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KungL örlogsmannasällskapets tävlings
ämnen för år 1928. 

l. P.lottans uppgifter efter genomförd beslutad minsJuting 
av landets. försva•rskrafte.r Hd:! I'anlds. 

2. Riktlinj-er {ör övervabtcns1torpedf.ar.ty!§s· !taktiska uppb:ä
dande i .samve.rkan med artiHer~fartyg. 

3. R1iklilnj er fö•r underva1ttensbåbars taktioska uppträdande. 
4. Riktlinje-r för flygplanens .stra't·egiska ·och taklliska upp

trädande Ii .sam1vm·kan med övriga ·Sjö·s1·ridskra:fter. 
5. R-iktlinj er för rcmo•rdnandet och or•g•aniserandet av eld

l·ednin.g.en för Iuftvärns•artiHeriet å fartyg ooh ·sjöstyrkor. 
6. M'invapnoet:s takl~ska användning. 
7. Vlilka 'synpunkiter böra anläg.ga•s med avs·ecnde å skydd 

mot n.u:mda anfaMsmedel vid konstrue•randet av våra f:ar
tyg (med fritt va.! av en el.ler >flera av de olika fartyg.s
typern·a) ? 

8. De inre lförb~nde•lsern:as ordnande å våTa bl~vande kdgs
f,adyg (med fritt v.al av en ei.ler flera .av de oli•ka far
ty.gs typerna). 

9. Fyllandet av marinens bränslebehov under krig. 
10. F ilotitlans hehov av oper,alf:ionsbaser. 
11. Är •en ornor.ganisat•ion inom kustarbi.Heri·et av b ehovet på

k·a1La med hänsyn bi1l de senare åJrens erfm·enhete•r rö
r·ande 'lninvapnets användande? 

12. Rildlinljer ,för 'luftvärnets or.ga:n1is•alion inom en kustfäst
n~ng. 
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13. Har den tekniska utveckling.en ökat e ller minskat en 
·floUa<s· u:tsUde'!: att fmmgångsrikt genomfö·ra ett anfall 
mot av modmma strridsmede.I skyddad örlogsbas? 

14.. Industriens utnyt.tjande för t~ll:lgodos·eende av marinens 
behov under kr~g. 

15. Fritt val av ämne inom området rför örlogs.mannasäll
slmpets V•erksamhet. 

Tävlingsskriift bör, .åJt1följd av fö·rseglad sedel, uppbagrunde 
författarens namn •ooh adreiSS eller -ook .ett valsprå·k, vara in
given ti,liJ Kungl. örlogsmanna•säHslmpets s'el~ret.erare, Ka•rls
krona, senas·t den l nästkommande september. 

Finner Sällskapet inlämnad 1tävlin.gsskrift förtjänt av 
pris, tiUdelas, ,förflattaren SäHskapet:s• medalj i s>ilver. SlmHe 
inlämnad slu.ift anses vara •av •synne.rligen utmärkt förtJänst, 
kan Sällskapet besh1ta att t:iJlldela förf·ruttar·en samma medalj 
å 1guld. 

Tävlin,gsskriift, :som ~eke kan belönas med pris men ~ik
väl anses fö•Ptj ,ärit 1av SälLskapets erkännande, erhåHer på hög
tidsdag,en hedrande omnämnande. 

SkuUe den föl"s·eglade sedeln, vHken åtföl}er •skrift, som 
blrivi1t pni•sbelönt .eUer erhåUit hedmnde omnämnande, endast 
innehåJ.la valspråk, tillkännagiv·es detta under IDÖ·r·St•a hälften 
av novem:ber månad i »Post- ooh l•nrrikes Tidningar» med an
håJlrl•an att författa,ren viHe till SäLJ.slk,apet uppgiv•a namn och 
adress. 

Såvida fö:rfaUaren av iniämnad tävlinrgs:skrift icke till
kännagiver motsatt önsk•an, förbehåLler .s1ig Kungl. ÖTlO!gs
man:nra:säl,J.skapet rättighet att ii s'in tidskrift offenmggöm 
sl<~rilft,en. 

Kadskr.ona december 1927. 
sekreteraren. 
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Några ord om luftnavigering över hav. 

Luftn:wvi,geringen sik~ljer s•ig från navigeringen på vattnet 
företrädesvis dä~:igenom, •at1t den förra sker i ett medium, som 
är :i st,än:dig rör,e.lse . Därest luf<tens rörels.e kunde på förhand 
tillförlribligt beräknas, vore Iruftnavigerin:gsprohlemet av jäm
fö•re,ls·evis •enkel natur, men så är åtminstone för närv.ar•ande 
långt ifrån Iförhålllandet och därt!iJ.l kommer, att luf•tens ~·ö

r,eise oftast hashgt väXJliar .såväl .J avs.een:de på tiden .som rum
met. Vis.sa grunder kunna doc1k uppställas :för v!ind.förhåHan
dena, ävensom en del aUmängiltig•a •regrler om Vlindens fö,ränd
ring till riktning och styrka med höjden över marken, flyghöj
den, m .m., men här.Urån och till under alla förhållanden g,iltiga 
regim·, är •ännu så :länge s'kget mycket ·stort, ·och frå,gan är 
om de meteorologiska lagarna någonsin :bliva .så kända, att 
vindför,hållandena föT ens någ·ra dygn [rtamåt kunna exakt 
beräknas. 

