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Artik'el1ns värde förhöj es· givetvi s om i densamma fram
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Fö1r ins änd .a rtikel, ~s·mn infött·~s i t idskri:ften, hetial•a•r .r c

daldione nvanhgt ·h onor a r , oavs•ett om .artikeln ifråg.a pris
be'löllleSI el! ler ej. 
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Kungl. örlogsmannasällskapets tävlings
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tyg (med friN val av en eHcr fJ .c ra av fle o·lika fa~rtygs
lype rm:t•) '! 
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1 ;l, Har den tekni:ska utvecklingen ökarl d..ler mins1<'at en 

floll.a:s utsikter alt .framgångsrrikt genomföra eU a111fall 

mot a v mod:eTna s lTirds1medel skyeLdad ö dorgsbUJs? 

H: Industriens utnyttjande >för tililgodos·ecnclc av mar.inens 

behov under Jm·ig .. 

15. F lr,ilt va.l av ämne imam området för örlrogsmanrn'asäH

skapets verksamhet. 

Trävrllin.g·s·srkri'ft bör, ål1följcl av lfön>cgl.arcl sedel, upptargrande 

förf.atbUJren.s namn och adress c:Her ock e tt valspråk, vwra in

given tirll Kungl. örlo:gsmam1a.s·ällrskapcts s.ek.rcler.arc, Ka1rls

krona, rSICnasrt den l näs:tk0111'111ande rS:ep te:mJber. 

F ,inncr Sällskapet inlämnad tävhirngs•skrift förtjäJnt av 

pri's, hUddas fölifattarren Sällsik·a,pets rmcdalj i siolve:r. Skul!lre 

inilämnad S'l<'r,ift arns.es VUJra av synnc11ligen utmäw1kl .förtjänst, 

l"an Sälliskapet heSiluta att tiUidela IförfaJtbaren samma medalj 

i guld. 
Tävling,sskrift, s·om icl{Je kan belönas med pris men :lik

yäJl ans,es -förtjänt av Sällsikapcls erJ(ännandc, •erhåHeT på hög

lidsclUJgen hedrande .o1m:nämnande. 

Siwlik den förseglaclre ,s.edeln, viH<'en åtfö:Jjer skrift, som 

h1ivit pri:srbeJÖnt re[.l.err ·errhåJrliit hedrande ·Omn:älll1:I11ancle, encla•sl 

.innrehåJHa vai]rspråk, tillkännagive·s delta .under första häJlften 

av nro,~cmher 1nånad i »Post- ·och Inr·i'kes Tidningar» nw;d an

'håltan, artl föiifat·Lar.en viJ.l.e lill SäUskapet uppgiva n•amn och 

adrcs.s.. 
Såvida förfaltiaren av inlämnad tävlingss:krirft icke tiH

känna:givc.r molsatt önskan, förbehåUer sig Kun.g.l. örlogs

manna-S!äJ,lska1)et rätt.i·ghel aU i rsin tidskrift olTenUiggöra 

skri flen. 

Kadskrona december 1926. 

Sef..:reteraren. 
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Årsberättelse i artilleri och handvapen 
för år 1926. 

Avgiven av ledamoten ll"ahlman. 

Iniom aHt artillicTi har länge en .sträv;a'n gjod sig gäi:Ian,dc 

att :föTilwrta inskjutningen. H'ärrig·cnom vinnes på kort,UJre tid. 

eJ!1 ,Jrösn,inlg alV den uppgift, som förelagts det skju,tandle ar

lil1}eri•e.rt, och därigenom j många rfal.l .ett sky:dcl - rc.Jler 0111 

man så vill - en ökad säkerhet rför arttilleriet, i det att den 

fientliirga in-s.kju•tninrgcn_ kan ilwnnna .i ·Cift<Crha.nd och drärrige

nom tbhvra i v·äsenrtl'ig grad .försvårrad. På dcUa s~ilt kan en 

hastigt <g·enomförd inskjutning skapa gynnsamma lbetjngds er 

för utJföranrdct av a.rtiHerie.lrs 'egen slri'ds,,erksamhet. Anddes 

sä:rsrkilt tO'I·dc detta förhåHandc göra ·s,ig gä'll.a'B'dc til:l sjöss, 

dä:r striden i .sina avgörande moment •O!fba ulmynnarr i en aT

tillrerridueH mellan s trur:kt s~l'lna.aclc ar h.! J.ewisrtiska enheter med 

tekni.sl<.'l: fullkomnade eldle<ln;ingssystcm. Även om de,ssa äro 

sta:rkl s~kycl 1dad ,c, kunna dc .Jrikvtil skadas och därigenom pro

visoriska eJ.J,er i v.aTje fral'I mindr·e tilllfreclsstäl'J.ande fö'l·:farings

sätt vid eld1ens ledning :f•ramtvinga:s. 

Blt förkortrunde av inrs:kjurt.niDgen vinnes genom eldför

beredelse, vanmed åsyftas. att för e ·eldens öppnande skapa stt

dal1Ja ~·,i!kt-elrement, som med hänsyn >till vid skjutltiHifälrlret rtl

dande förhåUanden bö~·a vara rril\.'liga vid målebs heskj ut ni ng. 

E-1d'för!be!PedcJrsen 1har lä111g:e Yaril ett l<änt arrtillelristis'kt be

grepp. Men ·dret är likväl först uneler Yärldskrige:t, då artille-



- 4 -

ri·e1L sattes på deL hårclas:te pro\·, som kraYet på cldlfönberedel

se.n med säll.spord styrka börjar 111 era a lllmänl ~in förut att 

göra .sig gä.H•ande. Verklighetens spr~tk Yar mera övertygand e 

~in det skrivna ordet. Men därjämte uppstod und•er vä rlds

krigeJt ett nyt.t 1förhållmHie, som i yjs,s•a fall gjord e el<bförbe

H'·clelsen p å ett aJI.kleles sär-skilt sältt aktudl. ökade ·observa

tionslaYstånd försvårad e nämhgen robsen·aLio.nerna, vilrka un

clerrsluncl~om rhell omiijl>iggjord•es genom användn~ng a\· dim

ma m. m. Hä·rigenom kunde cldrreg le t·,ingen!s grund he.ll lwm

m'a a>tt uncl~N"Lryckas. I sådwnt fa'll kunde ·eld förbereddsen 

Lvinlga,s all rycka in såsom elldregJ.cr ingens f ull sl•ändiga cr

sä.ttrare. 
E:ftersnm elclfönberedelse.n ylt·ersl har sina fönttsäl•tninga•r 

i arli.lrl·errv>Ct•enskapen, kommo kr.aven på cl•enna att b'Liva he

tycLande. Nämnda 1uav ·skuiic i ·korthet kunna smnmanlfatla•s 

i följande Lr.enne puHkier, nrä mirigen: 

l. Skjubtabel lerna skola nogg•raa11l angiva e1emen:t·en fö;r 

de normala proJel-:tilb.anorna, d. Y. s. Iför det fa,N, att skjut

babc.lllens utgångshastighet är Pådm1.de ·och J,wfthavel är ~den

tiskl med det ·vid skjutb.tll)Ciltbenäkningen förutsaUa norrmala 

lufthave l. 
II. Siarlek en au förekommande »störningar » d:ler 1ncd 

andrf~ ord ~torJcken av vid skjulbil'lfäl'let förefintLiga avvikel

ser från de rfu ndamentala värden ( i frå•ga om am.munition, 

Juflhav m. m. ), för vilka :skjuLtaheHen gäHer, måsite kunna 

fa:srt,stäil~a.s •och störningarna• givas •CH iballisrliskt selt fullstän

dirg Lo!.kning s•a'ntl en för de·t ,s kj u Lan de a rt•i Ue-ri•erl el i re k t appli

oerbar fronm. 
III. Såclmut inflytelser au förekommande »störningar», 

vi'll]<.a för artillerids s·kj .utning äro av intresse, måsl·c saml

liga kunna t:aststäl1as. 

Redan förre värifdskrigel kunde artilkr ivcrl·enslmpc n 1 storl 

s.elt fylla dJe.ssa krav i Ifråga om ;flacka banor. Under vär:lds

knie t framtvingades emeUcrlid en .a!Jllt m ·cra .för·ekommande 

a111vändnirn,g av !höga •ekvation·e.r, såväl ge111om k.rav.ct på ökade 

slricJS•aYIStånd ·som ·även rgenom [,il!J<OmSbc!l a\" i}ufh·ä·rnsarr[i,l-
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leri. Under sådana förhållanden stä'lllck:s arbi.Uerivetenskapen 

- enJmnne•r'hgen yltcr·baHistikcn. ~ med kraft inför nya och 

sväxhc h•änkade probJI•e:m, .saanlidig1t som stoTa n~sur.ser ställ

eles rlil '], den ar ti1Hc,risti•s1ka forskningens förfogande. D el är 

på grund härav uppenbart, att ytter balhi1stikcn under vä·rlds

krigd kom alt ingå i en period, .so:m ·kän.ncleckl1'as a\' den 

st.aJ.·,kas:Lc utveck•lin g .. 

En ö,·ersikl över yll·erhallisil iken •så.som eldförberedelsens 

gr,und kan fl.ä:r.fÖr i närY<H'allcl•e st und påräJ<n.a ett ankJe1Jes sär

S'k11t i n tress e. 

L Beräkningen av de normala projektilbanorna. 

a ) Verkande krafter. 

Proj .e'kb lcn p åYCrk ws un(lcr sin gång genom luft.c n m · 

lvennc ol'i1kar kraft·er, lyngd lwaJften 1odh l:uftmots:tåndd. 

Tyngdkraften h a r i reg~l v~i'Cl projeldilbaneberäkningaT

nals mtfö.ranclc. antagits vara konstant lill såväl sto·riek som 

riktning. \'kl höga banor Jiliver det cmcllilcrlicl l1'Ödvändigt a:l t 

taga hän syn till Lyngdkra'fl.c.ns avta·gande m ed h öjckn .enligt 

den hekanla Jagen 

p H." 
p~ - -:-::( 1:7""{ --+---)--:'):cc~ 

där Py =-· 

P o 
R 

tyngdkraftens storlek på höjden y m. över jordytan . 

>> » vid jordytan . 

jordradien i m. 

y höjden över jordytan i m . 

\'id •banor med mycl<·et stara s•lmttvidlfl.er rfram,Lr·äder ä\·en 

kravel på •eH hänsyns.t.ag·aLTCle tiH .det föTJbålll anclct, att tynrgd

km:fkn pr•ak li.s'kt lra g'CL alltid .är riktad mot jordc.ns m ede.l 

]Hlnlld. 

\'ad luftmotståndet heträlTar finnflis en mångfa·ld artille

ri•s,t·i.ska . ·hypol•eser röranide de1tsamma. AHa iivercn·sstämma 

enwl:Jertid .a \· heill nruturlig•a :skäl däruti, alt luft:mot•ståndet 

antages vara beroen.de .a \· ti'Jls·tåndet hos del medium , genom 
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vilket pmj Bkti'J.en passerar. Fö.rden:skull måste varje proj ek
tilbandJeriHrn~n.g grunda .~g på vi•ssa tänkta egen.skap.eu: hos 
mediet - luftlhavet - , vi.llw egen,skaper giY·etvi•s höra v>äljas. 
så, att de j , möjiligasrbe mån ärverensstämma med i .lufthavet 
van'lig•e11 lförielwmmrunde förhål'lrund>cn. På detta sätt d:clfinera& 
ett »nor:malt» lu:fthav, iSIOll11 s.åhmda lwuumer aU bliv·a något 
olika i ·ol:i:ka :}änder. I Sverig.e l<'arakbär<iseras det »normakt» 
luftha·vel av följ ,anide druta: 

där 

barometerstånd vid jordytan = 760 mm., 
temperatur vid jordytan = + 1;')° C., 
fuktighetshalt = 50 °/11 , 

Iufttäthelen på höjden y m. över jordytan Öy = o0 • e- hy. 

å
0 

lufttätheten vid jordytan (enligt ovanstående an
taganden 1,222 kg/m") och 

h = 10-J (l + 0,13 . 10- 5 • y) samt 

vind = O. 
I .fr·å.ga •om luftilnotstånd>c•ts storlek har man aY •å'Lder an-

tagit, ~l'tt densamma ·är propmhcmdlt ·mot lufit.en·s täthet, pro
jektilens genomskärning&~area (d. v. >s. m •ot kvadraten på ka· 
libern), ·en vi·ss ifn·n'ktion av proje<Milen:s hastighet :samt pr·o
jek!li•1ens• .foTmovärdte, \~amne<d il1l>enas •en storhet, .soun karak
tär>is,crar JH'Oj.cktil.ens förmåga att gen.om:t1ränga det medi.<Um, 
geruom. vill<'el .pro j e'kti'J.en srlm11 pas>s:cr.a .. I f'rå•ga om l'ufttät
heten är hypotes1cn om hrftmo~S!lårudets dir.ekta proportionali-· 
bet ll1iOit densamma veterltig.en ic-ke hcvi,sad, m1cn å and:ra sidar1 
har intet ännu frrumkommit, som •synes böra lfö.ranleda en 
ändring i detta antagande. Vad åter ·genomskärningsarcan 
bc>ti·äfTar synas stora rs:käl förcl~g.g•a fö:r ett !betvivlande av .luft
motJståndlcts proportionaliLet :mol derusamma, detta beu··oencle 
såväl på erfarrenheterna från diPekt.a försök med sy.fle aU 
ldm'läg,ga lurftmo:tstråntdets vta:rciati•on 1ned rö.relselu··oppens mort 
r·örclsen vända yta som äv•cn på pr,o}ck<tilens heiJ.{<ant•a sned
stä.llning i fö'lihå'lla:nde till rbanta.ngenten. Som cmeHerrtid nå
gon annan lag än den nyssnämnda. icke rkun111at på ett över
tygande s•ätt Ino•ti<v.cras, är den ai!Jtj•ämt 'allmänt erkäncL 
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Hatsrlighel·sfrunil"tionen har ·erhå iJi.l s gen.om skj utning :med an
vän:dande av en vi•s·s projektil, va·rvid 'ha·stighe t.en ha:r upp
mätits i .tven.n·e jäJJ.nlföTels·Bvis nära •vo:.randr.a lig.gande punktc'L 
Ur hasti·ghct<slför'lust.en mdlan d.cs,sa ha•r lurftmo,tståndet kun
nat fra.m:deduceras, varvid 'hastigihelSifunlk~ioncn kunnat fasl
ställ<as. Den •använda p:rojeddi 11ren ·har härvid tillerkänts' ctL 

vi·ss'l f.ormväu·de, i reg·el = l. Vid rskj ut•ning med en annan 
projektil vi•SJar det >s.itg .em•ellerlid icke blot.L, att uenna, projektil 
- .såsmn var attt vänta - bcs.il'L•cr clt anDat fonnv·ärdc, utan 
ä'~en att d<c.tta formvärd e ·är n ågro.t vari<eran:de m ·etd hastig
heben. Anledningen hä11·tiU ·~ir givetvis d>en, att luftmobståndel 
icke .ä'l· i sina e·Jement fullt ·känl, Yar{ö·r en insl,jrtrDcn hatstig
hct•sfunldion 'ko.m:mer at.t i visrs mån bliva bunden ti.Jl den Yid 
inS'kjutning1en använda projektil•en, så al>t has:t·ighcbslfunklio
ntcn icke bliver ren. 

På grundval av .ov:an ·an,givna S•ynpunkbe:r och oHka •sc r'i et· 
av lfö•r.söil(Jsr.esu<ltat hava •en mångfald l.a!g'a'r h'ltivit uppstläUda. 
De v•ikhg.arstc av de1s1s:a, ' ' illm. kun.mt• .göra anspråk på att va-ra 
Jnc•na Jn.o,dicrna än övriga, ii ro: 

a) .'I.Jayeusk i-Sabudskis luflm olslundslag, med hasL.ighcls
fun;khoncn uttryckt ana>lytiskl och i p-otensform för ol itka 
haslighc Ls:områden. 

b) Siaccis enhetsuttryck ( 18!){j), enligt Yilkcn luus.Lighets
funl<~ioncn fördigger såväl i ta>bcHform 1S'om i .form av ell 
an•a·lyti1s:k't uttryck, vi.Lket docil<. har synnerligen kon1pliccrad 
form. 

c) Gäure-lagen, föreLig,gande i '.tahcll:fm·m och s1edan 1917 
jämvW i form av ett Iwmpliceral analytiskt ultryC'Ic 

d) ll.rLLpps nya (E berlwrds ) luf'tmotståndslag, som före
hgger i L·abellfonn och är ins<kj ute n fö,r Hem projclklillyper 
utan sammanblandning av med .o!.ika tyrpeT erhållna för•söks
res ultal, v:arigenoan vid denna lag formvärdels 'Variation med 
hastigheten Iför en del olika ;projektiJ,former ,kunnat faststä.llas 
och brin.gas i godtaghar analyli 1sk form genom den bekanta 
l i k:lwlcn : 



och 

q 
p·- y 

fo.rnnärclcl , 
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r . Y, 

p, q .och r = för projcJdillypcn g~illande konstanler 

y = vrojekl.ilcns hast.ighe•l. 

På "Pund av {onnYärclesvariati·onen jJå kallar {lennra lag 
"' cH alldeles särski.IL intresse. All den liln·äl 1ickc kommit 

till en nwra allmän anv•ändning Lmclc få tiHskr~vats det .för

hållandd, att 1aga,rna för CormvärdlcsYariationcn i ck·c för .111'0-

clerna ~JI"Oj e k t ilform er ~i 1'0 ful Is tänd igJa. 

B'Jand ,cfen m <ångfald av övriga lu<ftmotslå ndsla.g,ar, som 

b!:iYit up~JSit <ä,Jlda, m å •i clett·a samma.nhang nämna·s Siaccis 

iildrc luflm ofståndslay (1888), vi<l•ken fö~· h a.sti.ghc lert· un,dcr 

500 m /tsck. talltjämt l< an anses biga t.i!.län11pning. För .svenslka 

förhålianclen är denna Jag i så m åtto av intresse, som 'det enda 

svcnskn b a lli·stis-ka tabellYePkct (Holmbergs ) är uppställt 1på 

gnnwl:v:a1l av denna la•g. 

Alla de ang.ivna luif Lmotslåncls•lagJarna lida e mellerti·d av 

en ofu'llsUändi•ghet, som påvi1sadels ,av ,d.en ·f.rans<ke a•rtilleri

kaptcncn Darrieus 1918, då han .fastslog, att lufl•nwtståndd 

var bc<r.ocnde av lj :ndthastighelen ·och sålunda av lufttempe

ra,lm·ren. Det sytws troti·gl, att u:ppki.cklen 1av lufUemperatu

rens direkta inflytande p å J·u,tlm !ol>s,lå nd·ets ha,stighetsfunktion 

eller - som delta inflytande plägar bcnällllnas - el:aslicitelts

inflytel sen hi·clrag:it .att •fr·amkal la den ·revi<siDn av Gåvr.e-l·agen, 

på viLken krav hade .börjat rc·s1as C'ftc·r publ:iccrand<Cl a. v :Krupps 

nva luftm
1
ots.tåndsJ,ag år 1912. l varje JaN torde under åren 

1g22 och 1923 nya fr·a111ska s.kj>llllfö•qsÖik 1i syft·e att å<sta.dlwm

ma en dylik r·e<vision •h<a\'a venkstbillls. R·esultatcn från de.ssa 

skjutfö.rsök ha:ya ·rl'oc.k ~i.nn u icke blivit .p.ubliccr-ad'c. 

Va<Cl Juflielashc,ilctcn beti,äll.ar v~sade Darrieus - ehuru 

icke på 1f ulll •hindandc sätt - att .luftn11obs·tåndels hastighets

funldli·on kunde skPivas uneler <f.onncn: 
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F (V) - F (V, T) - K. V2
• r ( v ) 

f/T' 
där 

K en konstant, 

V projektilens hastighet och 

T den rådande absoluta temperaturen. 

Med utgångspunkt från denna lag har lätt kunnat visas , 

d d [ • ( -- /.ss), alt en relativa förän ringen i Ju tmolstandet som 

l'ramkallas av en viss Lemperalurförändring, bliver Yid sm å 

förändringar bestämd av likheten: 

6 S S L\ o~ ( 1 - ~ } 

där T0 = den absoluta temperatur, för \'ilken luftmolstånds

lagen gäller, 

där 

{', T - aYvikelsen från nämnda temperalur samt 

n = luftmotståndsexponenten, gällande för V F, 

V To 
VF = v T . 6 'f 

o l 

E lasticJitetsinJflytelscn ,sku.J'Ie sålunda, ·pm ~denna Jag ägL1e 

giltighet, ·he ll för.svlinna, då projektilrörelsen fortskrider med 

ha•stighe'Ler, för vilka luHrnotstå ndeLs ha,stighetsfunktion kan 

.s,Ju"i'ya·s under kYadratisk ·potensform. Särskilt Iför det hög

staJ'tanclc .nmr,ina~·till erict, som i den uppåtgående grenen av 

p.Imjektillb,anan i stO'rt 1s:ett anbet1a1r mc·d kvadratislk Juftmol

stånd<slag, •synes nys·s anförda fö,rhållancJ.e vara a'v det st·örsta 

intresse. Eiflersom d c avvik.els•er från normala <föt'hållandcn 

( »störningan), som förd .. omma i elen <uppåtgåcn<clc grenen aY 

en pr:ojcldii'bana, av hell nat•url<iga <S'k·ä·l komma att på ett a\·

gönandc 1s<ätl bestämma den t<ota'la jnJlytelsen vi.d ned-slags

pun!kten, skulle näml<igen ,giltigheten a1v Darriellls' lag för ma

l"inart"ilJ.criets vidkom.man1dc i s·Lnrt .s,ett ·betyda, a tl den .s. J,. 

