sto rt in get har enhälligt beviljat extraordinarie ·f:ö rsvars

auslag om sammanlagt 16,3 miljon e r kron or, IJl. a. för byggande av 

två jagare. 
(Dagspressen (TT) el P n 18 j u ni 1938.) 

Den se·na s t färdigställ da nor·s].:a jagaren, »APgrr>>, har Wljanclc 

huvucldata: s tandarcldr;p lacc ment 590 ton , full t ut rus tad 713 ton , längd 

74,3 m, bredel 7,7G m, cljupgåendr 2,96 m. Ma.skinan!iiggning utgöms 

av turbiner, tiJl vilka ån gan leverer as f rå 11 tre olj e-P icl ade vatten 

rörpannor. :M:askii:styrkan är l2,500 hkr, och farll' n, .so m va r ga

r antera~ 30 knop, har unclPJ ' provturerna u ta n svåri g het kunnat upp

drivas ti ll 32 knop unclN f l<'ra timmar. 

Bestyckningen utgi:l l'lcs av tre lO cm. kanor1Pr och Pn 40 mm. 

automatkanon, levererad!' av Bofo rs samt två l2,7 mm. kulsprutor, 

två torpedtuber för 53 cm. -to·rpecl c r, två sjunkbombkas tare, fy ra 

sjunkbombtällare samt paravan er. »APge r» ä r det fö rsrta Iartyg in

om nor-ska flottan, som få r 53 cm. t01·peclc r. Tidiga rE' har uteslutande 

45 cm. torpeden kommit till an vändnin g . Besättnin gen utgö res av 

72 man. 

Norg(~S ny a jagare »Gy ll en> g ick p-å torsdage·n av stapeln i Hor

ten. »Gy llen> är E'll sys te·rbåt till »Sleipner» oc h »Aeg-e.r». Den är 

74 m. lång, har Ptt devl acenwnt på 625 ton och gö r en far t a v 31 knop. 

i(Stoc kholms-Tfclnin gen el en G juli 1938.) 

Ritningarna filt de nya norsR:a jagarna ha nu blivit godk ända 

i huvudsak , m.en m öjligr n kan bes tyckningen modifie ra!'! i någon 
detalj. 

De ny a jaga rn a f å e.tt deplacement om 1,170 to.n, ]ängde·n är 
9~,5 mete r, bredelen 9,85 mete r oc h djupgåendet 2,76 meter. J3estvck

nrngen blir 3 st. 12 cm. snabbcrTclskanon c'w, 2 st . luftvärns.ku l spr~tor 

~m 40 mm., 2 st. 12.,7 mm. kufsprutor och två dubbla torpp.cJtuber om 
03 

cm. Utrustnin gen kompletteras av paravan er fö·r månsvop ning 

:~~ ap~~raterr för djupvattensbomber. Maskineriet är på 25,000 hkr. 

t'll lieJ aknas ge en fart av c:a 32 knoop. Byggn adsticlen ä r 3 1f2 
1 4 år. 

(A1tonbladet den 30 juni 1938.) 

Tidskrift Sjöväsendet. 33 
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Holland. 

LiliWnstningen till sjöss. 

Förs vars mini st•c ri et bar nu verks tällt bes täll ningar av LiP av 

parlament<'t beslutade nybyggnacl orn a :för örlogs l'lottan. 

l)pt n~· a prog rammet i ll11C'bär elen hitt i Il s kraHigastP uh id g. 

ning av cl c• holl ä nds ka s jömilitä ra r esurse rna i modern t id. 

Ickn mindre än l65 milj. s·v. kt·. ha Hilnnats so m anslag f ör riot

tans o lik a g rPn a r. Omkrin g 90 mi lj. avses f ör lwmlantlc>t och 75 

milj. för Nede·rlänclska Indi f' tl. 