Då det gäiler tmfi.kflygning avser Iruftnavi.g·erin,g·en aU 
möjEggö,ra flygplanets framfäTande den 'lämplägast.c väg, som 
på koTba.ste tid för till målet . V:id m~litär flygning är det 
därjämte av största vikt, att flygplanets bestick i varje ögon
blick l<•an nogg•I'Wnt bestämmas, på det :abt :läget av si.kbade 
fattyg, dbserv.erade mineringa,r m. m. kunna tiHför,l1itliigt in
.mppm'teras. I :annat 1faJl bliva flygspaningsr,apport.erna över 
gjorda observ:a'bioner v.iiseledande, vari.genom ödesdigra miss
tag kunna uppstå. 
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Luftnavigeringsproblemet omfattar 'Sålunda studium av 
l u f ten s rörelser, d. v. s. meteo.rologi ~eller vä,derlekstj än s t, sam t 
dess<a Törelsm·,s iniflytande på flygvapnets fr,amförande. Här
tiU kommer den ~av d'lygfö1'håHa:ndena bet1ingacle instrumen
teringen för flygplanels framförande på rätt 'kurs och för 
hestickets förande i flygplanet. Här nedan skola i korthel 
heröras för på Iuflnavigeringen inverk,ande meteorologiska 
förhållanden, bestämmandet av flygplans kurs, fart och ak
tionsradie smnt ortbestämning <från flygplan ooh härför er
f,ordcr:hg instrumentering. 

Redogörels.cn gör långt ifrån anspråk på att Yara full
ständig, utan avser cndas~t aliL påv,is'a nödvän,d•ig.heten av att 
den pc~r sonal, vare ~ sig det nu är flygspanar,en, flygpl,anföraren 
.c,Uer särski1ld navig;atör, M vilken flygplaneLs n1avigering är 
anförtrodd, är 1i luftnavigatoriskt ~avseende r!:illfr.eds,slä:Hande 
utbildad. Det är sålunda cr[m(lerligt, all den flygpersonal, 
som ska·l1l hetjäna våm militära sjöf,ly,gpJ,an bibringas såväl 
t~eorelisk undcrVIisning i som prakLisk .erfarenhet om JUiftna
vig~ering överr hav, samt :icke minst, att väderlel(Jstjänsten i 
Yårlland bliver Jör •här ifrågavarande ändamål rationclll ord
nad, vil!kd för närvarande 'ick~e Jmn säga,s va~ra fallet. 

1VI clearalogiska förhållanden. 

De synoptiska kaPtorna angiva meteorologiska ekm~enten 
vid v,a,ttenytan. Vid flygning ,]{lan el1t direkt tiHämpande av 
dessa icke ut,an vidm·c äga nun, enär såväl vindens i'iktning 
oc.h styrkra, som baromet~ertryck ooh lufttemperatur föråndr,as 
1ned höjden över vaUenylan.. Vi,srsa :alhnänna på erf:arcnhct 
och beräkning .g~rundade ~regler äro uppställda för dies,sa lför
ändring<ar. Men icke obetycUitg,a tav,VIi,kn~ingaT från dessa •reg
Ier lmnna inträffla och inträffa också. För et<t allmänt bedö
mande äro dessa ngler emellertid till gagn. Man anser: 

att vindstyrkmu ökas med höjden, så 1at:t den 500 m~eter 
över v~a•tbenyban :är 50 a 100 % större än viid densamma; 

att vinden med tilltagall!de höjd vrider rsli,g medsols, så att 
den på 1,000 meters höjd V[ridit sig 20o; 
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att temperaturen faller med c ::a en th:alv grad Celc<ius Iför 
va'r 100 :e meten ökning av höjden; 

ail:t barometertrycket vid 1,000 meter,s höjd ha<r faMit f-rån 
762 mm. HH 671 mm., vid 2,000 meters höjd till 590 mm., 
vid 5,000 meters höjd till 395 mm. och vid 8,000-meter~s höjd 
biU 258 mm. o. s. v. 

Vad som ur luftmavige~rin,gssynpunkt är av :s,ärskilt in
tres,se äa· den ~stora förändringen i vindstyrka och vindrikt
ning vid ökad fly:ghöjd. Är Hyghöjden valfri bör sådan höjd 
väljas, s~om giver fö:rmånEgastc vind. Ä~r flyghöjden däremot 
hunden excmpelv:is till viss spanings- eller anfallshöjd, kan 
så icke ske. 