(')a'Sticitets'inflyt-elsen 1 regel kan hell .försumm:a:s. 

Eh.unt ett ful l ständigt ·bev,i•s fö1r Darrieus' lag icke bli vi t 

presterat, synes lagen i allmånhet hai\'a 1bli,-it erk-änd.. Forl-
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fa•ranck har dock Jwarstå lt önJStkem å let att .få lagen för elasti

citdS'inJlytelse n på fullt bindanek sätt klarlagd. Så haT i 
Sverige marin1fönaltningen på lä rslag av chefen för Jurstar
till:eriet år 1925 t.räfl"at avtal med 1kaptenen ,i kustartillerid•s 

r es•erv, :prO:fesso·rn vid T eknis•l<a högskolan i Stocl<:h1olm 1V. 
W eibull i syfte att få till stå nd en närmare 1mdm·sökn:ing a ,· 

nämnda inflytel·sc. Den Ta·pport, :s.om 'Vei'bull n 'umer•a över
lämna t till marinförvaltningen, är för artilleriets Yidkomman

dc a;v intTess·c icke blott genom det r esultat, som erhåHits, utan 
även gen•om den geniala, mättC'l<.niska utgesta'ltning m r de 

sJ<.juliförsök, s.om \Vcihull ii)Tingat till .utföra·ndc. En något 

närmare redogörelse för ifrågaya ranclc urude1,sökning kan för

den·skull i detta sammanhang vara på ·sin plat1s. 
För att kunna uHöra• lulflmotståndsmäb1ingen :under 

olika :förbål'land-en ·hlev ·det givel\•is nödvändi·gt ·att ileunna uti
från m ed klonsHade medel påpr es.sa den atmosfär, i vilken 
m!o lståndsnrätningen ä•ger ru•m, d e eg.enskape.r, :smn Jn1ed hän
syn ti.Jl m ä tningen,s syfte Y'O'fC ÖJ11S'Jdiga. W .eibuJl n edJbringade 

fördens,kull avståndet m ellan de t:vå br.ottp:unld<er, som vanlig 
hastighetsmätning kräver, genom alt införa en tidsregrist·re
rinlg, s•om grundades p å clekt.riska· spänningsutjäm.nin.g•S[W'O
ces•ser i kondensai'.orkretsa r. En kondensabor, s.om uppladda ls 
med ]{länd dektricitetsmängd, t\ningadcs vid för.sta brottpunk
ten att urladda s•ig, varefter vid den and·m brottpuniktlen ur

Jaddningspr.ocess•en tvingad es a tl u.pp'höra. Genom att mäta 
elen i kondensatorn kvarvaT·ande .clektricitetsmängden ·kunde 
det efteråL konstateras, huru lån-gt urladdningspr.oces,sen fO'rt

skri.dit och följakUi gen fasls'lå:s den tid, •som Jöl'fluti t m c'llan 
de båda brotten. På grund av elektricitetens .stora ha·st•ighet 

kunde uT tidsregish·(:~ringens synpunkt antåndet m ellan bnott

punkl'erna (»skärmasståncle l») nedpreS'saJs enligt •uppg~ft '~nda 
ti ll en cm. Arten av pr·ojekli·lens r ent mekaniska brytmngs

prrooess vid brottpunkterna liks.om äVIen :svåri·gheten a l.t u~.p
mäta avståndet m eJ.Ian nämnda :punkter rbord e emell ertid for

anlC'cla:, att »'skärmavstånclet» n{~g.ot utökaJdes. Fö,rändri'ngar 
av temperaturen hos den atmos·fär, i vilken mälnin.gen före-
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togs, kunde med ift·ågaYa•rande små »skä rmavstånd » lätl ske 
och följaktlligen kunde även luftmotståndet Y·id ol·ika >tempc

rattl!l'cr på 1\ranliJgt ·sätt :bestämma·s. 'YeibuH utfö.rde en seri e 
försök med denna dektJ·iska 'kronorgraf, vi ll"a :försök ådaga

lade m et·odens användbarhet. Samtidigt •verkst1ällde W'eibull 
Juftm,o·t·slåndsmätninga•r m ed en mera di·rekt metod , vilkens 
anv:ändning medförde experimentdia fördelar. \Vei.bull lät 

pnoj•ekt<ilen pass•era genom ·Cil cyl·indrisk tub, ISO:m på båda 

·sidor Yar t.illsluten med pappers:nw1nhran, i Yilka endaJs t e fter 

kalibern lämpade hål fö•r pl'ojektilens passage Yoro upptagna. 
T,UJbcn Tar horis.ontalt •upphängd i en pendel, Yinlke1rätt mot 

clenna•s h ori·s·ontala axel. Und•er passagen genom tlllben öv.er
fö,r projektilen till luftmassan i densamma ·en rörels•emängd 

som är irdenbsk 1111ed luftmotstå ndets tidsintegraL När den i 

tuben li nncsl1utna gasmänrgden k'ommit i statiskt jämvilktstill

s tål1Jd, :måste 'synba•rli.gen nämnda röre[s,emäng:d vara överförd 
li,ll pendeln ·och dc m·ed denna för e111ade ma•ssorna. Härigc
noll11 •erhåller pendeln •en S\'~in ,gningsrörelse. Getlcotn e tt fa st

sbäll ancle aY pendelns trögh e tsmom ent och dimension er samll 
gen Olm tillämpning aY mekanikens .fundamentala lag o tn rö 

re.lsemlängde.rnas mmnent .Jumde \Yeibul.l direkt uppställa 
~ekvahonen .fö·r det l ufhnots.tåt11d, som vm·.it rådande unrder pr.o

j ektilen·s passa•ge g1nl1Jo:m tuben: 

W =~ I C 
l . r T · 2 n , . 

\ V ],Ltlftmotståndet , 

v 1)l"Oj•ektil.ens hasti ghet, 
·tubens längd = projekt.ilens väg i t'll'hen, 

r n•ormaJ.ar~·ståmdet från JWOjekti'l:banan till pcndc'lns 
axe l, 

l. pendelns Lröghc tsm om .ent, 
T tiden .fö.r en dubibclsvängning, 
C am,phtuden vid •odämpad s1vängning, vilken be-

'stäml!nes ur dekrementct. 
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För a ll emellertid förlop,pcl v·ill proj e-ktilens pas•sa:ge g·c
nom tub en ic.J<c skall influ eras av det förh å llandet, att lu•H
massan. 'är inn eslut en i nämnda Lub, framhåller \Ve,ilbu'll , a ll 
projell<tikns hastighet må·ste vara så sto r , a lt bogvåg ve rJ;:}igcn 
bildas, samt alt tubens diameter m å ste yara a\' sådan dimen
si:on, <alt d en a·v tulNäggen rel'lc'kLerraclc ·bo,gYågen icke \kom 
mer i närheten a v pr,o}ekLikns b a kr·c del. Denna mätn.ings
m ebolcl 'iiw s~ymharligen med hänsyn till förstnämnda o~nsl~in 
d,i1ghel ic ke ·a nvänd'har .för hastigheter, .s~nm är lägre än Jj u dels. 

D c olika s'kjulnin.gar , S<Om Wei,lntll utförde, vcrkslällcles 
med G,;; mm. gevär ~I / 9li, d<oek enelast med en hastighet a\· 
n~ira 700 m ./sck. och t emperal,ure r över + 20 ° C. Del '~o-r e 
fördcns.kuH a v intres1se, om dc \Vei1J ullska försi.i'kssl<juln·ing
arna lmnod e kompletteras m ed l'örsö'k omfattande hastigheter 
m'cltlan 350 oc l1 500 1n. j sek. ~~i \'ensom temperatu'rcr unel er 

+ 20 ° c. 
l ,frå ga om det resulla~ L , som \Voihu.!l er;hålkt och soilll 

g.rafiskl framgår a\' Y.idslåencle figur, 'anför \VeibuLl föl

jande: 
»Av resultaten fram·går , a tl överensstämmel-sen m ell·an de 

uppmätta ·värdena och de e nligt DmTieu·s' hypot.es beräknade 
ä r synn·erJ,i,gen g,nd ino'm det lempe,ratur·o.mråde, so·m i pra:k
tiken kan ifrå1gad<.OJnma, 'lnen att ,cJ en empiriskt bestämda kur
yan till sin k a.raktär avvi1ker fr å n dc håda övPiga.. Orsakerna 
h'är~ill kunna yara rflcra. För del först·a ·kan Darrieus' hypotes 
ie l;: e ya ra fu llt exalkt. Av Langev in äT ,·isserhgen teorelis:kt 
y·isat, aH, om m an försutnmar vis'kosilcl en i de aerodynanriska 
g.r,und e kva-ti.onerna , man ,genom a lt tillämpa en JikJfonni,ghcLs
sa'ls och 'll'nder ,förutsättning av Hurgoniol's dynamiskt-ardiaba
lisJka Ja,g k a n hey;isa riktigheten av Darri~eus' hyp otes. ~Jen 
bev•iseL är iC'I<e fullt Jbi.ndande, ly visserligen är \'.i,s•kos·ile te n. 
s.åJsom fr.ikl'i!on ~mot projektilens cy lindris,ka rl el säkerligen 
H·ran .s lörre betydelse, men <Om J u flen ,s.kull e vara ·en full l 
ideell gas utan 1inre 1friktion, så slkul'le ingen virvdhilrlei.rtg 
uppkomma, och denna har Släkerr.Jigen ·sto,r t ~nflyta~ncle p å luft
motståndet. Viclar·e ä·r Hulgoni,ot's sats icke fullt exa~ kt rför 
verkliga gaser ooh slul'ligen, vi ikeL l< ans'ke är av slÖr'sl·a llcly-
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delse, iir del i Darrieus' Jormler ingående yärdet å ljudil as ti,!:(
helen jc1k e en verldig konstant ulan \·arierar avse v,ärt med 
lryC'i"d'ilrere nsen 'i 'h'o:g,våg.en 'och ~:r så ledes variabel i olilm d e
lar ·av dens::ulllma. » 
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,, 
'\ \ l ' 

IU " f.l'_ r.> 
1:\ 

l-ö 
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o = r ,..P;: In. k :;, re; <9~ " o /. \ 
v l c 

1\ 
IC 

1\ 
o ~ 20 .30 40 50 60 70 80 90 /00 110 720 °C 

Temperatur. 
Heduceral htftmolslåncl = luftmotståndet, Yaricrand e 

propo1~lionelll mot luHtälil1 et e n. 

Vad luftmotståndets riktning 'bett•äfTar är hypot esen om 
lufln'Jiotst·åndets läge i hanan~s tan,gent ·J',orbfarande allmiänt till
lämpad, e'huruväl tillvm·on a v en normalkomposallit icke Järer 
kunn a be,slrklas. Som emellertid denna normalkomposant un-
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'Clc·r rörelsen åler ·och åter växlar tecken, har hypotesen alltjämt 

kunnat ibi•behå'Has. Etl hänsynstagande hll normallmmpo

santen sbllie 'även på ett bclänkl~gt ·s•ätt lwmpli ccra de ytter

ha lli s.li ska heräkni ngsmetodermt. 

~J ) Beräkningsmeloder. 

Även med de Jörenldandc antaganden röt'ande tyngd·luaf

lcn och 'luftmotståndet, vilka enJi,gt del ,fö r,egåendc äro a ll

m :änt v•cderta:gna, bliver ber•ä'kni·nlgen •av de normala pr·ojektil

bano:rna eH ;pro•blcm, •S•orm orviHlw'l·Ji.gen rkräver inföntndet av 

·vissa approximationer . Arten av dessa •appr.oximahon,cr har 

gi·vit k araktär en åt de'l matematiska grepp, som olika hal

hstiker rp'å lagt detta s\cå rlö,st.a pr·oiblem. Om ill1an 'lmdan.tag·er 

den år 1911 av den svensl<a gen·eralen Lcth uppställda ber•äk

ningsmet>oden och med den lbeslä ld>ade meboder, vil'ka äro helt 

väsens.s.k.ilda från övriga met,oder ·och förfaringssätt, då dc 

med förbig.åend·e av lulftmo.tståndels natur utgå från vis.sa av 

pr·oje'Jdi·lbanans -kända egenskaper, hava i hurvudsa.k tvenne 

01lri:k,a sätt Lli,vil av ·slölda '.b::uHistiker tiUämpade 1för alt ås,tad

komma ·en fiHfredsställande lö sn:img av pro j ekhlban ans· di ffc

rent•ialekva.tioncr >Och speei>ell t av den grundläggarude av dess·a, 

e'l<:vahoncn för h:od<o1g·rafen. 

Å .ena sidan har man såJlund a s·ölvt att utvec·kla de ön

skade ,f un'ldi<onerna i pot ens:seder, varvid emellcrti:d osräker

hcten rörande dc använd-a seri·erna.s konV>ergcns ocih prakl·iska 

<uwändbarhet synas ·haya rfömnlett, att denna lösningslinje 

Li.Jldragit sig endast ringa intresse.. Å andra sidan åler har 

man genom vi,ssa förenklanide antaganden kunnat dire'kt inte

grera projclktilbanans clifl'crent ia le!kva·tii•oner. Nämnda ·anta

ganden hava ·emellertid hos >S>kild>a baUisiike'l· varit o'lika.. Alla 

1net1odcr ·aY ,sistnämnt slag ÖY.erenss~ii:mma d<ock härutinnan, 

.a t t dc för:utsätta ell visst kons·lant meddvärde på lufttätheten 

vara rådande •inom hela det område, ·ö,ver vilket iint egrati>OI1s

prooes·s·en br.in.gas till utförande. För att möj'hgrgöra proihle

mets ,lösning hava emellertid därutöver •s•omliga ballistiker i 

huvudsak ·ut'bytt cosinu,sifunkt'i.oncn ,föT bantangentens lut

J1in.g•sv·in'kel :m~ot ett mecleh:ärdc för densamma, n1edan å ter 
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a ndra i samma syfte <g j or t -ett .e.Jl cr annat förenklande anla

gande angående ·luftmotståndets hastighctsfunkti'On. Slutli

gcn hava några, såsom cxcmpe lv.is de tys'ka ballistikerna Cranlz 

och Rothc, åstadkommit d en åsyftade lös.nin·gen gen·om sam

Lidig am~än dn,ing av mecldvrärdc å bantagentens Iutnings"·in

k cl och ·dylikt värde å ·hasli'ghelsfunkti!onen, Yarvid eme lle rtid 

dc betydande fe len i de gjorda anlagandena måst föranleda, 

a l t lbcnäkningsmetoden pri ncip.iellt u thild a t s ·Sås'Om en s ucces

siv appTIOXill11 a tionsme l•od. I detta .fa ll ~h ar lösningen ·kunnat 

crhåll a:s genom ett .gra:fiskl studirum a ,· såväl den önskade 

f1rmkti<on en sj ä lv som av dess DÖrsta derivata, betraktad såsom 

självständig funldilon, Yarv,id ett g.royl skis.serat diagram av 

elen önskade >funkli·onen möjliggjort en s'ki s•sering av dess dc

r1ivata, dennas pl·animetris•ka inte,gration åstadl<iommit en ny 

men ·Lättre skisserin.g av fun'kti·onen o . .s. v., Lill dess att f,un.k

l i.ons'l<<Ul"van •och der,iva t k u evan blh'i t »samspelta » e ller, om 

man så \'i·ll, Ttltryok för en och samana realitet . Den f r äms.t•a 

exponenten .för d etla sätt att behär·ska I]J r·dblc.met är a1lt}ämt 

Crantz-Rothes grafiska metod, som lyckats åstadkomma e~1 

lii.sninrg utan andra approximahone1· än de:m, s·om samman

hiällig·a med del grafiska integraLionsanbetcts utfömnde. Det 

ligger emellertid i sakens natur att ,felen ·vid en dyl ik grafi,s>k 

approximering icke klu1na kontrolleras på samJna cfiC!l<tiva 

sä lt, som vid användning av numer;iska 'metoder. Denna mn

sbändighet !liksom :iYen del grafiska integrationsarbetets be

svärliga naLur synas 'l-ägga hinder i v.ägcn för en allmän till

lämpnil11g av hiir ifråJgavarandc förfaringssätt, ehu ru detsam

m a a y ly ska 11allisti k er all l j ä m l borde betrakt'a·s med s to.n1 

sympatier. 

Med hänsyn till ·det ·ova n anförda är det på intet sätt 

ägnat att 'förvåna, att ytterballist.iken !Ul1·der hela sin utveck

lingshi·storia ;i storl sett kommit att .så •g'Ott som uteslutande 

söka lösni ngen a\· proje•ktilbanans differentia lekvat•ioncr med 

stöd av antingen etlmedelvänle på cos.imisfun'khonen för ban

tangentens lu'lningsvinkel eller ett e ller annat förenklande 

antagandE' angåendt' luftmolståndets haslighelsfunkhon. 

2 
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Före v,ärld.skrigel synes Jnan i allmänhel hava hållit :före , 
all man borde grunda bcrä'knin1gs.melodens uppby,ggande p [l 
antagandet av ett medelYlärde på banlangentetTs Ju.tningsvin
kel. På denna grundval så,g också ~en m ångifa,ld olika mdndn 
dagen. Då emellerlid del v a r elt ~mcddväncle på lulningsvin
kelns' eosinusf,unl<li,o.n, s,om m å·sl c lin{öras, och då dennas 
vaniabla karaklär stadd <framträder med v~ixandc lulnings
vinkel, 'k o:m sjäva utgångsv'unklen för alla dessa metoder all 
fram:ka·ll a ·en begränsning i m etodernas användbarhet , vilken 
d'ock 1för e ·V'ärldskrigel 1 regel ic'kc hehövde fralll ,kalla några 
helänkligheLer .. InlegrahonspT'o,ccsscn vid dessa m etoder, för 
vil'kas användande 1förluls.äitningcn gi,vclvis h onlc :vara små 
lulnin:gsvinldar, d .'v. s. !flacka 1Jal1'or, uUfördes 1 allmänh et på 
en gå ng från mynningen till ncdslagspnn,klen på ho.risontal
p'lanet 'genO'm denna, viikel d~oc'k ingalunda hindrar,. alt nw
t·oderna kunna appliceras såsmn successiva, d. v. s . t1llan1pas 
på ,

111
,,indre båJgdemenl, dc l en·a successiv l efter c: et a1~d ra. 

Beräl<nin,gcn g;runclar s,ig på vissa tabellerade ha·st11ghetsmte
graler, v1ilka äro ,smnlaclc i a!Hjällllt am1ändbara LabellYeDk. 
Bland dessa talbeller må l1är endast n~i,mnas: 
tabeller ,över lJl"imära in'tegraler, 

taibc'llerade av Siacci för så vä,[ Siaccis ii l d re lu[tm·ol
ståndslag som ,S,iaccis enhetsutlryck, av Charhlonnier för 
Gavre-lagen och av Heydenreich för Mayevski-Sahudsl-cis luft-
Jn:otståndslag, sa:mt 
tabeller över sdwndära in legraler, 

tabellerade av Fasdla f.ör Siacc.is en:hetsullryok, av Hcy
denreic'h för l\layexski-Sabndskis luflm<otståndslag och av 
Holmberg för Siaccis ä l dr e htlftmotsbåndslag. 

Sislnä,mnda av Holmberg up·prätlade tabeller hava som 
föru.t nämnts ·på ,grund a'v den an vända <llllfbmotståndsla,gen 
fått sin aruvändning begränsad till hasLi,gheler runder 500 
m / s'ek. 

Om säledes nyss ang.ivna lösningslinje före värld.skri,get 
varit föremål 1för de ballistiska f.orskarnas uppmärksam/het, 
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l1ade å andra ·siclan j~imv ~il f'örsö,J< hlivii gJorda alt Jinna en 
läll1lplig lösnin'g av proj cklil:banans difl'ercnt,ialekvalioner ge
Jl'Olll e tt himpligt antagande angå ende luflm olstå ndels hastig
helsfu n khon. Det av Eul e r red a n å r 1 75;5 gjorda valet av r en 
poten sform Jör denna funktion var inliH världslu·igets ulbr olt 
allmänt vcdcr la,ge l. Då bantangentens tutningsvi nk el ick ~ 
\'id lö'S ningen U'V ekvationen för h oclogra:fen gj ,onl e\ li ll förc
m å l för n å g1ol m edelvi.irdc i n ågon famn, l<'Lmd e dessa m etoder 
komun a lill tillämpning v id ka s t1banor. :"lie n å andra sidan 
kund e p otens.f,ormen för hastighelsfunktione n ic'ke vara gä,l
lancle inom stora hastighclsområ<lcn, vaPf'ör ·integrationsin l er
vallct m~ st e ·ins'kränkas a nlin,gen ge n om a tt på .nämnd a prin
cip uppställda tabellverk (O tto, Sahudski) begränsades i sin 
använd tTing till j ämföre'l·sev,is sn'ä va hasti,g,bcl s·om nårl e n eller 
genom aH herä,kningen av en proj ekhlibana genomJönles snc
ces.sivl, d et ena hågel ementet efter det andr~. På sådant sätt 
fr,am·lwm Tcdan å r 1887 genom den franske kapten en 
Goss·ot en ·successiv h crä.kningsmelod, den b ekanta Gi:rvrem e
toden, s·om seelermera ~under vårLds1kl'iget l<.Jom atl spela en 
betydand e roll. Tillämpningen av nämnda .metod, som prin
cipiellt förutsalte en omräkning av håginterya'llet och tvang 
ti:ll användning aY mycket små lllågelement, medföPcle emeller
tid etl bety;dande räknearbete, var1för lllleboclcn före v·ärldskri
get om möjligt undveks. Nå,got starkt 'krav på en användning 
av mebodcn ·tiörcfanns clå ic'ke .heller, eftersom det a,rliHc
ris,ka intresset var inrlikbat på Hacka 1bat11or ~och metoder för 
beräkning av dylika redan förlllt förefunnas. Så hade, fö.r 
säikerställande ay nog1granna beräkningar av ,flaokbanor med 
u igångsvin'klm· ända 'Upp till 20 °, Chat1bonnicr skapat en ·tätt
hanter:Jig metod, vari·genom bct1äkningarna kunde utsträckas 
längre än de 'vanliga flackhanemelo.derna mcdgåY'O ~och prak
tiskt ia:get så l·ån1gt, som \'id användning av l<anoner d å 
k rävcl:es. 

