
1931.
94:e årgången.

Häfte N:r 7



- 383-

Några ord om samarbetet mellan 
försvarsgrenarna. 

I tidni n,gen Nya Dagligt AUehanda för den Hi s~sUidna 

j11tni. ,fanns under rubriken. "Erl' vikti,g ,synpunkt i ,försvars 
frågan" ~nförd .en a·v kanslerrs,s.ek,rd,er ruren Otto Cr10nehorg föJ.'
fattad arti'l<'e,}, i vilken frågan o:m samarbebet meHan förs.vars
grenarn a gjorts tiH föremål för en i många \hänseenrden in
twssant och lärorik behandling. 

Denna artikel föranledde >från undertecknads sida en del 
erinringar, a nknutna ti.lil den diskussim1 i f.ö·rsva~rsfrågm1, sro:m 
m ed !längre ·eHer ~kortare uppehåll pågMt i nyrssnämnda tid
'Iliing sedan bör jan a,v sisHidna januari månad. Till vad }ag 
där:vild yt<tr:ade anhåUer j ag att :hä11· få lfoga ytterligare någTa O['d , 
fmmkaU:ade av frågans I'ent militära innebörd. 

* 

net förefaL}er som om författaren av artikeln i NDA tänkt 
sig möj:lig<heten av en fas·taTe .samman:kn'Ytning av de tre för
svars/grenrarnas operativa uppträdande än den hittills' förut
rsaHa. Och han·s i artd{Jdn gjorda 'Utta1anden i denna fråga 
synas gru nda sig på det antagandet, att en härvid tiUämplig 
k omb,in e·rard strateg,i.sk teor'i skulile vara tänkbar. 

En dylik ·teori torde dock svån~igen kunna Slk:a<pas. FöT
fatbren har själv :lagt märke till, :aH eX'empelvis den tyske 
fö.rfaUar.en von Clausewitz och marskalk Fodh i srina kTig,s
vet,ens,kapli,ga arbet·en i>Ckc herö•rt ~jökPiget. Detta beror med 

Tidskri ft i Sj öv äsendet. 27 
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a.J:l säkerhet ·ej på en tillfällighet. Det torde fastmera hava 
sin grund :i .det förhållandet, aH ilandkriget och rsjökriget i 
alla tid er varit skarpt åtskilda; - ej blott i 1okalt häns·eende, 
u ta n ä ven i fråga •om si.tt in nePsla väsende. J ag läm na·r !här 
årsido det indirekta sambandet meHan la·ndkr:iget och sjökrige t 
(rd. v. s. ,cleras betydds:e för •och anhäThgighet av varandra inom 
kritgs.planens ram) och tänker nä·rmast på land- och sjö
stridskrafternas olika medel ·och metoder för uppn åendet av 
sina ·egna, begränsade krig.föringrsm,ål. Ben direlda samver
kan dem ·e.mellan, som JJ.ä rvicl äger rum, inskränker sig i stort 
sett till .ifråga·kommande t r u prp.överskeppningar. 

,Den na min uppfattning bekräftas bl. a. av den omstän
digheten, att arbetet m ed det kri1gshistor.irska händel•seföd:op
pets utforskande hithlls på d-et hiel•a taget fö·lj t tvenne skilda 
strömJåror. Om det direkta samhandet mellan .land- och sjö
kTiget varit av en verl{rhgt intim odh gen!Q(mgå.endre beskarffen
hret, hade ett sammanflöde av desrsa båda stTömfåror troligren 
]{ommit tiH stånd i långt störr·e utstr.äöl{ln:ing än som skett. 
Octh ur detta sammanflöde hade då ·även med all san1110r1i:khet 
en treori för det ·kombinerade krigets 'stra'te,gi av sig själv 

vuxi·t .fr·am. 
Den praktiska .erfarenh eten bestyrker även: rförefi•111tHg

heten av d•en nu antydda .skar,pa åtskiUrnaden if.nellan land
och .sjÖ'lN'rigförirngen. Ty vad SlOm för rendera av dem. befun
nits va1ra av vikt att känna eliler taga hänsyn tirlJ, har i all
mänhet visat s·ig vara av mindre värde för den andra . Detta 
hl. a . av ·den anledningen, att d e betvingelsemetoder, rsom i 
dem .J<Jomm:a till användning, äro vitt åtskirlda. Under eld 
sålitmda rlandkrirg.et främst TÖr sig IQITI behär·Skandet arv Vii.S•Sa 
·för kriget i dess ·helrhet viktiga landområden, med dä.r fö re
finbliga re·surser av •skillda rs,lag, ·utgö.r !>jörkriget en kamp iOm 
utnyttjand·et av havets färdvägar till gagn Jör egen och skada 
.för fiendens folkförsörjning eNer krigfröring tilrl la.nrds. 

Ett .för.sök artt sammankoppla de landstrategiska lagarna 
!m ed de sj östrategiska s~klllltle rdrärför med all sannolil<Jhet t'e·sul
t·er.a i att man för undvikandet av de 'faror, e:tt åsidosättande 
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av vare s~g landkrigets ell er sjökrigets krav skuJJe medföra, 
tvingad es till en mängd förbehårll 'Och undantagsr egler, vi'lrk.ars 
saun::manllagda verkan bJ eve hö.g·st fÖI'vi.J.I.ande. Några Mara 
Jinrj.er för en kombinerad land -, sjö- och luftstrartregi tordre där
föT knappast kunna åtstadkommas. Och tanken på frarmstål
l,arndet av en dylik torde a lltså böra överg;ivas .. 

Dretrta: bör dock - så•s,om förut antytts - på intet vis 
rans•eS utgöra ett prindpire lilt 1hi111der för uppgörandet av den 
en'het.Iiga försvarsplan, om wi:lken artikelförfattarren även !ta
lar. M·e n ett försök lirll sikatpandel av den en:hetlriga srvenska 
stra-tegiska teori, som av honom eft.crlyses, torde knappast 
kunna förväntas giva ett tiollfredsrstäU:ande r·es-uHat. Möjl1itgt 
är ju, att för författarren dessa rbåda begrepp sammanfilutit. 
Men •ur r ent militär synpunkt ·sett rär det .av vikt att d e h ållrus 
åtskirlda . 

* 

il det ovan förda r esronema.111get har den nyHUkomna 
tredjre försvarsgrenen - filygva;pnet - med avsikt utes1ut.its . 

Detta har främst berott på att sargda Vrapen icke r·epTe
senterar en i v idsträckt mening srjä1l'Ys•tändig art av krig.föri.ng. 
FilY'gplanen äro nämligen för sin basering i mycl{!et hög grad 
rbm-,o'Emde av land- 'OCh sjöstrids]urufterna. Och deras ~m·i gs

förretatg avse främst föremål .på marken elrler på vattnet .samt 
tirUllöra därför ·oftast m~tirng·en land- rel1ler rsjökrigets intress,e
'Sfär. Vil•ket ,i sin ordni1ng medför, att rde:r.as insat'ser för mö ban
det av mJots tå·ndarens .luftkPirgsföretag indirekit JarlrlaJ !inom 
sa'm·m·a, sfärer. 

Kri gs:Opera tion.eTna gruppera sig atl.1trså fortfarande främst 
i händ elser till lanels eller till sjöss. Och de händelser i luf
ten, som icke direkt eller indirekt sammarnhänrga m ed nårgon
dera av dessa båda grupper, repr ers•entera endast en förs,oin
nande bråkdel av det totala hände~l seförl'oppet. 

A·rtikelförfattann håller !för troligt, aU man brl. a . genrom 
arJlo.rdnandet av .gemensamma kurs·er och övnintgar fö-r högTe 
Officer are av a,lla vapensJag S•lwH e rkunnra s·lå en bryg.ga övrer 



-386-

d en klyfta, som hos nss visat sig förefinn:as meUan härens 
ooh f,lottans representanter i fråga om det :lämpligaste säHet 
för kr.igs:mruktens ordnande. Och han ifrågasätter åstadkom
mand:et av ett dylikt •samarbete även på tidigar'e stadrier, 
exem.pelvis redan i ·kri1gsskolor.na. 

Detta föDfattarens :uppslag .synes vara väl fö!l'ljänt av ett 
a:lilv,wdigt övervägande. En 'Vidgad kännedom ·om samtliga 
fö·rsvarsgrenars. uppgifter och verksramhet kan :end:a:st höda de 
oli:ka orUicers.kårernas a·Umänna mili.täTa :kunskapsst:andar d. 
Och den därvid fäTvärvade ii.ns:ikten om begränsningen av d en 
](Jänne.dom, som inom varje Iförsvarsgren för·efinnes. ibeträ f
t1amde de övri.gas verksamhetsfält, komme att medföra en 
ök.ad respekt för den •sakkunskap,, vilken k:räves för dessas 
behä'rskande. Härtill 'komma de .fördelar, som en utök ad 
personlig kontakt mel:lan de olika försvarsgrenarnas må:lsm ä n 

•aHti,d kan .beräknas :medf,öTa'. 
Sättet för vinnandet av dessa mål syne·s alltså höra göras 

til:l föremål för en säTSlöld undersökning. Härvid ka:n m å
hJända bl. :a. :ett sam ar bete !lneill:an de på flottans s tatii:oner 
peri:od:vj,s fö:rd<'o:n1n11ande för·eiläsning·skurserna för ä.ld.re olffi
c·era•re och armens taktiska :kurser för samma personalkat'e

gori ']<lomma under o1nprövning. 

Bland de fördelar, som förs•l:agsstälrlaren tänkt såg kunna 
åbföljia ett vidgat samarbete i fråga om :afficerspers.onaJ•ens 
uthri:ldrning. i.ngå:r möjligheten av att d:ärig·enom erhåUa t:iill
gång til)l a:Usidi·g.t :utbildade dhefsämnen,, ~ stånd att led:a såv~il 
l'arnd- som sjö- och 'luft:krig,soperati:one.r. 

I fråga om denna mö}li,ghet CJ.nåste jag eme!l:e:rtid anm:äla 

en arvvika:nde men~ng. 
Skäl:et :härtill är den svårighet, som enligt mitt förm e-

nande förefi rnnes för aU h 'änga in ti:ll ·sj ä:lva kän1an av tea:rin 
1fä:r :l<wigföringen på ett 1fält , :om •var praktiska möj1ighe1ter 
man 'i:ck e varit i ti:Ufäl.le att rfö rv<ärva en ingående peTs•onlig 
erfarenh et. Härvidlag bliva de yHiga kunskaper, vi'll"a s:til 
a tt ~nihämta under :kortva'l·i·ga genJiensamma kurser, av rfö.ga 
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väTde. OCih de för eleverna i, ·en dyilik kurs förut okändia 
teOI·i·er, som därvid inhämtas, komme för övri:gt att snau::t nog 
fa:l,Ia i glö.mska sedan de efter kur·sens s.lut U1)phört att håHas 
vid lriv av ver-ksamheten i d:en dagihga tJäns.ten. 

ArtikelförfattaTen firamrhål'lm· riktigt nog, aH krigskons
ten icke :blott är en kons.t, utan även en vetenskap. För erge-111 
,det sli:tdle jag vilja betona, att k•rigs•vden.ska·pen icke hlott är 
en v.etenskap, utan även en 'kons.t. Lirka litet ·som e~ fram
·ståend·e bi:ldhuggare kan förväntas hl'i"v:a en g:od målare gen:om 
a:tt delt:aga i en kurs i målning, :lika ili le t har :man anledning, 
fönnoda, att exempe.Ivis en dugl,ig ·Iantoiff+cer kan h.Ji:-\na .en 
:god l•edare av sjökrigsoperabaner g:enom rett tiJ.llfä:lligt inihäm
tande av huvudkonturerna av sjökrigföringen. 

•Man måste därför utgå ifrån, 1att en genomgången exh·a 
•ufhiildning av ä1dre of1fioerare al:drig kan b erälmas förläna 
,dessa en k01mpet.ens, som gör dre:m .skiokade att n:äi'mast u:n
der 'vare si•g :försvaJrsminist•ern ett 'högs•te b efälhavlaren för 
fä'lM1ären och marinstridslrraf.terna •bä'l·a ansvaret för krig.s
OIPerationcrna inom något annat område än det, ti:J.l viN{Jet 
d.eras ticli:gar:e t j änst:evcr'ksamhet rhiuvudsaMigen va·rH förr~agd. 
Odh man måste även oavvisl.igen f:ord:ra: dels att i kr:igst:id 
avgörandet i den högsta instansen av alla vikti:gare op·e.:ra:tiva 
ärenden - va1r e si.g de utgöras av konse~j ·måil, k01mmandoanål 
e'Uer :befä,lsärenden i hö.gkvarter.et - :f•öregå:s av en gemens•am 
:be1handlin.g (med flyg.sa:kl{junnig hdä1p) av ohef.en fö:r generai
stahem ooh chef.en f.ö.r marins•taben; :dels att •sagda ohefer i 
IInån av :behov läm1ms tillfä<Jile ·att närvrura vid avgörandet av 
ä~endena i fråga. Det var först s:eda:n i världsrkr.i.g:ets elfte 
timma ledningen av den tyska :sjö:I"rig!föri>ITgen tillrättal!agts. i 
nu antydd ri:ktni·ng, som •sagda ledni:ng koan i rätt spålr. 

För ti'lllgodoseenclet av de nyss nämnda •krav.en biHr det 
nödvändigt, att i krigstid högkvarteret är förlagt till den 
pl:ats., där regeringen har sitt s:ät:e. 

Stockholm den 3 juli 1931. 

H. von Eruscnstierna. 
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Den meteorologiska tjänsten ombord å 
långresefartyg en. 

Mete·orro<logi·ens betydelste för 1ftottan i k r ig och frred ha r 
:hos ·OS'S så väl som i andra m•ar irne.r under de sena,s.te å ren 
vunnit allt mer ök ad upp:mlärks·amhet. ·Genom åtskiUiga 
organi.satorisrka ·OCh teknis.I<.a åtgä,r,der har vår floHas väder
lekistjänst inom den gtivna kosbl1!adsrainen numera rfunnit en 
Iösrning, som 'heLr1äffande enl"elbet och eBfektivite•t to:rde ut
g.ö,ra •en Ull'fredsstäH>ande ut,gån,gspunlkt för d en f•ramtida u t
·veckling,e n. Denna IC:sning gä.Uer ·em.eHertid ;i :fö!l·s,f,a han d 
den öve.rvägande delen av vå r flot:ta, som året mn h efinne·r sig 
i hen11andsf•arvatbe:n, m.edan den m eteorologi,ska det.a,Jjen om
bord "å vå,ra långr.es•efar ty,g ännu .icke hu111nit bli förr.em ål för 
en !Hmande principidl utredning. net torde dä:rfö.r icke va.ra 
utan 1ntress•e a:tt nännar e belysa några av de viktigastie här

:med sammanhängande f•rågorna . 

Den meteo:r,ologisk·a. tjänrs.ten ombord å våra långresc
f,arrtyg aVIser i hnv uds.a:k att lö:sa fö·ljande uppgift er: 

.a) att förutse väderJ·el"en, 
h) att verks,tiä.Jla pla:nmä•ssigra, rege'lbundna met·eo•ro<lo

gi.ska och hyd•rog:mifiS'ka observationer deLs i santhand m <ed 
det darg.ligen t·e'legra.ferand.e int'ernatioruella me,teoro1ogis'ka 
·dbts.ervabionsnätet, dels fö,r att med .fwHg.ott observatrions
ma•teri.al bidraga tiill den inbern:atironella forskning,e:n. 

Betr. a: Mö}lighet·en aU fönuts•e väderleken beror dels, i 

rsynne1rhet i n'äi'heten av kusten, på f.artygetrs radios.tati•oU· 
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dels - särskilt Iångt ute på öppna :s jön - på [artYJg.sc'helfens 
och särskilt navigationsofficerens mreteorologiska, kunskaper 
och erfarenheter. Radio·statio:nen/s uppgift att mottoarga ~av 

}cusbsbl:tionerna Hera gånrger dagTirgen u t sända väde:rl.eks•r:ap
porrter förutsätter hos radiopc.rs.onalren en v'iss vana vid och 
roän11Jedom om deUa underPättei,s:evä:s,ende!S organi's,ation och 
a:rhetssäbt, va11för vid J"iadiope1·,onalen:s n thtildninrg häns)'ln hör 
tagas• tiH 'dessa .kmv. Närmrare uppgifter om hithörande frå
gor återfinnes i följ ande publikationer: 

List {)'f stations p 2'ffo:rming special <services, utgiven av 
'I'e<legra~funiunens interll!ationeHa byrå i Bern. 

Admirality' s Ji,st of wire'les.s signals, utgiven av Hydl'OI
g,muph~~cal Depa:rhnent, Admiill"Hlty i London. 

Förtleckning Ö\1er naubiska Tradios~:gnaler, utgiven av 
K•ungl. SjökarteV!erket i StockhoJm. >Denna pulblHmtion om
fattar emeHertid endast österrsjön, Nm-dsjÖin och Kanarl•en. 

E Th :s•tOII" ·del vä:derlE~ksrapporter utsändas även på l"Unid
radio (jmf. nyssnämnda puihlH<.rati:onerr). Enär dessa V!äder
~eiksmp:povter utgöras rav ett i •s<to.rt 'S·ett täm'lige:n begränsat 
•ortdiför.rård, torde man dock •ellidast ~ned kännedom om dessa 
uttryck red::tn hava goda möjlig!heltetr att :lmnna utnyttja även 
de utiländska IJ'undradi•oTapport>evn1a. En ;Jlö-Pbecknring av dess,a 
uttryck på elllg,elska, svenska, danska. norrska och tystka åte~r
finnes· i " Handbo'k i nau t1sk mtet,e·orro~ogi itör [TIJa:rinen". Me
treor'aloglislka Anstar1tens mil'ibämiVdeini:ng 'lämnar på begäraiii 
även en färteckni•ng på motsvaral1!de utt!fyck på S<pan:sfka, 
rportug·isi1SJka, italien'Ska och hoHänds,Jm. 