God,tyckhg:t valda exempel, nämlig~cn v;indförhåHandena 
vtid St,ockholm den 5 och 6 oktober 1926 visa de mer eller 
mindre oTegelbundna avvik!Clser frfun ovan angivna grund· 
reg,le~r, 1S,Ol11 ofta inträff,a: 

Vind-

l 
Vind- l Höj <l Vind-

l 

Vind-Höjd 
meter riktn. styrka meter riktn. styrka 

200 NW 14, m. / sek. 200 NNW 15 m./sek. 
500 NW f. > 500 N 12 » 

1,000 N 113 1,000 NNW lO 
1,500 N lO 1,Ei00 NNW 12 

2,000 NNW 14 2,000 NW 15 
3,000 N 27 

4,000 NNW 22 

l 

Uppenbart är att vid flygning över uts:träckt:a havsområ
den, såsom 1nellran de slora kontrin:enterma, en så noggrann 
beräkning som möj:Iigt ö~ver rådande meteo:rolog1iska förhål
Jander1! före flygning måste göra~s :och läggas till gTund för 
fly,gn:ingens uibför:ande. Men även vid militär :fly,gning, då 
flygpl-anen under utnyttjande av sin största aktionstid skola 
operm·1a öv~er ett ·w~;Uenom:råde, vi-lket ~som helst, ä:r förv~isso 

en !lika nogg:mnn bel"äkning nödvändig för - :av skäl, som 
föTut nämnts - bestid{Jets om m:öjlig,t ex:a:Ma förande. 

En~ar~enhet~en har vi's'a't, att sä1·ski1lt undeT mörk~m· och 
dM~g :sUd :avs,evärda -fel i -flygplanets bestick uppkomma ge-
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nom svårigheten att bestämma på elensamma inverkande 
faktotr,er, även inom ganska .begränsade opm·,atti•onsområclen. 

De utfö-rda f,lygningm·na över Atlanten hava b1and annat 
påvi,sat det ~stora värdet •av väderleksunderräHel:ser och av en 
no>gg'mnn Iuftnavligering, ävensom nödvändigheten av aH kän
na vindförhållandena i övre !luftlagren. Av dessa fly,gnin~a~r 

ha•r j ~änvväl framgått, •att gott flygväder öv·er norna Allanlen 
lmn förväntas endast under ett jämförelsevis• fåtal da>gar un
der året. Allt som allt kan sägas, att Atlanterflygningarna 
äro såväl för tmfik som för militär iflygni1ng heträtTande luft
navi,ger'ing av det störs•ta värde. 

Chamberlatins f,lygn'ing från. Amerika tilil Ty,skland den 
4-5 juni 1927 utfördes, då omständigheterna med hänsyn till 
gott väder och god sikt voro synnerligen gynnsamma samt vind
riktningen var någorlunda gynnsam. Uneler Lind'berghs• flyg
ning den 211 maj v•arr däremot v:indr:iktningen synne~r,Jig,en 

gynnsam, vm-.et uppvägde det mindre .goda väd.ret i övrigt. 
Under Lindberghs flygning utvisade vädmlekskartan ett 

utsh·äcM •område a'V högt Uufttryck över så goVt som hela 
norrra A:tlanten. Detta tillför,siäkrad·e tflygm·,en klart väder· 
över havet med god sikt. Två lågtrycksområden, det ena nära 
Latbradol!" och det 1andT1a norr om BrtiM'~ska öarna, V'Qrr.o vis
sedigen ofö,rmåniiga faktorer. De't förstnämnda fågtrycket 
or1srall~ade •stark motvind å •sträckan New-York till Cape Breton 
Island, men det sistnämnda ilågt~·yCJl<>et, ~som rörde s1ig i s~yd

ostLi,g r.jMning, hjälpte .fiygaren g~enom ,att giva upphov till 
stark vind i flygri>ktningen. LindJbergh flög, som be'kant, 
efter en storcirl<>el från New-York ti'll. Cape Breton i motvind, 
men från .sistntämnda pun:ld >Svängde vinden 180 o och ökade 
fmmfarten över vattnet med 1approximativ.t rräkna>t 35 knop. 
Omkring % av flygvägen .gynnades sålledes enligt herräkniing 
av Takt •akter.l:ig vind. över haV'et gkk f.Iygväg,en nära norra 
l"anten av högtrycksområdet. Då L. nä>rmade s>ig Europa 
öl"adre den •akte:r:li.ga vinden i :stytrka, varig•enom [ar>t,en öv:er 
gnmd ölwdes med. nppti11 40 knop. På v:i•s,s:a isolerade stäl
,len voro rväderi:eksoms•tänd>igheterna mindre gynnsamma på 
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s~ törr e flyghö jder, under det att vä:decrllekskartan visade gynn
samt v:äder vid vattenytan. 