Denna Charbonnier's 'bcrä1kningsmcbod .ut1gjordes ur
spnungli.gen i realileten av en enkel integ.rabon av projektil
banan s ·el ifTeren lialekvationer med stöd a v d l medel vår el c på 
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cosinus :för bantangentens lutningsY•inlkel. Såsom sådan ·var 

metoden alltså en yanlig exp<onen l för heJa denna grupp a v 

metroder, där ifrågavarande medelvärde vunnit tillämpning. 

:\·len Chanbonnier .stannade icke J1ärvid utan verkställde en 

systematisk jämförelse m-C'llan har110r, beräknade på nyss an

givet ställ, •och en del andra dylika, s·Oll1l :fastställts geno1111 sue

ecss•iv lberä'kning enli:gt Gåvre-m-et•oden. Härigenom Jmmde 

Charbonnier åstadkomma en tabellering av vissa ko.rrektions

f'a'kbmer, ,·armed de lä'lt .uträknade .ballistiska e·lementen 'horde 

korrigeras <för alt 'bliva riktiga. Särskilt inom fnnska mari 

nen synes man hava ~11orppats att geno.m an\'ändning av denna 

Charhonnier's metod 'befrias från tillämpning av den succe·S

siva Gåv.re-meVoden med dess hö<gst hety;dande räknearbete. 

I ·denna situation k•om världskriget. De ökade shidsa<v

s~ånden ·och luftv·ärnsarlilleriets stegrade betydelse medförde 

mycket snart ell allmänt krav på sl<}uttabeller även .Iför ut

uao Il"SVinklar Ö'\' el' 15-20° SOm kunde belraktas Såsom gräns 
tl l:> ' 

för amoändning av förekommande flackibaneta'bellverk. Här-

vid fanns ingen annan u t väg än att åter tillgripa den succes

·siva Gåvre-anetoden ti··ots de olägenheter ur arhetsekon.om.isk 

synpun>kt, ·som detta måste medföra. Gavre-mcloden kom 

·Oc'k,så att ligga till grund för elen .mångfald av skj uttabclLer, 

som under de första kri<gsåren mås•te lovereras lill den franska 

l'ronten. Härigenom kom uppm'ärksan11hcten att ·riktas på 

nämnda ·metod och f>örsökcn att .förädla densamma ställdes 

under ledning av s·kanpsinniga hallistikcr -och matematiker. 

Man kunde •und er sådana förhållanden vänta, att dc ballistis<ka 

Lerä•lwingsmetoderna •under Yärldskri,gets tryck skulle uncler

. gå en •genomgripande utveckling. Slå b'lev .ock·s<å fallet och 

icke ulan skäl har man i denna ticl~period Yelat se en 1f~ull

ständi1gt ny epok 1i ytterballistikens historia. 

Det var s·äkerligen ingen tillfällighet, att denna världs

krigets uhedding i fråga om berä•lming·smcloder kom att utgå 

från Gåvre-mct.oclen, ty denna representerade vid världskrigets 

litbrott J1öjclp:unkten bland hastiighet·smeboderna, d. v. s. de 

metoder, där lösningen genomfördes med tillhjälp a y ett 
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lämpligt antagande angående hasti.ghetsfunktionen. Och det 

är förut framhållet, att cletla matematiska grepp ·på pro~Jle
met hade s1törre naturliga förutsättningar att Jigga till grunrl 

fö·r en beräkningsmetod ,fur projektilbanor med stora utg.ångs

vinklar än det andra förut skisserade, enligt vilket ett medel

,,ä,rdc på tangentvin'l<elns cosinusfunktion infördes sås.om en 
konstant. 

Det ur matema<tisk synpunkt :utmärkande för den utv.ec'k

ling på Gåvre-'metodens .grund, s.om •under kriget ägde rum i 

Frankrik.e, är serieullvecklingens anv•änclning i och >för he

stämmande av de 1fcl, som begås genom användning av dc för 

lösningen nödvändiga antagandena. Bå g.r•undYal av dessa 

utförc·s en approximativ lösning, varefter med :hänsyn till felen 

fasts·tällda .Jwrrekhonstermer direkt tilläggas till det app-roxi

mativa res.ultatet, varvid en ·slutlig lö.sning erhålles, utan alt 

omräkning ibehö,ver företa1gas. Det var i .första hand den inom 

den modema a1,tilleriYclenskapcn så kär1ela ballislikern ::\1. 

Garnicr, ingenieur en chef d'artilleric navale, samt pro-fessor 

Haag, båda medlennnar ay »M is'Sion dc Balisticine des Tirs 

aericns», ·som .grepo sig an med ifrålgavarande arbete.. De 

åstati'lwmmo ä ven en iförbåttrad Gavre-metod (den s. k. G. H.

melod en), som emellertid efler en tids användning ytterligare 

ullvecklades av professor Marcus, även han medlem ay nyss

nämnda >kommiss~on. Härigenom ska•pades ·slutlige n den s. k. 

G. H. ::\II.-1ne~oden, så benämnd efter ·dc !re vetenskapsmlän, 

vilkas snille odh arbete ballislil<cn har all tacka för dess till

blivelse. Den före världskriget oCih sålunda i Gane-mcloden 

använda potensformen för hastigihctsfm1ktionen ·iir i G. H. M .. 

m e loden .fiörs vunnen och ek va l i on en >för h odografcn löses hi t t 

ooh elegant genom cll direkt insättande a,· etl medch·ärcle {t 

luftmotståndet. övriga ditrc rcn tialekvali·oncr lösas gen•om in 

s•ättandet av det rge·ometriska medelvärdet å ·hastigheten s hori

sontal'kom•posant såsom kon stant Yärde å nämnda komposant 

und er in teg ra lionsintervall e t. Den approxim a th·a J ö s n i ng, 

som härigenom erhålles, rättas enligt vad ,förut angivits !·ill en 

slutgiltig lösning gen om tilhigg av de olika koncktionslerrnc r

na. T och 1för \'Hlel a \· integra ti.onsinlerva llets storlek l'inn:1s 
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Yissa 11Jes tämda regler, Yilka m·ås le följas för alt beriiikningen 

ska ll bliYa 1utförd m ed tillfredsställande noggrannheL G. H . 

7\f. -melod en har i fr å ga om korrektionstermernas beskalTenh el · 

Lvenne .oJi·ka modifika t ioner, som grunda sig på skilda sum

malions,formlcr. \'i<l den ena moclifikali,onen ~ir räknearbetet 

något mera komplicera l ~in vi<l elen andra, men i ställ el l i !låter 

försln•ämnda modifikation slörre integrationsinlenallcr, Yar

för densamma ur anbctsekonomi sk synpunkt är atl Jöreclraga. 

\'itl beräkning a'· ]woj ekti-lbanor för luft\·ärnsarlilleri , där syf

t c l med arbetet förs l uppnås, då punkterna ligg a jämförelseYis 

lätt , torde däremot elen modifiJ<ation höra lwmma till använd

ning, ~o:m tillåter mindre omfa ll anclc integrationsintervaller 

men .förbrukar mindre arbete per intervall. 

Förutmn G. H. M.-metod en .framkomma under -världskri 

•W'L äYen andra dylika haslighelsmetoder. Bland dessa må !här 

n~imnas den av de franska ballistikerna Rousier och Dufrcno is 

framställda metoden, ·som åstadkomm er en malcmatisld oan

tastli g lö,snil1Jg av e kvationen .för hoclO'grafen under förutsätt

ni n g att .has tiglh clsfunldionen ·är en rät linje, saml därjämte 

alt lu.fttäthclen inom inlegrali·onsi ntervallel är konstan t. Då 

antagandet beträ1Tande hastighels1f.unktionen vid sto ra hastig

,heter över c :a 350 m / sel<. ~i r med ve1·kliga ·förhålla nd en väl 

·iive rensstämman·de, torde metoden, ·som i övrigt är G. H. :VL

rrnetoclen ganska lik, giva goda v~irden. Någon korrektions- · 

lerm tiör d et ,oriktiga ant::~ganclet mn den konsta nta lufthit

be len förelwmm e r dock icke. Härutinnan liks'Oln även i' 
lhas lighetsfunklion en s ·omvandling ,har ,m etoden sin naturliga 

'hcgränsning. 
En annan dylik haslighclsmetod, som år 1919 synes lun-a 

förelegat i färdigJbildat skick, utarbetades av pro.fcssorn Yid 

uniYcrsitetet i Ghicago F. R. ~Ioulton. Denna metod sönder

delar den vanligen förekommande ckYationen för 'hod-ogra'fcn, 

ang.iven 'i prolära koordinater, i tYennc kom posantekvahoner 

samt genomför integrationsprocessen genom ins,ä lla nd e a v etl 

F (v) 
medeh·ärde - förutom n lufllälheten -- n funktionen 

\' 
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Då nämnda medelvärden fr å n bCirjan äro h elt god lyckligt 

yald a ~ir metoden prin'Cipielll utbildad såsom en s uccessi\· 

approximationsmetod. Me toden i fråga synes för närvarande 

Yara a llm änt tillämpad i Amer ikas Förenta stater. 

Del ~ir förut l'ramhållel, atl en gynnsam lösning av pro

jektil,l>anans <lifl'erentialekvali,oner vid höga elevationer icke 

iigde ~1oda föruts~ittningar, då -lösningen ' erhöll s genom anta

gandel av ett medelvärd e på cosinusJunktionen för banlan

gentens 1-uln ingsvinkel. De l geno111 kriget frampressade ·kra

n! på en lösning var emellertid så starkt, att en dy lik det 

oaktat ås tadkoms. Det ·blev den italienske ballistikern Bianchi 

förheh{dlel att genom ett lmnske lwnsllat, men i varje Jall 

geni alt grepp :bryta sig ul •Ur d en isolerin,g, som var den na

turliga .följden a.y ett medelvärde på tangentvinkelns cosinus

funktion.. IDel gen iala i Bianolli s lösning ligger däruti, atl 

han genomför ·int egrati-onsprocessen i ett snedställ l koordinat

syst em , i förhållande till vilket ~iwn den brantast e bana så 

alt säga bliver en flackbana. Härigenom kan Bianehi ins·ätla 

etl medelvärde P'å C'OSin·usf-unklionen för lblott en lite n del av 
hantan ge nt en s Jutnin gsvin kel, vilken funkhon sålecl es i verk

li.ghctcn i det allra närm aste 1är ·konstant under tl1ela inlcgra

tionsinlervallet. Olägenheten med denna anordning ibliver 

·em e ll e rtid att Bianchi måste lämna Siaccis vanli,ga hastighets

integ ra ler och l•vin1gas all upprätta ett \helt nylt tabcllver,k, 

s·om ·dock alltjämt är grundat på Siaocis enhets.utlryck. Me

loclen ·har sin begränsning i antagandet arv den konstan ta lufl
läth e len under inl cgrations interva llet, vilket oriktiga anta

gande icke neutraliseras genom någon på en uppskattning av 

fe let .g nmdacl korrektionsterm. Metodens anvJändning för 

n oggra nn a beräkningar måste för.densk,ull för n·ärvarande ka

r aktäriseras a v r elati vt små inlegralionsinterrvaller. 

Utöver utvecklingen a'" beräkningsmetoderna verkställdes 
und er världskriget beräikning av en mångfald banor. I Frank

rike måste ·härvid , såsom förruL framhållits, den successiva 

Cåvre-meloclen tillgripas. Då eme llertid dennas anYänclning 

\'ar förenat med ett mycket sturt arbete, som blott lämnad e en 
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till del före liggande fallet hegränsacl lösning ulan möj lighel 
till överblick , uppstod snart Lanken att sys tem atiskt samla och 
sammanstä lla ·res nitaten från ·berä'k ningarna a v en del lämp
ligt va lda banor för att på ·sådant sätt skapa ett ball istiskt 
lexikon, i vilket man, utgående från bana n bcst·ä,mmandc ele
ment, exempelvis ·utgångshastighet, utgångsv inkel .och c-V'ärcle 
eller någon c-värdet m·otsvarandc slorhel, direk t kunde av
läsa de önskade ballistiska värdena. Och så igångsattes i 
Franlkrikc efter krigsutbrottet ·vissa arbeten av en del franska 
univers·iletslärare (Lebesque :m. fl.) under ledning av överste 
Parodi, vill(a arbeten resul terade i ett storl grafiskt lexikon, 
»Rescaux de la Scclion techniquc de l'artillerie». De lla lexi
kon, vars .grund utgöres av 800 fullsbäncliga banberäkningar, 
ger mi.iojlighet att ur upprättade k•tJr\'nät d ireld avläsa följande 
åtta balli>stiska elemen·t, näml1igen: skottvidd, nedslags·vinke l, 
sluthastighet och skjuttid samt koordinater, banhastighet ooh 
bantid för JJantoppe11. Lexikonet är uppgj-ort för hastigheter 
från 0- 1000 m / sek. , utgångsvin'klar för yar femte grad från 
0°-90 ° samt ballistiska •koeiTicienter från 0- 0,oo:! .. 

Utöver ovan angivna samling· av kurvnäl hava liknande 
grafiska Jexi:kon i Frankrike blrvit uppgjorda för speciella 
ändamål. Sålunda har det långskjutande marinarti lleriet 
erhållit ett lexikon, vilket lär vara -uppställt för hastigheter 
ända till 2,500 m / sele Awn engelska och amerikanska bal - -
lisliken är .inne på samma väg. Det amerikansim lexikonet, 
av vilket första delen utkommil 1924, är uppbyggt med till- ' 
hjälp av Moultons förut omnämnda beräkningsmetod. Sist
nämnda lexik'On använder ,ban loppens \höjd, hastigheten i ban
toppen samt c-värdet som ingångsargument och faslsläller så 
gott som direkt samtliga banans element för kanonens myn
ning och nedslagspunklen på horisontalplanet genom denna. 
På grund a;-,r uppställningss·ättcl och tahellwrkeis omfallning 
med bantopp.shastighcter mellan O och 900 an/'se'k. hli\·er 
della ballistiska lexikon jämväl användbart för homh!Janor . 

Såclana :]exil\'011, som här berörts, kräva emellertid för sitt 
uppslä.Jlanclc en mångfald herä'knade banor. Anledningen 
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härtill :är, a tt även sm å föränd rin gar i utgångsh ast igh et oeh 
c-vä r de framkalla vid konst ant u tgångsv in k el gans ka bety
dande föränd ringar i slwttvicld. När man därfö r i avvakt a n 
p å färcli.gst•ä llan det av för ut ·omfÖl'mä lda omfattande balli s
ti ska lexi,kon sökte att på ett tidigt sta·clium draga nytt a av 
et t redan uppnått men mera JJcgränsat bcräkningsresultat, 
framstod det uppenbarligen som en angelägenhel av yttersia 
vikt att finna en storhet, vilkens förändringstendenser icke 
v·oro så starkt framträdande. En sådan storhet lyckatles den 
fr ansil<e anariningenjören Sugot finna i dc fiktiva utgångs

h astigheternas di!ferens. Med fikliv utgångshastighel (V?) 
för en viss projektilbana med skottvielden X menade Sugot här
vid den hastighet, som i tomrummel mcfl samma utgångsvin-

kel (r) giver samma skoltvidd X. Ur parabelbanans formel 
för slwttvidden erhåller Sugol fördenskull: 

V? - - V'_g ~ 
si n 'l/? 

Då ungefärliga medelvärdet ']Jå den fiktiva utgångshastig
he ten för det ·u tgångsvin kel-område, som var föremål för Su
gots -intresse, visade sig !förefinnas vid en utgångsvinkel a\' 
25 o , valde Sugot nämnda vinkel såsom utgångspnnkt och. 
ska·pade en storlhet, &om benämnes »facteur dc rcsislance » 
ell er »rendement», bctcel<nas aned r oC'11. är lika mell .förhål
landet mellan V"·' 'OCh V0 •. Denna storhet, som sålunda fal<
tiskt bi ldar ctl uttryclk för projektilens c-värde, utgör jämll' 
u tgångsvinkeln och utgångshastigheten ingångsY~irde i detta 
ballistiska lexikon, ur vilket data ,för såväl nedslagspunkt som 
bantopp kunna så golt som omedelbart er:håJlas. Det m ~l 

emellertid ·orbscrveras, atl c-värdet för en bana med annan 
u tgångsvinkel än 25 o på grund a v fornwärdevariationen i c l' c 
ä r detsamma :som •för 25 °-rbanan, Yarför förutnämnda bann 
har en J•i,JdiY V"·' som et-hålles ur ett ins.kj,utct V q och en 
tabell över dc fiktiva ·hastigheternas dill'ercns. Ifrågavarande 
ballistiska lexikon giver ä ven 1möj lighet till beräkning a,. 
p unkter i 1banan. Del är uppställ l f·iir var 5 :le grad mellan 
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15 o oc'h 40, dock ej för 35 o . Till gt'nncl för detsamma har 

på g rund av up.pställningssättel behövt läggas bl·otl -omkring 

:iO success·iyt ber~ikn acle banor. 

L'iknande ballistiska lexikon, har Sugol uppställt för an

Yändning Yid kastpjäser. Dessa lexi·kon omfalla I:Jga hastig

h e ter ( under 450 m / se l<.) mecl utgångsvinklar ~incla upp 
till (15 ° . 

Slulligen har Sugol .på gnmchal av en del med Chm·hon

nicr's melod beräknade banor skapat ett ballistiskt Icxikon 

!'ör fla cka banor, 1 , ,ilkel 'Projektilbanans elemen t för slut

punkt och banlopp direld ~iro tabellerade såsom 'funktioner av 

nt@ångshatighet, •ut.gångsv in'kel och c-värde. Nämnda lexikon 

år cloc·k endast u ·ppst~"illl ,för 2 °, 5 ° och 10 ° . 

I fråga om ovan angivna franska ballistiska lexikon, av 

vilka Sugot's numera blivit till.gängligt ä'ven i Sverige, må 

slutligen i detta samm a nhang ·observeras, atl d e Gavre-banor, 

som Jigga till grund tiör uppgjorda kurvnäl e ll er tabell er, icke 

kunnat lhava beräknats •under h:änsynstagande till lufltempe

raturens direkta inflytand e på htflmotstå ndslagen, enär till

Yaron av etl sådant iniflytande vid beräl<ningarnas utförande 

icke varit .J"änl. Som emellertid elasticiletsinflylelsen i all

m ·änhet ·och särskil L fö.r marinartilleriets vicl'komma ncle synes 

Y ara a v ring a ,hctycll"ise, kom m a i fråga Ya ra n d c hall i·sti ska lexi

kon att del oa·ktat giva en tillfredsställande !Jilfl av projekti

l ens gå ng genom l u flen .. 

Då ·det .ballistiska lexikonet representera r den enda mo

derna forunen för e lt hallisliskl tabelh·erk, och då sådana lexi 

kon . ~ör luftvärnsartill eri f.ör nän-arande fullständigt saknas , 

torde ar·betet inom den närmaste tiden med ganska stor san

nolikhet lämna etl elylikt ta'bellverk till resultat. I betra'k

Lande av att ett sådant av ·h e lt naturliga sk:äl behöver uppta.ga 

nalativt små områ:rlen på såväl utgångshastigbel som c-värde , 

torde del erforder li ga r~iknearhetet ieke ens för svenska för

hållanden vara oöverl<omligl. 
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IL Förekommande "störningarH. 

Yicl ell s kjuttillfäll e J:örekommande aY•\·ikelser från de 

fundamentala v~irclen, för vilka skjutla.lJcllen gäller, iiro av 
tre ·olika slag, nämligen: 

l ) avvikelser ( »störn ingar »), som sammanh~inga mer!. 
. :unmunitionens beskall'en•hel: 

2) avvikelser ( »störningar »), som sammanh~inga med 

J u ftba vet s beskaflenhel; samt 

3 ) a·vvik elser (» störningar) , som ilava sin grund i jor

d ens rörelse eller å jordytan 1f•örekommancle särskilda natur

fenomen . 

l ) Slörningar, som N) ra amnwnitioncn. 

fnåga om projektilen fö re:komma avvikelser fr ån nor

m ala värden såväl beträtl'ande projektilens form som beträf

fande dess vikt. De förra .äro med JH:varande tillverknings

metod e r ytterst små ·oclh behöva icke göras till Jöremål f·ör 

s·ärskilda åtgärder. De senare äro alltjämt tillrä·ckligt bal

J.i sl isl<t Yii rderade, om elen re latiYa avvikelsen i projektilYild 

nngives . Fö r en sådan a\'vikdse kan nämligen inflytelsen di

rekt fastställas. 