De såiledes· motbargna väde,deks.rappo:rternra böra emeUe·r
ti'd endast ut@Örra rmntcn t ri.H den I1olmla prognosen, :~on1 ut-. 
.färrda:s på grundvn•l av fa'ftygtets. egnar observationer. Om t. ex. 
H. M. S. "Fylgia" från .rad,ios.tationen naventry kl. 1030 har 
mottagit ·en " vV.ealthe:r Shipping" nrpport med utsi•kter rtiH dål'igt 
'VIäd:er för de nä~rmarste 24 fimmmm:a, så bör denna· v:ädei·,l,~ks>

Q·,~port wv N. O. å "Fylgia" i tförsta hand u:ppfattas som en 
~l.tl1lied:ninrg aU runder den 111ämnraste :tiden särskilt noggramnt 
iarkttaga rbar•omebern (barografen), himlens. ut;s·e•enrde, vinden 
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JU. m .. för <att .med J.edn,ing a·v denna aHmänna "vVeather Ship

ping, r apport få fram ·en s•å n01g!gr1an'n Iokalpro.gnos som m öj 

·ligt. Detta är av vi·kt icke endast <därfö'l·, att den u.1 lmänna, 

radito•1edes meddelade progno1s'em .givetvi;s icke kan .gå in i 

l<o:lmll<a •detalj<er, v·Hka kanske äro 1av största inotr·es<s,et för 

"Fylgia", utan, äv·cn enär progl1'o,sern<a kunna vara felakti:g•a, el 

<ler ofuHstä.111diga, särskil<t tför tfa•rtyg långt f,r ån kusten. Nå1gra 

'a!nv,isn<i,nga·r ·tö-r •utfömndet -av dyJi,ka 'loka:lpPognos<e<r åte~· 

lfinma.s i "Hantdhok i nauti.sk meteomll:ogi f ö1r mari111en", dä r 

·cmeHertid särs,J{jJ.cl •hänsyn tagits ti:ll .f.örliåUanclena i våa· a 

•l"temlanclsfarvaltben. Det är givetvis •av aUra största vikt al t 

långrcscfa·rtygens lw·mplettcrancle, .J.oka'lpnognos liska erfa·r·en

]Jieter frå<n de ohka främmande farva ttnen samlas och gö<I··as 

tH'l<gängli,ga .för andra fa1rtyg (i'n't.ress<anta •e:rfa,renhelier kunna 

fö•r-sl'agsvis publ<iceras i "Annal en ·der Hyd<rographie und mari

,tJmen Meteorolo-gi" m. fl.). Det torde m åhända icke vaa·a 

dberättigat att härvid:J.a.g på<peka den !stora nY'tta, .s:om m an 

<för •loka<lprogn<O<S'C•IL har av .en !barogmf i j <ämfö•Del~e m:ed d en 

vanli.ga .kvlioksi'l Vier- <e:Her aner oidbar01netern. Bm·ograf.en haJ 

den stor'a Ifördden gentemot den vanti•ga 'kvic-ks]l.verha:r·ome

'tern, att ,dfen icke ·endast vis'a!r, va<d lufttrycket ä•i· fö,r ög.on

•blickC't, utan även lämnar tydligt svar på hur lufttryd«c t 

vari•erat töre .den si•sba obs,ervati·OI11S1tlerminen. Debt·a: ·ä;r, a \ 

särsl]öld vild, enä'l· de .flesta stormar fö1rehåclas 1av 'S>n2.iblht ifal

lrunde ellc~r ·stigande tryck. V:issel'1j,g.en förc.Jwmma äv•en stor

mm· utml! .aU :luf<ttrycl;:,et dessföri:nrnan <änrdTar sig nämn!VIär<t , 

men ,hos dessa: :stormar ti'lMruger v:1nden succe•ssivt, s:å ~Utt vin 

den s}älv varnar. Den tid undcT vilken lufbbryo]{'et lfaUerr fö re 

stonm en (sanlJhdig.t med att vinden vrider ·s.j,g mots•ols), kan 

ibland omfa<tta endast två eUer tre timmar, men oft<rust ti o 

eller •tolv. Det kan emeHert:i:d fö<rCilwii1:ma, att vinden v.rilder 

s'ig motsols med sa.mtid1gt tryokfaLI, utan att e~tCilifölj a:s a.Y 

hård vind. Dett:a inträffaT vanHga·slt, ·då lågtrycksc<enrtrum 

pas•s·erar på större avstån'd 'D'Ord ·eHerr ,olst •oan fa~rtyget. Sås·oa11 

eX'tlr,emt aufttrycksfa<l<l .får 1l11JUTh ,rä,kna len barografkurr'VIa, IS()I!ll 

under tre timmar falleT :från det <ena tj'oclm, horisonrt.ala sl!rec-

-:391-

®et (1010 mb, 1000 mb, 990 mb '0. s. v.) till det nästa ( jmf. 

flj1g1. 1). Såda1111a extrema 1fa.H förekomma ibland t. ex. noa·d 

.el'l'er .nordost om S:torrböttani.en . I v·å·na farvatten ä11.··o sådana 

kTaftiga tryckvariationer mera säHsynta. Ett tryclda·l~ av 

h<a'lva denna st·OI>lek, ·el. v. s. under 1sex t:immar fTån det ena 

lbori'S·ontrda, tj.ocl<a str.ecket till' det nästa, med för på öppna 

sjön i de aJilra lf\iesta fa:ll 'hård vind 'eUer storm. P·rils'Ct fö·r 

Måndag L Tisdag j 
j 8 ID_!/112 4 6 8 10 N-1'2 4 6 8 lO X/11 2 4 6 8 10 A 

1=. 

:::::-.=-

Fig. 1. 

·en ibalr·ogr·af ·stäliJ,er sig även 1rdat<ivt ,gY'nnsamt j1ämf.ör<t med 

<en ·kvick·silverba~POm·ete.r. Man krun 111U111<e•ra •köP'a en 'liten, 

m en fuHgod ba'l·ogi'af för ung1ef1är Sl3mrrna pri•s s•ouu en g'od 

aneu:oidbar<ometer ·eller minch-e än halva priset av en kvicksi~v.eu·

bar.ometer. Instrruktion Jö.r bla.rlogra.f,ens sköts·el och vård -åter

rfinnes i "Instrukti,on för militärmeteorolo,gi·sk tj län,st i f,red". 
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Fö.rntom det, som har sagts .där, ·bÖ·r kanske tfHäggas, att baro

grafp ennan tu~der s'kjutni:ng hör vm·a fråns:lagen. 

Barografen i samband m·ed 1no~nr- •och VJindsorbs·e>rwttionn, 

allt i·nom. :ramen av de radi•oledes mottagna al·lmänna väd c•r

leks<mpport.erna, torde såled-es m e d någon enfarenhet m öjlig

görru utfö•randet av J'ått plålirtli<ga. ~lok•a'lprognroseT. Vissa h::ll~

t·er, särsk,illt i tropikerna, uppvisa e.me·I<J.eTtid utpräglade lo<kala 

meteorolog:iska fö•rhå'lla.nderL Det är dädöT i.nga'lunda ti·J·l 

räokli.g·t ·m ed att n'a;viger.ingiSOffice ren på långr·esefarty.g kan 

u tJf.ö:ra pålitliga <!olm! prognoser ~ '\'åra farvatten, utan N. ( ). 

mås te även - å'tminston.e teor•etis,k•t - vam väJ ;f,ö,rtr o,g.rn 

1ned de :lokrula meteo'l'o'logiska fö.rhål1landena i de trakte<r, SO!ll 

uppsölws av fartyget. Det to.t··de 1:. ex. vaora 10tänl"bart, at.t ett 

Dartyg uppsöker de väs1tindi·s•ka fatrvattnen, utan att N. O . iir 

väl föTtr<olg·en med de tr·op.iska vi•r'Ve.l<st.o<r.marna i des•sa h·ak ler, 

med alla möj,Ii·gheter att ,fönihe dies•sa .a:llva'l·liga sto.rma·r , som 

1nediföra sto:r fam f.ö:r vi'llmt fartyg, 'som helst, ;med andra fur 

tygs föregående ·erif.a,renheter · bet:r·äffande naviger'i:J.ug., ·m:l!növ

reri.ng m . m. Ett närma:r.e ·studium av dre tropiska fö.t·håUan

dJerua vi:sa, att de t.ropi·ska virve~st.o'l'nm:rna i allmänhet t iH

kän<nagiva: sig genorm räH tydl•ig.a föränd:ringa'l' ho·s de i t ro

p~l<!eiima Iför övrigt r elativt T.e,g:e:lbu:ndna meteo1·oi•ogis,ka ele

nl'enten. Navig'e'l'ings.officeren på llångrrese!fa,rtyg måste därfiir 

även väil.kä•n.!11a ti'll d·e n.orma~.a eHer g·enomsnittsfö,rhåJI,andena 

i r·e'sp. t·I'akter beträffand:e lufttryck, vind,, molni<ghet, temp·e

Tatu:r m. m. Det är sålunda exempelvis av stör,sta pra:kti s·lw 

betydelse 1aH känna harog·ralfku.rvan's da.glig<a no.rmarra va,r ia

tion. ·enär den m<in<st.a .avvikels•e f.rån denna no.rmala kurva ur 
ett ·varningstecken. Såda.na ldiimatolog~s<ka kunskaper äTo ju 

äv•en av största vikt för .)ö,sandet av fartyge·ts m e ra vetensk·a·p

'1iga uppgifter, vilka hehand!las /längre ned. HädiH •komm er 

ju 1 1aUmänhet även navigeTingsof·tiice'l'ens verksamhet sås!oilll 

·Iä•Dar.e i ämn-et nav·iga tio n, d. v. s.. äJVen meteoro,logi, varför 

goda praktiska och teor·etiska kun·skaper i ämnet torde vara 

'oundlgä:n,gliga. Med ledning av de edfaTenheter, •som Hotbans 

sp.ec'i,a1lväderleks tjänst ( MeteorO:l·ogis k a Ans taltens mili bära v-
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delnr1ng) hittiHs sam[at und·er dylika utbitldningskurs·cT, sikul:l,e 

jag V'i lja föresllå fö:l j ande genereHa ubbi'ldni,ng,sprogrmn: 

Handbok i nautisk mdeurologi, 

Ut.förande och journa:Jför·i:ng av m•eteor·olog,iska obs·erva

U<oner, 
Klimatol·ogi beträffande av if,a.rtj'g'et 'besökta tra<kJter, 

De 11oka,Ja mebeorologrisl<Ja lfö,rh.Mlanden'a i av faTtyget lbe.

s.öl{'ba trakter (Vi•rYe:lsltorma:r, ·hy.a:r, ishePg, tr·omiber m. m.), 

Andra fartygs praktiska erfa·r·en'heter beträffande n.av:i

g,ering, manövre•ring m . m . i o:lika väderlekslägen. 

Dylika ktLl1S·e.r hava hitt.i\Hs tämEgen regelbundet U'llder 

14 dagars tid vari1t anordnrade vid M·e tem,o'logiska Ans.taiJ.!Jens 

miJit·äoravdelni·ng. Mitb best·ämda intryck ä•r dook, a tt dY:li'ka 

kll'r.s•er böra omfatta minst 4 veokor, •enär bristfälli,ga kunska

•per 'olfrta äi'O s•ämre än i111g1a sådana aJI.Js. 
B.etr. b.: V åra llångresdarty.g :anvä.ndas j u fö.r närvarande 

id<!e .endast för •s itt egentliga ändamål!., pers·onal·ellis sjömanna

u t!billdnintg, lUtan s1amtidigt även för 'Viss•a andra l'Il'tressen, 'Så

soon ~tärkande:t 1a:v nat~ona<Ji,tetskä tus~~an hos utlandssv·e.n·skar, 

diip~omabisk- och särski'Jd 'handeJs,repi··esentaolion m. ~n. J)e 

vet,e:nskapli.ga ·uppgi.fberna hta~a. åtmirnstoue 'behäififande nl!e

~·eoroll:ogi·en, under de senaste å.r·en emeillertid vi•sart en tämQi:gren 

tblYigsam. omf.aUni•ng, ·ehuru m ebeolr,oJl,o,gien såsrom ingå•ende Ii 

:ruavi,gatiio.n sdetal}e·n, t~Uhör fl.ott,ans omede1baTa intress·e·om

rådie och vår .f.IOitta i dettia <avse•ende har traditiloner att fö·r

iSVal'ia•. Man hehöve·r ju enda•st pånni:nna om. "Vega" expedii

tiJonen, 1sorm alJtid ,kommeT att ut1gö·m· eU mär:]<;eshl·ad i 'Vå~· 
1flLotba:s och vet.ens'k aps historia. Dett torde härvicLI<ag icke he1-

•1er vm.-a mn!oti\"eraot att fästa uppmrä.rks.amhe ten på de vack,ra 

r esiUlbat, som an dTa sj Ö Darande naJti:on:er unde'l' d-en senaste 

tirdiell1J åst:adkommit fö·r den inber'llatikmel>la meteoro:Iogi.,ska: 

fror~lm.ing-en. SåJsom ·exem:pel hläl'för kan man anfö'l'a den 

:nteSilutande vetenskrupl<iga· expediti·onen av rtyska ftlottans sjö~ 

U1äbn:ingsDartyg "Meteor" til1 At1l.anten. 
Vår mottas knappa ansLag ltii:Iåta ,givetvis icke några stör

lie •el<!onomiska uppoffringar för v·etenSJl~aplli.gt ändamål, men 
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inom de n 1g~vna k os.tn adsram en b ör a vi göra vårt 'bästa för 

att med förstklas·sigt o.bservationsmateria·l h äv'Cla svenska flot

~a.ns vetenskap1i,g.a uppgift er och tradihon er . Dessa m ·e!l:eoro

l<ogi.ska uprpglift.er bö·r a ·enlligt ovan •ombord på våra långrese

fartyg förs:lagsYis omfatta fö ljande: 

1. Jvledarbele i det dagligen telegraferande intem alionella 

sy n o plis k a ·observa l ionsnätet. 

Såsom nä·rmarc beskrivits i "Instruktion för mil.ilä r

me~eorrollogisk tj-än st i fred" och i " Handbo·k i na·uti sk meteu

·nol'agi för ma.rinen " omf.attar det dn•t.ernahonella synop tis l\a 

obscrv.ati,onsnät.et icke en dast l]and s,ta tioner utan även lfa:r tyg 

.på öppna sjön . Med tanke på de få observationer , SO'ln m an 

på .cJ.cUa sätt kan få från de stora hayen, .ä r givetYi.s varr jc 

a!bs•<jlut pålitlig och förstidassig fartygsobs·ervahon a'V ofan t

ligt värd·e iför ·den internat·i onell·La vädedek s t j än sten och d ä r

med för ·sjöfar ten. Natm'lig l\r,is är-o .sådana observationeT av 

särskilt värde, då fartyget befinner ·si·g •inom .ett område, som 

är u tmä•r'l<.t av ·ofta föTekommand e atnws:få ri,ska stör>ni1nga r. 

Sålunda äro ·ex·empelvis .clarg1Li.gen t elegr aferade obserVIaboner 

fråln Nmdsjön ·och Norra At;lanten av •aUra •S'tö:rsta vä·rde, en·iir 

våra lågtryck 1lwmma v·ästerifrån, ~111edan observationer f11å n 

t. ex. clet ,subhopiska högtrycksibältet icke äro av sådant vän le 

,fö,r den dagliga väderleks'tj 'änst·en , att dc beh öva utsän·d•as. 

De intm··11a:bi onell la synopl\:.i,s•lm O~Jis.e:rvia• t 1i onern:a om f a\tl a 

j;öl]jande 'l11eteor.dlogiska element: Luftt ryck, vin d, väd.erlel:, 

mdln, molnhöjd, temperatur, fuktighet odl sjöhävning. 

Lufttrycksmätningen omfatt ar .de[s. tryckändringen undt r 

d-e s1~sta tre timmarna, del.s det m•omenttana ·reducerrade ·l!ulf l

trycket. För mätning av lufbtryoks{Ö'l'ällcl.ringan1a använde~ 

dem .ovan under 1okalprognosen oannä·mndla bar01gDafen. Ehru

l1U •en barograf är fu~'lt til'lräckrlig för \fartygets e.g.et ibehoY, 

enär man för att förut.se väderleken i'Cl<ce så mycket heh ö.vcr 

det noggranna nJ.omenta.na 1ufttrycket utan d ess tendens, :luii

vres däremot •för synoptiskt ändamål det noggranna ·mo:m en-
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tan-a· lufttrycket. Enär fartyget under längre sj ö törn endast 

. JJ:ar få möjligheter att normalstäiHa baTog•r afen, är en god 

ln~icksillverbarome ter (rmarin11Jraro:meter) för et t i det inte.r-

11atii<Jn el•l·a ·observa tionsnät e t ingåJcnde fa•rtyg nog oumbärJi g. 

En. tln~icl<Js ilvel'bar.ometer är eme:mertid 'i tförhå'llande till en 

an'l'eroidha,rmneter rätt sk l")~mmande och - säTSkilt i tran-

151porta v seende - ett tämligen obe;kylå:m t instrwme nt. Kan 

man .sMedes få en aneToid med aika stor noggrrunrrhet som en 

'ln~i.cl<.sHverbarome t·eT , så ä r ett ·sådant inst.rumen·t g i.vetvi•s att 

.f1ö·Pedr:aga. Sådana insh·ume•nt tilherlms numera av den 

.sViBl1!Ska instPumentfirman "System Pauli111". Det är mlig dock 

obCJ1mnt 'lm ru,·i.da Patllins 1aner.oideT äro tiiaförli tlliga även 

ufilder tropiska föt'hållanden. Såsom redan ovan påpekats, 

.repr·esent·era r en far tygs·obserYa·tion oftas t den enda olhs eTva

t1i·onen fr ån ett s törre område. Medan rul'ltså en e tlJS·t:aka fd

akt'ig observation i 1la.nd om edelbart ger sig billkä.tma vid jäm

fö[··eils·e .med omgivande sta,tioner, 'kan en fartyg.s.observa·tion 

avs·eV'ärt förryaka h eila den synop-tiska överiblicken. Fartyg.s

abs•ervatilo•nre'r heträiffarnde }ufHryoket böra alltså utmärka si1g 

genO'ln såPskilt s to r nog.g.rannh·et. 

För vindmätning finn es det viss,er'Ligen eJ.ektri sld 1·-egist

rer.ande Yindrikbnings- och v.imdhasti.ghetsmätin strument (t. 