I s umman in gå bl. a . 47 milj. kr. för nybyggnad av örl ogMn rtv

gen. Tv å nya kryssrll'l' s•kola stape- lsfi.ttas, en på 8,000 ton som •·rsätt

ning för drn j8-å ri ga >> Sumatra >> och c· n torpedkryssarP· p:'t 3,401) ton 

som. N .sättni ng fö r de t 32 å r gaml a pans a r keppC't >> Jacoh van 

H r.ems ke r b . 
Tv å s to·ra ja ga t· r - va rclNa på l,600 ton - ha beordr ats, vida re 

tro ub åta r pä l ,200 ton va r, t,ol v mius vP•parC", c•n motortorpedbi\1. t re 

s tora kano nbåtar och tolv to rpedfl ygpl an. 

S a nt manlagt har Holland L n. icke mindre ;in 34 örlogsl'8 rtyg 

]Jå s tape lhädclarn a t'•llPr i s jön unclc1: komple·tt c·ring och uhus tn ing : 

e n Hitt kryssare, tv å torpeclkryssare, fyra jaga n ", 9 ubå ta r, Pn mi n

utlägga re, to lv minsveoparP, t ro kanonbåtar, Pn motortorpedbål oclt 

ett artillc ris·k10lfartyg. 
Försva t·.sministe· rn fö·rklamr, att Holland ej kan nö·:ia si g IIIL'd 

passivt kus ts kydcl. En del av dPn ostindi sk a Jlottan s ka ll såh1 nda 

a lltid va ra samlad i europeris ka hamnar för övningsändam å l och där

vid bilda t>tt aktivt ele•me nt i ett i iiv ri gt på m a rin- och ubåtsm a11' ricl 

baserat s jöl'örsvar. 
T. o. m. de lotsEa rtyg som L n. stå på stapdn utrus tas cm d kll· 

noner och s junkbomlw r för att kunna användas vid bL a. ubåt:; ja kt. 

För att fylla luckorn a i f:rami:ör a llt löjtn ants- och fänri b g ra

dcrna, ink a llar ma rinen f. n. e•[ter engelskt mönste•r sina r eson·oHi· 

cerare t ill l än g re tj;instgö rin g. 

(Nya Dagligt All eh anda (Haagteleg ram) elen 20 juni l93B.) 

Enligt ett be tänkande, som fö rsva rsministe rn förelagt ]Ht r la· 

mentet , s kall elen holländska flottan inom loppe t av tre år upp· 

bringas ti lL följand e sty rka: 
3 kryssare (jämte en i reser v), 

2, torpeclkryssare, 
l 2 jagare, 
24 u båtar, 

3 kanonbåtar, 
l artil le riskoJ s kcpp, 
6 veclct.tbåt.ar, 
8 minJ a rtyg, 
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minst l2 mins vc•pare, 

ett a n ta l motort.o•rpedbåtar och m indre• hjälpfartyg-, 
72 sto ra fl ygbåtar. 

ett antal minclro flygp lan för ombordbascri 11 g och öv ningsän
damåL 

Försva rsulgirkrna för kcmmandr budgot.å r äro lwstäruda till 

154 milj. g ulelen (c :a 334 milj. kr.), varav 75,5 milj. (c:a 164 milj. kr .) 
fö r mari ucn. 

(Marino Hundschau, juni l938.) 

Följande fartyg be·finna s ig undel' byggnad resp. beviljade: 

l kryssare . . . . . . . . 8,000 lon, beviljad. 
1 torvedkryssar n .. 
4 jaga re . ... ...... 
9 u båta r .......... 

l arti ll er.is ko lskepp 
l minfa r tyg . ..... 
3 k anonbålar 

S:a 20 fartyg 

3,350 )) 

6,200 )) 

9,500 )) 

l,760 )) 

1,350 )) 

3,600 )) 

34,560 ton. 

)) 

2 uneler IJyggnacl, 2 bcvi ljaclP. 

2 n ~istan färdiga , 4 unele r bygg
nad, 3 beviljade. 
und e r byggnad. 

)) 

beviljade. 

. Pro vture r för den nya torpedkryssaren >>Trornp>> ha pågå tt unel er 

~~; månad. >> Tramp >> har ott dc·placemcnt om 3,500 ton, en fart av 

,D knop och bestyc kad med sex l 5 cm. kanoner. 

(The Navy, juni l938.) 

Portugal. 

U Ilprustn ingen till sjöss. 