Vad laddningen däremot beträfl'ar sker dess ballistiska 

värd ering såsom hittills genom fastställande av den utgångs

hastig-bel, den lämnar, oc h dänned den avvikelse från den 

normala utgångshastigheten med vilken man vid anv.änclning 

av laddningen måste räkna. Hasti§hetsm•ätningens svåra pro

blem ·har nrit -och är alltjämt det vid n1u brukliga metoder 

n ödväneliga oc·h noggranna fastställandet av en ytterst lite n 

tirl sk\·antitel. Fallrörelsen och stämgafl"cln haYa va rit artil

lerivetenskapens hittills mest anv~inda 'medel härför. Docl< 

h ade redan RadakoTic 1900 sökt alt m ed den .ballistiska gal

' 'anoml'Lerns hjälp lägga tids'lllätningen på grundval av en 

elektrisk S~)änningsutjämningsprocess. P r ofessorn vid t el<

niska högskolan i Stockholm \Veibnll, som uppenbarligen icke 

ha1ft k~innedom om tidigare :försök i ifråg:ol\·arande h~inscende, 
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har som förul n~imnts förverkligat samma ide vid hastighets

mätningen churn efter allt alt döma på cll mättekniskt mera 

fu·ll.ändat sätt.. Enligt uppgifl torde isolationssvårighe terna 

d et oaktat göra denna metod anY~indbar endast i laboratorier. 

\'inslen med en t ·klm~itning på elcldricitetens grund bliver 

uppenbarligen etl n edbringande av d en väglängd (» s·kärmaY

slånd e t») , Ö•Yer vilken mätninge n måste utföras för att erhålla 

tilHrcdsshi lland e noggramlh ct , varigenO'm arbetet Yid utgångs

h as tighe tsmätningen fö renklas. Genom e ll sammankopplan

de av st ä mgafl'el •Oc h kam er a n i ballislagrafen har emellertid 

även lilan elektriC'itelens tillhjälp en betydande förcnl<ling av 

n ä mnd a arbete kunnat för etagas . 

2 ) Störninuar i lufthavet. 

Såsom förul blivit framh ållel •t:örntsätta d c i skjutlabcllen 

fastslagna normalbanorna, alL IUlfthavet b efinne r sig i et l visst 

\'i(I skj •uttabcHbe r ~ikningcn fastslaget norm a ltillstånd. Delta 

t illst å nd är e m ell er t id icke a llti·d r åda nde, varför m et eorolo

gien måste b estämma dc vid skjuttillfället för elwmmande av

vikelse rna ·från nåmnda n ormal a tillstånd i atmosfären. D en 

mcteorolo.gisJ\.a unelersökningen måste förcl ensluull , om den 

göres fullständig , omfatta så,·ä l förekommande luftrörelser 

som äYcn tryck-, temperatur- och fuktighetsförh å llanden i alla 

luftlager, som. projektilen unel er si n gång mot m å let h a r att 

p a s sera. 
Ett 'begri.insancle ay undersökningen till -lägra luftlager 

tord e em ell ertid. i Yissa fall lnmna if rågakom ma, då man på 

g runcl av rådande omständigheter icke har anledning förYänta 

skar pa kastningar mellan ti lls lånden i nä rliggande luftl ager. 

Siirskilt synes del troligt, a tt (]r! öppna have ts förhålland en 

möjliggöra anYän dni nge n a v ctL dy likl fölvfaringssätt. 

För bestämmande a v f'öre'kommancle luftrörelser 1nYid 

jordytan använder sig m eteor ologie n såso m bekant ay an emo

metrar och vinclriktningsYisare. För fast sl~illand e av rörel

serna i högre Jurtlager åter har pilotba ll,ongYiseringcn b livit 

deL förnämsta medlet. I allm~in!hct har 'lllan häni(l nöjt sig 
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med att med konstanta tid smellanrum inmäta riktningen till 

elen fritt sv~iYandc ballongen från en inmätningsstation, Yar

vid för b es tämmandet av ball on gens higc och därmed Yincl

]1astigl1eten kräYts aulagandet av hypotesen mn JJallongen s 

konstanta s ti ghastig;hel , som 11å grund av Litförda försök kun

nat anses ·känd, seelan ballongens lyftkraft bli\'il fastställd. 

E,nligt föreliggande ·uppgifter om u~förda pi lolballongvisc

ringar med anYänclning a,· f\·å inmätningsstation er (dubbel

visering) är sagda hypo lcs med fullt till.fredsställande n o"-
o 

grannhet gällande åtmi nstone för höjden melilan 1,000 m. 

och. G,OOO m.. I lufll age r 'under 1,00 0 m. höjd f:örekomma 

däremot understundom särskilt i kuperad terräng krafti ga 

vertikala luftströmninga r , vi lka lnmna 1framkalla icke fö r

smnhara fela,J<.tiglhcter. Som emellertid 'förefinllig ·molnighet 

kan förhindra pilotballongviserings utförande, hava åven 

andra m edel tagits i anspråk för att bestämma luftr•ö,rclserna 

i ihögre lllifllager. Så hava anemometrar och vindriktnings

visare •uppsä nts med hall onger ooh drakar, Yanid instl1umen

t en i regel genom cl eldri sl.:a övcr.f,iir ingar gjorts avl~is1bara vid 

jordytan. Etl fastställande av rörelse n 1hos genom luftvärns

artilleri lagda krevadmoln liksom även hos uppsända flygare, 

Yilkas rör c l ser i förhålla n de till j orden lmnnat mätas, h ava 

även understunelom kunnat anvä~das f•ör 'bestämning av luft

rörelser på högre höj d . S lutligen haya fritt svävande ballonger 

blivit inmätta med tillhj älp av Jj>udct, Ya rvid givetvis elen upp

sända ballongen m å ste -förses m ed sprängladdningar, viika en 

efter en 'lll cd konstan ta tidsmellanrum bringats till kreYad. 

Lnfthanls trycl< -, temperatur- ·och fuktighelsförhållan

den åter faststä llas vid jordytan genom har,omelrar, lerm:Jm e t

rar och fuktighetsmätare H\' Yanliga konstruktioner, lmcler d el 

att tillstånelen i !högre luftlager klarläggas ge111om uppsändan

d et av nyssnämnda inst rum ent m ed tillhjälp av ballonger, 

d rakar eller flygare. Al l tid Y id användning av .ballonger och 

drakar samt nfta vid a1wändning av J lygare äro de uppsända 

instr•umcnt en U \' självregistrerande kon struktion. Som resul

tatet av dylik registrering erhåll es kun skap om alt olika lufl-
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lager, Yii•kas hö.jdlägen dock ick e ~iro kända, befinna sig i Yissa 

genom registreringen fixerade tillstånd, som karaktäriseras 

~tY dc sammanhängande värdena på tryck, temperalur ocih f,u J<

lig'het. ·Med tillhjälp av elen adiabaliska expansionslagen kun

na sedermera dc olika luftlagrens hi}jdlägen l'iwras. :'lfäl

ningar rörande lul'lhavds lryck- och temperalurfiirhållandcn. 

på höga •höjder kräva ofta en ,betydande tid, oc:h Jiireligganlle 

omstänclighcler medgiva icke alllid deras utförande. Som 

emellertid lufth avets egenskaper på olika höjder i fråga om 

tryck och temperatur kunna anses känd a, därest temperalur

gradienten är !bekant, oelh denna gradient besitter ege nska,pcn 

all yara för olik,a årstider jämförelsevis konstant, 'har det mc

leorologis:ka arbetet inriklals på att med stalistikens hjä lp er

hålla kunskap rörande densam'llla. I besittn ing av en sådan 

kunska,p kan man uppen•harligen praktiskt tagel bestämma 

lttftbavels egenskaper enbart genom mkilning av barometer

stånd, tryck oe:h ,fuktighet virl jordytan. I delta samman1hang 

kan nämnas a ll bl. a. stalislik fr~m del tyska meteor·ologiska 

observatoriet i Linden;berg föreligger._ Om man undantager 

luftlag ren närmast jordytan, vi lka i allmänhel lorde vara lo

kalt be tonade i fråga om ,sina egenskaper, synas re,sultaten 

!"rån nämnda statistik även vara Litlämpliga p å svenska för

hållanden. 
Det resultat, S'OI11 meteorologien lämnar, lbliYer i var j e fall 

uteslutande cll faslslåenrle av skilda Juftlagers o'fta helt olika 

avvike lser ·från nonnallillståndct i luflh ~we l. Givetvis ä r e ll 

sådant resultat icke för det skjutande artille ricl d·irekt appti

cerbarl, va11för r esullalet måste underkaslas en hrnllistisk tolk

ning. Detta sker genom sammansättning av dc olil<a avvi'kc l

serna till ballistiska met eorologiska element. Så sammansät

tas exc1111pelvis de skilda luftlagrens olika luftrörelser till. elt 

för hela banan gä llande, konstant medelvärde å nämnda rö

relser (en ballistisk vind), som upp-fyller den fordran, att den 

skall hava samma verkan på läget av krevad- ell er nedslags

punkten, som åstadkommes av dc i ·ve r'klighctcn :förefintliga 

skiftande luftrörclscrna . Till grund för denna sammansätt-
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ning li gger numera den :förut ornn~imnda franske ballislikern 

;\L Garnier's viklskoell'ieicntteo ri, enligt Yilken varje luftskikt 

och sålunda elen inom della 'konstaterade »stö rningen » tiller

känn es ett värde, som sYarar mot den slulliga inflytelsen av 

enhC'l.sstörningen (ex. Yincl av lm. sek. o. s. v. ), därest denna 

ver]( ar i sl<i'ldel. På grunclval a v på sådant sätl till'komna 

viktsk ocfl'ici en lcr hava under de senaste åren 1ballislisk Juft

täthel oc\h ballistisk vind Jämnals det skjutande artilleriet, då 

förhå ll andena möjliggjort etl sådant förfaringssätt. \'iktsko

cO'icienterna b liva emellertid av helt naturliga skkil olika vid 

olika pjäser. I ,fråga om lu.fttälhelen synas dock vissa u l förda 

undersökningar giva vid handen, att en ibalans mellan oli·ka 

funkti oner fiirdinncs, så all n~in1nda koellicientcr för luft

täthet ·bliva ungefärligen konstanta för a lla pjässlag. I fråga 

om vinden äro däremot förhållandena i delta hänseende mera 

ogynnsamma, i del alt koefl'icienterna för längdvind och sirl

Yind icke ens för en oc,h samma pjäs al llid bliva lika. lfråga

Yarancl e olägenheter med olika viiklskoeflicienter ihar man p~t 

vissa håll sökl miita genom att indela artiJlcricl i oJi.ka me<l 

hänsyn till Yiklskocfl'icienterna ,beslä'ldade pjäsgrupper, iför 

vilka var och en särskilda ba!listis.ka vindar fastställas. 

Utö•ve,r sin inrverkan på luftens täthel hm· emellertid tem

peraluren även, som ,f1örul nämnts: etl direkt inflytande på 

luftmotstå nd slagens hastighetsfunktion. I de fall, då detta 

inflytande ay lu,ftens elasticilel icke kan försummas, måste 

fördenskull lufthavets temperalurtillstånd •Ur rlenna synpunkt 

l1o!Jkas :för det skju la nd e a rtill e riet. I och för åslad,komm an

det av denna tolkning äro flera .fö·rfaringssätt möjliga. Det 

för.farings sätt, som synes smidigast ansluta sig till förut be

sMen de :förhållanden och so.m kanske just därf'<Jr har åtnjutit 

starl< a sympatier, är att till förut omförmälda ballistis.k a me

teorologiska element Higga ett nylt, vilket i sådant fall tager 

formen av en !ballistisk temperatur, uppbyggd med tillhjälp av 

särs'kild a viklsk,oefficien ler enl igt samma gr:under som för ut 

angivits . 

Beträffande tolkningen av ett lufth avs tempcraturtillstånrl 

111ecl h änsyn till luftelasticiteten bör det i ·rletta sammanhang 
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obsen·e ras, all nu hefinll iga skjuttabeller utan korr ektion för 

nämnda inflyte lse är·o inskj utna vid temperature r, som ofta 

lorde avvika från de s. le »normala». Detta Iförhå llande bety

de r , att i skj utlahellcn reda n ligger en viss e.lasticitctsinfl ytelse 

el ler med anJra ord atl Iufthavels normala temperaturti ll stånd 

med hänsyn t i Il l uflelas t iciteten o:fta är ett helt annat än det 

normala tcmpcraturti llsl·åndet med hänsyn Lill lufttätheten. 

Där hänsyn till elacliritetsinflylelsen ·bd1över tagas, torde 

(]etta förhåll::J.ndc •komma att påverka den fm·m, som ifråga

Yarande tolkning av lufthavets lemperaturtil lslånd kommer 

.at t taga. 

3) Störningar med hänsyn till jordens röre lse och vissa 

naturfenomen. 

.Jordens rörelse om'kring sin axe l behöver ur ballistisk 

syllipunkt ingen to lkning, enär därav :föranledd a inflytelser, 

som uppenbarligen endas t vid stora skottvidder !b liva av be

lydelse, kunna di r ekt faststäl las Jör olika fall, d. v. s .. för olika 

~k j u trik lninga.r och sik j utavstånd. 

l ;fråga om förekommande naturfenomen har ett högre 

eller lägre vattenstånd, f ramka llat av tidvatten eller andra or

sakei·, synbarligen visst in:flylande på varje skjutning, som 

utföres från på land uppställt artilleri .mot på havet befintliga 

mål. För k uslartillcricl har förele n skull ett hänsynstagande 

till clella fö rhållande understundom måst åga rum. Någon 

tcJkning aY del fastställda valtenstånde l ä r uppenbarligen onö

dig, då även i detta fall inflyt elserna Yicl olika Ya llenstånd di

!'eld 'lwnna för ohka fall angivas. 

III. lnflyte·lsemas beräknande (Störningsberäkningar) · 

Störnings,beräk ningar, genom vilka dc för e lcl:bcreclclsen 

grundläggande inf.lytclse ma av olika förekommande stö.r

ningar fastställas, avse vid skjutning mot terres tra mål i all

mänhel inflytelser p å skottvidden, mera sällan inflytelser rp ii 

skjutt iclen ( och därmed på temperingen ), medan däremo t 

- 3l-

J u:ftvärns·ba ll isliken söker att definiera ·dels elen »störda» ba-

11ans k reYadpu nkt u nder för uts·ättning, att banticlen icke un

d ergår någon förändring (urverksrör), dels även vid a iwänd

ning av satsrör den extra i nf lyte lse, s.om uppkommer genom 

a tt förbränningsprocessen i satsr.örets 1krutkanaler fo r tskrider 

un eler påverkan av ono rmala lufttryck och Jufltemperaturc:r. 

f fD·lTa fallet, då skj'lltningen avse r terrestra mål, är det av 

mindre in tresse att känna den »störda» banans förlopp från 

mynningen til.l neclslagspunkten, men däremot av fundam ental 

b etydelse alt fasts lå elen Lotalinflytclsc, som i ncclslagspunktcn 

kommer att göra sig gä llande. I sådant fall kommer förden

slnl'll elen ofullständiga störningsberäkningen i regel att an

vändas,. vilken ~ ·u lan att giva en fullständig b ild av den 

»störda » :banan ~ likYä l såsom ett resultat franwisar den av 

·en viss störning framkallade ·ändringen i ett av banans ele

m ent (i al lmänhet skoltviclden). I senare fallet åter, då skjut

ningen avser luftmå l, varvirl krevadpunilden hör kunna ,f,ör

lägga s val· som helsl i banan, bliHr del av helt naturliga skäl 

förrnån.liga r e att utföra en f'ullständiu störninusberäkninu, 

va rigenom .förloppet i elen på cll eller annat sält »störda » ba

nan till alla delar klarlägges. :--i·u befintliga metoder för en 

oful.lstäncl ig störningsheräkning synas icke hell er utan vissa 

an vändningen starkt begränsade f6ruts·ättningar kunna tagas 

i luftvärnsballistikens tjänst. Den fuHsländiga störningsbe

r äkningen däremot kan naturligtvis alllid genomföras till ned

slagspunkten på horis·ontalplanel genom mynningen och så

·Iuncla komma till användning även vid heskjulning av ter

resti·a måL 

l) Ofullständiga störningsberäkninyar. 

De fundamentala stö.rningsberä'kningarna, avseende ii.nd 

ring i skottvidd, ·äro givetvis de, som gälla störningar i banans 

tre bestämmande element, utgångsvinkel, ulgångshasli,qhet 

och c-värde. r fråga om utgångsvinkeln ·behöva uppenbarli

gen i regel ick e några störningsberäkningar genomföras, enä r 

stö.rningens inflytels e i detta fall direld framgår av elevations-

Tidskri/l i Sjö1·iise nr/P/ . 3 
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tabellen för pjäsen . 1 fråga om de båda övriga elementen åtet· 
har man länge atnänl sig av en dillcrenlicring av sådana ana
lytis-ka uttryek för banan, vilka, så som de Siaccis.ka ekvatio
~~erna, Jwnnal hringas alt omfatla bana n i sin helhel från 
mynningen till ncdslagspunklen. Följden av ett sådant till
vägagångssätt b lev emellertid givetvis den , atl del sålunda er
hå llna resullalet icke Iamrle representera andra förhålland en 
ön de för .flackbanorna gällande. I .och mecl Lii]Jkomstcn a\· 
d c halli stiska lcxikon a , vi'lka genom sin överskådligh et under
l ~iltacle en direkt diffe r enti ering antingen rpå gra'fisk eller nu
mcris], väg, kuncle emellertid inflyte lsen vid här förevarande 
sLö rningar läll crhåHas, varvid sanntidigt resullalel kom att Hl 
ett vidare tillämpningsområde, i samma mån som vid dille
rentiering använda lex ikon vor e g~illande ä\'C'n för stora ul-

gångsvinklar. 
Seclan dessa rundamen ta la störningar p å någ:ot av ovan 

·lJ1o-ivna sät.l .!Jehärs·kals , ]{uncle inflytelserna v id övriga stö-.._ · O 

rande impulser - om inflytelse av sid led·svind, jordrörelsen 
och vallen ståndsförändringar u n·dantagas - erhållas såsom en 
<lirckl Junktion av sålunda 'känci.a inflyt e lser Yid störningar i 
d e fundamentala e lementen, ulgångsvinkel, utgångshastighet 
och c-värde. På sådant sätt erhålles al·ltjämt inflytelsen av 
en ändrad pr oj e ktiluikt, i det atl den n a 'ä n d r i ng to l kas del s 
:nnerhallistiskl såsom en ~i ndring i utgångshastigheten, de ls 
yllcrballistiskt såsom en förändring i projektilens c-v,ärde. 
~~ven inHylelse av /ängdlrdsuind erhålles på liknande säl t i 
det att vindens inflytande tolkas såsom störningar i såväl ul
.,·a"nos'hasliohcl som utcrångsvinkcl, villw störningar uppträda ;:-, b ' ' t) b .._ . ' 

i ett m ed vinden rörligt k oordinatsystem. Genom c lt clyhkt 
h elraklclsesätt erhå ll c·s den vanligen använda vinclformeln. I 
fråga om lu{telasticiletens in'flytand e har det m ed utgångs
]Hl!1ild från Da rrieus' lag och med till ~impning aY d c homol?ga 
banorn a s '.princip blivit up1JVisal , att det existerar e tt VIsst 
sam;hand m ellan elasticitclsinflylelsen och inflyte lserna av 
störningar i ,utgångshaslighel och c-värde. Ifrågavarande 
samhand kan skrivas unel er forme·ln 
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11 el el 
12 -'V0 + c 

el el el där -"f, V
0 

och 'C äro diJTerenlialkoell"icienler , definierade 
enligt följand e likheter: 

!' D /\ T 
D T 

' D /' Vo L_, 

D Vo 
t, D /'. (' 

D e 

vilka 

e l 

T' 

l ev, o 

el 
.... (._', 

D skol l vidden, 
T normala absoluta temperaturen. 

( 'l 'C är i ovanstående likheter negativ . 
Bel r~ifTand c in fly t el se n a v sidledsvind ligger all l j äml till 

gru nd för kunskapen rörande densamma den gamla vindfor
meln 0111 sidl eds inflyte·lse, grund a d p å det r cn l geometriska 
IJ c lraklcl ses·ällcl, enlig t Yil ken projektilen erhåller e n ändrad 
utgångsriktning i sidled i ett med vinden rörligt kordinal"sy
stcm. l f'råg~1 om n ~imnda formel har Garnier numera genom 
s.ericutncklingar uppvisat , atl el e nsamma är direkl lillämp
bar på vilken del av banan som helst, varvid givetvis skjulti
den till nedslagspunklen och skotl\·iclden måsle ersättas m ed 
YedcPbörlig hanlid och proj e:Jdilfiirf lyllning i skjutriktninge n. 
:\lämnda f'ör 1hå llandc är uppenbarligen ic ke a\· överraskand e 
natur, d ~t ju redan del geom e triska helrakte·lscsättet i ·och för 
sig medgiYer r·n dylik tilhimpnin.g. :vran har dock anledning 
att på gruncl av Yi ssa skjulresu ltat missl ~inka, att formeln 
fråga ger för låga v~irclen. 