Chamberlains J.lygning var planerad i huvudsak efter 
samma storcirkel som Lindber ghs. Väderlekskartan utvisade 
under Chamberlains flygning ung.ef:är samma karaktär som 
under Lindber:g~hs. Hög!h·ycl"s·området sträckk ~ sig så·lunda 
öv·er norra Atlanten, m~en dess väst•ra och östra delar gingo 
1ängrc in ö:ver kontinenterna. Lågtrycks·omr.ådet n:ära La
brador befann sig nu ·längre nordva·rt, vilket var fördelaJitigt. 
Omskiftningen från motvind till medvind skedde därför tidi
gare (vid Cap Sable i stäl let för vid Cape Breton Island), vil
k'Ct betydde i tid 2 timma'rS tidigare medvind. Vid passe
randet a<v ~sydöst•ra kvadranten av Labradorlågtrycket mötte 
Chamberlain \lokalt dåli,gt väder med nå~g,ot snöregn, dock .Jind
rigt sådant jämfört med Lindberghs del av liknande väder, 
enär L•indbergh Jlö·g högt (omkring 3,000 m. öveT havet) och 
Chamberlain nära vaUenytan. ChamberLain undgick därför 
(och p!å :grund av :högJ·e yttem,peratur) den mängd av snö, 
som så när tvingat Lindbergh åter. I-Iela <vägen över Atlanten 
gynnades Chamberlain av gott väder, klar ~sikt och gynnsam
ma vinda·r, ehuru de ost om 35 o meridianen ~ej vor o så starka 
S·Onl' vid Lindberghs flygning. .Denna omständighet och rflyg
pllanets lång•sammare egenhastighet fö11klarar Chamberlains 
längre tid öv~er ,oceanen. På gnmd av bl. a. lwmpassbesväT
J.igheter har ~emellertid Chamberla,rn med arll sannolikhet •styrt 
en kurs betydligt ,sydligare än den, som följde storcirkelln till 
Be.rlin. Ångfartyget Manretania siktades nämligen icke min
dre än 450 dis.tansminnter syd om närmnda storcirkel. Med 
tillhjälp av medförd tidning och efter fartygets identi:fiering 
kunde Chamberlain fastställa s1ilt läge, YaJre ftcr kursen änd

rades. c :a 60 ° nordtVart. 
Såväl Lindbergh som Chamberla'in hade för flygnin:g'en 

valt en ttid, då väderlekska'l·tan ~angav goda omständi:ghebeL 
StuderaT man dessa kar,tor :finner man, att vindriktningen 
var i det närmaste antingen rakt 'lnot eller rrakt med. 

Vinden inverlmde rs:ll>edes rpå ifarten över grund, men en
dast my,cket obetydl,igt på den kurs, i villken respektive flyg-
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plan framgkk öve·r va.ttnct. Den av vinden orsakade ringa 
avdrHt, s•om L'indberghs ,flygplan '\'ar utsatt för under första 
delen av flygningen kompenserades av •en motsatt vindinver
k,an under den fortsatta Jlygningcn över oceanen. Lindbergh 

liksom Ohamherlain hade .j·ngcn annan navigeringsutrustning 
än .kompass och korl; den fiörre anses son1 synnerEgen skick
lig f'.lygförarc, var,för J1ans ·slyr.fcll praktiskt taget k·an anses 

vara noll. Lindlbergh angJorde •också land endast 3 sjömil 

från önskat .ställe. Chamber.lain däremot kom bl. 'a. genom 
bristande kompassfunktion, som fönu l nämnts, 450 sjömil sö
der om storcirkeln genom Bcrilin. 

studerar man ·väderle'ksomsländighetcrna vid de båda 
franska •flygarnas, Nungesser och CoJ.i•s, samt vid Byrd.s .flyg
ning finner man väderlekskartan visa ett annal utseende. 
Vid fransmännens start :från Par'is ,Jåg nämligen ett högt luft

tryck över Nordsjön, Danmark och södra östeTSjön; elt an
nal ·höglry:cksområcle befann ~sig norr ·Om Irland. I västra 
delen ay norra Atlant•en befann si.g ett !låg.trycl<sområde m ed 
centrum utant~ör Newfoundlanclskusten; ävelllså var lufHryc

kel lågl öwr oceanen väst om Frankrike. Sistnämnda låg
tryck torde hava orsakat fördc1a·ldi·ga rvinclar uneler flygning
ens första del. Anledningen till dc franska .filygarnas tragiska 
öde är okänd, men däresl de fullfölj l [']ygningen över ocea•n.en 
e.f.tcr slorc,irkeln, hade dc så små'lTingom kommi.t in i det av 

lågtrycket ,j y,ä.stra Atlanten orsakade ovädersområdct. Då 
detta lågtryck rörde s·ig ostya rt, torde de redan vid mörkningen 

lwmmit. uneler inflylan(le av ddsamma, samtidigt •som stor

cirl<clkur·sen böjer av ·från nordväst till sydvästkvadrantL'n. 
Därest flygarna fortsaht <C'fler storcirkeln hade ovädret sanno
J.i.kt så småningom .tvungit dmn ur <densamma på grund av 
låga moln- ·och regnbyar jä,mle slark sydost'lig vind und·er 
natlcn. Sannolikt hade de för att undvika oväderscentrum 