I dagarna h a i London unclertPcknats sto ra kontrakt mellan 
cngelsk·t s i- l t .. l . o 

bcsl · ~ , eppsvarv oc t po·r uglSlS'..:a rege nngen . Pa grundval av 

olik ut .1 Lissa l~on om Pn SILahb u tökn i tt g av sjös t.ridskrafl.c rna !ta 

sa a. ~ll'm or få t t byggnadsorder fö r tre stö rre jagare, t re sto ra ubåtar 
tnt lcke . l .. J" t . l . rmnc re an · J Or on nunc re fartyg. 
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Portugal står , som bekant, niistan i intim a llians med Stol']) 1·j . 

tannicn , och London har länge väntat att ami rali tetets påtrycku i11 g,11. 

på Lissabon via Fo.rcign Office skull e avsätta synbara result.a t. 

Trots den kraftiga engelska upprustningen t ill sjö1ss möta dr 

portugisis ka beställningarna icke några svå rig heter. Detta beror bl. 

a. på, att; i årets program för ut;byggnad av den brittis·ka f lot.t. an lig. 

ger huvudvikten på de stora och största fartygen. Icke eu Pn da h 
garc är beställd av amir a litetet för innevarande budgetå r, berof'·n de 

på att icke mindre än 40 enhete-r av detta fartygsslag befinn a si~r i 

olika stadier av :[ärdigstallande, s·amtliga beordrade åren 1935-:37. 

Av denna orsak ha dc engelsk a varven kunnat acceptera d.A 

portugisiska orderna och ha därtill mojtighet att utfö<ra synnerEgen 

snabba leveranser. 
De fartyg, som nu skola byggas för portugisiska floti ans riik· 

nin g, bestå av tre jaga re på 1.,400 ton vardera, tre ubåtar på närma r0 

1,000 ton var samt därtill 1.4 mindre fartyg av olika :;: lag. 

Portugal har f. n. des,sutom uneler byggnad tro större avisofa riy g, 

varav ett är utrustat fö<r s jömätningsändamåL Vidare h åller 111 an 

som bäst på att an lägga en ny stor örlogsstation med full st>i mligt 

varv och vm-kstäder vid Alfe-ito på sydsidan av f loden Tagus, stnt'l: 

utanför Lissabon. 
Till denna plats ha även koncentrerats s jökrigsskola, and ra un

dervisnin gsanstalte r sam t omfattande kascrnanläggningar. 

(Nya Dag ligt Allehanda (.Condontelegrarn) den 22 juni 1938.) 

Turkiet. 

Upprustningen till sjöss. 

Ett f le.rta l enge lska varv ligga för närvarande i underhand· 

lingar m ed Ankaru om byggande av ör lo.gsl'artyg. 

Bakom de turkiska unelerhandlingarna ligger det lån på över 

300 milj. kr., som Ankara orflållit i Londo t1 mot enge ls k stahsga rnn ti. 

Av denna jättesumma ha närm.:u·e 120 miljonc·r reservmats fö r [ör· 

svarsändamål och s·törrc delen härav anslås for dc planerade ny· 

byggnaderna. 
Den t urkis ka flottan är f. n. icke särskilt o·m[å ngsrik. Dess 

ryggrad utgöres av den lJerömcla tyska slagkryssa ren >>GociJcill>, un· 

der turkisk flagg bäranue namn et "Yavuz,. 

, Goebem> är '2J1 år gammaJ och låg i många år som hal vt. vr ak, 

innan den 1.9:30 genomgick en gr undli g reparat1on under ledning av 
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franska ingenforer. Fartyget mäter 23,1.00 ton och är bestyckat med 

bland annat tio 28 cm. kanoner. 

Fö•rutom äldre, mindre användbar fartygsmaterie l i form av två 

små kryssare, två kanonbåtar, tre torpe.dbåt.ar samt några minsvc· 

pare, består återstoelen av flottan egen tli gen endast av Jyra italienskt

byggda jagare från J931 samt fem olika uiJåtar av unge l'iir samma 

ålder. Två av c1essa äro byggda i Italien, en i Spanien samt två i 

Rotterdam. 