AY jordrärrlscn framkallade inflyte lse r i sicHed haya i 
slort scll kunnat hell förbises, enär dylika, ~iven om dc i osl
liga och ,·äslliga skjutriktningar anlaga andra värd en un i 
nordli ga ocb syd li ga, likv ~i · l äro a\' unge färligen samma stor
lek och cless·utom p å norra ~1alvklolct praktiskt tage t alltid 
ske åt höger . I fr åga om inflyt elsen i längdled har däremot 
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ett sådant hänsynstagande understundorn måst ske, varvid 
man i regel använt formler, vilka framdeducerats såsom gäl
lande :för ,para'belbanan och sedermera gjorts tillämpbara på 
projektilbanan i det luftfyllda Tnmmet genom att formlerna 
omformats, så att de 'kommit att innehålla ur skjuttabel·len 
gripbarra och för projektilba~an i luften i viss mån karaktä

ristis'ka element. (Rohne, Oharbonnier.) 

Vad vattenståndsförändringarna 'beträffar, erhållas uppen
barligen härav föranledda inflytelser, då sådana ifrågak.om
ma, genom en direkt geometrisk betraktelse av projektilbanan 

vid nedsllagspunkten. 

Skulle de ofrullständiga slörningsberä·kningarna tagas i 
luftv,ärnsball i s tikens tjänst, är det av helt naturliga skäl icke 
mörjligt att grunda dessa på de ballistiska lexikon, som för 
närvarande finnas upprättade. Den enda mö j ligQ1et, som run
der sådanl för1hållande står till för.fogande, är den direkta dif
ferentieringen av härför ·lämpade analytiska uttryck för pro
jektilbanan. Som emellertid dessa - om Bianchis ekvationer 
undantagas -- 1hava tillkmnmit genom att insätta ett medel
värde på c;siiTus:funklionen för bantangentens lutnings•vinkel, 
och denna funktion - enligt vad förut framhålils - vid stora 
Yärden å nämnda vinkel ·är ytterligt känslig för förändringar, 
enbjuder en sådan differentiering vissa uturliga svårigheter. 
I varje fall torde tillämpningen av en dylik difl'erentiering med 
avseende på utgångshastighet och ·c-värde vid mycket branta 
banor giva mindre tillförlitliga resultat. En differentiering 
med avseende på utgångsvin'keln åter synes lättare kunna an
passa sig efter den angivna cosinusfunktionens variationsten
denseL I stort sett synes man därför .kunna påstå, att, därest 
den .ofullständiga störningsheräkningen skall tagas i luftvärns
hallistikens tjänst, differentieringen :bör uUör.as på grundval 
av de Bianchiska ekvationerna. En dylik ·bör icke erbjuda 
oöverkomliga svåri~heter men är veterligen ännu icke utförd. 

Hur än difl'erentieringen utför·es, definieras genom den
samma en punkt i. den »s törda» banan ·med viss annan hantid 
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än h'antiden Lill den normala punkten. Utgående f.rån elen 
sålunda de fini erade punkten erhåller man lätt närliggande 
punkter i den »störda» banan (exempclvi•s den, där hantiden 
är identisk med ban ticlen till den normala punkten) genom 
sammanställande av tidsdifferensen ·och projektilens rörelsc
tillstånd i punkten ifråga. Åsyftas i samiland härmed att er
håUa inflytelsen av den speciella störning, som åstadkommes 
av en onormal förbränningsprocess i det använda satsrörets 
krutkanaler, kan d en härav föranledda ändringen i bantid, en
ligt vad emperis'ka försörk givit vid 'handen, berä•lmas enligt 
neda·nstående formel: 

L T 
T 

där T 
6 T 

9 
10,000 (B - 760) -

bränn tid, 
avvikelse i bränntid, 

;) 

10,000 (t - 15) 

B barometerstånd i mm. kvicksilver och 
t = krutets temperatur i grader Celsius. 

2) Fullständiga störningsbcräkningar. 

F·ulls tändiga störningsberäkningar haYa givet,·is aHlirl 
kunnat utföras genom en variation ay något av de projektil
banan :bestämmande elementen, utgångsvinkel, utgångshastig
het ·och c-värde samt därpå fö,lj ande ,fullständig omrälmi.ng av 
hela banan med använd ning av någon lämplig successiv me
tod .. En sådan slörnings.berärkning innebär emellertid tydligen 
en beräkning av en fu llständigt ny bana 0ch är i följcl däray 
synnerligen besvärlig. 

Numera fiirefinnes emellertid en annan möjligheL att ge
nomföra en fuHständig störningsberä·kning genom att så att 
säga påpressa den normala banan den störning, för vilken 
beräkningen skaH uHöras, varvid nämnda bana emellertid 
måste föreligga successivt herälmad med G. H. 1\1.-mctoden. 
Beräkningen utföres för den »'s törcla » ·banan skiktvis, varvid 
integrationsintervallernas storlek gö.ras identishl med storle-
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ken hos motsYarancl e intenalln i den normala 'banan. Till 

grund för beräkningen ligga de genom störningens art direld 

hestämda inflytelserna på luftmotstånde t per Yiktenhet (v) 
ooh tyngdkraftens acceleration (g). Det har fördensku ll Yaril 

nödvänrligt att så att säga ge en ballistis·k bild av störningen 

genom atl fastsl å nyssnämnda inl'lytelser. Det har också 

lyckals Garnier, skaparen av denna beräkningsmetocl, alL på 

sådant sätl karakl~irisera al·la förekommande störningar, så 

att till och med jordrörelsens inflytande kan faststä ll as en ligt 

denna metod. För den återverkan på v, som har sin grund i 
den »störda» IJanans 'höjclhigen oC'11 ,JJastighel.er, vilka givetvis 

i viss m ån av\·ika från mols\·a rande fönhållanden i den nor

mala banan, korrigerar me~oden automatiskt. J\'fatemaliskl 

sett inn e b~ir m etoden , all integrationsproc esserna genomföras 

med tillhjälp m· medeh·ärde:-;mklanglar. 

S tön1ingsberäkningar enligt. denna metod synas särskilt 

fiir luflYii.rn sballislikl'n bliva a\· den allra sli.irsta betydelse. 

S jökrigsskolan och flottans luftstridskrafter. 

Efter del sjökrigsskolan för l;) å r sedan erhöll sm nuva

rand e organ·isation har ulvecldingen på det maritima området 

gått framåt med stormsleg varför det enelast är hell naturligt 

om rätt siora sYårigheter möta, a lt inom elen beg r~insade tid. 

som står sjö1lnigsskolan till huds kunna i undervisningspla

nerna inarhela alll det nya, som ove'clC'rsägligen kräver sin 

plats. Hii.r skal l icke nu diskuteras, huruvida liden för den 

'blivande sjöofhcerens utbildning ~ir tillräcklig eller icke. Del 

må endast rpå:pekas all d c lidS;perioder som avses för det cen

tra'la i ulbilclningen, nämligen tjänsten ombord, synas till

mätta i allra knappaste laget och man får endast hoppas atL 

det skall visa sig möjligt att kunna stadga viss obligatorisk 

tjänst ombord å seglande fartyg - dessa fartyg må sedan till

höra örlogsflottan eller hanclelsfloltan - såsom villkor för 

antagning till sjökadett. 

Vid en gransknin g av elen för sjökrigsskolan gällande un

dervi.sningss ta d gan faller det genast i 6gonen, att ä m n et !u fl

krigskon st el le·r .f'lyg\·äsencle helt sakna's. Detta behöver emel

lertid icke betyda att elen nyutn~imnd e officeren helt saknar 

kännedom om flottans nyaste vapen, dess luftstridskrafter, 

ty vissa ·detaljer av detta vapen kunna givetvis stueleras inom 

andra ämnen. Så lunda får man väl förut,sätta, att navige

ringen i lu.flhavet berö·res inom iimnet naYigation, att flyg

planens ,!Jcvä·pning, bomber och bombsikten Jår sin belysning 

in om arlilleriel och att i ämnet maskinlära ingår konstruk-
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tionen aY flygmotorer och dessas skötsel. Detta synes emel

lert-id icke tillräckligt för att den nyvorclne fänri rken skall an

ses besitta den allmänbildning på det sjömi l i Lära området, 

som oundgängligen kräves. De aHmänna ;principerna för flyg

plankonshuktion, flygningens teori, luftstricl ~·krafternas upp

trädande tillsammans med ·sjöstrids1uafterna och deras stri.d 

mot ,fartyg eller mot geli'kar måste 'ävenledes behandlas och be

handlas a1v en'Jackman. Införandet ruv ett nytt äunne, försilags

vis kal'lat luftkrigskonsl, är därför 'oundgänghgen nödvändigt. 

Då emellertid 1tmdervis,ningstiden icke kan utökas, gäller det 

att efterse huruvida i något anna'l ämne den ans lagna tiden 

kan minskas eller om tiH äl',rentyrs något ämne skulle kunna 

he'lt bortgå. 1Vled hänsyn till ovan berörda utveckling på det 

mar i Lima området 'Under o oh efter världskriget, iför el' a l l er de l 

omöj ligt att ru'blba ens det minsta på något av dc rent sjömili

lära ämnena och icke heller lärer del 'Vara rådi'igt ·söka ver'k 

~tälla någon avkapning av de ci:vila ämnen, som ingå i sjö
krigs,s:kolans olika kurser. Däremot ställer man s·ig ~onekligen 

ganska frågande till betydelsen av äm.net »!befästningskonst», 

då man !finner att detta ämne icke, som man slut'lle vara 

frestad tro, endas{ behandlar 'kustfästningarna, ·utan dessutom 

avser att ,s.kånka 'kunskaper ·om anorduandel aY lfält!Je'fäst

ningaT för in1f~antcri och artilleri, anläggandet av bPoar och 

bryggor m. m., varjämte ritningar utföres örvcr fältbefäst 

ningar och fästningsdela lj er. Kännedom om hi llhörandc frå 

g;or må jLI kariske anses 'h c tycle~sefull ur allmän mi1itär syn

punkt, men att l(let skulle '\'1a ra ,något ,för den blivande sjö

ofl'iceren ·oundgängligen nödvändigt, som me:lcfclas i d elta 

iimnc, lärer svårligen kunna leda·s i 1bevis. Ställer man luH

krigsk•onsl .och b efästningskonst mot varandra, kan knap

past någon tyekan rå da, om vilket ämne som måste inlaga 
första platsen. 

Emel'lertid erhålles genom leoretis.kl slud·ium allen1asl 

ingalunda lillräcldig inblick i kriget i Juften . Det teoretiska 

stuelid måste kompletteras med praktisk tjiinsl. I Förenta 

Statcrna, där ·flottans flygv äse nde som 'bekant 'Slår mycket 
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högt, har man under dc senaste å ren anordnat särskilda kur

ser för de äldsta årsklassernas sjö,kadetter. Omfattningai· 

av d essa ·kursc.r ha varierat något, men de synas i stort hava 

avsett att under vin tern, j~imsides med elen övriga teoretiska 

utbildningen, meddela unelervisning i följande ämnen, näm

ligen: [']ygningens teorier, trafikflygning, aerologi, J u flnavi ge

ring, ,flygplankonstruklion, flygplanbygge, flygplans beväp

ning, teorierna för bombfällning samt racli'Otjänsten. Under 

sommaren har en li<ortare teoretisk kurs varit anordnad om

fattad e bl. a . luftstridskrafternas taklik oc-h hangarfa.rtygens 

användande uneler stride.n, vilken Jwrs omedelbart följts a\' 

(~ n praklisk lwrs om ålski ll iga ,·eckor, varvid övats bombfä ll

ning, kulspruteskjutning, Tnaskinar:beten, haveritjänst m. m .. 

ävensom ren spanartjänst. Sammanlagt lärer varje e lev hava 

m·hållil '1111gcfär 12 timmar i luften. 192,6 har en ny order 

utfrärd als, enligt vilken dessutom alla nyutnämnda oll'icerare 

snarast efter utnämningen skola erhålla 25 timmars utbild
ning i flygplan för övning i radio, .fotografering, hmnb'kasl

ning, kulspruteskjutning och utbildning i dubhe'lkommando. 

Sa,mtidigt understryker man ('lllellerlid, att avsik ten med den

na utbildning 1ngalunda är att ultbil·da al·la officerare till spa

nare och ännu mindre till förare , ulan man ' 'iii enelast giva 

dem - såsom en d:el av deras allm~inna sjömilitära hildning 

ctl klart ,begrepp om flygets verksam,het, såsom va'randc 

en oundgänglig beståndsdel tw den moderna flottan. 
Hos oss räcker ticlen säkertigen ici<Je till för en dy li k till 

sjökrigsskolan förlagd extrakurs vare sig vinter elle·r sommar, 

men å andra siclan frågar man sig, om det icke skulle vara 

möjligt, alt Yarjc kadett under sista vintern i sjökrigsskolan 

vid sidan av den ·o Y an s'kis~erade 'llndervisni n gen i Ju l'tk rigs

kon sl skulle kunna erhålla ålminslone några timmars prak

tisk tjänst i luften. Nu försyinner \'isserligen 2 :a flygkåren 

om något år .från Skcppsholmcn, men kåren a\'ses ju iekc all 

ens vintertid helt begravas i de inre clcla·rna av landet, ulan 

flår lurft uneler vingarna vid Hägersnäs ,flygstation. Dit synes 

sjökadellernas utbildning ockst1 'höra f0rläggas, en utbildning 
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som ingalunda kräver all alla kadetterna äro på en gång dit 
l'ii,rsamlacle, vilket f. ö. med tan'ke på tillgänglig flygmateriel 
skLl'llc v:na mindre önskvärt. [eke 'h.ellcr behöva kadetterna 
vara Jörlagd.a till Hägersnäs, då ju de som för dagen s·kola 
erhå lla utbildning lätt kunna flygledes a\~hämtas vid Skepps
holmen . Det blir säker ligen enstaka till gymnastik, idrott 
eller maskinarhete avsedda timmar som av dc olika kadetterna 
i tur och ordning i stället 1måslc disrponeras för 't'rhållande av 
erforderlig luflvana. Ju flera timmar som kunna avses, desto 
hällre , men även clt fåtal timmar bliva säkerligen tillräckliga 
för all hos vå ra blivande otl'icerare höja intresset för tjänsten 
i lul'len, elt intresse, som med tanke på dc senaste årens be
klagligt ringa antal ansökningar till flygtjänst , icke är så högt 

som önskligt vore. 
Kunde unde'r sjökrigsskoletiden dessutom vinnas känne

dol!ll om elen enskilde otliccrcns fallenl h(~t för tjänsten i 'luften 
vore ytledigare mycket nmnel. Tillgången på yngre subal
lernoll'icer<Hl' såson1 elever vid den ver.kli.ga flygnthildningen 
bliv med säkerhel även i rframticlen så knapp, att groygall

ringcn mästc vara gjord förut. 
Sailor. 
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Förrådsförvaltarna. 
En egendomlig organisation. 

Genom l 923 års ,förs varsbeslut int'öt~des även för mari
n ens viclkommanclc befattningen .förrådsf,örvallarc, motsrva
J'and c dc 1förråclsfön·altarc, som redan tidigare funnits vid 
arm en på intendenturkårens s tat, d. v. ~s. unclcrofl'icerare med 
lön i 4 :e 'lÖmcgradcn. Föreskrifter för l'illsätlande av dessa 
förråds:förvaltare finnas nu införda i RM I. 

Det synes emellertid som om hela denna organisation fått 
en min~dre önskviänl utformning, vilken frå n hörjan icke va
rit avsedd. l prop. 50/ 1925 bil. 1 sid. 492 i »Stat för f lottans 

~officers kår, u nclerofl'icersk år etc .» ,finnes be Lräft'ancle under
o!Ecer,skåren angivet: »Flagg unclerofl'icera,re 172, därav Hi 
t:örråds'förvaltare med lön i 4 :e lönegraden ». Alt döma efter 
denna uppställning syn<es m eningen då hava vari L att utnämna 
förråds,förva1ltarna medelst ,förordnande, vi lket också skulle 
varit det n·aturligastc ifråga om dessa lbe1fatlningar. 

Ser man emellertid på sjöfönsvarets stat 192{)- 1927 och 
även inneva;ranclc år'S slats,·erksproposi tion 'finner man att 
dessa 1·6 ,förråds,fö r·vallare lll'brutils ,ur lfl'aggun'cl er~ofl'icersgra

clen och placerats särskilt ovanför denna grad. I överens
stämmelse hän n ed ,föreskrives i HM I aH »ti ll förrådsförval
ta~·e ·befordras diirtiH lämplig unclel"ofl'i,cer». 

Med förrådsfiirvaltarna har man j)(J så vis skapa/ en helt 
ny gmd inom undcrofficcrskåren , till Yilken H'derhörancle hc-
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fordrns m ed fullma·kt, m ed eller utan Ö·\'er hoppand e av elen 

nU:varande flaggunderofficersgraden. Detta innebär att en un

derofficer, för att nd kårens högsta grad, måste lämna sitt 

egentliga yrke, sjöunderofficerens, och övergå till intenden

turtjänst, en m in s t sagt egendom lig or g a nis'ation. Vidare, 

då förrådsförvaltarna åtnjuta högre aJvlöningsf6rmåner samt 

v~inlas ·erhålla 8 års högre pensi,onsålder än övriga underoffi 

cerare, måste tydligen en förrådsiförvaltarehcställning vara 

synnerligen eftersträvansvärd och endast de mest lämpliga 

och förtjänta erhå lla dylika. HäralV 'f'öljer atl en deJ av våra 

bästa och dugligasile undcl"ofl"icerare ·därigenom komma att 

~w'händas flottan i aktiv tjänst 'Och s'ättas •på platser, där sjö

kommendering a ldrig kommer ifråga. Detta kan icke var a 

rikligl. Ej heller kan det vara l·äinpligt att ·lämna fullmakl 

på viss befattning, ·Såsom här synes bliva ,förhållandet. Blir 

en förrådstörvallare t. ex. av sjukdom ur.ståndsatt att för 

framtiden sköta sin tjänst, kan något ombyte a:v befattnings

havare icke verks•tällas, utan elen sjuke kvarstår som förråds

föna l tar e intill pcn:sionsålclcrn ruppnås. I detla fall vore el et 

väl för staten och tjänsten tförmånliga•re om en otjänstbar 

hefnttningshavare skulle 'kunna ers,ättas och snarast pensio

neras, vilket j u skulle låta si.g göra om ifrågaya,rande tjäns.t 

endast tillsattes på förordnande. En siklan anställningsform 

s·kulle jämväl verl<a mera sporrande på vederbörande alt göra 

sig Iförtjänt av att tfå kvarslå på den förmånliga J:Je1fattningen .. 

Genom att tillsätta förråds1förvaltarna på förordnande el

ler kanske ännu h ellre med arvode vore så lunda en del vun

nel. ~l e n saken har även en annan sida. Det kan starkt 

ifrågasättas, h ur u vida icke en del andra befattningar fö·r un

dcrofTicerarc äro minsl lika ansvarsfulla och l<rävande som 

förråds1förvallarctjänsterna och sålunda lika eller kanske me

ra b erättigade liH den högre U\' löni ng en om också icke l i ll elen 

högre pensionsåldern . .Jag bebiivcr endast nämna befallningen 

som fartygschef, vissa befattningar i land samt de viktigare 

uppbördsmannabefattningarna på Sverigcs·keppcn m. m. , där 

tjän s ten utan tvivel ~ir mera sk~ flan (lc och fullgöres under 
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betydligt svårnre förhå llanden än vad jag föreställer mig fall

kl kommer att bli bc·träO'ande förrådsfö·rYaltarna. 

Avlöningen inoTn 4:e lönegraden synes mig därför icke 

böra r esen eras för förråds,föryaltarna - vi-lka ju erhMla en 

icke oväsentlig lwmpensation fö,r förrådsansYarct genom den 

a vseYärt högre pens·ionså ldern - utan dis,poneras i enlighet 

m ed vad här nedan föreslås: 

l. Ftrrådsfönaltarna överHyllas till marinintendcn~ur

k åren, cht dc såsom ersättare .för ·indragna intendenter rätte

ligen höra. De tillsättas på ansökan, erhålla lön i 3 :c löne

graden sam t pensioneras vid 63 års å lder. 

2. nc i staten upptagna 16 (elier ev. 17) lönerna i 4:c 
1l'önegraden t,illdelas dc ·underofl'iccrarc, som jämlikt RM I § 18 

mom. 4 till ·ett i kmnmandoväg 'bestämt anta'l erh ål'la tjänste

stäJln,ing i likh et med löjtnant i marinen. Detta antal borde 

sålunda i komman'doYäg begränsas tiH Hi (ev. 17), dock icke 

efter ifyllda 50 'levnadsår, vi·lket skulle kunna medföra onödiga 

omkastningar i rullan , ulan efter ·viss tjlänsteti·d, Iförslagsvis 

sex t j än s le år som .flaggunderofficer. 

·Genom här föres·Iagcn organisaluon skull e ·utnämningen 

bi ll kapten i marinen ,förbehåll'las 'de vet~kliga sjörunderoffiee

rarna, vi'lka därjämte skulle komma .i åtnjutande a\· den högre 

pension, ·som mcdfö'ljer -!:e lönegraden. Förmånerna bliva på 

så vis j-ämnare >fördelade, :förrådslförYa'ltarna {å den högre 

pensionsåldern och en del andra underoflicerare erhålla den 
högre avlöningen. 

Jll. Giron. 
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Meddelande från främmande manner. 
_\l• ·ti•I •·I; HI• · l'r;t/1 _\l nJ ·in .;L!'IJ •'Ib L-l,· ii;•··., ;J\<I<·Ini nf'·. 

l ) l '( ' l ' 111111 ' l' l ~)~(j• / 

Krigsfartygsbyggnad. 
l·'t'illl ~~t· t·.~· l! !l~ !t't' fl ' l! l ;) !'"i l;, l. 