~indra!. kursen nordvart. En ·annan ·omständighet värd att 
beakta ·under ifrågavarande flygning 11ncler mörker var in

verkan på höjdmätaTen av baromcLei,fallet. En vid avfärden 

från Paris under därvarande högt lufttryck nollställd höjd-
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mätare ·s·kulle i '\'.äslra Atlanten på grund av det låga lufl

tryc'k·e.t därstädes visa för slor höjd. Såle.cles kan förmodas 
att då en sådan höjdmätare visade 1,000 meters Ily:ghöjd, 

·flygplanet i veriklighden fram·gick på 500 melcr·s höjd. 

Karaktä r.j.sti.s•ld för väderlekskarlan uneler såväl dc båda 
fransmännens som Byrds ,f.!ygning var, att storaxeln till :hög

trycksområdet i Norra Atlanten hade nord-sydlig riktning och 

icke ost-västlig smn under Lindberghs och Chamberlains. 
:\Tungcsscr och Byrcls flygplan blcvo därför utsatla för vindar, 

srom icke gingo para1ella med .flygrirktningen utan l<'orsacle 
denna. Här·igenom kom vinden att inYcrka icke blott på far

ten utan även ruvsevärl på kursen över grund. Trots sin 
kända stora naYigeringssk•iddigheL råkade Byrd ur den ön

skade kursen. Genom alt Byrd kom att passera in i det över 
Frankrike, Britliska öarna och v.ästra Ty,SJldand hefinlliga låg

lrycksområdct, vars centrum låg över Paris, rrnöttc :hans· flyg
plan vid angöringen av Europas kontinent starkt sl\'iHancle 

·vindar, .låga moln och hårl regn. Under dessa omständig
heter var elen döda lJcst.ickföring.en icke tillförlillig •Och astro
nomi·s·ka observationer •voro .omöjJi.ga. För säker bestickfä
ring rhade .racliohestämningar erfordrats. 

l\'atnr.ligtYis har alllsedan flygning Ö•vcrhuvud ägt rum 

belydcl-scn av ~väclcrleksohservalioncr '\'arit insedd likaväl som 
nyttan ay ell noggr::ml stuehum av vä(lerlekskartan vid all 

fJygning. Allmänt tillämpat är ju .också, att vid motvind gå 
på Jå,g ~1öj.cl, där vinden ·~ir :svagast, och V·id medvind gå på 
stor höjd, där vin'den ,i_ir starkast, <Och där vinelen därför giver 

det s.lörs•ta i.illskoUet till hastig>hel·en över grund. Genom 
kännedom om vinelens dragning Tid >högre höjder kan den 

läunpligaste flyghöjden för att erhålla Jörclelaktigaslc vind 
beräknas. Vill man på korlastc l•i·cl .flyga från en plats till en 
annan är det därför .långt ifrån säkcPt, att flygningen bör 

ske den rakaste vägen. I många fall rkan :stor tidsvinst vin
nas genom alt :med ulnyltjanclc av rådande vindförhållanden 

flyga en l<ängre v.ägsträcka över grund. Della är med hän
syn till iflygplanens begränsade bränsleförråd av ,sto·r bety

delse. 
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Då sålunda lbestickföringen ·samt aktionsradiens ~storlek 

i hög grad äro beroende av kännedom om vindförhållanden, 
är det nödvändigt att å vederbörlig flygstation finnes tillgång 
till vädedeksuppgift.er ·och personal för desammas bearbetan
de. Det är ocl<>så erforderligt att flygövningarna utsträckas 
under alla årstider över de vaHenområden, där våra ,flygplan 
avses operera under kri.g. övningarna böra såväl till tid S10ID 

område göras så omfattande som omständigheterna det med
giva, och väderleksförhållandenas inflytande därvid utTönas. 
Det är av vikt, att omfattande erfarenhetsrön hän11id samlas. 

Bestämmande au flygplans kurs, fart och aktionsradie. 

Terminologien vid luftnavigering över hav bör öv·erens
s lämma m .ed den f.ör navigering på havet ·av många JäU in
sedda skäl. 