·ex. Fi1mn.run F u ess i Ber1in ), m en p ·ri1set fö·r en sådan anlägig

rtri.n•g (c:a 800 kr. ) torde lom:ppast motiveras av ny ttan för 

fa.rty.g:et, i synnerhet son1 ånstrutnenbet'l endast visa den 

ske~nlba:ra Yindriktningen och vincls·by11kan :och instrtl'lnenten 

inlflliu enus aY fa•rtygets riäre'l1ser i .sjön. Möjl~gen kaq1 en vanl~g 

harudane1nometer* ) för bes tä•tn.mande av den n ogg•ranna sken

!hama vindstyrkan anses vara m·otiverad 01mborrd. Erfa,r en

ateben viS'ar för öv•rig t, att sjöhävning•en •är ett go.tt hjälp 

m edel för vindo.bserTati·O'llC.r. I ·en heligare artikel i denna 

tidskrift lh a r hmnats en ta•bell ÖY·er •sjöhävni111gens samhand 

•Ined vindstyrkan. Jag m ås te cmelilertid medge, att det knap-

*) En synne rligen billig handanemometer har kon strue rats av Dr 

Östman och tilherkas aY in st r umentfirman R. Grave, Stockholm. 
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pa·st ä r möj;ligt att i ord fullt tydligt beskriva sjöhävningen 
vid o:Ji,J< a vindstyrkor. Den enda tiHför'l.itli:ga m etoden att lära 
slig b edöma vindstyrkan eft er sjögången är praJdik och sam
m·bete m ed erfarna sjömän, särsl{!i.Jt med i segeJlfartygstj än.sl 

uthi·ldad persona>!. 
Visserli1gen är s•koT·stens·DÖ],,en av god hjälp, sä rskia Iför 

aH b estrumma vindriktningen ( s1om för m •eteoPolo·giis·kt ända
må,] a.Jlhd räknas f råm Tättvi·sande n.o.rd) . Men e fter som 
skorstensröken enda•st åteTg•er d en s·k enbara vind ens riktnin g 
och styrka, måste denna omräknas i sann Y'indrildnling och 
s tyrka. Går skorstensröken rätt 'll'PP• så är vind rikln1.ngcn 
Eka med fartygets kon traJuns och. av samma styr l' a som far-

Fig. 2. 

lYlge ts fart över grund. Men så snart '~inden Jwmmer Ifrå n 
en annan riktning än precis akterifrå n, blir pPoblem et någlol 
meTa ,Jzomplicemt. I fig:. 2 styr fart)'lg'Ct exempelvis }ärnlg ~ 
\!Jinj en A B m ed 15 knop 1och den sl{!e nbar.a vinden kollurm er 
från D A m ed 29 knop ( 7 Beaufort). Den smma vlinden 
kommer alltså 1från C A m ed en s t~"rka .av 18 knop. lOd 
e nklaste ·sättet att beräkna .den sanna vindrikt:nin,ge,n oc!h 
styrl<Ja n är aUtså en lwn·struktion li1lmande få.g. 2 där B A 
ritas proportionell! tiJll fartygets ku1rs od'l f,a•rt, D A propo~· 
<tionel11 tilll den skenbara vindens Tik tning och styi'ka (i knop ) 
och s·ed an mäta D A: s längd o:c'h Diktnling. 
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Fö.r att ytterdigare underlätta. dylika heräkuingar har hiir 

b ifogat'S en tahel·l för vrind.styrkans koneklion. 

Ohs·ena ticmer av sj Örgång.en t·orde dock i a.]Jlmänhet ·l·ä mna 

m ·era pålitlirga resultat än skorstenrsiakttagelser. 

Vrind uppgliliterna från fartyg ärr o ä ven a v s·törre vän le 

än .de från lrandstationer, emedan vinden till sjöss icke itr 

inflluerad a.v lokarla förhå llanden, såsom ormglivande ber:g m. 111. 

Dess utom o'bs•erY·eras samma område praktiskt tage t aldrig av 

samma observ·atör, Yarför den persronliga feluppskaNningen 

statirsti:ken lJ.O'rtelimineras . 
Väderleken angives d ter en ' 'i·ss tabe:M ·som å ter,finnes i 

av rme~eorologiska ansbl'lten ut1given instn1ktirorn. Förr den 

n11eteorologiska rlog:gho-ken användes vi·ssa förkortningar , som 

i komplrett.crat skick återfinl1'U<S i fil;oltrans nya logrgbok. 

Molnen hav:a eJnaigt den ny-a inter naLi.onella ohservatörs

instruldionen, smm sedan 1930 användes i samtliga ~ rände r , 

' 'unnit avs·evärt i betydel'Se. Den nya molm allrusen har dä.rofii r 

också hliv;it av'S·evärt :mera omfattande och 'svårar·e. Utfö

rande av rrildig,a mo:lno:bs·ervationrer irngå därför även ~ N. O :s 

metreorr.olorg~i ska specialllltbi.ldnin,g. 
Silden är av aUra srtörsta p·raktiska hetyrdel,se. Tirlrs 

vida·r·e torde nog sikt·ens upp•s:kattning .efter horisontens 

skönjbad1'et ellrer lurflens grenomsrkinlighet WtTa den enda obser

vruti<onrsmdoden romhord. Våd vis·sra plabs•er använde·r man sig 

v~&s·eriLige:n :av ·siktmätarc ( t. ex. å våra flygkår er ) för att få 

bårdie runt rQib jddriva och så nogg,ranna sirld'observationer s om 

möjll~gt , 'm en dren härvid an.vända metDden är ännu icke ul

experirmenterard för bruk omibord. 
Det torde i detta smnm an'hang va11·a lämpirigt att påpel\a 

v ilden av att noggr-ann t srl\.ioljra m ·eUan dis· och dimma. (t j o eka) · 

Såsom närmar.e be:skrivirts i "Handbok i nrautisk m ·elteorr.alogi 

för rmar.inen" försämras ·si:Jd,en v.ird dis endast av vissa stoft

parti.J<:l'ar, utan artl kondensratiron ägt nun, . medan vid d:imm'.l 

( tjrocka) rsi'l"ben förrsämraiS av den kondenserade v·attenån.gan. 

Ett rgoH hj älpmedd för att sld:l·j a m·ellan rdimma (t j ock~l ) 

och dis äT den nedannämnda psykl·ometern. Vid dis är ~uft e n 
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relativt torr och skillnaden mel>lan den våta och torra termo

meterns avlä,sninga.r är stor. Vid dimma ( tjocl"a) är lruften 

relativt fuktig ocih srkirlilnaden modlian den toTra och den våta 

trennome·lrerns rav[äsningar är no11l eller mycket liten. 

SiktobseTvationer till sjöss äro givetvis mycket svårrare 

än i •Land, enärr fa'l·tyget utan :landkänning e ndast har passe

rande fartyg aH pårärl"na såsorn siJdmär.ken. I sådana rfa!H 

ärr den tid, .som förflutit från det a tt fartyget pejlats tvärs 

rtills det försviinner, i samband med faTtygrets uppskattade 

hras~i.gh et, en god håHpunkt 1förr ·bestämmande av synvidden. 

Giveh~is är ren ruvstå:ndsmätning i det ög·onblick det främmande 

farJ·tyget förrsvinner iför det obeväpnade ögat en både enklare 

och påhtliga>Pe met•od, ·Som samtidigt även ger avståndsmä

taPen ren verrkliglhretstrogen övn~ng. 

Dessra ti:Ufällren tiH s.~kbobservationer äro på öppna rSjön 

utanJfö·r d·e vanl'iga trad•erna dock tämlli,gen .sällsynta. 

Förr öcvrirgt kan på ett långt fartyg .sikbsriJfmn O och l på 

den intePnatione:Ha skarlan (si·kten mi·ndr e än 50 ooh mellan 

50 och 200 m) avgöra·s eft·er DÖ·remål om:b'ord. 

Si-ktsiffrorn:a 2 och 3 (•slikt m elilarn 200 och 500 m, samt 

mellan 500 ooh 1000 m) uttrycka en siktförsrämri111g. som 

vis.s·miligen. tillåter att rS•e utanförr fartyget, men som nödvän

di,grg•Örr faortförm'iraskninrg. 

S.iktsHfrorna 4 oe:h 5 ('sikt :mellan l ooh 2 km, srmnt 

mreH!an 2 ·och 4 km) tirliMer V!i.ssedigen noTmal mars·CJhfrurt 

för 'handelsångarre (10-12 knop), men försvårar eller omöj

liigigör terrester navigati·on. 

Opti1srka fenomen i horisonten 'kunna givetvis avsevärt 

förvanSJka sriklrolbsel'Vati.onsresu!ltartet i •synnet'het Yid ·stor ögan

rhöjd .slåJs.orn1. på :bryggan av stam linjeångare e ller å ör.Jo,gs

fadyg,s. övre brygrgo·r. 
Fuktigheten bestämmes .genom rsrkiHnaden i lrnfttem~)era

tu:ren, avläst dels 1)å en vanlig torr termometer, dels på en 

s. k. våt t erm0r1neter. För :1tt undvika felaktiga temperarturr

llpp.~i.fter torde rC!1 s. Je Assma!l1l1S .psykr·omcter, som icke 

endast är effektivt skyddad mot direkt scHstrålning utan även 

Tidskrift i Sjöväsendet. 28 
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åst•a:cLkommer effektiv ven tilering av t ermometerkulorn a, 
r erpPesentera· e tt tiHs viidare ideailisdd instrument Iför temp e
ratur- och fuJ;.ligheLsmätnin•ga•r. 

F ör .fortlöpande regi.strering av temperatur och fu'ktigh t>t 
runvändas s .. k. termografer och lbygr•ogra:fer, ofta Iförenade bll 
ett enda instrument. Des·sa ·dia,grmn äro giv.etvis av aHra 
s•iörs•ta vä:nle {ör dlcn sena,rc .bearbetningen av o!hservations
nmteria,Je n. Man bör dock komma ;ihåg att såväl dessa in
strument ·som t ermome tra rna böra uppsbäUa·s i särs·l6ld i n
stmum entbur å Jämpl,igt ställe på däck, ·enär avläsningar eNer 

11egJistr.eringar anna.rs lätt kunna ibliva felaJdiga. 
o Givetvis är det för övrigt omöjJi,gt att uppstäJaa några 

crene·N~'lla r.0 gler föT instrumente ns placerin'g omhOTd, enär d e 
;oka'l.a fö.r>hå>J.landena vari·era avSicvärt å olika ,fartyg. F ö·l-
j,rund e hu.vudpunkter böi··a dlock iakttagas: .. . 

In:strumen1ten 1få oj ut,sättas fö·r lokala,. plotshga tempe-
.raturväxltingar. 

De {å ick e vara utsatta för direkt ·sollbestrålning. 
>De ·må•ste ,så mycket som 1möjm,gt vara oåtl<Jomhga. iför 

,Qibelhöri•gm 
Ljlusd S:kJalil bå·d:e på dagen och .på natten komma !bak-

ifrån ·eller från 'Sid:an a:v :observatören. 
Termometerburens plaoerin1g •kräver särskilt stor upp 

Inär·k·s:am:hel, i :synnerhet i tropil<Jer.na, där vårmestrålnjn,g•en 
f.rån d·et :sdlbely>sba däcket, fråm putsad:e mässingsdelar m. llll . 

'är ,avs.evärrd. 
Vtännestrå'lning d'J.er varm tluft hån skorstenar och ven-

t'ilartm,e:r lframl\.lallar avsevä·rda fel. 
l l o att h1ften från Te,r<nl!Onl!e teriburen bör he :st paceras 'sa, 

sjön ·di·Pekt 'OCh •f.örst träffrur buren innan den passerar andra 
för:e1n11ål på d:äck. 

Betr. sjöhävningen s•e nedan. 

2. VerkståNande av m eteorologiska observationer för den 
internatianeNa meteorologiska forskningen. 

Medan ·den först·a uppgiften endast ounJfaUar 1S'åc1ana 
meteorologiska element, s.om 'ingå i ·den li ntennati onella me-
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t'eo-ro.l.o.gi·ska teJ.egraferingsverksamheten, äro o[Jservati•onerna 
·enUi,gt denna punkt i föPsta hand avsedda för den statisti:ska 
J:Jearb etnin g·c,n efter expedi tion ens slut. 

a) Observationer beträffande luftskiktet i lwvsni.uåns 
omedelbara närhet. 

T ermin observa tioner: På i elen meteoroJ,ogiska loggboken 
a ngivna t erminer •Observeras följ :anicle meteoPologi•ska dem en1t: 
lt~ft'hyck, l l u>ftt ~mpera,tur , lufi[fui)dighet', vattnets yttcmpe.ratur 
.oc:h :specifi,ka vi·kt, molnig:het, vindens :riMning ooh styrka, sjö
hävning s:1m t s.ik l. I fall tj'än.s!t·cn och övr iga oms.tänd·ighete.r 
så medgiva, böra sa:mma nH~t eor,ologis•ka e.lc.tnent även obser
ve:ras varje h eltimme, för.sla,gs.vis av vaktens stynn:an. För
utom temperatur- och fuld:LghetiS'l··egisrtreringar i instrument
buren b ö r lu.ft.e n s tempe•ra tur och fuktighet ä \·en obs•ervm·as 
fr'ån lodbryggan på bryggans Jovsida med en Assmanns 
psy>knO'm•et.er . 

R egistreringar: lufttrycket bör •registreras med en iharo
gr•af. Det vore öri.skväTt att fa.r.ty>g·et lid{e etxla:st disponeraide 
•en 'ba,Pograf med veekodia.gram utan även :en sådan m:ed tr1e 
da,gar,s .di1agram, så aH 'icke enclrusrt. ,Hera da,gars luHtryciks,.. 
vågor utan även de mindre da:g>hga varia.t:ionerna kunna tyd-
1'ilgt avll ä~sa.s• ; 

lufttemperaturen registr·era·s med den ~ termomet,erburen 
Uiprps'tälJda termo,gnafen. Fö.ru ton1 cler1na torde, i fall ~nedel 
hä.r.iför 'l>.cun.na d~sponera,s, en fjärrber.mometeranl•ä.ggnin'g 
(H a'rtmann & Brann) m·ed ,oilä:ka m'otståndsbernwmdrar va:I·a 
av stort värde. Bäst vore ,fyra motståndstermometrar vid 
·gö~s,sta!k·en, vid flla.ggs•pdet, på toppen av foekma:sten oCJh det 
fj ärde såJS'Oln :kontro>l~in•strum•el1't i term,ocrneberhur·en; 

luftfuktig·h eten Tegistr•eTas av ·hlygrografen i ternliOmlder
:bur .en; 

n ederbörelen mätes med en van lig ned·erbö:rdsmätare ~ 
kardan sk upp'hän.gning på rel:ingen vid iha:lvdäok. 

Strålningsmätningar: Enär S'<)],strålningc.n är den ytt1er,sta 
Ol1Siaken bH Slamtli>ga atmosfäris~w, ~rör ells·er, äro str,Mnån.gsm,ät
ni:ngHr~na särsik'ilt viktiga. Sådana mätningar hav.a hittiEs 
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aldrig uHört~s på svenska och mycket sällan på andTa fartyg. 

Det torde i en framtid icke vara om6jl<ig1: att behövliga inst ru

ment ,för .strålni-ngs•ITJiätningar kostn:adsfritt 1s-täUas til•l ett lång

res•efm·ty.g•s fö,rfogmlde. I så fa.U tmde nav,igerin•gs.officer·ens 

m,eteorol•ogis,ka faiCI(U'tbildni'Jlcg äv•en .omfatta solstrålning,smät

minga·r. 

b) Observationer från de högre luftlagren. 

Medan de metemo.Jogi,ska för:hå•Handena i de tl.ägr•e iu ft

skikten, åtmin stone i klimatiskt avseende, äro nå•gor.luncla 

kända tack vare fartygs.ohs·erV'a-tionerna, äro· de högre lu ft

sikikten ännu t.ämligen okä•nda. Beträfifande Atlant.en hava 

de talrlj,]{!a, 's)"stematiska, 1_)å 'oli:ka latitudeT under två år av 

"Met.~or" och andra f,artyg ·utfö[·da undersöllu1ingarna •läm1nal 

mycket värdefulUt matei' ia'l för pr.olbil1emet bebräHande den 

atmosfäri1ska cirkulationen. Des.s1a resultat visa att äV'en tro

pikeT.n:a~s aei10,l•ogis•l<!a förhålla:nde n •äro avs·evärt m·era kompli

cerrudre och variabla än m1an hibtillls trott. Det är däTfÖT av 

·stönsta v•ärdc ·01111 dessa under.sökninga:r i störs ta möjiJi.ga m:å1n 

1:1orts,ättas. 
Ae.roJ.ogisll<'a observab10'nsmetoder äro dels temper:a~tu r

och fuktighetsso nder.in,gar, de1ls h öd dvi:ndsm•ä tningm·. 

Fö1r temperatur- och fuktighetssonderingar använda . .; 

ant:i.ngen dra1lmT .el.l•er två sammanlmpplade ha:Uo.nger försedela 

111led s.jä.lv'l'e.gi•strer.a,nde instrument. För 1n11anövrering av d•ra

'l{len 1k1r äves drakwinsch m. m. och .s,pecia•lutbildad per.son:a1, 

Va!dör de.nna metod knruppast torde ifrågakomma föcr våra 

lå.ngpeseif a1r ty.g. 
Ubav de håida s•ammankopplade ba-ltlo~ugerna .fylles den 

en:a ·baUongcn så mycket att registreringsinstrumenten m erl 

viss stighastighet bäras llP'P tiU stora !höjder, tiUs d enna ha,]

long ·spricl<!er, var·eft.er den andra mindr·e fyllda ha•H·ongcn 

tj 'än,st.gör •som f,a Uskärm för instrll'menten. Seda n denna 

hal·long uppnått yattenyt an, driva instrumen ten i en korkl åda 

på vattenytan, medan baLlrongen håller rlådan ÖYer vattnet och 

tjänstgör smnt~digt som igenrk•än n:i,ngsmärke. Sådana b al-
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Jong.s.s'Ondei'ingaT torde vis1ser!i.gen va·ra genomfö·rbara på våra 

1ån:gxesefartyg, men hnruvi:da de kunna tänka·s bli uiHÖilxLa 

m er a .regel'bundct är både en lwstnadsfråga och beToende 

på tjänsten ombord för övri.gt. nessubom torde denna metod 

,nar-a användbar ·endast i subtr.opi•ska 'och tropis.lw farvatten, 

medan på högre ilatituder vind 1ooh m ·oln i aUmänhet to.rde 

o:m öjlri.ggör.a instrumentenas återfi111n:ande. 