Utöver dessa bygges för närvarande fyra ubåtar av cle1n tyska 

firman Krupp-Germania. T vå färdigställas i Kiel, uneler dc·t att två 

byggas unel er tysk ledning på örlogsvarvet i Ismid. 

De turkiska underh andlin garna i Eng land avse byggaudd av 

fyra kraftiga jagare, lika många ubåtar, troligen även fy ra sto ra 

minut läggare samt s lu Wgcn ett ännu icke fas ts tällt antal motortor

peclbåt.ar. En deJ av dessa fartyg skola liyggas i IsmiLl uneler engelsk 

ledning och me·cl ltj älp av engelskt material. 

Som e rs ä t t ni ng för de två fö,rålclracle kryssarna planerar Tur

kiet även att på engel s ka varv !åla bygg;a fv å hypermocl e·rna, lä t.t.;t 

lZryssare på vardera 8,000 ton. N~irmaro de<Jaljcr om dessa farty g s ak

nas emel lertid än n u. 

(Nya Dagligt Allehanda (Londontc legram) elen 6 juli 1938.) 

Spanien. 

Den nya kryssaren Navarra har s jösatts i Coruna. Kryssaren 

skall ers ä t ta den s än k la kryssaren J3 a l carc;s. 

(Dagspressen (TT) de•n 13 juni 1938.) 

Argentina. 

v· Två nya fartyg, avse u da för Ar gen tinas Hot.ta, Låda byggda av 

n lekers-Arm i.rongs, utförde unLlcr maj sina provturer. Det var den 

1 
ya kryssaren "Argc•ntin a" på 6,000 ton, fart 31. knop och en huvud

c~:·!~ck~ing om nio 15 crr1. kanoner samt jagaren , Entre l:tios,, e·n av 

Ju Jagare, som omnämnts i UFM 1/38. 

(The Navy, juni 19:38.) 
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Litteratur. 
SiegN' auf sichen 'Veltmeel'en. LPlH'J JS

bilder grosser ALlmirall' . Von FriPdrich Ltit
sow, K onte radmiral a. D. 

Det är nw d g lädje ma n ll ä lsm cH nytt tills kott till dt'n ]'ll Llf't 
lw la g an sk a magr a biog rafilitte rat uren om f ramsUwncl c sjöh j~illa r . 
Den för eligga nde volynH·n avhandlar följanek tio miirk cs miiu på 
s jökrige ls område, va r och en av Jöd. förseeld Jn ml d t sig nifi kal i1· 1 
epi te t , nämligen: 

P a ul Bene ke - elen tappre handc lskaptencn . 
Don J ua n-cl'Aus tria - kri stcnh e·tcns r ädda re. 
Michael do Ru yter - all a tide·rs stö·rs tc s jöhj ä l te. 
Edward Ilaw l;b - Eng lands »Vater der Marine»> . 
Pie rre A11dr6 dc Suffre n - Fra ns ka Os tindiens rädda re. 
Hora tio Nc•lson - En glands djärvaste och mes t genial e s jöh .i<i liL' . 
Da vid F a rragut - elen sege rrike amira len fr ån Nordamerika nsk8 

i niJörcleskriget. 
Wilhelm von Tegetl,hoff -segra ren vid Lissa. 
H aihaclli ro Tog o - J apans st ore ami r a l. 
Reinhard Scheer - Tys kl anels amira l i Skagerac k-shget. 

U rvale·t förefall er nog liuet p a r t is k t i bet raktande av a tl f ~· ra 
av de 10 äro tyskar mot enelast två r ngc•ls rn.ä n och en f r an ~ J, t au . . t)å
vä l nwcl t anke på dc m å nga f ra mståon de befälluware till sjöss, vdka 
dr s tor a s jötna ktc rn a h ava att upp visa, so m med hänsy n t ill d..t Jn -

] l ·l ·1 t 't .. l .. t 'n ~t -tJ· esse s jä l va pe rson lighei'.P·rna ('rhjuc a w c c• e P van ons ~va r 01. ' : 
minstona Rodn cy, S: t Vincen t oc h J ea n Ba rt sam t hån son astc varl ds
krigc·L J ellicoe ku11n a t !J e>re.cla.s plats . . _ 