T idn inf'·<·n lir• ' T i lll l'" ' l'r·adl' :-'liJ•Jil••rJII ' Ill inrwlrall•·r· i an l<'dni n,: nY 

d•· llYrrlk<lllliHl :ti' .-'<Ul.~ar · :J: t a\· "llr·a.-;,.;•'' ·, SaYa l _\nnual" ll l'l r ".lan · · ~· 

l·'i ,!.!Jrlin .c.:· ,.;lrip.;" 'l'l'tl.iand" lldr;tkl• ·l ,.;,·t· ;·,y,•r · kl' i!.! ,f ;lr·t' · C",;IJY .~·g ll;ul• •n ,; rrl\-<'l'k

J: ng rrntl<·r· d• • ;!'<'lir "'llii .-iL ••. "''''Il . . \r·lik •·ln IYd<·r·: 

J )!'l ~ il' l111 niil'<l 1 1'~ 1 1 11 i l!' :-i1'dHl1 l'i',nlt'it~' ('l ri'IH ]H'":..:.Tii n~nin).!· j J'll:-iln i n ,~·a r·n ~ l 

till ,;,jii.-;,; a\·.-;li\1.-; i \\ 'n .-;lringlon ;n - I'<' JII'<'"'nlani.l'r· fr 'il ll :-'LIJI'·III·itann!<·n. 

Fr·ankril; l' , lLrli••n ,,.,·.lr .l ilJ•<lll. IJ <' Il)''' ;'tr·f'·an .~· ar·na il\ ' " l lr·;t~:;r) · ·,; ~a\ ;r l 

.\nntiitl" od1 ... Llrw< Fi .'-'lrling :-'lri•]• '" yi.-; ;1 .11ur· •tlikil d< •,; .-;a rn aU <·r·,; Liii

Yi lt,;cJ !)<\Ilf.! .. ""'il L ·IJI'I r·iif'l'illldt• l;r• i.!.!·sfar·t \·g,;ll )·1-!·,c.:-nad \'ill'i l dl,.,. dl'[ il \'ht·o l l Il il r i . 

:'!llll d'i"I I' III'~HkHd t':--i [l\' dPlla rfl!'dl':l;.!'. 

Fi'll' n:lr·,·;lr' <t llti l' iir11 (liltkr· i nC" :]~Jil l'ilt'L)·g ll\' ;tllct kla . .;,;t•r· r1n de·r· lJ)'i;'.'.;·nad 

rll< 'l' Jll 'n,j ekter·ad• · i'lir· rl 1· ,;ju lr d rmdl' ' .icirnakll'l'll <l. Yat';H ' / ,, kortrrlwr· p;l. 

,.;t" rllt ' i lanniL' lb r iiJ;ninf!·. .\l• •n alld<•lt•,; ,om pr·<>pr•r·lionrn lll l'll an ruintlr• ' 

I'Ht'i)·g od1 •:;lor·a ,:ad;lll il Yil~lar· fi>r \'il!'j l' land. l' i nn t· r rn ;\!l atl ih·<' rJ ti•' 

r,likil l;on:;ll'll.klionr•r·mt a\· l'ilrL'·gr'll vhn illl.-i• 'nl if!'<l .-;kiljakLigiH•trr. 'll l'n 

r• nda filr'LYg.-;kla.-;~ ltl'lr·iHf'nn<i•· Yilkt•n in!-!·•· n ,;amlidig .iämJ'i'll '(' l.-; r kan gö1·a,; 

'i r· ti l'n. inom Yilk<'ll nlildl('li'r ,·nr•J allrn Yanlif!·n ~l för'<' J;ri!-!'l' l. n ilrnl igrn 

,;!;cg~ki'Jl J!i'·ll_ L)· r• nd a.;l "S<•I,:on" Ol'l l ' 'R orln r,·". Yilkil,; lJ)·ggandP si1r·~k ill 

lill ii b i l'iil'!lt·ng<' l . ilr·r• nu undrr t'iir•d ig,;Lillland <' . Brakla~ ]1(11 · rrnl'll<• rli •l 

;:tL t!<•,;::;;\ ;far·t)·,C! nwd 9 Hl., t' ll1. kann nl'l' i l r<' Lripprltom UHlYa r•n ,.;Yar 

kanrrn m rr i1n il< 'n ;mH' ril;anskil ''\\' 1',.;1 \'.i rg-inia'·-L,-prn nl'11 df'n .i apnnsl;ct 

" Nnyago"- lq1cn. bada kon ; tr·t w r·ad l' 1011. Yill;o lt rtYil R 'rO., <'lll. kilnnnl'r i 

dublw1Lol'l1. ~l' ''< 'i a l.l'oLogt'n•fi•' '' Ö\'l'r' ' 'NpJsnn". ,.;om lilgil,; fiir " l•'igJ 1LinC"· 

:-'!l ip<'. rrl\· isa all ilrssa iir ll <k L\·ii fiir ,;la "J'Iu,;·IHI• •r ·k••d " ,;Ja,:·s](rpJ•. ,;olll 
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]J\ . ~f'·[,; l'i'il' fiollart l'i'kr· ".\~·alll l' llllllln" llt·.J r "l , llr'il :'>/r•l,;"n" de ,i,;J il ,;1 ;1'-' 

,..l,cp p<'ll för'<' " llrl'adnou ." ·.J rt· .-;la[JI'IIagda J00:J. /1 •• n)-a. l';tr'L)·crcn.; prol'il i1J· 

j 1ell. l!lika allt, lllitll •lrillill,; .-;t'LL - alla Lrippt•ltornr·n p l<lt '' 'l '<llk Ji i rul. dt•n 

entla ·,;k<tr·stt• rwn eranskil l;rncrL ;rU,•r·lll. •H·Ir tn~llan d•·rn <'Il. pirgotllikn;ln tll) 

11 1lpll:·ggna(!. inJ ·:·n JIIll~Ulfi P ulika knnlt'1Jllanli i ~",!..;· nin~· rtr·. t ~:n Jl ill1Sat'f.!'i"Jt'([ t•l aY 

:ij6 nrrn. tjorkl •• k omnilmnt•,; . m en <'lllict·L l'oll!gr·;tl'i• ·r ·na ,)·n ,•,; nagot ,;l;)·d :l 

1n f' il (' bl "•IJllig< '.-;" i l'k <' Jinna.-;. l~ <' llll!ll all gr·rrt"l"'ra 11· ·1 '"'ll'il ;rr·l i ll •·ricl 

[i'lriiL liill' nwn "'·.-;,·tt all llllilt'l'l·illLii •·ldl,•ilnin.g•·n '" ',Il rrnil ,e!all L11·an ::t \' ::tll 

Jdm· r•,·;t kr· rrldl!rk ;lr' i al;lr ·;r <kl en il\- l'ar ·[\· ~· ··1. 

1\r·.y ssar•t• nt ctl l;anor tt 'l' i d11hlwltot·rr . 

1·: f'l, ,, . d•·n d.i ii i'Yir f' l \'i l k<•n ~ i r· l•: rr .-;k n 11'1>: ,.lll'fllll'l \'i ,;;td•• i .-; i n r·i l n i ng 

till ":\l'l~ o n" il l'L llilll lljJjJlif ,~' ll' i ]Jjll' llor·rw l l' i ir· •1'(11'.-ila g; ~llC(i 'tl r;·,,. ,;,jijf!'il

\'ll'li ·t ' lll'itli :cl;;r t'ill'[\·g. iir· il<·l anrniirknin,g,;y'lrl Hll d< ' ll\' il kr·y,;,;arna a\· 

· · 1\ cnl" - kl;t:-;:-;~·n komn1a ;d l !'tir·;~ :-;in;l K ~(l. :. l'I tt . knnont•r· i duhl)r 'l!t JJ'n . 

Enli .~l IIJlpp irt•·r· . ""rn "Fif!'l ll.i n!-! ,.;Jtitt< lra.J'l t illgii n,c; lill. ko1nrna tk att i 

deltn lr ii ll:-i f'l'll d,-• (",, .t' t'll'~if'f' ;1:-; ; t\" df' niiii ' I' il;;:an~l.::: t kr~-~~;u·na ··p,,n~arnla" oell 

··,.;all. l ,ak<· .r:it)·". ,;La]"' lln.~·da l'lirl i il•· n YHI'. Yilk:l t'<l III 20., e.rn. k;llli!lll'l' 

i [\' ;L <IIIIJ!Jf'l - IH"Ir l\it l t'it•l" 'l lllt'll . Il •· •·n cr• •l,;l;a t';tt'l\-~·l' n diit\'il ,;;llllrna lw

~; L~·ckning :'Oill dr •n l'l'an:-;kn .. , Hli !llt':·>nt•" odt t!t' n ilalien~k~ t .. Tn-· nltJ"- I~ · Jn ' n. 

m<'n jnpan.;k il Lti'[Yf!' a\· ":\ar·lri " -l;la,;,;,•:l .1r;t \'; t ~~ :W. , <·rrl. l;an•tnt•r·. Yilkas 

jn~Lallnlirlll it·l;t• •i ir· IJt•k;llllp.i•ll'< i. Lrr J'IYiirn.;;tr·till<'l 'it •l \'ill ' i <' l';rr·. Jr •· •·ng<·l,;'kct 

fnl't)·g••n fa '• III. , •·rn. kiln .. il• • anwril;;tn',;ka (i / ~ .• t'lll., il•• t'ran<::il ~ ~,7 rrtm. , 

<le ila l i••nsl;a Jt 111. , l'lll. ol'l t ,;,. ,jnpan.;t. a l'l l "l;iint anlal tt crn. kan. 

.\l an rar ''.i :iiUla allt t'i'•t· ,;lo r· t.illi l till il •· llll illldtrnli1-':il II•Jljlgit'trt·n n 

angaP!l!lt• t!t·:--;~ " rrnt!er h~-~~'!-~·n; HI ,·nr·;l!ldt' ra rL:·:~·. t'Jnt•d;.tn dt · it'kt· ~it·n o!Ti 

cit•lln 111'11 tk 11lik;1 il 'tll irali t •· lr·n . d;t il •• lilti\ln il•·r·a,; prrlllil'l'!';t:J.r li'. il' l;l' an

~nu·a ·t·;·,,. ilr•r; J:; ri kl if!ild . I JI'I iir · il\' ,.ikl all ko rnrna i lr;w dl'lla. da nwn 

j iint ror· ,;, . n ) 'il l';\1' 1 "~-'.'''h III<hl; in •·r· i . l)' ••ni if!· l "F if!' ! t t in.~· ,.; t t i p,;", l r a ,.n <k 

e n gl'l~l'" ·t'nl'l)'f.!• ' ll !lll .I HIII l1il"' .. d•· <ll ll l'r ·i k;lll.;l;il Jllll ,IIIHI 'likr· .. d t' i'I'.Hn:;ka 

t:lo.ooo l1kr. 111'·11 <h' itali<•n,;t;., il'k<' m ind'' '' iln J~,o.nno ;Jr kr. - dl't .-;i:iln'iimnd8 

<'n krni'Uf!'Ht'< ' d ri\·kra rt ii n naFon~in t'i'•r'l' hli\·it in,;l;llil'rail i na!!<rl krig,;

f~u·L))'' · " ll fltll l" it'k <· undantagen. ,;ortr lt<rr· dl 1\Ta ,c;'<lll!-!'1'1' ,;et slorl il <' plac<'

m C'nl. l·~ nd;J,;l dr• nntrr·ik;tn~l'<l f;t!'[)·.~··n l~e1Y<~ knn,;[;tlt•r·ah.; Yill';l kll tblt'lll'

radl ' .l'i"H' Jt1i!..!;l t'}. ·l'l\ !"\an~·;l. 

:\'ya lol'fll'di'at·l.l'!l· 

t·;n inll'i',;,;anl lii\·la n i rni •ndr' l' l'arL)·g,;lyp• •r· iir' rJ ,• n. s•Jlll ilf!'<' l' rrrlll 

nwl lan Frankri kr• o el! llil li<'tl Jwtr·ilft';1nril' t' lo Il. i l.i lcdctr•'· l l <i l i•· n l'iil'll ig

' ·Li111<i <' rlllliL'I' I'CII'I '!-;·ar· nil< ' ;u· l r'<' a" .. t,<'o nc" - 1; la,;srn p a ~. IG:J l on,; oelt il~> 

·knn p ol'il l•'l'ilnkdl;t• S\ 'cll'ail c m•·d "' '·' H\' ''.l n.,grrar"-Lypcn ·pil ,,:i:,o ton,; orl1 

:]~,. , l;rllljl. Yl l< ' l'ii .~·;u·r l'l t ,;i<''-'' l'rilllliil ilr l agd lllt'd il <' lr' l ' f;Jr'[)·f!'rn aY 
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"Bio;on''-l;la.ss~n il\' \'ilk:1. LYa n~·Jigen lagts pa stapeln i r.ori cnt .. \lerl ett 
d t"plarem en t på 2,6:>0 ton s oe.\1 ;{G Jznop s l'art ·~amt en liestyckning a Y :i- l \ 
, . 111. Jzan., z 7:\ mm. kan . . oc.lt ·srx .torp cci!Juhrr lzomrna ticssil fart~·,g· fi\1'
mr"lligrn Htl J•liYfl dt• stiir,;la oe:J, -~ la1·1z as t lwslyrlzactc aY alla Jlottiljl cdcH't'. 

Bl'lräffantlt· jagare trmlt• enlig t nu Jö,·cligg::\'ntle uppgi.fiPr jnga ];unna 
mäta ~ig .nwd <le c·ngclslm ".'\mazon" ocll ''Ami!JUscad e". "r\mazon" är 
nilg·nL sli\l't't' :i.n "Anlhuscfltl(' .. ( J,JJO uc•lt 1,2 10 Lons rcs·p .) mPn j1est;cck
ningcn :1\' '' n t'I1L ·kan., 7 2 prll'. kfm. oc,/1 ']([J!·S]ll'ULOI' s<Jml sex tnrpedluhrl' 
ilr lik il a "lada I' <Jrt~-~~·n. :'1 /:lskinrri<'L ·ulgörrs <lY BI'O\\·n-Curlh lurJJinee: 
masUnsL~Tkan :lr :innu il'iil' ofTentl igg, jol'd , men dl'n lwrälzn<JLil' farll'n il!' 
:r; J.;nnp. d. Y.:-;. en kno·p .nlt'J' iln J1os nagun annan jagilJ'C. B1·~·ggor g,iot· ~ Ll 
./!PIL uclt ·lt alld aY stå l, ltögre J'riiJOnl uc•/1 lförilälll'liLIC JJci;Y•:tmlig./tetcr oni
IJol'([ ii.ro JJiancl dr ,J,u,·ud:>akliga ut.märl,anclc dragrn l10s drs!'a f artyg, som 
;mtRglig,'n komma :tt t ligga till grund för Ilen rl'.<ittning~IJy.ggnml flY ja
gan• . som komm c1· alt JJOr.irt ·n,:i.sLR [u ·. 

L· n derrätte l :;rrnn lJC träiTanLle ·u-/);tbJn·ggnac/ ~l!' o mag1·-a. 111 P n an mii.I'
Lt,; hör all Japan nu ,Jlal' rn grupp a Y ä Lta s tora u-J)alar ml'il en akt iotb
t·adic, som man uppgr1' nv:a lillräcUig .för rlem .föl' aLL gä ÖYCt' Stilla ll;t\'Pl 
ndt Lillillnl"t igen ul an J'iimy~lsr :tY :IJr:lnslrfOI'!'ådct. Alztiun_,;radirn för 
dr stö1·sta amerikanska U-'1Httarna u.ppf!·iycs Yara 12,000 mi/r,; ocl1 dc sägas 
,-am i .~ tand all gå iiY€ 1' .\ll rwlcn otol t utr1· ulan ·komplettering aY lJriinslc
J'<irrJ.cl -e ller l1jälp u\· nC~J:oot slag. Den I'Dt;l'blm :\ l har man pasUU:t l1nYa 
,.;nmma l'öt'Jlllt'l:t<·.a. 11L·n lzan .fiirillliHt unri l' l' Yalln ct i hå nn./t ett !ta/fl fi~·gn. 

England. 

I len z d cnmiJcr· tllilz cinnagaYs i l'ortsmolll·il alt "l/tr lln~·aJ ~Jarin.e s" 
r. d. kaserner Yid Porton, Gospor l. skol;t taga·s i J1ruk fiir en n,- sl,rpps
;c:ns,;C'kat'. 'Yilkcn tl'ilr namnt•t "St. Yinel'nl''. L'ndce många f\1· utgjorde det 
g-am/cc linjeskrp,prl ·•,.;t. \'inl' Pnt·• cll ,[ ramlrl~ct andr drag i Porblnoulll's 
luwm, n u·e.st del anYällll·~~ som liYning>Sf•nrLyg för denna stations sl;cpps
gossekctl'. ::-\>är s/;eppsgossek:u·l'n i " '''olle" ( 1-l nrwic•h ) anlades, .JJlcv ' 'St. 
YincrnL'' a\Tuslad. :'\u ./la1· rmc llcrlid "lt·otll'y b efunnits otillrliel;/ig fiir 
1'/nttans ])e/HJ\' Ol' 'it där.f·ÖI' uppl'iittas (/.rn nya kåren .i Porlsmoulh . 

Forlnnkas·rnWI'nn ul:.!'jorLI~ umlt't' mänga fll' UlUYUCikYat'ter för i'orls
lllnulh sd i>Yisinn cn a\' "tJIH· Hu)·•;tl :\Jarine Lig:Jtt J'n,fantry''. lHl ·,;ammansl•ag:
ningr·n m· ''tll·c :Royal :'lfilri n t· Arlili l'l '~-" oc<l1 ''Lilc Royal .~/arine L iglht In
Ltntr,·" iigile ru1n, flyttades ilögkmrlercl till .Eastny oc/1 serlan d ess lt-aYa 
Yol'lnnkas·ernrrna ~tiltl obl'~a~nailc. \l:1n anser att elablisscmentel !ucrl 
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<kSS mctn.g:l idrrdhplah•·'· J:LmJrar ~ig s~·nn••t·lig l 'll dl fih· fGr·iiiC'·gnin).(· a\· 

~l.: cpr~:;gos~aJ· 

E /L fCJrt~·.~ '""'11:nwr nll: ,·uslas ' "''''' r:u· n;llnuC'L ... ..:1. \'int·,•nJ" Od 
J1Jir anl<Jg li gen l'll mind!''' .fa1·tyg [i'll' ill1i\'ci.n rlning- ~om lf'ndcr. .\lt•n illl'l 
far t• n stol' 'llt•s:Hlning. t~· enligt lll'Uke/ irw lll .J'Ioltan komma alla <l lT it'l'-
1an' "rit all/ manskap ,·i d karl'n all upptagas i dess munstel'l'lilla. 

1'1' /11• \lnl·ning l'nsl l '' dr•r·. 19~ii. ) 

l 'nilful'llH' n l'iir fio llans niTit· :•rart· l1ar nu Jnr lr« l,; "' liJJ\·itla. all. d1• 
niika kårerna >'iiesk.il,i-as mrdebl ulika ifät·gad• · kkidr~lisl<'l' 111('1/an fjl'ad
ll ukrlzn ingens gilloncr. ,:-;ii i u nrJa lllm:i,·kc·s 8xucu Live ·offi·ucr,; därigenom 
,,[t 'li r ick e ~WtYa någon sil,r /an khitl l's/i,;l. /·'ör iiVI'ig-a k [u,rr lln\·n. kl:irlcs
Ji~tcr n a l'öljandt· ,fiil'g r r: 

Engine<' l' r> ffi en~ - ·f>Ul'ptll': ~ft•dical o ffi,!'<' l'~ - skal'iakHnSI·öd: li<'n 
Lal o l'l'il 'l'l'~ - urangc: .\,·rountan t ofl'il'l'l's - Y i l : ln sLrut·Lm·s or·tlt f'uhno/
maslf'l'~ - J.ju,;ll/a: "'"'-iJl"Tigltt o!Tit·r·rs- gm: \\·anlmn,;J ,·rs - J;Hl'lllnsin
hr lln l: J..:J·,•t·te ical ol'f'it· rr~ - mör·J;gri\n: OnlrHHII'•l ' nl'fil'l'l'~ - lllÖI'k./Jiil. 