För höjdvindmätningar användes s. 1lc pilotba1Uongvi1se

·ningar. En .gång, om möjligt två gång1er dag.Ji.gen släpper mrun 

1~pp .gummib'aHonger m ed en s'ti.ghastighet av 250- 400 !111 i 

minruten, vars vätgasfylrln.i1ri·g Jnedt,a•ges ombord i stå'lrtuber. 

B.ruHongens höjdvinkel över •horisont·en ·och deSIS azimut~ rföT

'hå,llande ti!.l långs•l\leppsrildn:ingen ·mätes med en s. k. spegel

teo!droli:t, som ä:r en kombinarhon av ett nautiskt spegdinstru

ment oc!h en teodolit i karda.l1Jslk upphängning. SamUcli,gt av

Jiä,s1e.S kompasskursen 1för .utr,äknande av lbaHo'11ig'e.l1is sanna 

a.ziim:u t ooh avståndet tirll ha.J,l~on,gen anät·es med en st~eTeomiä

tal!',e, varigenom man blir oberoende av ·eV!entueliJa fel i baUIOil1.

.gens stigha-stighet. En annan och s•annoiikt lämpligare metod 

fö,r våra ÖT.l.og•sfaTty.g 1är .användandet av sexta•nt T•esp. luft

v.ärnssiktet 'OCh ·stereomätar•en. ·Brittiska Hottan pil,an•era;r ,vi,s

s·erl'i.gen att i Jramtid.en hegagna sig ·av ·en sär·ski.Jd t·eodoliit 

(:MirT·ow teodo;lit). 
Ett mycket enk·elt och pålitLigt eihtwu ~möjJ.ig•elll mera dylr

bart •sätt är •emeUertid det s. k. "Viinds'kjuta~ndd". Vid ha,sti1gt 

v;äxbn.de mollniglhet eHer •endnst d'C'lVJis ·Mar 'h~mm,e;l J.äg.g.e.s 

med :lv-kano.nen ·en •kreva d på .stor höjd så att 'krevadmollnet 

av,tecknar s•ig ·mot den blråa ihiml,en. l{r.ev.adnw.J,n,ets a·öorels·e 

mätes med t•eodo:Ht resp. s·extant (lv-siktet). 

c) Utförande au hydrograf-iska observationer. 

Strömobseruationer . De strömuprpgi.f.te.r som åt·er.giv:as 

på de officie.Jla kartorna (t. •ex. fr•ån Admiralty, Hydro,gTaplhic 

Department i London) hasera ,Sfig på e tt .stod anrt:aJ olbseTva-

1Jioner, s'om resp. centra.l:institut erhåUit från örlog.s- eller ihan-
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delsfartygs loggböcker. Alla strömo•bservationer räknas 0111 

på 24 t·immar •oc'h för rden närmaste jrong . .och .Jat. min u len 
mitLenwll an de båda punkter, mellan vilka strömohservatio
nen utförts. Sedan ett rtillräckJ.i,gt antal o'bservationer ,samlats, 

generali·seras dessa värden och medde.Jas i ova.nnämnda kart or 

s'aant beträffande de viktiga.s.te ron trerna dessutom i vis sa 

publrikabironer s.arn t. ex. Thrc Mari111e Observer. 
Slrömohscruationer på grund au skillnaden mellan o!Jser

u•e ral och beräknat bestick. Yäniet av dessa ·slrömobscrva
tion er är giveh'i•s h e1lt och hållet ber,oendre på den no.ggrannrh cl, 
med vilken fartygels po•sition, bei·.ä]<,t1Jats. En s.tt·ömobs.etTa

ti>on, som utföres från midda:g ti11 middag är gi,,eh 71iS värcl e

fn·ll , men ·o.bservationeT på korta·re intervall m ellan påhtliga 
fai">tyg.sposihoner äro värdefullare, ty strömmen är icl<.'e al t!Ud 
litkadarn på ·en så pass stor distan,s., .som ti.J.lryggaläg.ges av cH 
fartyg under ett dygn, i synnerhet då man passera r möt cs

plaLsen av två havsströmmar ( t. ex. Karp Guardafui., Kap 
Delgado, Newfoundl'anrdsbankar.na eHer gränsen me.ll:a,n den 
ekva:toriaJla strömmen ·och 1noLstr.ömmen). FaTtyg•ets ha,stig

het .bÖ'r beslämmas medelst hå 'Principi>Clrlt olika metod er. 
F·ör djupgående ,fartyg anYändas properHerns slagantal .som 
d·enJ ·e.na m cl'oden, med·an pa Len tlog.g•en aUt•id hör användas. 

Den använda metoden hör uppg1iva.s j loggboken. 
Vid beräkning av strömmen .på rgrund av s ldiJ.lnaden me.l

J.anr obserycr•ad ,och bNäknad lat. och long. häns.k}u·tas alla 

falkto'r>er, som man ial\.'e tagit 'hänsyn ti,lJl vid .beräiknin'g av 
farntygcls lat. och ·long. bill strömmens verkan. iDeL är därlfÖT 
a v vikt aH man i denna bel"'äl(,l'l~ng noggrant medtagN· altla 

andra .f,aktorer än strömmen s•om möjlig·en kunna tänkas 

influera den t'i,Jlryg.galargda vägen. 
rEt'l annan metod för strömobservationer äro flasl<Jpos t. 

Ett stycl<!e rstarr.jd y.i'[t papper placeras i en frl'aska .S.Ql11 om

song.sfullt av,·äges så att den i havsvattnet icke Täcker med 

Jurera äa ren fjärdedel a·v si.n YOilym över vaUenytan, korka·.; 

vä:l och .förses med sigill. På papperet skrives lämpiLir§as t 

f6lj arnde: 
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"'this botble was t,hr0\\'11 overboard from H. M. S. 
. .. . . . :in ,Jatitude ......... ...... , j.on-gitud e .... . ... : ...... ,at 
.. .. . . G. M. T. on ............... 19 . .. ... . 

Th e finder is requested to ]YOSt this paper to The Direc toT 
Meteorological-Hydro.graphiea:l Office, StocJkholm, Sweden, hy 
whlomr the c ost of postage wi ll be rtCL·urn·ed. 

r.f1J1e f inder i'S ·a>lso l"'equ es l.ed art the .same time to state 

the exact positi1on a1nd date at "'~hich the hottie was found. 
............ .. . Captain H. M. S ......... . 

Ström observationer som är·o .gjorda mellan den s irs.ta 
a tPonro:mi·s·ka och den första pålithga terrestra •ortsbestäm

ningen är.o mycket värdefulla; strömobservationer Jneilla•n två 
tePr.es t ra 'Ortbestämningar äro av ·största Yärcle. 

Obs·ervationer av strömmen Utl'd·er havsytan torde m >e ra 
S'äUa,n var1a möj:liga ombord på ,J,å nrgr•esefartygcn, vat·'för de 
ielm Iberörars näTmal"'e. 

Sjöhävningen: Ytterligare obsena hOrner av sjöthävnå.ntgen, 
om rmöjligt med fot>ografier, äro av ·stort Yärde för att den 
inbet~ nat'ione:J.la ·sjögångs,skal!an sr]{)a] ;] kunna brilllgas i största 

möjlitga överens.stämmelse med den nautiska e:rfapenhreten. 
V;iJd dy;l~ka .o·bservationer bör förljande protok:oll förars: Obser
vahons tiden, latit ud, >Iong i tu d ,, rättvi sand e kurs, ha1sbg'het, 

vinden.s 1sanna riktning och styrka, \"attendd·upet, uppgift om 
nhs•crvationen. beträffaT sjö:g,ång •Cili er dyning (viktigt) , våg

h öj d, våtg llängd, vågperiod i sekunden, vå.ghastighet, sann 
azirmlll t, vari från sjöhävningen knmm en, .sj ö gången s och dy
ruintg.ens arllmänna 1]{1araiktär ( enhgt den internationella S'ka
lan ) 1samt anmärkningar (oiJ>s.ervaljon.smctoder, antal observe

l'alde vågm· m. m.). 
Dylika ohs·erva>tioner äro Yis•serligen \nid stark sjöhävning 

Orftru tämii.gen hopplösa på ett s tarkt ru1J•ancle fartyg. Ofta 

åro •.emeUertid våg.kammarnra äv•en tämligen väl definierade. 

B.etrJJåffanrd e ö·vriga härmed sammanhängande frågor hänvisas 
t i,J,j "Handhok i Nautisk Meteorol'ogi för Marinen". 

Observationer beträffande Havsvattnets ytiemperalur. 
En :Jdanderfri temp1eraturmä tning av .havsvaHnels ytlemp·e-
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rratur förtjänar långresefartygens .f.uNa uppmärksamh e·t, ty 

på de olika farrtygens många ohservatione'r ba&erar s~g h ela 

vårt vetande beträffande oceanernas ytvännefÖl"hå:LlaJll.den. 

Ehuru vä·l man i a·llmänna dr.a.g är tämdigen vä'l info.rmerad 

b-eträffande dessa värmeförhålilanden. ·]näva många f•rågor 

beträ'f.fande ytvattentemperatuPens variationer i samhand m ed 

andra Jneteorotogiska el•em.ent ännu ytterLigare, nog.gmvnn a 

dbservationer. 
Mätn~ngar av a1avsvattnets yttemperatur ooh litk,aså dess 

• spec'ifi.J<.a v'i1kt bör['. däriför iugå i N. O :s m eteoro.l·ogiJSka 

•specialut.hi,Jx:lning. 
Utrymmet torde icke medgiva ·att närma:re lbely;sa des1sa 

och fl.era andra härmed samm.an'h:ängande frågor, såsom den 

meteorol.ogiska l'oggbol>.'en, .observationer .av ·optiska fen.om·e,n, 

<den ma Sikinella .statis.ti,ska ibearhetni·n1ge:n .av fartygerus obser

v.ati:onsmaterial, m. m. Ämnet är så pa:s,s omlfattande att en 

särski,ld inst.rukti!On för den met·eoro>logis:ka tjän's,ten ombor d 

å flottans .lån.gresefartyg måhända repr·es·enterar den enda 

tj,tlfredsstäUan>de framtida lösningen. TiH des1s tordie de>s.sa 

•rader dock möj,11gen kunna var.a av värde, dels för a>tt samrra 

pmktiiskn .erfamenheter, dds fö.r aU redan .nu göDa den 

meteoroloo.gi·stlm t j än sten ombord å våra Iån,gres·efar.ty.g så 

effektiv S'om möjligL 
O. W. Schaefer. 

St atens Meteorologisk-H ydrografiska Anst alt. 
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Ryska synpunkter på luftstridskrafters med
verkan vid landstigningsoperationer . 

I för·egående års juni•häfte av Mm·skoj Sbornik f·örelwm

mer ·en artikel av ~~r. Sergejeff behandlande lu:ft~tridsk'l·.aft:ers 

medv·erkan vid landshgningsoperationer. Artikeln, s•om inne

hålller flera 'beaktansvärda synpunkter, återg,ives häa· i hu

vuds~ak. 

LandstigniJng~operati.oner äro vanligen s. k. kombinerade 

operati,one.r, d. v. s. operationeT, som utföTas under samv·er

kalll av land-, sjö- och luftstridskraf.t>er. Denna samvoe1:kan 

stä>N<er •alldeles ·speciella fordringar på de deltagande 'luft

str.~dsl>Jr aft er.n a. 
Det bord·e vara klart, att s,tora landstigningsoperationer 

av strategisk betydelse icke kunna fr.amgån,gsrHd genomföras, 

såvida de icke säkerstäHas :för anfaH fTån .Juften ooh i övrigt 

al'la de möjli.g:heter utnyttjas, som användandet av Jufts.trids

'kraft.er i ·det för 'handen varande l1äget medgiver. 
Ingen: befä thavar.e räknar num e'l'a m ed möjli•ghete.n av 

att tgen 01mfära någon större operati·on tm lands eller tiU s1jöss 

utan att !härvid begagna si,g .av luftstridsln.after. I ännu hö·g

re grad äno l>uftstrids·kraf:ter erfordel'liga 'Vid tl'andstignings

operationer, vi·lka på gmJ.Ud av siln organisation och sri111a tföil'

utättni.ng.ar vanligen hl;iva k!ompli.oerade, enär d et ford'ras 

snabb o~h •klart planlagd samv·erk.a.n av de 'S'ki.,lda vapensla,gen, 

vilka kräva oli:ka1rtade förb er eddser och fordra skilda förut-

1Sättningar för att kunna .fyJ.la sina uppgilfter. 
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I det följande skall något närmare granskas Jufts rids

kra ft ernas uppgifter och fö r uts,ättninganla fö~· att dessa skola 

kunna uppfyllas i ett Jand•shgningsfö.reta·gs olika mom ent. 

Med hänsyn t ill luftstridskraft.crnas verksamihet ]\lunna i 

ett landstigningsföretag fö.Jjande olika moment urski lj a..,: 

l) FörbeTedclser för operation; 

2) Landshidskrafternas och transpm·Lmateriel·ens sam
ling till ilastningsplatserna; 

3) LaJTclsrt:ridskrafternas i•lasltTing å 'tu·anspodfartygl n 

och d·eras överskeppning; samt 

4) Den egentl-iga landsLigningen och d·en lalllds.Li.gna 

styrka ns första åtgärder på stranden. 
Landstigningsoperationen anses ·vara avs.lutad, då latHl

stigningsstyrkan nått "op·erati.v sj,ä.IvstäJndighet", varmed för

•Stås, att landstigningsstyrkan inte längre behöver omedelbart 

stöd av sj östrid skraifter, u t an •kan själ vs,tändigt fulHölj a si n a 

stridsuppgifteT. 
I. Förberedels e•rna för landstigningsoperation en taga sin 

bö.rjan omedelbar-t efter det att beshtt fattats O'lll landstignin g 

in,orrn vi·sst område och om landstigningsstyrkans samman

S·ättning. 
Luftstridskra,fternas grundläggande och viktigaste upp

gift under denna period synes vara spaning inom området för 

lamds.tigningen. Denna spaning haT tre huvudmål: 

a) Det viktigaste målet är undersökn,ing au stranden 

inom landstignings•området. Varken J.o tsarna eUer sjökorben 

kunna Jämna upplysning mn sådan·a detalj er, 'S'Om äro nöd

vändiga aH känna för bestämmandet ay urlastningsrmnkl. 

.l\Iode-rn luftfotogmferingsmaLeri·el medgiver emellert id, 

att .sjöbottnen på små dJup fotogmferas i r·elief, vill<•et är av 

stor 'betydelse, då därige nom noggranna uppgifter om dj,u.p

fönhållandena ·kunna erhållas. Det förekommer vid förh ål

aandevis långgrunda stränder, att •det på grund av sjöhiiY

ni!11ge:ll' på något a v•stånd från stranden bi,ldas med stran·cl

linj>en parallella sanclbanka•r under 'Vattenytan. Landsti g

ningsstyrkan går vanligen ~ sluparna i mörkret före daggr) 
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ni-nge:n. Om sluparna därefter .på sin väg in mot stranden 

stöta p å ·en sådan sandbank, antaga tntpperna helt förld'arligt, 

att .s,Jup ar na stött på strandens landgt'undniing, hoppa i vatt-

11,et o·ch fortsätta mot stranden. Då de häNu1der oförmodat 

r åka ·p å djupa s·tällen , förorsakar delta ·lätt panik blwnd vid 

sj ön IQivana ·trupper, även om de •elj-est äro aldri•g så goda 

solda ter . Delta är särskilt farligt i operationens fö r•sta vik

ti ga framstöt mot fiend ens strand och kan ~iventYJra h ela före

ta•get.. Den första omgången av landstigningstrupperna måste 

gå 1fr am ulan mins·ta ,för vi r ring ooh om möj.Jigt dolt för 

s trandbevaknin•gen. 
Med tiHh:j-älp a:v luftfotografi:etr kunna också andra vik

tiga r·e detaljer på sjöbottnen up1)tåck as, t. ex.. grund, konst

gj>orda hinder ·O. s. Y. 

L•u ft.fotogra,tering måste 1även ä•ga r um av strandområdet 

i.ntill 4-5 km . {rån sbrandkanten, vi.lkel område utgör måh~t 

få r •l'andstig,ningsstyrkans föt's,ta angrepp. Inom detta område 

kunna finnas :försvarsanonlningar (s trandbeval;:_ning m. m.). 

Noggranna studier av Luftfo.tografi·erna kompl etterade 

med ,pesultaten av flygspanarnas o medelba,ra iakt.tagdser och 

jä1111förda: med kaT•tor över området giva möjlighet att bestäm

ma l·äget av batteriplatser, kulsprutenästen, skytt-egravar och 

tag,grtrådshi-nder. Särskild u ppmärksamlTet måste äg,n,rus åt 

landstigningsplatsen omgiwtln.de :höjder, .från vilka pl-atsen 

ifr åga lätt kan bes:kjutas. En '\·,iss punkt, som .från sjön sy

nes gynnsam för lands.tigning, kan o~ ta vid nä r m are 'under

sö]@i.ng befinnas just vara elen olämP'li'gasle, emedan å om

giNande höjder kunna vara anordnade l<'ulsprutenästen, som 

åi'O i det .närmaste oåtkomliga för eld från fartygsarlilleriet, 

illllen 1kunna med flankerand e eld ·sopa bort de Janelstigande 

hupper,na innan dessa 1hunnit utveckla sig eller återvända hll 

sluparna. · Lik:nande .fall 1är'o kända från Gal.lipoli företaget. 