Fö~ljandc terminologi synes därför lämplig: 

fart genom luften (v) är flygp'lancts hastighet i f·örhål
lande t1ill luft.cns; 

fart över grund (f) är flygplanets hastighet i förhå:llande 
ti.Jl stillastående föremål på jorden (vattnet); 

vindhastigheten (w) är vindens hastighet i förhållande 
till stillastående för·emål på jm·den (cvattnet). 

På mo.ts<varande sätt är: 

kurs genom luften den rH«lning, i vilken flygp'lanet fram
går om luften anses stillas,tående ; 

kurs över grund den a.··iktning, i vi lken flygplanet fram
går i förhåHande till stillastående föremål å j1orden (vattnet); 
samt 

vindriktningen vindens riktning i förhållande till stilla
stående föremål å j:orden (vattnet). 

Uttrycken rättvisande, magnetisk och kompas·s:kurs böra 
likaledes användas vid 'luftna'VIigering. 

Aktionstiden (T) är den tid, under vilken flygplanet kan 
flyga utan att förnya sitt bräns.J.eDörråd. Som 'r·egel räknas 

-- Il --

kk!e med hela lbränsleförrådecl, utan ur säkerhetssynpunkt 
endast med 70 % av detsamma. 

Aktionsradien (R) är den distans ö·ver grund, •Som flyg
planet kan förflytta sig .från utgångspunkten till den punkt, 
varifrån flygplanet måste återvända för aH utan förnyelse av 
bränslefönådet 'Uppnå plats för :förrådets förnyande. Sist
nänmda plat•s kan 'S•å'ledes vara utgångsplats•en eller annan 
plats. 

För studium av ·det inbördes sambandet mellan f.lygpla
nets fart ·och ]mrs, vindhastighet och vindstyrka ·samt akNons
tid od1 a:ktionsradie ä,r :det J.ämpl,igt begagna 'Sig av geomet
risim tl"anstrukäoner, närmare bestä,mt hastighetsciTkeln och 
tidcirkeln. 

Hastighetscirkeln (fig. l) erhålles genom att med far
t en genom luften (v) som :radie upprita ·en C'irkel , från 
vars medelpunkt M 1i vindrilktningen vindens hastighet w av
sättes. Härigenom erhålles punkten O. Drages från O som 
utgångspunkt en linj e i kursriktningen över grund (linjen 
OC), så är ,j tr·iangeln MCO ·enligt lagen om krafters sam
mansättning OC =f, MC= v och ·.MO= w. Riktningen OC 
anger flygplanets kurs över grund, riktning.en MC flyg.pianets 
I"urs ·genom \luften ocih riktningen MO ' "indriktningen. Ur 
hasti·ghotsci<rkeln 'ka_n man s•ålunda erhålla kursen och hastig
heten över grund för en v~iss vindri·ktning och vindstyrka samt 
viss kurs genOJn luften. EHer ock kan man uttaga den kurs 
genom Luften, som skall styras för att vid en ' "iss vind komma 
.fram en viss kurs över grund. Avdriftsv,inkeln (vinkeln mel
lan luwsen .genom luf.ten och ·kursen över grund) erJ1ålles 
jämväl. Är vindstyrka·n w större än flygplanets fart genom 
luften, d. v. s. MO är större än cirl"elradien, är det möjl'igt att 
komma fram ·endast riktningar li·ggande meiJlan de från O 
dragna tangenterna till hastighetscirkeln. nå med nutida 
flygplan dessas hastighet genom luften alltid :kan påräknas 
större .än vindha,stig<heten .Jämnas detta prolblem \här åsido. 

. En cirk'Cl kan bestämmas om 3 punkter på de·ss perderi 
äro kända. Om man f1lyger en triangelbana (fig. 2) och me
delst .tersur m·äter tiden, 'S Om det tager att tillryggalägga var}e 



D 

3; 
Ti deL r kel 

2J TTi.angelbana 

1. 

D= 5,'8 

T= lt mi. n . 

J
1= 87 knop. 

t 100 1 1=87 = ,15 

D= 9'9 

2. T= 5,9ltmin. 

f2.=100Knop . 
t 100 1 

2, ;: 100 ;: ,OO 

D= 5,'8 
T = 5,61 mi. n . 

3. f 
3 :6 2. knop . 

L 100 1 " ,3= 62 = ,61 . 

W=40knop: 
= 20 7'm. 
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sida, och med kän111edom om sidans st orlek beräknar hastig
h eten efter varj'C ,sida, samt därdter från u tgångspunkten O 
(fig. l) avstätkr dessa hastigh eter i resp. rikt111ingar, erh ållas 
3 punkter (C, D och E) nämligen ändpunkterna för de·ssa 
!hastighetsh.njer. Uppritas en cirkel genom nämnda 3 pui!lkter 
er håUes has<tighet sciT'keln (fig. l), 1u r vilken sålunda kan ut
tagas :flygp lanets hastighet över grund i vindstilla (radi·en) 

o 

M 

/ 
/ 

/ 

4) 

och i oli,lw riktningar vid ,rådande vind ,samt v·indens sty11ka 
och rik'tning (OM). 