U t i inlednin ge n an give:> bokens uppg ift va ra a tt. gpnoml frn lll 
l l l .. l l ara Ile-st åend e· ('XC•nJ pcl vis a dl•n tys ;a un ge omen 1uru ma n s w a v, ' 

s ka Uad e för att kunna leda ti ll sege r i k rig. Boken vill visa lt uru; 
som h ärför fö rutont f r amstående sjom ann aege ns,kapN, fram fö r a ll 

' · l ·.. ' t t h.. f.. · l ·l \'( h n de fo rdr as en pt'rsonhg!te t w cc l ormaga a an o•t· a stn a une et . ' 
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och rycka dem med sig . Såsom sådan a personligheter fram t räda ock 
så samtliga med ett undantag, som utgör ett lämpl igt varnande 
.,;o;:empel: Suf:l' ren. Histo ri en om d e nn~ utomordentli gt fr nmst å0 nd 2 
och Frankrikes k ans ke ski ekli gaste f lottledare visa r bjärt huru inom 
räckhåll var a nd e fram gångar kunna försittas genom att fö rtroeuclet 
och samhö·righet sk ä nslan mell a n Jw fälhava rr n och hans uncl e•rl y cl a nde 
saknas. 

Ett mycket lyckli g t grPpp vid boke·ns pl a nl äggn in g ä r at t vat·
je levnadstPckning för egås a v en his t ori s k och poli t is k ÖV(' rsikt av 
förhåll anden a vid ti dpunkten för en va l's fr a m t rädand e på hi storiens 
vädjobana. 

SE'g rarnas på s ju vä rldsh av r ad inl ec\ ('S nw cl et t fö r an mäla n' o 
hittills obPk ant namn, l'rtul .B en cke. H a n ä r em ell ertid Hans•a ns 
stö rste s jöhjälte, en såvä l tappL'r sorn: ova nligt förslagp n m a n. Som 
f'U liten provbit på hans förs lagenhC't och up pfinnin gsrikedom må 
anfö•ra hurusom han vid Ptt tillfäll e lyckad es i fÖn ri:ig de·ci me ra en 
sjöstyrka, vi lken han följande da g ;imnade an g ripa. U nel e r n atten 
nalkades han , förklä del till :fisk a re, nwd en Gåt den J'ientliga styrkans 
chefsf a rtyg och an höll holt ödmjuft at t få J ör töja akteru t för att 
:;å luncla något skyeldad fö r vind och s jÖ• få till aga litet mat . Fr am 
stä llningen bi fölls. Den va nn a sop pa, vi lken utg jorde fölrem ål för 
tillagning, var Pmcll ertid bl y, som s mä ltes och h ä lldes i rore·ts fin ge r
Ungar. När Hene ke clagl·m dä rp å g ick till anf all med sin esk ader 
och fienden skull e lätta, nöd gades chefss kcppE't , som därj ä mte var 
det stö rsta. och kraf t igas to f a J·tyget, kvadigga med påfölj d att H an
sans be·fälhavarc va nn en glänsand e SPger. Om icke bokPns t i tel an
gåve att det gäll e r verkli ga lcwnadsbeskrivnin gar , skulle m an inför 
dylika äventy rli ghP•tPr n ännast tr o s ig läsa ett k a pitel ur en s jöroman 
i Marrya ts s til. 

En mall av helt an nan ty p är Don Ju a n d'Austri a, Carl V :s n a
turli ga son, en typ för riddNli g hetl'n i detta ords vackra.9te• bbmär
kelse•. Ur cl c·n förtr äffli ga Je,vn adsskildringen må följ and e dr ag an
fö ras. Vid e.nd a.s t 25 å rs å lde r e rhöll Don .Ju an, som icke fr ån bö rj an 
uppfost rats till kri ga ry rk l'•t och som sålunda hade ringa såväl s jö- som 
krigsutbi lclni ng, bcfii let ö1ver dPn flo tt a, som skull e mö-ta kri stt>nhetens 
fiender, turka rna. E n av hans fö rsta åt giirdet· var - helt n aturlig t 
förefall er det oss - att fö.rbii ttra fa rtygens u t rustnin g och öva dess 
b.esättningar. DPtta m åt te emellert id icke var it b rukligt då :!'ör 
hden, ity att h ans e rfarna och t ill å ren vida äl cl ro uncl e rlydancle mölte 
hans å t gärde r mccl hån och miss troende·. H an samman kall ade då 
sina un clc•rbedälha vare och fa rtygsk aptener och r iktad e till dem föl
Jande ord: »Med mod och hänfö relse allonast har änn u ingen seger 
vunnits fram för all t icke med soldate r, som i dag äro g ripn a av h än-
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förclse men kanske i morgon visa si g klenmodiga. Och sådan t k h'n