Undersöl<ni.ngen av omgivande höjder är sålunda av största 

Nii.kt. 
Särskild uppmärksamhet mås•te därjämte ägnas åt dc 

Vägaw, sOim ,från den tillämnade landstigningsplatsen leda inåt 
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·la;nd. LuftfotogTaberna jämfö1·as även i avseende å vägarna 

m,ed kartoi~, ocJI alla nytåll:komna vägar, som ej finn as å 

'karto·rna,, undersökas 'Vid upprepade span~ngsflygningar. 

b) Flygspaningen i och föq· sjöstridskrafternas ledn in( 

haT till uppgift att fa's.t-stäHa, huru lands·ti·gningsområdets, tfö 1:~ 
sva•r M sj-ösidan är ordnat, att iakttaga den fientliga flott an. 

baser i 111ärheten av landsti,~ningsonwådet och h es·tämma antal 

och ty.per av d·e fartyg, som avses {ör områdets försvar, även

·s·om att utforska, huru fiendens. va•ldtjänst på havert är or

.gJaniserad'. Denna spaning bör ilnndattas i en plan fö·r p eri

odiskt å terkommmtde span~ngsflygningar och dess resul,lat 

bör sammanSJtä,llas m ed andra spaningsorgans ( t. ex. ubåtars). 

c) P.ör·ntom ovannämnd spaning Iför 1land- och sjöstrids

k ranerna's räkning måste äv•en :bedrivas spani,ng avseende aH 

utforska traktens möjligh·eter med häinsyn till luftstr.idsla oj'

ternas ve'rksomh et ("I uf.tstridskratfternas spani,ng Iför eget be

hov") . Denna spaning avs·er att fastlställa del'S möjlig,h e,tcn 

att i •lan:dst,ignings•området använda ,sj<öf.lygplan ( studem ls m d 

tti'll'hjälp av .luftfotog.mufier och direlda ial<'Uagelsea·), dels även 

befi.nrthgrhet·en av J,ämpliga flyg.fält för ,JancHlyg,plan (denna 

spaning \bedrives samtidigt m ed förutmämn,d •spaning inom 

5 'lun.-omi,åclet, likaledes ·m ed tillhj ·älp av ,]uftfotografier och 

direkta iakttagelser). 
En mycket viktig deta,Jj i planen .för 'luftsrpaningen rutgör 

"den ma s.kerande spaninge!l1", Vai'med 'fö,rstås s1kenbara spa

ni!ngrsflygningar inom and'ra för Jands,ti,gning lämpliga strauld

områden än det avsedda. Avsikkn hä'rmecl är aU håiUa m ot

ståndaren i ovisshet om det verkliga la111dstigningsområd et. 

Denna maskerande spaning är så mycket mera nö dvändlig 

som det är omö·jligt, att för mot:s.tåndar•en dölja förberedel

rserna tiJ,I ·ett 'landstigninrgsföreta,g ( ag·ent·eT). Sålunda var 

exemirpelvis, enligt vad nu är känt, Z.eehriigg·eoperartionen, 

oaktat den fö'l·hereddes i största hemli,ghet, bekant för d en 

tyska ledningen. 

Om möjligt bör spa111ingen maskeras med några 'S:tTi cl s

handlingar i •luften, t. ex. homha•rderingsföretag, varunder 

spani'll'gen utföres på väg till och från anfallsfö'I·emålet. 
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IL Samlingen au landstridsl.:.wfter och sjötranspor.tmedel 

t,il:l ilas tnings platserna medför skärpta f•O'rdringar på j a'kt

,f.J!J·gför'banclen. D eras verksamhet <bli.r beroend'e av möjrli,g

heterna att organisera en ·långt .framskjuten luftbevwknin<g. 

Platserna för transporternas smnl,in.g och ilastr!Jng böra 

helst inte ligga på större avsrtånd ·än en naHs gång från land

stign 'ilngsomrlådet. Det är därför av vikt, abt transportmedle n 

al1Jkomma tiH ilastnigsplatserna så kort hd föTe ilastnigens 

bö•r}an som möj-ligt, hdigas.t två a tre dagar d essförinnan.) o 

Detta föd1ållancl e underl·ättar i hög grad jaktflygförbandens 

al'lbete föT transportmedlens skydd, då det medgiver, att även 

JUied j ämföl"elsevis liten tillgång å ja1dflygmaterie1 en ständig 

skänn av jakbflyg'Plan lägges Ö'\'e'l· ilastningsplatsen från tid en 

för tmnsportmedlen's ankomst elit till transporternas avgån.g. 

:Be~hovet ay jaktflygplm1 för detta ändamål framgår av 

följ :a rude •beräkning. Det anses, att under en lwrria're tid (2-3 

dagar ) varj e jaktflygpl•an kan dagligen göra tl"e <uppstigni,ngar 

med •en ·sammanlagd flygtid av högst 4% trimmar. Den ljus'a 

dc,len av dygnet är sommartid omkring 18 timmaT. Samtidigt 

er:f.o•rdras i luften ett förband om tr·e flygplan. Det kräves 

följ ak tligen pr dag 18 :4 lj2 = 4 förband, el. v. s . 12 flygplan. 

Då mam därjämte beräknar (j Hygplan i 11eserv, bUr behovet 

för ifrå•gaY.arande ändamål en eskader om 18 flygplan. 

I d etta smnmanhang bör 1framhållas, att denna srk•ärm av 

flyg.plan i luften verkar röjande. Så t. ex. konstatN·ade tys

kaTna vid elt ti1lfälle år 1918 helt plötsligt en sådan skärm 

över skogen vid St. Goben, Yarav de drogo den sl uts atsen, att 

något var på ,fär·de. Fransmännens förehavand e var clär·e fteT 

sn:aTt avslöjat med hj ä lp av luftfotografering. 

Under detta mom ent a v landstign'\ngsoperationen komma 

sannolikt också a tt göras fra mstötar m ed d elar av d e luft

stri<ds:krafter, som aTses att deltaga i de följand e operation er-

*) Skälet härtill är förm orlli!l·en SYårighcten att på så kort avstånd 

8?m €n natts gilng f r llu fiendens kust för motståndaren under längre 

t1d hemligh,'\lla tr<1nsportnwrlkns sammandragning. 
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na, mot närbelägna fientliga: flygplatser. Dessa platser.s u t
vidgning iför beredande av möjlrighet :a~t på dem basera större 
fly,gförband måste även förberedars. Framstötarna böra sk e 
såvitt möjlirgt dorlt och lämpligen dagen före larndstigningen . 

III. Fid landstigningsstyrkans transport äuer havet skol.a 
flygs trid:skra.fterna fylla sina vanliga uprpgirfter vid skydel av 
sjöstridskrafter und er gång. Dessa äro 

a) att utföra takbsk spaning; 
b) att skyelda fartygen för motståndarens ubåtar och 
c) att utföra fjärrspaning i ändamål aH ·hålla lrednirnigcn 

i:nJformerad •Om elen fientliga flottans huvudstyrkas rörds.cr, 
vi·lrket är av s:ärskild vild uneler detta 1noment av operationen. 

En berräknirng ger vid handen, ·att d et redan då sj.örstrid s
kralfterna .befinna sig på ett avstånd av 100' från näTmastc 
egna Jflygplats är orlämp:!igt, atrt föT skyddet begagna sig n v 

f·lyg:stricllskraftrer baserade på denna flygplats, detta med hän
syn till elen då a·ll t för stora döda flygticlen och ~1ärav betin
gade täta avlösningar av fygplanen. Frlygplanens nyttiga flyg
tid kan grovt beräknas enligt formeln 

2s 
t'=t- - , 

v 
där t' rden nyttiga 'flygtiden i timmar, 

t 

s 
ett flygplans brräns:leförråd i flygtinunaT, 
sjöstridskrafternas avstånd från flygplatsen 
. st·ansminuter och 

v = flygplanens hastighet i knop. 

di-

Ex.: Om t = 4 1/2, ·vilket är ungefär normalt för nä r-
spaning!sflygplan, s 100 och v = 75, så hlir t' = 4,5 -

200 
-- = 4,;, - 2,aa 2 ( ungefär). Då man därjämte bör 
75 

I'äkna med % flygtimme i r eserv, ,framgår h'ärav, att sp.anings
flyrgpianen måst•e avlösas va1'je 'halvannan timme. 

Det syne<; ·på grund av vad ·Ovan anförts nödvänclirgt, at t 
i transporten ingår ett 1flygplansfartyg med tämligren hög faT t, 
varigenom möjlighet vrinnes att medelst medförda frlygpian 
bereda ·transporten skydrcl. över,]ärgs·enheten i fart över tran-
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sportens övriga fartyg kräves för att uppväga de tidsförluster, 
smn eljest skulle uppstå på grund av att flygplan·sfarlyget 
nöfl.gas minska !farten eller st·oppa 'Vid fly,gp:Ja.ne.ns .start och 
]andning. 

Vad beträffaT Rysslanels krigsskådeplatser kan transpor
~en .beräknas targa upp till l a l % dygn, varför det redan 
under nu i-frågavarande moment av operationen är nöclvärndigt 
att börja kampen om herraväldet i ·luft.en inom landstig:niirn.gs
området g.enom ·bomban1a.Jrl. Dessa hombanfaU skola hava 
till uppgift att förstöra cJre Ji cn lliga flygplatserna och sam
tidigt o'skaclli.grgöra fiendens flygplan i avsi1d att dels omöjlig
göra fiendens an.faH mot den uneler transport varande land
stign.ingsstyrkan, dels även binda motståndarens. luftstriels
krafte r under ticlen för själrva landstigningen. 

De viktigas•te föruts•ärttninrgarna: 1för att dessa rbombarde
rin:gslfnretarg skola medföra åsyftat resulbat äro, att de fi.enthga 
.flygplatserna noga utspanats sarmt att tidpunkten Iför Iand
stigningstransportens avgång hemlirghå:Hes. Iför motståndaren. 
Om motstån'daren får kännedom ,om transportens. avgång, 
hmna t~i ·endens. flyrgplan lämna rsina: ordiinari:e flygprla t ser, 
oc:h anfallen mot dessa bliva följraktligen utan betyclel!s,e. 

För •flygplats·ernas förs.töring hör man ef:trersträva dels 
att flygfälten görars obrukbara i det avgörande momentet 
genom att .de översållas 1ned krevadgropar, 1som omöjliggöra 
u,ppstirgning .från dem, elds även att hanrgm··er och lflygplan 
direkt os:kacllig!göras . 

a) Förstöring av flygfälten eTbjru:cler ur bombarder.ings
synpunkt ·otvivelaktigt virssra :fördelar framför bombarderäng 
·av iha.ngar.cr och flygplan så tiil vida, 1al1t fälten errbjurdra lärtta 
m:H, vilka kunna bombarderas nattetid, då verkan av mot
stånclaren:s luftfönwar är begränsad. För f·lygfältens förstö
rin:g •erfOI~dras icke tunga bomher, ut•a1n det är tvärt om föT
Illrånrli1gt, att i rSrträ.Jlet använda rett större antral rlättare bomber. 
1'. ·o. m . krevadgropar av l puds *) h omber äro tillräckliga 
fö.r att förhi1ndra flygplans uppstigni1llig. 

*) 1 p ud = 16,38 kg. 
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Naturligtvis kräva även några få sprängbomber av större 
kal iber , som föroPsaka stora krevadgro-par, mycken tid för 
fältets å l,erställande i brukbart skick. Om e:x:empelvis 10 sl. 
5 puds sprängbomber fällas om växlande med gasbomber kan 
följande arbetsberäkning {ör återstäHandet av flygfältet upp

göras. 
En 5 puds spränghomb med fördröjning ka,star upp c :a 

60 kbm. jord. Igengrävandel av 10 sådana krevadgropar och 
Hl! stmnpandet av jorden kräver, under förutsättning a tt en 
man på 8 timmar kan gräva igen och stampa till 10 khm. 
jord, 60 m·an i 8 arbetstimmar, oCih även 01111 arbetsint<en site
ten genom ack·or-dsarbete kan fördubb.Jas, cl"'fordra:s hkvM 30 
nuun i 8 timmar, tid .för framförande av j-ord och oskadlig

gö.rand-e av stridsgasen icke il1!beräikrrad. 
NaturJi,gtvis kan flygfäHets ålerställa~1de >för,enklas ge

nom att de uppkastade kr·e:vadgroparna täcl<:.as med särski•lda , 
i förväg klargjorda landgångar, som framföras med automo
bHer, m~n det fordras likväl ·en vis-s t<id för uppsöka1ndet av 
kl'evadgroparna och för f.lygfältets aV1gasning, vHket aUtid 
kräver minst två timmar. Om bombarderingen utför-es n atte
tid 'O'cih .genom upprepat utsiända111de av ~enstaka flygplan un
d er hela den mörka delen av dygnet, så :får försvararen icke 
heller tilHälle att uHöra förutnämnt åberställningsarbete . 

h) Förstöring av hanga,rer och flygplan g·enom dir-eld 

anfall kräver n,oggrann r iktn-ing och !kan därfö.r framgångs
rikt utföras endast på ~låg höjd ·och u,nder dager samt med 
amvä<ndande av bomber med stor splitt-er- och hrandverl,:~\11. 
Anfallet utföres ~som atta<ckDI~gning ooh kräver mas'sver k::lll 

av .filygp lan med god manöver.fönlllå<ga. 
Denna attackflygning ])Ör kollllj)lettera förutnämnda n att

liga bombarderingsföretag och ullföras i dagningen, d. v. s . 

då lands.tigni'l11g·en tager sin början. 
Det må ånyo framhållas, att 'lril]lkoret för att m ed d essa 

anfaH avsedda resultat skola 1uppnås ·är, att förut genom 
spaning utrönts, att motståndar-en ioke Hyttat sina luftstr ids
krafter från de flygplats er , mot vilka anfaJ.len riktats. 
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IV. Det moment av operation-en, som omfattar de främ
sta förbandens landstigning, blir vaJUlig-en det viktigaste, dä 
det h ärvid gäller att få fast fot på fiendens mark och bereda 
plat<s för e fterföljande huvudstyrk·as utvecklande. Utgån,g'en 
av ,denna första framstöt blir i regel av avgörande b etyd'e,lse 
för 1hela företaget. 

V.iJka uppgifter konuna då i detta moment att ålig.g>a 
Jwfts:tridskrafterna? 

l) Den viktigaste uppg,iften blir att lämna biträde g<e
nom m ålbeslämning och eldreglering dels å de fartyg, som 
avses för heskj utning av motståndarens batterier och trupper 

på stranden, del-s även åt far tyg, som avgiva 15pä1-reld mol 
terräng-en längre inåt land i avsikt att Iförhindra r·eserve1~s 

framförand e. Härvid måslie flyg1planen äv-en upprätthMl·a 
förbindelse med de framryokUJnde tland'sti.gningsförbanden, på 
det att spärrelden må:tt·e framflyttas i rätta ögonblick. 

2) Genom spaning mot fram{örvarande terräng, särskilt 
till-edrunde vägar, sko,la flygshids.krafbe.rna utforska, huruvida 
motståndiar-en tilUöTes förstärkningar och i god tid under
l1äUa hefålhav~arna för landstridskraft-erna och det under
stö-djande farty•g-sförbandet där,om. 

3) De~t direlda tryggandet av landstigningen gentemO't 
mo,tsM ndlare<ns luftstr.idskrafter är möjligt endast genom 

oskadligg-örande av fiendens ,flygpl•an, vHket kan sk-e blo-tt 
med tiHhjä·lp av jaktsjöflygplan, medförda på flygtransport
fartyg, då man vid ·strategi<ska tandstigningsoperationer van
ligen må'ste räkna med aH landstigningsområdet ~:igge-r utom 
på .den egna ku,sten baserade· jakHandlflygp,lans aktionsradie. 

De.t indir-ekta skyddet mot lufta<llfaLl hest-år, s·om förut nämnts 
i förstörin g av mot·ståndarens <fJ,ygP'latser. ' 

4) . Spaning över h avet erfordras 1för att i tid underrätta 
hefäl:hav:a·-en för de i operationen deltagande sjöstrids<kraf
ter,na om d'e fient·liga 'Sjöstrids·krafternas rörelser. 

5) Luftstridskmfterna -s:lwla även medverka hl! att 
skydela ~artygen mot anfall från ubåtar. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 29 
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6) Genom attackflygning lämnas direkt underslöd al 
[(JJJ1ds lrids krafterna. 

Här uppdyl"er frågan om vilken ,flygmateriel, som bör 

:w.s~es för denagande i operationerna under detta f~örsta m o
ment av landstigningen. 

Ändamålsenhgheten arv att i ,första echelongen medföra 
]andfl'ygmateriel, s~om knappast kan rutnyttjurs förrän la.nd

stiglllii:ngsstyrrl,an fått "operativ sj'ä,Jvständighet", 'kan ~betviv

las, enär 
urlast,n'i,ngen av materi~elen blir besvärlig, innan hryggor 

iordni111gstäl<lts; 
d et inte <alltid är möjligt att 1på e tt tidigt stadium fi'l1n n 

e n lämpJig filygplabs; 
d et är förenat med . svår~ighet, att transportera de rned

monte1·ade frly§plane,n från stranden tiU ,f,lygplatsen (räveull i 

det fall ratt denna ligger blott 2~3 km. från stranden, er

fordras för tr,a:nsporten automolbi,lkolon:ner) ; 
Jör ·uppmontering och r]dargör'ing av tfrlygplanen för flyg

niJng :kräv~es· ·en tid av 6- 12 t;immar eHer Hy,gp1anens an

lwm:s.t hll flyg,platsen; 
myd{Je:n tid krä>'·es för ·ur'Ja.stning ·av flygparken hllhö

~aJI11de handräckningsper.sonal, .förråd av ammunition och 
dr.ivmedel m. m. och dess uranrsport LiH ,f,lygplahen. 

De uppgifter, som luftstridskrafterna tiHdeJ.a,s und er 

l~ands.fi,gningsmomentet, hliva ai1ltså i s~tort sett av två slag, 

nä:m,hg,en 
{fels sådana uppgifter, som kräva långvarigt uppehåll 

över <land stigningsonwådet ( srpaning, .eldledning, strid om 
herraväldet i <luften) och 1för IV'ilka krävas sjö,flygplan, base

rade på fily.gtraJnspo>rtfaTtyg; 
dels tillfälliga framstöt-aT :för bombaDdering av 'OOh a.ttack

flyJgin,ing mot fieJndens flygpiaher, för vilket ändamål amnna, 
under föl'litsäUn'ing ·att avsHunrdet lmedgit\ner iba'sm·i:ng, på eg1na 

tiYigJPlaher, använda s land- elle.r :sij öHygplan. 
V. Dc deltagande luftstridskrafterna inrangeras organri

sa,toriskt i landstigningsförbandet ~på .så sätt, att d e under-
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stäHas beifälhavaren för sjöstridskrafterna, detta för ernående 

av erforderlig sanwerkan mcllau1 sjö- och luftsbrid!Sikr>aftea: . 
Bef,älhavar.en för lwftstridsknufki~na plats är dä1·, YaTes.t han 

lätta st l<an leda ve~·1<smnhet·en ooh mottaga Jedningens order. 