Enär tiden är hastri·ghetens reciproka· v.ärde, erhålles tids
cirke ln (fig. 3) genom att från utgångspurukten O (fig. 3) arv
sätta hastig\l1cternas reciproka värden i re·sp. kur.srMdningar 
och genom dessa ·linjers ändpu nkter (0, D1 och E 1 ) uppdraga 
cirkeln. Ur tids~i·rke1n erhålles i viss .slm1a tiden för förflytt-
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ning i olika riktningar vid den ang:i·vna vind·s•tyrkan och vind
riktningen. 

Ur hastighetscirkeln finner man att 1summan av hastig
heterna vid flygning parallellt '!ned vinden från en •Ort till en 
annan och åter bill utgångs0:rten är [i!ka med cirkelns diam•e
ter. Vid flygning snett mot (:med) vinden representera•s sum
man arv hasti-gheterna fram och tillhaka av en !korda, vi·lken 
når sitt minsta värde, då flygplanets väg över grund är vin

~kelrät mot vinden (fig. 4). I sistnämnda 1aU bliver hastig
heten ll i1lm vid flygning från och mot utgångs'orten. I först
nämnda fallet bl'iver däremot ha,sti.gheten i ena riktningen 
(med vinden) större äm i andra rBdningen (mot vinden). Då 
vägen 'ut är .lika mc·d vägen in kom·mer den mindre hastig
heten att vara under .Jängre bid. Ur •tidcirkeln f•inner man 
därför, ratt tiden för flygning från en ort oah åter tiH denna 
bli'ver störst vid flygning pmalilellt med vinden (diametern 
störr<e än varje korda ri tidcirkein) och ,minst vid flygning med 
Yinden tvärs. Den största aktionsradien uppnås sålunda då 
vinden blåser tvärs för flygplanets väg över grund och den 
minsta, då flygplanets vä.g är parallel med vindriktningen. 

Akti<onsradien (R) vid flygning ut från en ort och in till 
denna :i motsatt ,riktning kan ber·äknas enE•gt följande: . 

f1 farten ÖV·er grund ut; 
f 2 » » » in; 
11 tiden f·ör flygning u t ; 

)) )) )) 

:hela flygtiden 

tl fl = t2 f2 

Härav erhållles R 

in; 

Tf1 f 2 

fl+ f2 

Enligt . vunnen erfarenhet lberä·knas hela den flygtid (T), 
som l"an uttagas, till c :a 70 % av den tid, som bränsle.förrådet 
1111edgcr med marschfart. Beräknas så'lunda bränsleförrådet 
motsvara c :a 7 timmars flygtid, 1bl•iver flygtiden T= 5 t•immar. 
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I nedanstående tabeill .angives ra'ktionsradiens storlek vid 
en hastighet genom luften av 80 1knop vid flygning under 
olika vindförhållanden och T = 5 t1immar. 

Vinkel mellan vinrlriktroingen 
och flygplanets väg över 

grund i grader 

AktionsrarliPn i distansminuter vid 

vindstyrka l vindstyrka l vindstilla 
= 20 m fs = 10 m/s 

o o 

JOo 

2lJO 

30° 
40° 
50° 
60° 
70° 
80° 
90° 

1fl0 
151 
J 53 
155 
157 
159 
161 
164 
168 
173 

187 1/2 
18M 
188 1/2 
189 
189 1/2 200 
190 
191 
192 
192 1 / 2 

193 '/, 

Om flygplanet .framgår i en cirkeibana med återkomst till 
utgångspunkten, så finner man :likaledes, att flygtiden örka·s 
(d. v. 'S. •Wktionsr.adien minskas) med tilltagande vindstyrka 
enligt nedanstående tabell: 

Förh?tllandet rnellarr vind
styrkan (W) och flygpla

nets h e stighet genom 
luften (v). 

w 
v 

' j , 

w 
v 

1(2 

w 
- s;,, ,. 

Ökning i flygtid i för
hållande till Hygtid 

vid vindstilla 

5,5 °/o 

25 "lo 

JOO u/o 

Av ovanstående tabell framgår bil. a., att en vindstyrka 
av 24 m / s (d. v. s. i runt tal 48 knop) ökar fl yg t iden Yid en 
flyg.planshasEghet genom luf.ten av 64 ·knop med 100 % ocrh 

Tidsleri/t i Sjöviisendcl. 
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vid en flygplanshastighet genom luften av 9G knop med en
dast 25 % allt und·er förutsättning, att flygplanets väg är en 
cirk·el med återgång till utgångspunkten. Härav fra:m går 
vindens lbåde rdalivt .och absolut mindre inverkan v id s·törre 
hasti gliret genom luften hos flygplanet. 