•"'HYHI anti .\ f ililar~· Hct·ord Il nn\·. 102li. ) 

l 1/wlllllal'nn Jlil r:~·pi·rn tt'öeelnga,; nu stora l'i'II'/J iilll'ings- ncl1 ut,·idg
ningsal' iJ rlen. ''llll' dan ön :ir ulscrlr/ till all ,/1/i\·a en stnr ''ng·cls/; •flolUJas 
fiil' ~~· tiii,.,lra dt·l •· n aY .\ledt•Hta\·t•L 1-l amnL·n i l·'nmagusta. tlJiil' genu111 mnrlcl
ring s·il djup, all tli'n /;an III Otta~a •·n d-f'l a\' ~ l eLle/.lia> \'Sl's·ka: l t'l'ns slor:t 
slag"k,·pp nl"it d <'.-;~rtlum k<illlill1l'r tlt"n. att crl~:tlla en slot' flytclocl~a oel! 
Yarvsanläggningar, Larn.aka, rl en an dl'a l1·amnrn pä r;yp l' l'ns vils/;kusl, är 
,\\·ser/d som J'J)·gslation ot•.IJ •u-b: tt."llas . . \vt•n JmJ;tr•n Yi>tl · ~ l urpl!nu, sum är 
iippcn i l'il;tning 11l1ol Hl111dus ucll d• ·n grd;i•,;lk;L arkipt•l:l .~··t·n. kc,mmre all 
annrtlna:-' su nt ll:t~ föl' \.;r·y:-.:·:.;are oeli n-båtar. 

l il •: ubc~lll' ' l 'ageszr'ilun.:-;- 2~> noY. 102ii. ) 

Alll'iral Cuming- .11ar i dt :w•J'i\rantle lll'll'•iifl'andl' Jln/lans linskan om 
d t ;-,ge t fl~gy;i:' t' nli <' ~ llral f.ti/jandl': 

En drl rii'Lcegiflcr till ,f/ollan.s ll'i\nnån "'·ilHl gjorts und'''' d el ~ l 'n<J~tL' 
iu·eL, m>·n floll<Jn ill' cinn!l it•kt' oiijd llll'd fi)·gviist'nrids org;lnhntion. 1-!ur 
utm:i,,kt tll ·L' Ai1· I<'·O n' f' Lin m ft Y;)I'R Ol'll •l t tll' :/Jt't'Ptltl drn cil' aLL i krigstid 
fiir st· •flnltan ll!C'd s.kirklig-a 1'/~gplanl'iir:ti'C oel 1 g•llla fly~plan, an"' '' t'lotta.n. 
<ltl dl'L il'k>L' :il' !'iii' jj:lnstr n l:imp/.igl alt ~b:illn JIYg•planfijral·r·, som h/i-vit 
llllliltladt· Yiil arm0n. lill J'lnl.l:-tns r;;, ·.J:ognndt'. \':ld .t'lutl:ll1 Cm.sl;cu· :ir aLL 
l';t ullii/da sinil P~na fJy .~·piaD't'önll' <' ""''' ;fn,;tm ·dem uml·t· r Yitl fintlan rå
dant/ r• ·fiirllall<imll'n. llm Yi i r,·anllid,•n f:t I'J~·gplanföl'al' t' , slhm liJJ:Ilöl'-il tl11' 
Piel'L ;\il' r\1'111 Ot',/ t dl'[ :t/1'1' IJ/ir· kr'if-!· . . ]J•Cot' Lio•n amil'a/, s0111 .för JwLllcL ö\·rr 
flo/Lan. llt.i'>\-;t d••ll:l ·1'1':111 l11ft••n. Yi/1;1'[ sklllle ,.HI':t 1'11 ol'!'il(it't/ fi\nlt-1. 

11aiJ~· 'J' ,•j,, ~-l'Hpil '.'~1 1111\·. l~ J21i. 

Tidskrift SjuL·iisenclet . -l 
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Frankrike. 

T Litl.-;kt'iil'l<'ll Lit t' ::\ll\·ai Ltnd ·\l i l i tal' y HCI'l>l'll gi·ll' tl t'n !'rims kR mnt'itt 

c:-;pc t·tcn .1. B. tiauteeau följand e ullaland·~ bl'll'ii.l'f.antlt' dvu i'l'ansk:t Jlnll<m: 

Bland. d·P ·fll'Sak·Cl', som ~lidt'aga lill aLt i Yiss gratl minsi'Ct tlen ny

<l:tnrrtl c i'l'ctnska tiollans slt'itlsdn lt· . .Jllitsk >tll :tn tilltnii.ta den kotnmttni:i

tisk<t ]lt'O])<tgand<tn den s töt'sl :ct vikt i all s)·nrwrltet snm d'' un1:)a. "I"Lnnig:t 

rl'kr)·tr t', .som LLtgöm tflt•l'Lal c t a\· \ ' :ti'H mnlt'OSI'I'. t'J',iljttda rll itlt·alisU YCl''l'

salllllrhfiliL föl' soYjrl:s agcnlet·. (lt-lt ,-itl<l't'r ll'iint fnlbldilol'na .. t't'lllcs l.ai 

L~ ttCs ) allt ntrt· .rwlt lll l't' lt ·i'lt·tlat· r;·,l, socialhn1 orllL lilillllllllni:im. Bland dt·· 

1~0,000 m · stalen aYlij nadP lill'al'na Cil'U XO.UIJO iipJ'' ' t ansluln:t Lill stH'inli ·s

tiska syntlikat ellel' 'l'lircningHt' odt l:J ,OOO ilro lZ1>11lllliitlisLI't'. U rss:1 nihl::tn 

n! roliga fakta or.ll si l'f't'nt' tala f ii t· -;i g· sjii.l\·a '''''il ,]WI'ilWg-a de tnt·sl IWssi

mislbl'<l späilontHt' 'lW tl'iHI'antl t· tl•·n ft·an·,;ka .1'111Llans I'L·nmlid:t sll'itisY·ii.l'dt·. 

c\\· (! e G,OOO 'Llnga at'JJctat·r, som man illll<'\·amnLIP at' nöt!g:1ls anslillltt Yit! 

fJoLlan, äl' större delen anifrätl a\· anli-p:tlriolisk:1 kii.nslot· rJI'lt ulgi'>t' f'll 

YO:lxancle fm·a >för slri d ::~clu glig,ltctc n. 

:IIrn fosLeelantb~i.bkanclc s}iio!TicPL'·HI'r, fot'L:icltlt•t· c:-;,pct·ten , Jigga sam

l id igt i c l' c p a latsidan. All L göt't's f ii t: at. l 11 ppruatHt p<llJ'ii)Lisl;;t ki'ln•slot ·, 

uppYärlm slol l>lil'L Ö\'1 ' 1' deras !fat't)·g lws l'al'l)·gs!Jcsiilln in!-'·,u·na nt·,!t föt' att. 

ubbilcltrr v\ll Lli sripl in era t .m<msk::tp, ,•,lttlt'LI d f' ou p pit ii t·! igH ' 'tnl1y L t• n a ]iland. 

fartygen:> .J)csäLLning<'lr ickr :i. t'O ägnadr alL unt!t•t·liitl:r ·kiinn t•do tn !'n om d et 

mänskliga c lem cntPb momliska !tall. l•;ndast u-:lmLS\·Ilpll<''l l'an sägas ål

njuta sLwbi litcL enlis't cng, ·h;kl JJegTt·pp oc:IL nwximtttll a\· )'l'ke ·,;~i;irl;ligiltct. 

JJctt'läffanclc personalen. ?.len i\. ·am lm ·, J'artYg· sLL,iiYa, miiL bland f lc :l' t·il.n 

(]en kol'ta värnplikLsl icl en o,;k.ilj :rkliga sn1 1'ig:ltl'lr t·nn. tltiingiYna nffic c t·ar t• 

rec!J.igt oeih ,fJ'Il<a clcl Yäl näsla.n omö.ilig.a. viirwt att a,· nku nn igtl Yii.rn•plik

l·iga , •:w vilka mil.nga a!Lit'ig förut Yat·it lill ·sjö,;,;, ·ul.lliltla lr1jalcc tH'Iit stri<ls

tlugli.g.a >!jömän. ,\ tL ,fiircg;l med go LL I'XC'nlprl JWLI'iil'!':lntlt• en lt;l. llf:'i\'!'ll 

Ot'.il sanwl'tsgrann plikt.suppt'Yllelst· i'it· natul'i.igb\is nt'.it' <li l'l'it'Ct'S första 

plikt oCtlt iir ctc t bäsLa nwdlet al l. tl'öemii alla nm•llO I'ti [.iH 11Lt i aklta.ga clL 

strii.ngt disciplin·äl'L ttppföt~andc . Ditm,~i.sL knnlmCt' JJt'•i:iH!ta\'::trcn,; intt'P;;sc. 

säl'Slzitt å fiotLiljer-n.a , för ·den cns•kiltla mannrns [t'l'\'natl. 'il e oi'LCt' kr·igel 

by.ggcta fmnska tfarlygcn stå ieke rrtrt· n:i.gl'a :lll tlt' :1 llrlrilfTande JJCJJor.lip;

ltcL. ])ckvämli::;;lwt i allmiinlwt t• li r!' i ·lt)•girniskt ltän,;,• r nl! e : galll' I<L ··,j ö

björnar" Lyckt till or,l1 ·nwtl aU för myrkeL g-jorb ,ltärYidlag. .\Y51iktcn 

•l1ärmecl 'i i t' n <L tu rJi.gLYis at L ·t1ö t·mi\. t'cl; t'Y L<' t' aLt ta .c;.: t ans l ii.ll'fl i ng pi\ l:l.rw 

1 i el, met1 ol:·cUighis molarbetar dt•n an tipall'inti~·ka pt·npagJnclan dessa 

str,iivandon. P:l l i'tng lid ansUillt uncl eril ()t'ti'll t'innl':' tl·t't gul.l Olll i .synnrt'hl'i' 

inom torpcclnpn c t. .\ .1 ,300 ton~ jagarna t. rx. finnil~ "~' undCI'Of(ireri:tl'<' 

nrth 50 ·koepralrr pil en J1rrsättning av l'tl\ man,. ,, tt -h'H.larna iir antal l'l 

yr·kesuLhi!{l'fl.il prrsonal pt·opnl'lionsYi'S li.nnu slötTC. Jl rLLa il r .föl'lzlaringen 

till att df'L ·felaktiga franska rt 'kl'ylt' l' ingssYSLI'!Tl'el irl"' !tal' m r rlföt ·L s ~ 
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,J:\Ii"'l I'C:'Ul !al, Sillll lllilll klln ll ai Y'ittl:l . .iii ' i:lll,C:';t P\,JJI' tli[iOil f' l'lla l'i'tl' fla~· 

.~·an~ \·isandl' iii'IJ ul.r>t ll Ot' <l f'nlli~·t JIOJlttliit·n inont !'lollan. !)(' 'lla\·fl l'l'<l~n 

nlrtll'iir l e.n .fö rll iillt'Jil J'l'i;J'YLt't'ing odil ulsiklet·n:l •lliit'\itllag fiir i\r J!):?/ 

ii.t•o Jju"a. 

:l fnt·inliutl.c;•·lr•n ll'lit· .1021 UJ'l'g·il'k: ttL''l't'ttn:;ligt'n Lill l.~l! :,.ooo , ooo r1·an{·s. 

~l e n lll'il!.iiggandl'!. a\· iit·lof!,;s[llliont•n i ll od tl'l'llt'l minskad 1• den. m ed 

fi ,000.000 lt't':lnrs O('!t ,;lttlligen .ll~sk:tt ' ]Hit'l-clllll'llil'b d'innnsiZO'Ill'iltillt' Lien 

"amllla llllP<I .IOUIOO.OOO l't':Ult's :<<l aLl ·llllCli-!·<'iPn llt'lillt'ingat!Ps !till i.RO:J.OOO,OOO 

!' l'n n t·,; , ·en l.ill ')'111'' \'ii!Liig· ,;urtnnta. mrn ,;om i ,t'iit'kt·igsnt\'nl du 1·!, utgC< 1· 

endast :~IJO,OOO.tlOIJ l't':Hlt' ·~. c"<llt•tlt•,; il'k•· l'ulll !tiil!' l t·n :t\' tit'n l't'Hn"kn llt:lL'in 

~lUCl gl'Lrn il'öi' :lt' 191:). 

c ~ l arin .!Jt td gt>U•n föt· at· l~l~li UJIJ>,C)it''l' !iii l,:,~:l.OOO ,OOU ,f 1·;Jnl'ci. ölzningt·n 

pa J~ l2,0110 . 001! ft·ant·, 1'iir <H' 1!12/ iit· ltclt rt\·o;ctld l'öt' ny.llyggnadt'l', inne:fai

Lan dc dt• shL:t anslrtgl'n Lill tli' :!', fni'L,gen :1\· !!Ut :\l's progTan 1 \ l.t't' kl'\',;

san· p:l R.lHIO tfln,;, ,;ex :l.'tOII lon,; .!'loltil.ill·l!arl', ltd\· J. 'tliiJ lons .i aga 1·t· . ~~·x 

.l,.l'tll lon,; lt -'ilil.la t· , sex liiJO Lo11r~ 11-.l i<Llm· ,;antt •lt:tnga t·.f·al'lygl'L ''B c·.:11·n " )J:l 

2:J.OOO l.on:;, \fi!J;a alla IJ!im snl l :t i Ljilnsl l ~!:rl ), till f\ il'tligsUlllantld a,- dl' 

ni o tt- lltil. Lat·na il\' .l!l'2:~ <i.t'>i pt'll"'l'illll rll'Jt d,, li11 f·u·Jyu·en "\. i 'l'J' ' 
· n ' - L 0 n' . -.,' l_ 1d'S 111'11 -

gr am .-;nml l il l l'ol'l s·iill.ning >W h)-;,tganlkl a Y d t' ·!t i'al'l)·g·c· n a y l!l2:J ilt·,; 

!Jt:ogt·a•nt. lil 'ci'SUt.nm skola J7 n)-:1 'fttl't)·.g l il l.llöt·antle l~ltli i.lt's 111·og1·.am p:t

• IJ~I'.Ji~s i en 10.000 lons kt ·)·.·sat't', Lt'<' l'lottil,jlrtlat·t· pa 2.700 tom;, fyt·a jrrga1·1• 

P<t J,:>OII lon,; ot'.it !:l Ll-ll:Hat· ) . l allt komma ttLght'trt·na Htl dcln.s mellan 

S't 1'<1l'L )y, <l ,- Yii'J;;t d,l' l'l rs tll iit 'll cillta pil tncll:;n G00- 10.000 tons. 

T ill ~<t lll:lll i:O·a rfat·l )·g ii t' t•n ii!;ning· :l\- .floiJLan~ prr.son.al ert'ord crJ.ig . 

l tlt 'L l:t ,;\·:flt· •ltH\' <l l lll l i·<'l' it t' J~l.2(i ult'::tlli)Cl':tl,; l \'1\ kt')'S>iHl'~. nit> .iag·a1·r odt 

l'yra u-lm i :H' nl'1lt ttntlet: Hl' 1~)2/ komm-a Yltt•rlig<U'<' t·n kr)·ss~rr•. L\'1\. jagare, 

Ll'c tt -. lnlta t· •samt <d.~k ill iga kanonll<i'tlat· a[ll slu pa,;. t\ l an t'äknm· mrll att 

en ökn•ing il\' pei'~Otlfllt~n m ed 1.000 man. •ät· JJ e·ltiiYlig i\1· !!):!/. !<'l ottan.s j)('L'

sonal kornml't' di\ nlt c,,.,•t·stiga rJ\000 ntan . .'\\'llining.sanslageL iit· ökat mrtl 

~0.000,0011 tl't':tll·l's : nt1'il'''t'HL'Ila skola rl'i!i\lla JliHLt'l' !lin ne.11 tkn alhn:;t_nn:t 

kon i}tni'LI'n rt tl!'lwrtl .,;kall il'öt·hiitl t·as. 

:l i an l'undct'Ht' il'·kl' pil lllL IJ)·gga .n:lg 1':1 ~lag.sk<·.pp. Dc tpansmtlf> .17,000 

tons " krY·ssal'lfiir·slörama''. «om ·kulle giYil l•'nmkt'ikt• l'lt hc.,;LitrnL fi'll'stcg· 

llnd l't' nil.g.J':l at ·. l tHt' man ·uppgivit l'iil' nät'\'Ht'anlil'. tl i\ d e ans·rs ilJli~·a alll:Jli,1· 

ll)TJJat':t. \\·a,dt ing·Liln-slamtarcl- kryssaL'C p<l 10,000 tons ii m mu· man t'orl 

sätt:·l aLL •lJygga, t•tltt tt 'U tk l'nl i;o>L mrm,c;a Htllil':ti·PI's :"ts ikl l'ndas t; ii.ro en tlyt·

har ijJ! nl'f nelt i ltiigsla gr·atl ~idn aY dr IJrislrr, som Jord Bc.I'P"fOt'll ;;ii. bil 

lert klantlt·ntlr .ft rle 'lll'itlis:ka ''Gi o l'iou·s·', '' t~ouragco u s· ' Ot"il " Fu t·ious·'. 

Slagskrp.prn :tv "Hretagnc·•-tyiJll'll llHYfl. rnot!Pt'nisr1·a ls Iför slo1· kostnad. 

ll rt·a,;, snu·:t ctrlill<'t'i !tar .c;·iviLs stön·e Leäl'l'~iLk c l'.ili'L oc.lt läJH~'J't ' skoLLvield · 

<leras mn.skin.rt·i Il tal' gjt>t 'b mcl':t 1•konomiskL o~.!t sk)-thlt'L nH;-t !Jomll r 1· (JC'Jt. 

llntlrt·,·:tl. h·n~r:x.pl·osin n cl' •! till' Jgnats om~ot·g~fttll nmlankc. 
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l ' "c;ifLL'1'1Hl .för ku,;l1'ii1'~'·arl'l Ilelöpa si,.; till 2'2 miljonet· rranc,;. iir
l"g;;l t :1-mnar.na. ~:lr~U Il Tonlun. komma a l t sk>·dcla,; mr d o;i\.Yi'tl :<\'itr·t ar l i 1-
lt• r i ,;o.nt lufL,· ctrn~1;anum'1'. 

Fl•nltan,; d'l>'f!\';b t•nd t'. :-;olll p ~l :il'fl<l1'l' Lid •IJiiYil .;tlt·gligl 1'ör~· t1lll'llH11. 
.rar l'll an·,;lac; pa I U miljt1fll'l' fran.:,; !l10it% unil•jum·r l'iit· at' l~ltl(i, a.\'sCLL Lil l 
ltansart•r ot·•lt n\a fln,pl<tn . ,·i lka senar~:; l·i Ytid lll'ri'tkn a,; till 2 :u· umkr tj:ln.;l :~ii rin;.; . :\>·a 'fi>·g·IJast·r l;ommn aLL tll• lll'~Hta,;: BiztT ia , som ,;tral t·.~i.-<U .:-;t'll •'ir ,·FUi;.;nsl, 1; nnun rr <t:lt ·fur,;Ui.rl;.as. Del .fran.;k a program met 
l'i .• r Ji>·gy;\,;t•ntlrh utwl'l;lin;.; Jwr:il;na,; i(' l;t' hlin ;.;t•n omfCli·L furr :ln ar 19:3:-: . 

Fran.;l;a nHtri nd·,•part<'il1CI1L''i I1HI' n,· i igl' n il·rst:'tllt :{0 ,;L. \' illin,; jal;l 
l'lygrlian tA •,;lo tlll;r. a\' t'n n>· L>.l" l ' ntl er .-; tritl .J;unn:t l it· dlPt' l!Jl•P~Ligan 
di'L :tJ!'i'r ia ,;i;; ,fran si na. l:mdningssl~lll på .ll'jul för all f å stön·e fal'l . Fl>·g
krop•pt•n. pft tl '' nyn fl, gphtnrn 1:lr JJll.bfot·matl or.l1 YDLll•nLll. \'.id landnin,_, 
iit ' drl nH'n'ingcn aLLli1' sl;ola .gå n rt l p<t yaU.l'ny>tan i n ~lrltrtr n il\' rl c lmngar-
1':1rt.>·g ;fpi'\.n yil'• l; ~t dr ·ut<lnh ''ill' r •fJl'k,; å kunna tl t• , urn dc uprecra. f r ån 
t' n stal i on i l:1ntl , IHnrla i n~i l11 td l' ll :1Y t·n !ltamn 'lll'il llliY:t 1Jogsr·radl' Lill ,;!rand. _l l :[ii>· \ l ;li l 2~l JlO\·. 1\l~G. ) 

Förenta staterna. 
r. :-; . . \. 