Den lämp'ligasle p·latsen torde bliva vi'd amiralcn:s ( som tillika 
är befälha vau-c för :hela landstigningsoperat:ionen) st:ab, vari
genom befälhavaren ständigt kan hålla sig orienterad om 
gång~en av la:nds li g,ningen och omedelbart vidtag'a de åtgärder, 
som striclsiäge t kräver, samt,id1gt !Som han står i direkt [ö[·

biinde·lse m ed Jteclningen och har de bä·sta tänl~bara Jförbin
de'lser med luftsh·idskrafterna, särskilt om i styrkan in,går 
f]ygtr ansportfartyg, vilket är nästan ofrånkomligt. 

* 

Till S·ist må :framhållas nödvändigheten av att persona~ 
len vid de luftstridskrafter, som avs·es för delta~gande ~ rland
stigningsop emtioner , omsorg1s.full t ,förber,edes för sitt vär'v. 
Sjöfl)ngds pers.onal kommer att få vissa rena Ja,ndfrlygupp

gi:fter. lVIen man kan ej h eller lösa denna fråga genom aU 
'ri:l,ldeJ,a 'landlflygtSpanare till sjöfJygföJ·handen under opemtiro
nenl, särskilt på grund m r med .if lyglPanlsportfartyg.et samman
hängande ·verksmnhd, {• när sakens flygt~ekniska sida då skul'le 

Wi: lidande. Erfm·enhet·en har vi1sa:t, ,aN a'rbe1tetl på sjöflygplan 
fordrar s·}övana, vilken förv.ärvas ib:lott genom prraktrilc 

Att Jandstridskraner, som Rvs~es {ör deltagande i }and
st~gn'ingsoperaUoner, f~ordra speciella förö:vnimgar härför,, ä'l· 

ammänt l<Jä1nt. FörhåBandet är dretsmnma med avseende å 
luftshi clskrafte'L Reda~n i fr edstid måste finmas speciel<l<a 

fly.gförband utrustad e med sjÖifly.gpla1n, vilka tiJ.lsammans 

llled' 'landstigningsförbanden genomgå ooh ÖYa sina krigs
lip p giHer. 

R. Isaacsson. 
Kapte n, K ungl. Kustartill eriet . 
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Några reflexioner angående repetitionsöv
ningarna för officer i flottans reserv. 

Undertecknad, vi lken nyligen fu llgjort den sista av d(' i 

reglementet angående befäl i flottans reserv av den 23 sept. 

1927 föreskrivna r epe titionsövningarna, skulle här vilja fram . 

lägga några synpunkter angående nämnda tjänstgöring för re

servofficerare i a llmänhet. 

Allmänt bekant torde vara att f. n. två obligatoriska rep.

i ~vningar finnas föreskrivna, nämligen det 5 :e och 10 :e årel 

efter utnämningen som officer i reserven. Den första av des~~~ 

skall jag överhuvudtaget ej behandla här. Det kan visser l i· 

gen diskuteras huruvida det verk ligen skall vara nödvänd ig! 

att densamma fullgöres såsom underlöjtnant om fordringarna 

för övrigt för uppflyttning till högre grad äro fullgjorda , ocb 

har detta n:ig veterligt åtminstone i ett fall varit orsaken till 

a lt R. O. utbildad enligt l!:l15 å rs regl. ej övergått till cl..t 

för övrigt delvis förmånl igare 1927 å rs. 

Vad däremot den andra rep.-övningen beträffar fullgön ~ 

elen ju alltid såsom löjtnant, men - - - - med lägslu 

löjtnantsuu löning. Ett särdeles behjärtansvärt önskemål vo

re här att lön lyftes lika med officer på stat med lika lång 
tjänlstetid, d. v. s. med samma; utnämn'.Lll!gså:r såsom ,fiänTik, 

eller, rälma in den tid vilken nu vid befordran räknas m ed 

~ ilt dubbla värde och giv därefter R. O. löneti llägg i sir. gwd 

alltefter ckn tjänstetid han såsom officer verkligen äger vid 
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rep.-övningens fullgörande. Det torde icke kunna förnekas 

nLt en inkallelse på 2 a 3 månader efter många års bortovaro 

ur tjänsten medför en mängel extra utgifter i form av nyan 

skaffning av uniformer - de ursprungliga merendels urväxta 

- veckotals arbe tslöshet före och efter tjänstgöringens full

görande, enär avmönstring resp. påmönstring ej kan ä"a rum 

~am tidigt som in- r esp . utryckning ur tjänsten och det \ecleri 
RO. v.id .denna ·å'lde1· hunni1t arbet·a in s ig i •ej ge.na,s1t kan sM' 

till tjänst med lämpligt fartyg . Fall hava dessutom inträffat 
- s•enast under den •nu gångna ' "ilnter:n - då 11ed-eri 'låter 

RO, vilLklen fö-re rep. -övningens .bö<I'}an arbeta<t sig fJ·1am hm 

befä-l-havare i ·si tt r-ed-eri, då han ,efter ~tjä,n:stgöringens. slut 

åteT anmält si-g till sin befälhavarepas t, på obes,t•ämcl ·bi-d fått 

åt,eJrgå till l :·e •styrman. Envar kan ju fö-rstå e-Her 'l'O~ si·g 

med att räkna ut 'hur ·pass dyrbart detta rep.-möte blivit för 

nämndie ~0. Vor•e det då för mJ'lck·et !begärt att lön u:tgdx:k 

.efter tjäns.teål·der och e j så•som nu efter lägsta <löne-l<Jlruss i 

g<l1ad,en ? In1om parentes sagt rede-r -sig en RO. bii.Ure såsom 

•ex. ·endast 2 :•e sty.rman •och t-e11egrafist i handelsf.l.ottan än å 

'lägsta löjtna-ntslön. Ska]iJ, dessutom nya uniforme•r oCJh vec

korts, kanske månaders arbetslösbiet föl•ja med såsom oibli1g1
a

todskt tiJ,Jhöra1nde en rep.-örvning, lår det sjä-lvkla-rt att de ej 

fu-Hg•Öir as med nämnvär-d gl-ädje. Aven vid f-riv-iHi•g tJjänst

g.ö:ri ng bör naturligtvi-s om mö}l;igt lö-nen räkna·s på ov3Jll 
nämnt sätt. 

Då 'lliU staben fordrar tv.enne rep.-övnilngar fö-r pensi·onens 

erJ1åll ande böra dessa även i utbi-Idningsh'änseende gi'V:a RO. 

fu,Jl ·valuta. Reglementet gea· f. 1n. rä-tt~ghet •aU fuHgöra dessa 

an<tingen under 2 somma:rmår111ader eUer 3 vintermånad-er. 

Önskvärt är att d etta bibehålles, då det ger ett fl ertal RO . 

föi'rn åner att kunna götra •ifrån sig sin rep.-övning medan 

~eras o-rdina:rie •fartyg vi-ntertid li-gga upplagda. De, som äPo 

Inkall ade sommartid ·bruka mig vet·erl i·gt sjökommenderas 

och givas därigenom tiLHäll e tilil v-erkl-ig utbi<lcluing ri den 

tjånst de under mobi-lisering äro avsedda att sl<öta. De där

emot, vilka äro inka-llade under vintern, bliYa obligato,riskt 
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satta i:i! l exerc isskolo rna för atl därstädes ut bild a Ypl. ('!ler 

r ekryt er. JcJ;;e tror jag, OC·h ej heHcrr någo.n a:v mina 1< ~tin

r.ater, med vilk a jag :haf t tiHfä l·le att samtala h ärom , a lL vi 

därigenom bliva näm nYärt dugligare Yid en ev. mobilis er ing. 

Tjänsten i all ä ra, rätt skölt k a n d en ur vissa synpunl<l er 

Ya.ra både lärorik och givanclre, m en ej i den riktning vi ö ns ka 

del un.cler en obligatorisk rep.-öuning. Däremot är den fii r

vis s,o ·e·n utmärkt bjäns,t för en RO. vilken C'l:h å llit fri·Yi llig 

inka J.Jelsc. Vi förstå mycket väl att det kan möta oöversl ig

·J;iga hinder att sjökommend era oss under d essa vin. t e rmå n~1 -

der, d å endast ett fåtal .fa rtyg ärro ru s tad·e, och vi föirstå ä n ·n 

ledcs, a tt naturligtvis stammen ri för sta hand s·kall erhå lla 

de rfå möjligh ete·r som vid denna årstid inom flo ttan fin nl' s 

för .u,tbildni ng till ·sjös s. Vi äro ej ·ens pigga på sjökomm en

dering, .cJå vårt yrk e ri det c;ivila :ge OSS n'le r än nog dä rav. 

Va:d V'i däremot önsl<a oss ·är att under god och saklig ledn ing 

bli'va insatta i aH den nya m a.terie l som tiEkommit under d r 

tortovaro fr å n tjänsten. K·omm enderra eXcempelvis d en m in

utbildade RO. ti'll en utbHdn;ingskurs å mindepadem entet. 

Sarrn ticli gt bör han mycket vä l hinna m ed att S1köta nå gon 

annan tjäns•t, v.ar.e sig d etta skarll vara kasern- eHeQ' skoltj ä nst. 

Huvudsaken är dock att barn vid avgången ur tjänsten kan 

känna m ed sig ctlt han haf't nyl.ta av och lärt s ig n ågot av 

srin. rep.-öv·r~ing . 

Så ·en sa k angående befordrings,pal!·agrafen. Stryk he

stämrnels en a ngå.endre RO. s ky ldi ghet aH hava va:rit befälha

varre å handelsfarty,g för befordran t:il:l kap1t.en . Med m n a

rande befordringsmöjli.gbreter i handelsflottan ·lära et.t ytte rs t 

fåta·l RO. någonsin hinna 'bliva befä•lhavare innan de ä 'r o ::t Y

gårn g:n a ur .reserven , vilket ju sker r edan Yid 45 års ål ~ln . 

I il et fal let stå officerare v·ilrk a övergåH till 1927 å rs n :gl. 

s·ämre gynn,acle ä n om dc kvarstå tt i 1915 års r egi. Det må 

jru seda n ku nna eliskuteras huruvid a det är av virkt för RO. 

att hl~'\'a k aplen eller ej, d å ju pensionen blirr d ensam ma 

äv.en om han avgår sås·om löjtnan t , men dels är det ju en 

h ögn titel och grad - ·Yilk en el en unge RO. vid sin st a rt 
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11og tänkt sig &t t nå - dels bör Yä l, då nu denna grad fdnnes 

för RO. , d e RO. vilka bundirt sig i d e större r ederie:rna m ed 

de säkrare m en långsammare befordringsförhålland ena ej 

enbant härför bliva h eM clist•anseTade invm fl ottan av de RO.

kamraber som ·hamnat i smårederlier na m ed sin sl ump visa 

]Jrefä·lh:avarr ebefordran ·enligt rege·l·n: " I dag b efälhava r·e, i 

morgon 3:e eUer 2: e styrman!" 

Vad s.lu bligen startderter :för befälhavare beträffar, inse,s 

•ej :nyt.tan däwav, då den e·ndast kan föras något ens laka år -

ti1Jis avgångren u r Peserv·en - och de fl esta, som r·edan förurt 

.påpekats, ej hirn.na 'bliva befälhavare till dess. Slnllle nu nå

got särskiM utmäPkelseLecken f:inrnas, viikel är mycket chspu

tabelt, va-rför d å re j låba alla RO. i ihandels.flottarn ovan ordi

JiarQ'i e r ederibolagsm ärke i mössan bära en brroderad krona. 

Detta h ade med säl"erh:et stö1Te ut~Hdrer att bliva ,populärt än 

srta,r1de:rten. Det .h ela är dock en sak av synnerEgen ringa 

betydrelsre, då ·kåren icl(!e är be tj änt av diverse prål utan fast

mer utav bättre lönef'Öl'hållanden ooh bättr·e kurser urnder 

sina tjäns:tgöringar. 
Jean Franzen. 

Löjtnant i Flottans reserv. 
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Meddelande från främmande mariner. 
J\lleclclelade fr ån Ma rinstabens Utrikesavdeln ing. 

(J u ni 1931.) 

Amer·ikas Förenta Stater. 

Medemiseringen a'" Förenta Staternas slagskeppsflotta fortgår 
oc h d(·n sa mma har just påbörj ats å New Mexico sPelan Pcnnsylvani n 
blivit färdig. Ändringarna h;wa utan tvivel åstadkom mit ett lll<"' 

an v ~ndbart slagskepp, men det kan e j sägas att utseendet förb ätt
rats. Då Pennsylvania blev färdig under kriget var hon ett fartyg 
med 1ena linjer och behaglig för ögat även för dem, som hava fördo1 n 
för korgmaster na . Ändringarna, som utförts å P ennsylvania och hen
nes syste rfartyg Arizona äro mycket f ramträdande; 12 cm. batteriet 
ha r p raktiskt taget placerats e tt däck högre upp, de två mastern :~ 

hava ersatt. ,. med tr ipodmaster försedda med ofantliga kontrollsta
tioillsby2;gn.a•1er ; end a.st storn:~astcn har toppstång och den runda skor 
stenen har ersatts me,l en flatsiclad dylik; hissbockarna för båta,rn a 
hava fördubblats och förstorats: mellan styrtornet och f rämre maskn 
är en ofantlig brygganordning uppför·d; katapult har apterats å det 
aktra tornet s<:mt. å hal"wlLiel< och luft.värnsartilleriet har fått en 
föPmånligare placering. Det är praktiskt taGet omöjl igt att kän nn 
igen henne som samma fartyg, endas.t hennes vackr.a skrov med de'' 
finfl l in je r [lterstiir ofö rrind rat. 

(Utdrag ur Tlw Nnval Chro nick den 1\) juni 1931). 

England. 

Under gang från Cromm·ty FirN1 till Scapa Flow utförde Atl an
te-dlottan en fingerad strid. 
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Föru tsättningen var att Skottlands nordost-kust utsattes för ett 
anfall från andra sid.an N ordsjön av "Blå" flotta (Renown, · Repulse, 
}{•alaya ocih Vali ant); H. M. S. Nelson och R od ney med en kryssare
styrk,a samt femte och sjätte jagareflottiljerna utkämpade en uppe
hällan de "trid med de anfallande. 

(Utdrag ur The Naval Chronicle, den 6 juni 1931). 

Viktiga förändr in gar i sammansättni.ngen av de engelska under
vat.tensbåtsflottiljeirna hava ägt wm . Fartygen av L-typ n:r 18, :26, 
23, 16 och 21, som hitintills bildat 1: a fl.ottiljen i Medelhavet, ha;va 
återvänt till P ortsmouth och alla utom L 16 hava förenat sig med 2:a 
flottilj en, Atlant.crflottan. Två båtar från experiment-halvflottiljen 
j Po·rtsmouth haYa äYen tillförts 2:a flottiljen, som nu består av 
L 18. 19, 21, 23, 26 och 27. 

l: a flotti ljen komme1· att 5om ersättning erh ålla de nya under
vattensb, tama Regent, Regulus, R ovcr och O bero n, vilka komma att 
avgå t ill Ma l ta vid månadens slut. Senare på året kommer R ainbow 
även att ditsändas. De f. d . australiska undervattensbåtarna Oxley 
och Otway komma även att tillhöra l: a flottiljen . 

5 :e flottiljen i P ortsmouth har hen reorganiserats. Båtarn::J 
L 53, 54, 56, 69 och 71, som hitin till s tillhört 2:a flottiljen k omm:1 
att tilldelas den för stn äm nda . Experiment-halvf lotti ljen av 5 :c flot
tiljen komme r att upphöra . Av fartyg, som hitintills t illhört den 
samma komma L 19 och 27 att ingå i 2:a flottilje n, Oberon i 1: a 
flottiljen sa.mt L 22 och 25 att överföras t ill reservflottilj en , under 
de:t att M 2, å vilken gjorts försök att medföra flygplan , kommer at t 
ingå i övnings-halvflottiljcn. 

(Utdr ag ur The ~aval Chronicle, den 12 juni 1931) . 

Amiralitetet meddelar, att undervattens.b åten Posedian har sjun
kit 21' norr om Wei-hai-wei efter kollission med ett handelsfartyg, 
att fem ·officera re och 26 man rädda ts, att två matroser sedermer a 
avlidit och att 18 saknades. 

Mr. Alexander, First Lord of the Admiralty, meddelade i under
hus.e t , att totala antalet räddade och \'id liv var ande från den sjunkna 
Undervattensbåten var 5 officerare och 30 man . 

All a överlevande 'upptogs av det kinesiska fartyget, som var med 
i k.ollissionen, med undantag av 6 man, vilka uppehälla sig i under
Vattensbåtens fränue del och lyckades taga sig upp till ytan med 
hj älp av Davis' apparater 2-4 timmar sen are samt upptogs av båtar 
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från dc engelska örlogsfartyge n. Av dessa sex avlcdo två efte r[[( ncb 
en var i mycket dålig ko nd iti on . 

(Utdrag ur The ~aval Chronicle, den 12 juni 1931). 

H. M. S. H oo·d, världens största krigs·f a rtyg. har lämnat p ,,rts· 
m outh och ::1xgått t ill Portland dter en omfattande ombyggnad, Yil
~en bland annat innefattar npte t·il nde t av en ny katapult på hal wbck. 

(Utdrag ur The ~aval Chronicle, den 19 juni ::.931) . 

Frankrike. 
7.25-Q t ons Primauguct-kl asse n av fran ska k ryssar\' är en lyc·kad 

typ i dc flesta a i'Sel'•ndPn, men den har blivit skarpt kritiseriid på 
grund av sitt sn1ga lu ftviin1sadille ri . bes h'tend e a\· fyra 7.4 cm. ka
n one r. Ave n cngL•lska kryssare, 1·i lk.a äro e rkänt svaga med avsC'ellile 
p å luftvärnsartille riet , h ava för länge sedan gått in för :tO cm . k;mo
ncr. under de t att italie nska fartyg äro .rikl igt utrust ade med hi•g
e]e ,·ationskanoner. De f r an ska P rimauguct-kryssarna k omma möjl i~ir'n 

att arrvänelas i Medelhavet. 1·a r ~s t dc 1lwlt säkert sk.ulle k ommu :1tt 
utgöra m ål för det e n orma anta l flygplan, som Italien bygger. · :• h 
under sådana omständigheter skulle deras försvarsbatterier i sitt Jllt 

va ra:nde tillstånd vara allcle l e~. ot i llräckliga. D et är nu föreslaget. att 
dc skola förstärkas. men fartygens däck äro redan så belamrade, <t tt 
det varit nödvändig t a tt installera b1tapulten p å hal vdäck akter <~ lll 

tornet. och det är svårt att förstå, huru det >Sk a ll f innas, rum fir 
fl-e r a p j äser. hu ru önskvärda de än må va ra , om man e j går in fii t· 

dubbclmontering. A andra sirlan slmllc det icke Yara svårt att ut
byta dessa lätt a kano.ne r mot 10 cm. ln ftviir nskanoner, vilka apte·rats 
ii dc senaste fra nska k ryssm·na. och vilka otv ivelaktigt äro myck-t·l 
c ffckti va vapen. 