mocl kan l ikvä l var a be rättigat , nämligen cl å dPn, som skall lör,., l'a ra 

Span iens ära, känner si g var a illa beväpnad ocl1 otillräckli gt ih acl. 

Det är befälhavar ens plikt att sch·:ia :tör att sådana känslor ickt· hP

höva uppst å>> . Detta ä r ord, som h ava sitt berättigande i all a tidP t· 

Eft<:>r segraren vi d L epanto fö lj a för fackrn!anncn mera kiind~ 

pe rsonligheter, livfullt bes krivna, ol'ta börj ande mrcl något k arakt"

ristiskt d rag från barndomen. F ylli gast bC'hancllad ä r som sig höt· 

allrt tidrrs stö >·s te sjöhjä ltc, M:ichael de l'tu yln.. Man får följ a honotn 

fr ån, eJl e:r till och med någ·ot innan han, elen e lvaårige. son,<>n till Pn 

ölutkörare, få r anställning på ett handelsfa r tyg såsom I-Iochl>oots

manns,junge till cle>ss h an såsom ho.Jl ändsk gcnc. ra lamiral-l ö,jtn an t och 

spa n.sk he rtig vid 69 å rs ålder avli der l'Her erhåll na sår i s in ;;ista 

SJOSegcr. Det var hans trettiotredje s jöstrid. 

En bctrckning, in ·för v ilken litet var vid :fö. rsta påsPendet tor de 

s tä ll a s ig f'rågande, är angivande{ av Edward Haw ke, som lc•vdc• un

der 1700-ta.let, s•åsorn Englands »Vate r de r Marine >>. M:Pn 1:örf. g,•r 

goda skäl för clPnna beteckning, som ursp run gligen g ivi ts H aw kP av 

c·n lanels man och vapen brod r r. Beteckningen s~Itar de·ls på Ilawkr's 

städse visade omsorger för Jartyg och be;;ättningar, s·ärskilt varden 

av s juka och &å r nde, drls och framför Rllt på att han var den fi>rs te 

amiral, som brö•t med de ste lnade fo rm e r, vari slj öslage,t stannat un 

de r linjetaktikens å rhundrade. Hans sega uth å lligbet vid u pprii tt

h å ll andet av blockad, sä rski lt utan[ör B rest, och hans kraf ti ga in i

tiativanda när det g·ä ll de att upphinna oc h angripa en utb ru t, ••n flo tta 

inneb ura upps lag, som sedan f r amgån gs rikt ful llölj des av S:t \]n

cent och Co·rnwallis, Rodney och Howe oeh som nådde• sin gl ansl ulla 

f u Il ändning under N el son. 

Den sistnämndes levnadsteckning upptager icke mer än 25 s ido r 

mPn inneh åll e r l ikvril e tt och annat intressant s må drag, som icke 

å t e rfinnes i M:ahans utmärkta, till svenska översatta biograf i öl'e r 

el en sto re s jöhjälte>n. Intressant är uppgiHen att de engPisk a sta t3-

papp<:>rcn fä llo på Londons börs efter und e rrätte lsen orrl! sl agd vid 

Trafalgar, unel e r d<:>t att motsatse n bort vara det naturliga. F ör lus tP il 

av N<:>lson vägde tydlig~n m e r än elen överväld igand e s<:>gern . 

De tio levnadst<:>ckning·ama kunna på det livligaste anhdallii.S 

till studium. 

J. Schneidler. 