:-'lut'l'<' dPien :n l·'iirt•nht :-;Lalt'rnH,; flotta ko.mrnt·t· all umlt' r Lrc m an ;uli't'~ lid frun il en 1:, maes Yani samld'tl i Atlanten or•lt Kullas 'fan·at~c n 
rt'ii

1
· gcnwn,;amma öYningar. Y i l k a komma a tL ,;Iula m ed konnll incrail c armt'· 

"''ilt tflolls Lt ·idsiiYningar utanfiit• 1'\anangast·ll Bay i maj. enligt upp;;ift från 
.\ l n t'inr.ll'[JHI'LC'tnCn'Lr l. l~ n sjösl).l'ka pa Il örlnt;:"fart>·g fl'i<n "lit e ll•alllc J'l l'd .. oc.ll "tile flc r·l 
lta,;l' lf.on·r·s· · metlfi\randc \lll •fJ,·:,wlan J;nmtnet· alt a,·ge1. fr ån :-;UllaltaY,~
kns l l'n dl'n J\1 .felJrURl'i ot•lt lll'giYer ,;i;; ns tY:\l't iför alt sams,·rka med "till ' 
,,·oulin;.; flt'rl" i rn '"' rit· latli,l;a nd1 slt•nl t•gi:-;l;a OYn'inga1· li11Lit'l' lt't' 

lllån<trit'l',; tid. 
:--:lil la l1 aYsflntl an ull'lll' (iyningar lll1tlr•t' y;\grn .till l 'anama orh fört·-

lagt•r dl anfall på at·m<•n,; Hir,;va,·san.stlalter dä1•stiirl cs samt söJ;er :-;lritl 
m('d "LIH' c,; ,· uuling IlreL" uch " Lll t' con•trol force,;" i Kull ansl; a farYaltPn 
inmm den ga r till ankars i liuantanrumo Bia)· den 1:1 mars. :\led Ilas i Gual1-
t anamo BaY ];n1nmG ,;amll ig<l s tyrl;or att tförcLaga slratrgi~l;a IJL'.lt taktiska 
·:'ll'irlsunl'ingar. l1 ,·n 1:1 .apri l :ngi1 ::tlla farlyg -nwd lln.(l <\nlag a\' ,;Lag;,;~;c·p -
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l"'l1 i "l'ill' .st"uuting fl ,•ct" nt·,lt 11-lJil hdil·isiunvrna lill·lt(ll'il!ldt• "ll1 '' liill.ll•· 
necL" till 'l e" · Y'()rl;, d fir dc sk11la inLt<tlTa tkn 1 llt:t.i . 

llen 1:, III IIi s·l;nll 'ltcla 1· :-;_ ~\ : s t'lnt.ta ... t,llr l'atll '' ,n,o 1,t' ' . " tlt• ' ""'11'1 -
1 in.~· Jll' r t". "IJII 1' ,t'! el' l :IJil St' l'ot 'l' t'·s·· o c.! t "titt' t · >~nl.rol f nt·cr•;; " ) . 'lwsl:ll'l1·tk 
il\. j;\:~ f:ll'[\);· :l\' a\ !:1 i;Ja,;sl'l' SH tlll 111ll~( l'ifl_c; 1:111 l'i>·;.;plil n ;1\·,;;L Lill <'11 ·pi:tl,; 
utanrör :'\art'Hllf!Hlbl'll B;t>·· I J:ir kommn kom:\Jin,·ratlt • ;·,ynin~:1 r 11\t'd :u
nll'n all 11lfuras. ll l't:J.Ijerna i d c~,;; t ,; lritl,;(',y n ing·;u· l;ot1111lll all 11ta 1·iwi.Hs 
efLer s:unrarl lllt'ilGn ,.,,. ,• r ili'Lii!WYfl l' l'n fiir t: ."· .\ : . .; f·l>tlln ;uninli i:l~:u·) , ·,; 
F. ll uglltrs ·nf',lt Crnl'ral m :l}nr Prrsln n 1-lt'II\Yn. IJ.e fiil 'lta\·at' ' ' (iir 1 ::1 ,11 .111 ,··-
l;årcn n1 l'd ltlii.JIIIk,·at 'I CI' i H11stnn. 'lt'\\' Yot ·i; l i. l'l':lltl ~:-: 1111\·. 1\l~li. \ 

l~n rl,•l tll'lal .ittp[>,_,·iJ'i<'l ' •l'iit't'liggH 1111 lil'lriiiT:tnd,· lt:tn;;: 11·rari,·gc 11 "C:il 
l'Hlog·; J' l I H'i]l .. l ~l' _\if1).! 1 LO!l .. , S!lllt JJ!iYit f': trd ir-_;·;-t i !'( ':··qH'kLi\-p lllil,j tH'lL itll~· u;..;!i 
m.:uwt!r•t· niblit :11'. i<;n li;.;·t lit' ' .\rllt>· ·:Hit! :\nY>. i{l'gi sl•·t· llii 1· r n 1 ·t 1: ~.,. 11 , 
f:1t'l :J:~ kn"i'· T.otnla ~n l ilil ' l I'IYg[,lc<n ~~ C:at·alng·:~ ,!Jiit' 1~0 ini 1t·g 1·it"··l" 1'1' 
,;en·.pJan ) ~>< ' il JJO a L'·:x in g·lon . •ll :ir i ingil .iaklpi:Jn. IHllnllpl:tn lll'it t•ltlkd 
nil1g,.,p l:tn. J3r,milplant·l l;a n :ul\'ii nd;ls fi'll' lt'l' :lndam<ll . n :illl l igen o-<·<J.Slllll 
Lorpe'dplan. llt1 11ll>plnn Ol'il S[>:tll<I.I'JII:<n. \'i11'.i'' \J(IIII\hplatw,;katl1•r !wsin 1· ;11· 
Hi ;l'i>·;.;plan i ,;l. tf'. .;tnnd;mlanlai'' l Ii-i, ,.,n, ·tl<lll tl• · t p:t C(l'l.trtd \ 1\. del J) <'i!'l'i\n
sadr utrYnmwt :il' lltllii.il-igl all llll'dlfi\t' <l tl• ·l ,;i,;ln'i'lllntla anl<\'ll'L 1·n>ltd1·1·. 
'I'Yi't IH>>IIt'hplancsl;;ull'ill' 111t'lii'Cit'a,; l' " Hi l'l\ .~ 'lli'lll ,.,.ll'r[PI',·t. '\ · 1·· j·[ l· ·t" • ~~ l -' " . dl\ l! .t fl ' l l l -
nus tYit e,; J;;-u!t·at · pa Il' 1'1\. ·.~'illan ,·al'dr•t'll. ll.'i;·l·tll 'i'llltt·lt1 ·, , !J . :., · ·l tll,· rlnin.g,;plan 

l ,i,·uli't1ani - L"mn~e1ntl1'1' :--:t~ · ·· lt· anri.ll'tli' i t·ll ,r;·,,.,.ti,·:Jc·. """' lt:~n 1n 
lig,•n ltCiil i i'llrl,;nwullt nagt'il ia i;LlaC'···I,;, ·r. """' 11:111 ,..;·j ul'l. ~1 ..t 1 ·: il'l' <tllil t ' d~· n 
1'\'okil •.l'lotlan. r~ ftt·l' :tll lli!\'il l'('ti'ugjorl fi'll' rlollan,; [i'll•:lt •l nin ,..;· i"' tl t' ( > i i i;:~ 
~· Lalttlll !'l'llil. :-;,1 ~TkOI'IHl=-' :--iH~tl'n la l1 ~~illn i n~.:;. •ttt1lll~l· l l ll1\ l ii ~ ' !Hi i~-!"11 1P l1TTl (h Jl t•J\i l
f!·:nlt e•l. fi'11· o-1'1.<1 l'ii l'l'knt tllll and f' ncllllll n'iil'ii11tlt • in~a,· :t !':1rl"f!' 'n ,;;llt11 l'l':ll tl 
:l.'.alliL tl r l annt:irkn ings.,·;j,·tla sa.k-fi',t•! t:tllantl<· l. :tll ""·.i d :inn 11 it-1;'' ,;J;ild 
larrltgl>>··f!·:; l n:'tgr1l ,•ntl:l fnrl~"f!·. ;~lll i i·l\.t'l 't' l1s,.; L i•tllll1•·1:-;,• 1111'd Y:ttl illh """ 
1' r•dan fiinnl ii t· :IJ••k:1nl. :Jnl'iit ·tl ;~ il ,un ri·li.ia ntl '' . 

.. . \l 'l ' i llji[Jiki:t,; i l\';( jll 'l'illl i t•r. Yi llil ' l' >il' il Sll/11111111'. [ 'ttr i> ' l' dl'll !'i'>t'l' i1 
h·OI' man,;l.;1pl't i IJ:It'·:~t·l;t • t' lll' it !Jilt<idt •l' Yi tl JariY,_;·,•11 s ,..,,.l'r,;\·n . l 'ntl er 
~unnnnl'• ' ll ;-;-ar· !'lollan ttl ]•H i)yn in.gar. l :f•tl l. :--=.Lt·Pll'~ lH·::;l\t'iY·l\ i ll ,!.;' pa ~"'" 
i>·p i · !; kl'i,_,·,.(l\·n i n\!1 Y<l l' i nlr· r· ~.· ~.·.·• tJI. L~ 11 ! 'l ' oc 1 l' ll tlt'l a\· ·rJn ll an . .;ad ,· i J:I!l, I'1'-
]H'C:'I '11L t' l':til l ' t'll :ml'nllaniiP ' 'kapil:tlisl i ,:,l;" floll:l. gat· ul ~ ·, l i nlllli-l 'l' r;·l l'• ' 
tl·c ii\Ti,.,·a fari>,_,.l'lL Yi !l;a _,;kol:1 mö l <e den Jlit'l'D lill ,;jibs udt L\ · in ~tl d•e n
;·.;unltlla Iii! slt·i tl. ,·ilkt·n ttl'iil'·i i 11d t•t·ligt·n ,;lulat· \iii dl'n ,;lsln1:iu1n·t1 ;1,.;, l'i'll'd,• !. 
,\II:J. :i'·u·l ""''" ·'ll<'l' \' '.rtl ' i · l '' · l' l · ' 1 · 

r . ,. ~ • • t (l t el!{ ' t' l !i l tUllll Il( ',) t \'( ' i-!·1 : L'II1gt'!l litlt'l' fdTt·!llli1.!'!...!.' i"•l'<l 
till 1'1 l ,j j 'III i t•']-r• l' l. l · f... j . , 

' ' Il l ll:\ ,~1111 ' III' 11 :;1 11t'J1 ;tij ;1\i:t il[l ' l'kllilllll i i f risi;;1 lll 'il 
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l\J'~•a. JIJ!and_ ayiJ J,. ~ - L~·:-~ ~·n ~fur · Jni;.tll!'ll~ n i r~, · ningarnoJ aY en "langTL·:-<a" ;-;111 ll 

Yanli::;e n I"<U:ar i f)Ta daga r .. \h'n e 11 ,;;u lan ~J i <' \. <'lll<'l lo>r.t id t thlritt·•J;J l ill 

tio llagnr. 11 et.ta ,·i:;w le ,; ig t'• llt ••li'L't' l.id ,.at·n t' (lt' ,;[ror pa-ft·,•,;Lnoins pa ]Jt '•d•·

'lariat<·h J;c[,;,;a. Ul'it Lio-Llagctr,; <''.:]W<i iliutl<'ll alii'Y ,;J;,ar··pl klan<lraLl. 

OITi<·t·rare ol'lt <li"t'i]tlin ltad e oek,;;l lwfttnnih i'oY<Tflötlisa i lJobj <'

Yikerna,; ögon ut·.Jr ti l' l'öt•,;iilzk .-kölll •flul l an u·Jan den1. ,\kn de rr.rorto 

" nart aL L cLL sc\tlanl r,;:·:;km i<'J;•e l;untlt · lilliirm J>aoi. l·'i'11· a lL <'lllel.lcrticl ~'l 'in s·

~;ft ,,;yi'iJri·gd Jc Lr n aY ;1ll at•·r in t' iim nl'l'it·r·r·;lt'na ,.i tl tl'k>Ltan lllJ·]Jtt'ann J"rf!· r·

ringcn Ya< ! :-iOI\11 !;allas "\komnw ntlir·ra-nd l' persomtl " - <•ff kt•nu·t•, lllt'n lilz

snm ·far LY g< ' n untl et· an naL ne~rnn. l ,,.,,,L ofTi cPrar<'. ""rn ,J,.l\·a lwLilsridJ· 

I'Jlda,;t (Jl! I IIi)'OI"ti, ·".ct\' IJS i[•ÖI'I' t t LJliJ<inin,~· lllltil'l' i' IHiil':-il ,< ['Y Illilllcttit' I'. ~I l 'ti i ).!.P l' 

,;jijuf'l'icet·snblJiklningen ,-, •x at·. 

cu n1. :-:terl c otnnämn.tl e ih·•·n Li t• n trtiinsd fritl ngat· ,;otn aY olika an

l crlningal' ~·ö e•P lwtnnwe .i r,· ~k ;t f'lnll.an. 

~l'll.ll ' i grn sadr •Iran .s ig Htil\'il. Icltt <i• ' ll IIJljJl'itllnins·,· n ~i>LL srJ\·j cHJ,Jll iln 

,; :wnolikt alliri .~· luttnrnwt· nl·l t't'Il·ii. il'o• n ,; l )Tk<l. sil'III <i< ' ll g<l·llllcc hat•i,;Li,;kct 

fiollan Jw,;all. ' :\ cl\'al ;lntl· .\l ililitt'Y l l o•r·ro rtl l( d<'t' . .1!>'2G. ) 

Turkiet. 

l.' enlr ol'L-ntt'l·d i " l. Snzait'.(' lrat· <tn fli rt r·u ll,; li['J•Llt':l!-!'<' L it-lt rcp at'l' r a 

z;lagkry~"iill'~ ll "'L>cwllo·n .. . H.i Ln. ingax ,('!] r Il W kria l t. i l hllantktltall~l." <W :-IL 

NazairE'- \'ct i'YCt. •Ill t' ll :-}itlYa ari H' I1e t s·l;ftll ubfCtrn,; i KonstQn:l.inup cl. AH 

ilter sii ~l·a slat;fld')'SSili'f'n i sLriLNJal'L ,;kick l;ommcr :1H tnga l[mg Lid . P an

norna o!'!h tnrhin·tnaski n c•rit' t tan·a grno.mgripanclc reparatiun. Antag

ligE'n komma m i1.ngrt nl.ii.n rn l,•r,; l id a1Lt <'nl'onlra·s ltiit 'tf(it' att tl uma etfL('r d \' 1 

].> t'Ogmm. •,;·orm uppg.i o l'l ~ .rc,r: at'IJdrLs ll t•ilri\anil c. li <t s.Jn.gl.n ·ssaren ::tl<·r· 

<Hte~ i Lj ilnst. J;,!ll t1 111r df'n ;t J.t. uUm F~m J:i'webP Y;!I 'il rk l. kt:a'i'loigast c t'rtr t."·-

f'C't i IA'Yalllf'n . , f\an< l. anil ~l.ili • tar·:' n, •c·n etl '! '< nr'" · t!J'!G. ) 

Innehåll 
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åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter. 

Slt·ateni rwh politik. 

J·'jnJanth t'i'tt ',;\'ill':-i.[ll'lllli Clm 'OC:It J'ur~Yat'·SI'll\'isi .on c ns JJdiinkanli c (S\·. 

_\[ il. T . !t. X/ 21i ) . - f1 r r Opcration s!!J cfclil f Or li <' n Korclscckt•i cg (M ar. n. 
Jr. 'IU:2G ). -- \'ik Lif.:·f' <liwrg.r n~ c t· i land- og .s.i Vl'~trategl (N. ' l'. if. s. Il. 10/ 26 ). 

- JJ r r· A ll f.IJar:t tl t• r· fr·ansösi,;cile n F'IJn l. tr ( ~lat'. n. rl1. 12/ 26 ) . _ Das l~rgcb ni~ 

der ( i('!l! fN ;\'hri"t;;[lin·gs\·t ·rlran<llnn.gcn C\ l ar. H. 11. 12/26 ). - 'Ph c casc for 

U!Je l'i1]' i l.R l ·s!llij>. l P. L.:-'. X l. drl'. :lG).- T-li P ,JH·nacl aspf' ct nf mtt' Pac-ific 

prob'IPm 1 P. t ·. :-'. "\'. l. jan. 27 ) . 

Taktik. 

Tn r J>{'rlnsk:··J,n ing rfr·a <tcrn plan ·,"\'. T . r. :-:. Jr. lOnG) . 

SliPp ps h.Y!I!Ill <lllskons t O<"h masliin\'i\scnd~. 

1-'ra do• sPnar<• mfJrlclllan k scks pt'rinwnt('r i H amlll.ll.\" ( :\. T. •L s. !t. 

.I0/2G ) . - l slJn· tnntl e l;ls lfart:·g (K. T. 11. 12/ :lG ) . - :Okii>::;darn,pma::;lzinen,: 

r cnaissanst• \ N. '1'. f. S. rh . 10/2G ) . - Nagra n.yaJ'C kol1'sl11LikLi oncl' a·v J' o l ~r r· 

Di-csrlmoLnrc· t· . (T . T . Ili<'i'. IU2G) . - Sk e pp~ll:· .!:!if!'llac l sbPkni;o;k lösnin·i!' a,· 

Yini t't'll'il fliiJqll'nlJl<' IIl <'l T. T . >S k c ppsh. 'l/'2/ ) . 

:'1/ a \ ·i !t ll liOII . 

C:To:;kO J t - 1\roniJ• H"~r r· 11 . T. r.:-'. d c ~. 2(j ) . - ~\lodrrn Itt d ltods in ~ooa 

'<l m! <tir Ila\· i~:lli"n 1'. L·. ~- "\'. l. .i:ln. 21 ). 

L n fl lit' i!l s li OII SL 

.'\a .~Ta ~:· n · J > llllklt' I' riir;tnde lnf'lslrid ('n 1\. \ ·. ;\k. 1'. ii <'L' 2G ) . 

C: o tll J iill' ~tli\ · ,. nn\·;11 dala for llt·t ' l r·~'aly tHl\·i,·,; J>. 1· "·x l. jan. 21 , . 

li ar·d:l.tll ' iil'rfiilll·a.c:·,•t l !l i ~•- I~I G ( 1\. \ ·. _\ t. T . lli'ltilfl c 2/26 ) . 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
mc«l«lelade g·cnom 'l'h. )Vawrinskys Patentbyrå, Stockholm. 

Dntum l Diarie-1 
num1ner l-ppfinningens art 

-1f ll - 2fi 21 Jt j /2:) .\ nor<lnin ,c; Yid 1:1\"t'tlt•t· fiir ,;k.itll\":1[11'11 . . \ / ', .tt ;< nsk 

Hr'-k' lritTc l -,,·ndikat. 1\iipr n lt;tllln. 

4 1 10{:2:) ,\ ,·-tr, · rkoranrJI'I I ni n ~ l'iir ~anun a n l;op pl ad t• llta~l;i n gt · -

J l ' l 1 -- 21j 1787/:25 
2112!25 

18/1 1- 26 4710/20 

2iif ll - 9('1 -'l 

2G34, 24 

;)!l65/:H 

6B7/ 21:i 

\"~h· t•.llt'l' d,·Iitkl .\ / ', lt :t:k•l; llt'k,·Jri!Tf' l -,,-n<l i-

kat. J\ijp ,·n :l~: tmn . 

;\ll (ll'dnin .c:· \"id lo ~f)'lll' . n. c:. (o•ill,;on. ~andl'ik('n. 

' l' rnLlr •l\"t 'll lil. ()IJf',; [ r•l' Ht·n.uk,.; .\ !t- . . \111 11,. l'al11 .\Il<<. i 
::'anl:l Clat' :t. .\ . F . ~ - l 

~~jl;r•t··]lt'[,;annrrillill,'!' Y id L' ithliidl'!' fi .!l' fl,·t an df' 1JI'iin,;

l r•. A B. llt·t• nii't'. Ul t i t':1 gt1 . 

. \\· LaJq~nin!-!::iil!l!l!'·l !n i ng d'lil' tll,j {·l.;:an nlll' . ::--:,ypnsk~l·~ng-

r•l,;kil .\ l in<'l'itl'()l:it· Aldi vlt ol llf!'l'l . .C,[tJt:ik<l l iilltt. 

~\ n.~· Jillllll l 'lilg~nli n g l'~i;r d't';Ull:-il~lhlnin .!.!· a\ ~l(lg':-iJ t ii n cl 

:Hli-'·a il\. :!O nlm. rwlt diiri·,,-,. t·. ~r ·llmidl',;rlw 

1-l r· i,;,;ilnmpt'- l> r ,;pll,;c:l tnf•l m. Il . Il.. r ;a ~,; r l - \\' il 

.llt'ltn,,llöll<'. 

~l't'I ]J!Joilllr'l"1. .1 ·: . b;_ \'llll T i'll. l~iilr• , ll <J I' , S·-

! \Illll 'rl11'i ng \'h l lll .fUI'r:tmJi'll'al '<' fii·t' at'tiii PI'itrJii,;t'l' 

lllt'rl f' lril'i ir·,;t'r•l;,-1. A. B. BrJt'flr,;. BoJ'n1',;. 

2/ 1:2- 2G 40:38,25 1\,·lnt LLen,; <' il'kttlaliu n,;anortlnin;t ·l'l\r nlnmlw~·d,;mo -

1Gf12- 2G Jl2lf :25 

l 
1878,'2G 

lflt'!' l'. .lolrnson Ht·oiJit•t',.; l·: ngin r < • r i n ~ r :orp .. ' 

~·flutlr B<·nd, _\. F. :-;_ 

All llt'tiniug ;·id Hl'·l'y l'in gsmt•,l;ani,;ril ·till illllOtll<\li,;k:~ , 

• f-'<'l·rär .. 1. 'I l . Bl'O\I·ning, 01-'rlt'll . . \. F . :-' . 1 
T idri\r ,fiit ' [J I'(t.il'U i l<'t'. ll ·llcini,.;clw 'llctnli\Y<t<ll' t'll -

'lnd .\ l a,;!',li·i nt•nfa!Jr ik. J i(b,.;Pitlot·I'-Derendfll ' f' . 
l 

270/ 21-i 1 l"n'ilo,;kcit·m lll< 'tl l',jiid t· r:ln<~t'tlnin .c:. Il . 1•:. ~- .Jlrdl, ! . fln -

don. l 

2:? / 12 2fj 339:3/24 ,\\l () l'illlillt!' 1· jd_ I'C1[[<' 11l'ÖI'<l11f-:i-' <'lli' l'<tl <JI' l' \' IIIL'<l p :l "<t-

2!) /1 :2 - :21) 3:218/22 

18li4/2.) 

dan[ <Hl J'iit-:lllttJdn<J illlf'- fll'i< Y:llll'nlw.llallal' <' . 

<11-1 r·n int't' ot· l l r n ,-[.Lt 'l' Y<lll t• nl;rl'[,; hildcb . T ill' 

'"'l ir lin:o· Bui k r t :ompan,·. Lltl . L nndon. 

Hal Il l Il.[ Il l ''ilf;· i-'· r·r· ~:l r l .llH 'tl 11 Ydntul i,;k kt·a<flijycrJiirin.s~- :. 

l ' ih< ' l. i: . . \ . il 'lltiLJYb l. :-;[iik l' i. 

:--llr· id<"· .\\Jfl - ! 
l 

\ll'll l• ' d <' ' .\ n!' if' lb Ela-llii,.;,; r• nl r' llh Jlolr'lll; •i ,;,; ''-

., 
l 