(Utdrag ur The Raval Chro ni clc, den 5 juni 1931). 

Ryssland. 

Enlig t vad sovjetryska presse n meddelar har den ryska uud~r
Y•::t ttensbåten 1\ :r 9. R abotschi. i närhete n av Arans grund under ryska 
flottans vårövnin gar sjunkit . 

Den förolyckade unc\0rvattensbåten t illhörde en äldre k la sR :tV 
rysk a unclenattensbåta r och byggdes uneler krige t år 1916 ; elen h n.lo 
660 t on ~ depiacemen: och n~:· i n rättad för minfällning. Det uppgi \l'S 
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att den typ . båten tillhörde. frun förs t a börj an var felaktigt konstru
e rad . Dykningsfö rmilgan va r dålig . F yllning eller länsning av tan
kta rna utfördes re lativt H'tngsamt m edelst p~1mpar. Des•sa rysk:a un
d~rvatte nsb åtar gjorde mycket liten fart och kunde icke i n ågo t hän
s.ee•11de mäta sig med do t ysk a och e ngelska undervattens båtarna. Det 
ä r möjligt att dc d{tliga konstrukti,·a egenskaperna vo r o skuld till 
håtens unde rgå ng. Det uppgi,·es att o'll1kr ing 25 personer på Rab otsch i 

omkommit. 
(Utdrag ur R cva lschc Zeitung, den 28 maj 1931). 

Spanien. 
Sp anska 10.000 tons k ryssaren Canarias h ar sjösat t s och utgör 

jämte systerfadyg·e t BalPa res {' !l av rle mest intressanta t yper. som 
byggts 0n.li gt ~Washington- t r aktatens bcstäm.melscr. Det är sannt, 
att he,mves kon st rukti on i myckPt är engelsk. me n det är dc ob undn a 
iclw offici ella 0ngels ka ideerna, som fr ambringat cle bästa kryssarna 
i värlckn. H e nnes fart bl i r icke särskilt h ög, närmare 32 k n op älll 33 
knop, men d2t fö r lj·udes. ilt t ett bilfredsställande pansarskydd nu in~ 
arbet ats i hennes k onstruU.i on , och h ennes sekundärbatt.cri , bestående 
a·v t io 12 cm. kanon er. iir intressa nt. Enligt elen u rspr ung liga pl anen 
VOl'O e nelast fyra av dessa luftvärnskan one r . men ryktet säger. att alla 
kunn a andindas mot flygkrafter utöver S'in användning som flack
banep jäser. 

(Utdrag ur The Naval Chronicle. den 19 juni 1931). 

Tyskland. 
"De t<.tschlands" sjösättnings,·ikt . med allt sk rovpa nsar på sin 

plat s, an g ives nfficielH till 5,0()0 ton. D å dess standarddeplacement 
är 10,000 t on . och det är känt, a tt d en Pj får någon sto r överbyggnarl. 
och att mask in eriets ,·ikt n edskurits i hög grad. antyder dE'tt a, att 
arti llerie t s pansarskyeld kon tmer att upptag a en större del av dess 
depl accm{' nt , än som ~i r ,· an l igt å pansrade far t yg. E n ligt vad som 
skriV'its och sagts bådP unrlPr och efter kriget, ha,·a rk t yska flott
myndiglwtema äg n at sii rskild 11ppmärksamhe t åt lärdomarna f rån 
Jtut land-skto'0 t, och eld synes som om to.rne•ns sårbarhet. och fartyget s 
genom dem~ h ade \' unnit. fu llt bea ktande av " Dputschlancls" k onstruk-

(Utd rag ur The Naval Chronic le, den 5 juni 1931). 
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åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter. 

(Forts. från b. 6, sid . 380). 

Skep]Jsbyggnadstjänsten ~ slagskepp. 

Pansarskyeld m. m. å slagskepp. V. Andracle Ing. pp. du G. M. Le 
R ev ue :Mari time nov.-30 ll :r 131, s. 577. Kortfattad artikd 
r öran de: 

Konstruktion av slagskepp. 

W ashiJJgton trakta ten s best ämmelser. 
Pansardäcksskydd mot flygbom ber. 
Skydd mot ar tilleri och torpeder. 
Viktsfördelning å slagskepp om 24,000 och 35,000 ton för 

skrov, maskiner, pansar, artilleri m. m. 
Speciella synpunkter beträffande franska fartyg. 

[ samma tidskriftsh äfte sid. 666: 

Hm·izontelt pansarskycld, utförlig artikel med angivand<' 
av anordningen å olika länders moderna pansarfartyg. 

Skeppsbyggnadstjänsten i allmänhet: Kryssare. 

Oruiser Gun Power. Herbert Rw;sel. X. M. R. n :r 40/30, s. 62G. 
Avhandlar det moderna kryssarbygget. Föd. anser byggandd 
av 10,000 tons kryssare vara e tt. sjähändamål. För ren kry:o
sa rtjänst - nämligen de ls >> fleet work>>, dels >>control work>> -
ii ro dc onödigt stora och starkt best.yckaclc. 15 cm. k. ansei· förf . 
vara tillräckliga. Byggalldet a\' >>a ggressiy cruisers>> säges vara 
ett amerikanskt påfund, vars upphov äro pappersbestämmelser, 
ej praktiskt behov. 

I inledningen meddelas att den under bym>·nad varan d<· 
engelska kryssaren Leander - vil ken torde få g~~ska st m·t de-
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placement - blir av ny typ, bestyckad med 15 cm. k., hun: 
många är icke bekant. 

L'evolution du croiss·eur de 10,000 tonnes. H enri Bernay. Le Yacht 
sept.J;30, s. 543-544. Föd. påvisar utvecklingen av dem i W as
h ington den 6 febr. 1922 skapade 10',000-tonkryssmen. I W as
hingtontrakta ten begränsades för ifråga varande kryssare de•n 
grövsta bestyckningens kalibor till 203 mm, viLken kaliber givet
vis samtliga makter gått in fö,r. Betr. antalet 203-mm. kanoner 
}Ja Storbritanniell'. Italien och Frankrike gått in för åtta st., upp
ställda i fyra d,tbbe ltorn. .T apan, som vebt tillförsäkra sig över
l ägse nhet i bestyckning, har gått in för tio; sistnämnda är även 
för hålL:tndet med Förenta Staterna med avseende på »Pensacola>>
t ypen av 1924 mt•n vid »A-ttgusta.>> -klasson av 1926 har antalet 
reducerats t ill n io. 

De n ccku ncliira bestyckningeD utgöres huvudsakligen av 10 
cm. kanon-e r och luft1·ärnsk::moner av liten kaliber. De itali enska 
ikryssarna skilj a sig från de övriga makternas genom ett mycket 
sta~·kt medelsvårt artilleri, som utgöres av ej mindre än sexton 
10 cm. kanoner mot de övriga maktemas fyra st. I Frankrike 
h ar man först tänkt sta nna vid 75 mm. kanoner; vid >>Oolbert•>> 
har m an emellertid gått över till 90 mm. och >> Algerie», som sjö
sättes början 1931 skall hava 10 cm. kanoner. Frånsett dessa 
skiljakt igh·e.ter likna samt liga färdiga eller under byggnad va
rande 10,000-tonkryssare 1·arandra i detta hänseende l iksom även 
med avseende på torpedbestyckninge n, som består av 6 eller 8 
d äcksflmh2·r. 

Betruffande däremot bepansring och maskiner är fö rh ållan
det a nn orlu nda. 

D e första sj 5sa tta 10,00.0-tonskryssarna v oro do italienska 
>> Trento,, och >> Tri este». Med c•n längd av 187 m. hade d e en 
maskin styrka av 150,000 hkr., g i vande en fart av 35,5 knop. Vid 
>> Zara »-kl assen rcduc,?rades längelen till 180 meter samt maskin
styrkEn t ill 95,000 hkr. , lämnande en fart av 32 knop. 

De enge Lska ingenjörerna ha lagt största vikten vid be
pansringen och fä st mindre aneencle vid farten i. det de nöjt 
sig med en maskinstyrka il\- 80,00-Q hkr., motsvarande en fart av 
31,1 knop. 

J apan har g:ltt in för en fart av 33 knop. 
I Förenta Staterna ha;· 10,000-tonskryssarcn från och med 

»P ensacola>>-klassen t. o. m. >> Augmsta>>-ldasseJJ givits e n längd 
av 171-180 meter; maskinstyrkan är 107,000 hkr., givande• en 
f a r t av 31 knop. 

I Frcmkrike har den vid »Duquesne>>-typen befintliga ma-
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skinstyrh\n a v 120.000 hkr. vid "Suffr·en " och följande far h· n· 
reducera t s t ill 00,000 hkr., mcdföranrlc en min~kning av fa rt·c~ 
från 36 knop till 33 knop. >> Algcrie >> torde för övrigt icke ku nna 
ko·mma upp ti ll mer fin 32. knop. 

Crui s.er t.ypes. R2.J . Rusi nov ./30 n:r 500, s. 78:2-793. Några anu•r i
·kanska synpunkter å de olika kryssartypem<l. 

Croiseurs leg>rrs . Le Y acht. dec./30, s. 731 . . liimföre ls·cr mellan ol ik a 
länders kryssaTe. 

Bring back the Corvettes. M. P rendergast. The Navy jan./31, s. (). 
Framhilller nödvändiglwkn av ökat handelsskydel och påpeka r 
·att Lon•rlontraktat.on ej hindrar byggandet av Uimplig typ on r 
c:a 2,00'0 ton, fyr a 1ö cm :s k an. och 20 knop. 

J agtllre och flot.ti lj ledare. 

Modern a jagar{'S a r t illeri- og to rpedbestyckning. K aptein V. K ml•l
sc n. Norsk Tidsk rift. för Sjö\·ese n 110-Y ./30, s. 407-16. En rc•<lll 
gör01sc för nämnda bes tycknings utYeckling före 1914, erfan·n
hete rn.a und-er kriget sam t dä r av föranledda förändringar e ft.:• r 
Jo· i get. 

>>Erfarenheten har giv it vid hanelen att jagare i fören i 11 g 
mccl hryssare ~. r o nödvändiga för att slagflottan skall ku nw: 
tlppi: r äda med s in fulla kraft>>. 

~Iil i t~i rpeda.gogi k. 

Chc.fen och h ans ·officenEe. Kaptajn J. H . Maegaard. Tidskr. f . 
Sovaese n okt./30, ~. 533-544. Artikeln utgör en översättning <'V 
e n a rt.ik,cJ med denn a titel i novemberhiiftet av "R oya l United 
Servicc· InstitutioD >>. 

I iiklrc> tider med. mera utpräglad klasskillnad stod clwfen 
sil högt över sina 1mclerordnade att befä lsutöYnin gen blev aut,>· 
kratisk. Numera råda andra förhå llanden. Chefens h andling•ll' 
och mot i v ses a v män med sa mm a intelligens. Disciplinen b' ir 
därför va ra grundad p :l. öm s.2sidig r espekt . 

Var je chef bör ständigt tänka på de n sto r a sanningen, >>fi'l' 
wt.t. bl i vii i åt ly dd måste man vara väl aktad >> . 

Chdt>n pör utöver alla sina order och direktiv söka sät t<1 
s in le•Yall{l·c pl'iigcl pi'! c].rn honom underlyda nde styrkan. 

L~ sviird a rti kel. 

Arms ancl the Man. Licntcmmt Thomas J. Casey, O. S. Navy. P rrw. 
nov.jj930, s. 980-84. Förf. p il pekar b2manninge ns betydchr l <L 

ör] ogsfu ty g sam t besättningarnas hl't{'rogcni te t i nom anw r -
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k an sh1 marinen Silmt. analysera r d-et mänskliga psyket med siir
skild hiinsy n tagen ti ll mili tä rtjän st·en . 

I.e·clarcegcnskapcrna bchanrllas spec ie llt. 

Officr!·~kåren : aYlön in g. 

Sjeoff i cc ;·~·no gnsjdorhold . E:apt{'in Lochsto{!r. N orsk Tidskrift i 
.Sj0 v<cS·c'll n:r lO dcc. /30, s. 470. Redogör för do norska sjöoffice
Tamas löndörh åll anclcn sa mt kn1wn på fö rbä ttrin ga r. 

Som kn1 \' upp st ii 1 J as : 

Ko rnmandei·endc adm i1·a l .. ... . . ......... . . 13,600 kr. om åre t. 
Komm an-rlor 10,900 ))• )) 

K ommandorkaptcin . . . . ...... .. .. . .... .. . 9.200 )) )) » 
K aptei n ...... . ... . .... . . .. . .. .. ........ . . 7,950 )) ))• 

Loitnant ...... ... . . ... . ......... . . . . . . ... . 5,SOO )) )) 

Försyarsfrågan i allmiinhet. 

Ost,eorsjöst.atema. - En ÖYc rsikt u r sjöm ilitär synpunkt. Kon terami
ralen O. l.ybeck . V fut F örsvar nov./30 n :r 3, s. 8-35. Av halld
lingen omfa tt a r följande avsnitt: 

S!'eriges ställning i Cbrlmänlhet . 
OMersjön vid världsl;rigefs utbrott. 

Ryssland och Tysk l and. Os,tersjöinloppen. Alandsöarna. 
Mellanfolldiga överenskommelser. 

Förändr ingar till följd av världskrig et. 

Nya sjä lvstä ndiga st ater. Fin l and. Ry ssland. Estland . L ett l and. 
Litauen. Polen. P ols.ka konidore n. Danzi g. Tyskland . Dan
mark. 

l nterualionella avtal bland Ostersjömakter. 
N a ti onornas förbunds aLt. A landskon vcnti on en. ö vriga avta l. 

·I..~ocar·no-ada l ct . 192ii f1rs tysk-tyska avtal. Ke lloggpakten . 
W >k:h ington, Gc neY{' och London . 

Neutralitrt , Nmh:tions/ör/arande och isolerod a vrustning. 
Neutralitd. San khonsförfan~nde. I solerad a nustning. 

M ililärpolitiska j'örlu17landen. 

O tersjöns ökade bctydcls0. Ostersjöinloppcn. Sveriges militär
politi skil läge. Nya försvar sorga nisationen . 

Sverig0, öst8l·sjön och ö st e rsjöpolitiken. Gunnar Möllor. X. M. T. 
nov.;30 n :r 22, s. 320-323. R ecension av Dr. Rutge r Essens ut
mii rld a ocoh Hisvärda ::u·bct·?. 
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Freds( a vvätHI i ~~ g s-) röre,lsen. 

Hj almar Dra.nting om försvar och avrustning. Red. L andstormsrnau. 
nen n:r 1/3L s. 14. Kågra intressanta och läsvärda citat. 

Sjöförsvarsfråg·an i. ,allmänhet. 

Svenska Fl otta·n genom dans,ka glasögon . Kaptajnlöjtnant R. ::-;l<>e u 
Steenscn. Vår Flotta n:r 12 dec./30, s. 157-60. Berikti gcttHle 
av e n deJ felakt iga uppgifte r i de n f ranska marinexpe rten, M. 
Edmond Delages uttalande om den svenska flottan, infört i )·l'å r 
Flottas, septe mbernummer under rubrik: ''V år flotta gC'tllllll 
franska glasögon>>. F örf. lä mnar i samband härmed en närm;l r·J 
redogörelse för de olik a fartygstyperna i svenska flottan , .i>i lll
förande de m med motsvara nde fartygstyper i andra m ar i n .P r. 
Ar t ikeln avslll!tas med e n ski ldring av dc nuvarande sjömilittin 
förhå ll andena i Östersjön, som förf. ans·er vara för Sve rige .;y n
ncrlig-e n gynnsa mma. 

Skeppsbyggnadsverksambeten. 

Engl ands och Tysk lands varvsindustri. R ed . Svensk Flagg okt.-:30 
n:r 41, s. 3-4. Artikeln framh åll e r de n prekära si tuati on n i 
E,nglan,l s och Tys·klands skeppsbyggnadsindustri. 

De tiUändalupna 9 månaderna av å ret ha endast ti llfi)r t. 
dr,m enge lska va rvsindustrien 32 kontrakt på motorfartyg, r ~']ll\' 

sc nterande tillsammans omkring 321,000· d. v. ton. Härtill k nn· 
mer ångtcJUnaget, vars tonnagD dock be räknas belöpa sig ti ll •n
dast 3/4 av motortonnagct. Under samma t id i fj ol k ontr a lwr n
dcs 53 motorfartyg om till sammans 506,000 d. v. ton samt bort ii l 
400,0'00 ton ångtonn age. 

An me r prekär är ,ituationen i Tyskland. Medan man ännu 
i juni månad räknade med att ungefär 41 proc. av de· engelska 
:v:axvens kapacitet vore utnyttjad\, utnyttjades i Tyskland vid 
samma tidpnmkt blott någ.ot öve r 30 proc. Man byggde di] fö r 
utländsk räknin g :273,(}1}0 ton mot e ndast 70,000 ton för rv sl< 
räkning. 

Befälsutbildning: .Japan. 

Jap an . :~o t i s . Svensk Flagg okt. 30 n: r 41 s. 16. Japan ]J ar· 
fy1·a moderna skolfa rtyg m{'d hjälpma5kine!· om c :a 2,500 tmr nr· 
de ra . Två dirigeras av navigat,ionss·kol.or na, medan de två andrn 
taga el-cvB 'c' från fortsättn ingsskolorna. Befälsutbildningen i .J u· 
pantage r en tid av c:a sex t l l' i anspråk och innefatta,· omk riug 
tr{' :'ns teoreti sk utbildni ng i någon av n avigat ionsskolorn a elle r 
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dc förnt nä mnda fortsättningsskolorna, omkring ett halvt år i 
sjökri3'sskoJ.an , va rje befälsperson i japanska handels.flottan t illhör 
antornatiskt reserven i. krigsflottan, samt den åte rstående tiden 
till sjöss. 

Marin np)Jlysningsverksambet. 

Newspape rs and the Navy. Lieutenant (J. G.) H a nson W. Bald
win, U. S. Kaval Reserv. Proc. dec. 30 s. 1085-90. F örf. påvisar 
att amcrikans,ka flottan är föga känd av ett stort antal ameri
kanska medb orgare beroende därpå att dess arbete och betydelse 
icke sp rides genom pressen. 

Flottan bör genom en egen organisation l ämna pressen er
fo·rderliga illppgiJ'ter och förf. skisserar huru han tänkt sig en 
dylik. 

Läsvärd artikel. 

Lantförsvarsfrågan i allmänhet. 

Ett m odernt lantförsvar. C. A. Ehrensvärd. NMT nov. 30 
n :r 22 S'. 324-327. Rece nsion av generalö verste von Seeckts bok 
>> Landes.verteidigung>>. (Berl in 1930, 94 sid. pris kr. 2 : 80). 

Diverse angående lautförsvaret. 

Utdrag ur statistik betriiffande s·kjututbildningen vid· artil
leriet under utbi ldn ingsår et 1928-29. Artilleritidskrift n :r 5/30 
s. 13-25. Omfattar följande avsnitt: I. skarpskjutning med pjä
ser : A. Ammunition; B. Seriernas förde lning; C. Sta.tistik över 
eldhas ti t:; hote r 1929; D. Statistik över skjutningar i högre fö r
band. II. Statistik över eldledningsövningar. III. Statistik över 
truppförbandens resultat vid sLutprövn ing i riktning 1929. IV. 
Utdrag ur mätstati st ile 

Meddelande n från A. I. H. S. Artilleritidskrift n : r 5 30 
s. 26-29. Förteckning å föredragningsämncn, konstruktio nsupp
gifter och examensämnen i artilleri vid högre artille rikursen 
1928- 1930. 

Utdrag ur Genera lfälttygmästarens och Inspektöre ns för artille~ 
r iet inspektionsrapport om utbildningS'året 1929-30. Artilleritid
skrift n:r G/30, s. 31-51. Innehåller J'öl jancle avsnitt: Utbild
n ingen vid artilleritr uppfö rbanclen . Utbi ldningen vid särskilda 
skolor och u t bil dn ingskurse r. U tbildningsbestämmelser. A rti!
ieriets utrustning och an vän dn i n g. Luftvärnsartilleriet. 

Föreskrifter beträffande vissa de lar av befälsutbildningen vid 
artillerie ts t ruppförband under utbildningsåret 1930-31. Ar-

TidslcTift i Sjöviisendet. 30 
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iilleritidskrift n:r 5/30, s. 52-53. Innehäller följande avsnitt· 

Skjui.tcknisk utbildning. Taktisk utbildning. Förberedande ut~ 
bildmng för A. I. H. S. ak. Llllftvä rnsartilleriet. Motori ser,1dc 

förband. 

Lots- och fyrväsendet. 

Kon fe rensen i Li ssabon. Red. Svensk Flagg n:r 44/30, s. 3-~. 

Frågan om enhetliga bestämmelser för utprickning och fy r

belysning har varit under behandling på en internationell kon. 

ferens. i Lissabon, varvid Sverige representerades av chefen för 

Lotssty re lscn, generaldirektör Erik Hägg. 
Rörande den laterala utprickningen visade det sig omöj li gt 

att sammanjämka de divergerande åsikterna. England önskadp <'n 

utprickning (även innefattande fyrljus å bojar) i stort sett a,· fö l

jande innebörd : fartyg, kommande från öppna sjön, skall vid in

gående i en farled ha svarta bojar (prickar) om styrbord. R ii tt 

fyrljus å bojar får endast förekomma om babord vitt, på be: u l 
sidor, men skall ha udda blänkar om styrbo rd och jämna om 

bsbord. Grönt fyrljus å bojar, skall huvudsa·kligen reserveras fö r 

utmärknin6 av vrak Tekniska kommittens Stockholmsförslng 

övercnss:tiimde i stort sett med det engelska förslag0t . 

Förenta Statcrn:ts representant fasthöll vid den utpricknin g· 

och dc fyrljus å bojar, som redan användas i Förenta Staterna och 

som rekommenderas i tekniska kommittens Genua-förslag, n äm

ligen i huvudsak röda flytande sjömärken och bojljus om styrb<!l'd 

sam vita; eller gröna om babord. 
Vad åter den kardinala utprickningen angår- hos oss sa mt 

även i Finland och Tyskland använd för utprickning av till sjöss 

liggande grund, i Finland även för farleds utprickningen - kom 

man till ett par positiva resultat. Man enade sig även om <'ll 

vrakutmärkning av det system, som redan lång tid tillhak a 

användes i de nordiska länderna. 
Då em<'llertid fn1gan om dt. lateralt utprickningsystem Yi

sadc sig icke kunna lösa·s, ansåg man olämpl igt att nu antaga d t 

kardinalt 1oystcm. Hela utprickningsfrågan uppsköts därför ri ll 

en kommande konferens. Däremot kom man till positiva resulia t 

såväl betr. fyrbelysningen som kust- och hamnsignalerna. Yad 

fyrbelysningen beträffar, innehåller överenskommelsen därom en

dast sådana bestämmelser, som redan sedan avsevärd tid tillbaka 

i -,rärt land äro ledande för vårt arbet€, på området. OveTenskom

meisen rörande kust- och hamnsign ale r innehåller ej några J,e

stämmelse r av uppseendeväckande art. Konferensen lämnade .'tt· 

lunda ett magert resu ltat. Generaldirektör H ägg framhå!kr 
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cmoller t id , att förarbdet i Lissabon rörande utprickningen sk.apat 

en sådan belägenhet, att sistnä mnd a fråga måste lösas vid en 

kommand e ny konferens. 

Sjömiitning. 

Ultrasonora Lodets fö rdeln r. R ed. SYensk Flagg nov. 30 n :r 43 s. 8-9. 

Omnämnande a l' å sjömätningsfartyget >>F a lkem> sommaren 1930 
1l1'tförcla försök med ultrasonor l<Xlapparat. 

Befälhava rPn, kapten Bouveng, anser, att den minimigräns, 

di.ir lodningen Yid ditt skötse l av apparaten kan auses säkerställd, 

bör s·ättas till 7 m. samt att felen i djupangivelserna kunna hällas 

under 1 proc. i a v djupen. 
I artikeln, som är baserad på kapten B :s rapport till chefen 

för sjökarte1·e rket , fr amh ålles de.t ultrasonora lodets olika för

delar. 
Nytt om sjöl.;:artev<'rkct. Red. Svensk Flagg nov . 30 n:r 45 s. 9. Re

dogörelS'I" för det av styrelsen för sjökarteverket aYgivna förslaget 

röra>nde planläggningen av sjökart<'l·e rkcts framtida arbete• och 

organisation samt därm ed sammanhängande frågor. 

Sjö·lagen. 

Salient. Features of the Law Maritime. Captain K. C. Mc Intosh, U. S. 

Navy. Proc. nov. 3'0 s. 991-96. Behandlar de framträ.dande dra

gon i anwrikanska sjölagen samt gör vissa jämföre lser med den 

allmänna lagen. 

Biirgnings- och l i vriiddningsväseudet. 

Linel:astningsapparat. Kaptaj nlöjtn . H . J. Rasmussen. Dansk tidskr. 

för sjöväsen dec. 30 s. 663-666. Be.skrivning på en linkastnings

apparat som framstä llts av danska Sjöartilleriet och vilken är 

godbind av Ministeriet för Sofart ·og Fiskeri för anYändning om

bord :'l danska pruss.ag<'rnrefartyg. 

Handelssjöfarten: Befälsutbildn ing. 

Antingen- EllPr. G. A. G-n. Vår "flotta okt. 30 s. 131-133). Omnäm

nande av elen av K . .M:t tillsatta kommittE-n av sakkunniga för 

utredning av fartyg-s- och maskinbefiilets utbildning, navigations

skolornas organisation och undervisningen vid desamma. Kom

mittE-n skall vara färdig med sitt betänkande i december och 

frågan skall i sin helbet prövas av 1931 å rs riksdag. Frågan 

gäller i främsta rumlll et, om sege!fa rt.ygstjiin st en för utbildning 

ay Eartygs],pfäl skall hibPhållas ellf'r icke. Förf. f ramhåll Pr, att 
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om segelfartygst jänsten ska ll bibehållas, då måste också state n 

sörja för att möj ligheter för individen f innes att e rhålla ch lik 
utb ildning inom land et. 

Svenska krigsrna ktens llistoria : Sjöförsvaret. 

När P ete rsburg skul le e rövra ' med S\'C nska h an{lelsfartygs hj älp. L. 

St,ackcl l. Kaut. Tid skr. ok•t . 30 n:r W s. 40·2- 404. Redogö reiHe 

för e n a\' ö1·erstr- P all i Bethun år 1715 uppgjo rd plan för anLil l 

mot Petersburg. 

Utländsk krigshistoria : Sjökdg. 

Köpenhamns be lägring och bombarde mang 1807. Orl ogskaptain fl. 
Bi strup. Tidskr. f . Senesen okt . 30 sid. 503-532. Artikeln u1g-iir 

en öve r s ~ttning av privata och oHicieJla sk ri velse r mellan en g<' !

ska regeringsmed lemmar 1807 och lord Gamb ier, belysande belii~

r ingen och bombardemanget. Ar t ikel n är en fortsättning fn n 

fö regäe ndc häfte. 
The ba<ttle of Trafa lgar. Red. T1Ie Na.vy okt. 30 n :r 10 s. 293-2\Jri. 

K oncent rerad skildring av slaget 1·id Trafa lgar samt förteck nin g 

över de i slaget de ltaga.nde engelska far tygen . 
W hen Kapo·leo n came to Plymouth. Char les Fixon. The N.avy okt . . JO 

s. 288-291. En skild ring av Napoleons färd som fånge på »l~el

lerophon » till Pl ymo uth , hans vistelse och behandling därst ii rl<'s 

samt h ans adärd med , Xo rthumber1ai1(h t ill St. H e lena. 

The Gallant Fight of tbe Winslow at Ga rde nas. Carlos C. H anks. 
Proc. no,·. 30 s. 1009-11. Behandl ar de n ame ri kanska torpedb ål<•n 

'Winsl•ows st rid under spansk-am erikanska kriget ele n l1 maj 1H!)8 

mot s pa nska ka nonbå tar och landbatte rie r vid Gardenas. 
I /Amiral Makarov h P.ort Arthur. Dm itri Kovik. ~ov. 30, n :r n1 

s. 630. Artike ln. som skrivits. bl. a. t ill 25-årsmin ne t av förht st<•n 

aY Am. Maka ro1·, angi.Yes utgöra utdrag ur en rysk heskrivni.t !.( 

av rysk-japanska kriget so m komme r att utgivas. 
Utvecklinge n a1· ope rati onsplanen för elen tyska slagflot t an . S. d . 

Korsk Ticlsk r. för sjövti s. okt. 30 n :r 8 s. 353--363. F ortsättn i1t.!.( 

och slu t a Y e n övers;itt n i ng fr ån >> M.a rine-Rundschau >> från fi > 1-

gåend.c häfte. 
Omfat t a r föl jande avsnitt: Uneler kriget; Bet raktelse r. 

Artikeln avs lutas med följ ande: >> Men seda n en gång parol

le n om styrkentjämning och insättning unde r gynnsamma förh ål
land e a\' flottan som politi skt maktmedel var given, lyckades ,]nt 

icke att i rätt t id göra en annan uppfat tnin g gäll.a ncle i huvud

k,·artercb 
Läsvärd art ikel. 
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Les Operations des sousm arins Allcmands. Lieutenant dc Yaisseau M. 
Adam . R ev. Mar. sept. 30 n :r 129 s. 346-370. Scclan fö rf. i in

le{ln ingcn p åpekat den ringa uippmä rksamhet, som ägnats de tyska 

ubåta rn as operationer tillsamman s med Högsj öf lottan, lämnar 

förf. en utförl ig redogörelse för de t1·enne stöne flot t operat ior 
ne r. 1·ari ub:'itar dcltogo, nämligen J ut landslaget och framstöten 

mot Sundedand den 19 aug. 1916, varj ämte redogöres för opera

tionsp lanen av den 24 okt. 1918, vilken pl.an emellertid icke kom 
till ut förande på grund ay re1·o lu t ionen . 

Jtttla11d sslaget. 

Redan i dec. 1914 llude Komm endör Zcnker i en p romemoria 
föreslagit användande a1· ubåtarna i st räng för·en ing med flottan, 
pl.ace rande {]em på basis a,- r esu ltaten fr ån flygspaningen i för

väg i de om råden, som fienden torde komma at t passera fö re 
striden med övervattensfa rtygen . 

Ub:'ltt: rna s am· ända ndC' i ha n dc l skr iget ävensom H ögsjöflottans 

defensiYa hå ll ning tillät emeller tid icke planens utförande, förrän 

genom amira l Schecrs övertagande av befälet den 18 jan. 1916 

fl o,ttans ak til'itet ökats samt handelskriget elen 24 april samma år 
efter förestä llnin gar f rån Förenta Statcrna instä llts. 

1 sin rappo rt av den 4 juli 1916 proci sorar amiral Scheer de 
u pp~·ifte r, so m tillkomrno ubåta rna enligt de av honom i mitten 

av juli t ill samt li ga d isponibla ubåtar utsända order. SonJJ hu

vuduppgift angays i orderna att anfalla fienden och därnäst att 
inrapporter2 siktade f ientliga fartyg. 

Efter redogörelse fö r ub5 tarnas p lac<c'rande före slaget samt 

deras uppt.rä{la nclc under och efter slaget övergå r föd. till kritik. 
Förf. anser l'isserl igen in genting kan förklara U 46:s a1·brytaude 

av dess p åhörjad.e :m fa Il mot. den skadade :Ma rlb orouo·h liksom 

U 51 :s uraktl åtenhet at t., efter avskj ut andc av h-å tor~cder mot 

den ensamt upptrtidaiKle W a rs p i te, fortsfitta anfallet ~1ttan låta 

även delta f<t rtyg 1mclkomma. men hunKlo rsaken t ill ubåtarnas 
Tinga in sa t s i s laget anger förf . va ra sjäha p l a n c r i n g en av 
ubåtarnas ope ratimwr. 

A11fallet den 19 aug. 1916. 

Operationsplanen vat· att bombardera Sunderl and med 1: a 

spaningsgruppcn. besti\cndc av s l agb·~·ssarc och lätta sty rlwr, för

an lC'da enge lska st:n·k ors utlöpande och anfHlla dessa mod huvud

huvudstyrkan. Ubåtarna fö rlades i fyra spä rrnin gsg rupper i de 

·omdden, som beri.iknadcs komm a att p assera s av den engelska 
flottan. 
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Res u! ta tct a1· ubåtarnas clcltagan·dc i ope rationen var föl

jande: sju ubåtar hade koutakt med fienden, fem hade kun na t 

anfa ll a, aclertou t orpeder avskötos, va rav fem träffade, två 

cu gclska kryssare (Nottingham och Falmouth) torpederades. 

F örf. anser ub~ttarnas insats tillfredsställande, läget av 1 vå 

a1· ubåtsfälten väl Yalt och clirigerandct av ubåtarna väl utf iirt 

taek \'are nt t ubåtsstyrkomas chef befann sig, såso m embarkerad 

på ami ral skeppets >> matelot cl'avant» i ständig förbindelse !\led 

H ögste Bd iilhava ren . 

Operationsplanen ay den 24 oktober 1918. 

Plane n aYsåg att genom en raid mot Temscns mynning eJ1,•r 

l<'landri ska kusten locka ut engelska styrkor. Då anfallet av rkn 

19 augusti hade Yisat nackdelen av enstaka ubåtsfält a1·sågs nu 

att skydda egna flottstyrkor mot llJOt'l' ifrån e nge lska styrkor nwd 

sju st. ubåtsfält efter n1l'andra . P å grund av re1•olutionen kom 

planen ej t ill ~1tförandc . 

1-\.l· t ikeln aYslutas meJ e n granskning av de lärdomar, ,<O.ll 

e rhå1lits med a1·scende på ubåtars uppträda nde tills:nnmans med 

huvudilottan. 
Art ikeln är försedd med kartor. 

H istoire de la Guerre sou- ma rine Allom ande (1914-18) . Laurcns, Cap . 

dc irega te: chef fö r franska marinstabens historiska avcleln. 

I. U-båtskrigets polit iska ukeck ling; Orsakerna till h an

deJ ubåt.i>krigct. Tysklands t;b å tskrigsförklaring 4/2 1915. 1916 C~t·s 

u-bZttskrigföring och dess po litiska följder . Tysklands inrepnli

t i,ka stridigheter 1916. Oinskränkta u-båtskriget 1917. U-b åts

krigds Yerkninga r. 
IL Operatione rna : U-båtarnas användning 1914. H andf'ls

ubåtskrigct i nordliga farvatten 1915. U-båtama i Medelhavet 

j 914 och 1915. Ubåtskriget i nordliga farvattnen 1916. U-bå !s

kr iget i 1J.cdc lha \·et 1916. Oinskränkta ubåtskriget 1917-18. E ko

nomiska 1u ljdt>r a1· u-bå tskriget. 

ITI. U-b:Hsf rågan fö re, und e r och efter kl'igf' t: Särskilda 

u-biHslagar. U-båtarnas öde 1·id fredskonfe rensen. U-båtarna vid 

konferenserna i \Vashi ngton och L ondon. 

Sall·agc ope rat ions at Scap:-t Flow. Red. R LJSI nov. 80 s. 768-lfi!J. 

Beskrivning av upptagandet av de vid Scapa Flow sänka tyska 

örlogsfarty ge u. 

Scapa F!o,,·-Ziel dc utschc r 

R n :r 1 Hl31, s. '2.7. 
U -Rootsangriffe. Amiral D. Spinell er. :'o f. 

Di drag t i Il ubåtskrigets historik. 
(Forts.) 