Sammanfattas nu vad ovan anförts beti·äfiande vindens 
inverkan kunna följande aNmäna regler uppställas : 

l. Tiden för flygning ut från en ort och tiden för Hyg
ning å ter i motsatt riktning är a lllid olika, utom då vi,n,dens 
r iktn in g ä r tvärs flygplansvägen över grund; denn a tidsskill
nad är s törst då fl yg111inge n äge r rum parallell m ed vind en . 

2. Vinden, v ilken ·ri·ktning ·och styrka den än har, ökar 
den sammanlagda tiden för flygning ut .och rin från en ort, 
på s;å säll att j u starkare v<inden är, desto större blir denna 
okning. 

3. >Den .sammanlagda tiden fö r flygning ut ·OCh in från 
en .or.t ökas gencOJn vinden; denna ö:kning bliT störst då flyg
ningen äger rum parallclt med vinden och minst då vind ens 
riktruin g är tvärs flygplanväge.n över grund. 

4. Aktionsradien minskas genom vinden; aklionsrad~·en 
bliver vid samma vindstyrka störst, då vinden blåser tvärs och 
minst, då vinden bl åser parallelt med flygplanvägen över 
grund. 

Som förut nämn·ts måste förhandsberäkningar av vin
dens riktning och styrka samt inverkan härav på flygp lanets 
navigering grundas på Yäderlcksobservationer och för utsägel
ser (,prognoser). Om man studerar vindföPhållandena i 
eX:cmpelv:is öskrsjön .finner man, att vinden kan växla inom 
jämförelsevis ·små områden ganska avsevärt såvä·l i a\cseende 
Lil'l l'i:klning som styrka såsom framgår av nedanstående tablå, 
utvisande vindförhållandena vid vattenytan å 2 godtyckligt 
valda på varandra följande dagar, nämligen den 28 ·och 29 
oktober 1926. 
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~ 

28/ 10 kl. 08.00 l ~9 / 10 k l. os.oo 
Station l vindsty rka 

l l 
vindstyrka 

vindriktn . en!. vindriktn . en l. 
Beaufort B eaufort -

Sandhamn .. ..... .. ONO 3 Ost 5 
Stockholm ... .... .. Nord l ONO 5 
Lan dsort ... ........ NO 4 so 7 
Gotska Sandön . . so 1 so 2 
Visby ......... ... ... ss ö 2 ss o 2 
Västervik .. ....... NNV 4 NO l 
Ölands n. udd e .. . Nord G ss o 2 
Hobu rg . .. ···· ···· sv J sv 3 
Ölands s. udde ... Nord 3 Ost 3 
Utlän gan .... ....... Nord l so 3 
Simrishamn ··· ··· NV l so 3 

l Ystad ···· ··········· VNV l NO 2 

V~d flygning från Slackholm i sydlig rirl<.tning kan man 
sålunda den 2'110 på f. m . förvänta ·g'od hjälp av vinden, därest 
m an förl!ägger flygväg en över fastlandskusten; v.id .flygning 
från söd ra Ösber.s,j ön erhålles däremot hjälp av vinden, därest 
flygulingen .sker på Iängrc avstån d från 'l<! usten övcer Gotland 
oCJh Gotska Sandön. Beaktas bör därvid vindens förut om
nämnda ökning i styrka .och dragning medsols vid ö·kad f!y;g
h öjd. Vid spaning från e:x:empelvi,s Västervik i os-tlig riktning 
örver ö stersj.ön är det av v:i'l<.t att vid bestlickels förande taga 
hänsyn till de förändrade vind.förh ålllandena såväl den 2BI 

1 0 

som 2 n l 10 ·allteHer .f.örflyttningen ostvart. 
För att cH flygplan, varcs fart genom ~luften är c:a 80 

knop, skall framgå över grund m ed 1kurs 90 ° b erä'knas kur
sen genom l u flen den 2 ~ l 

1 0 på f. m. över Väsiervi'k tilll 80 ° 
:ooh ·farten över grund ökad genolll1 vinden med 2 knop. över 
Visby beräknas k'l1r.scn genom l n flen lill 93 o och far ten över 
gr:und minskad merl 1 kncop o. s. \' . l förra fallet är av
drifLsviJ]kcln alltså 10 ° s tyrb., i senare fallet 3° bah. 

Ortsbesläm ni ng. 

Därest vind- och vbiderrlekcsförhållanden vore kända och 
lwn stan ta över det ·område, som ska-ll överflygas och under 
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den t:id flygningen varar, ·sk'lllle •Så·ledes före flygningens bör
jan flygplanets .f.ramfart och läge vid olika tidpunkter på för
hand kunna beräknas och utJläggas i ,kortet. Men då, som i 

det rföre·gåendc :anf·örts, .så kke kan beräkna.s ·exakt kunna 

blri·va fallet, .är det nödvändigt att under :flygning göra orts
be•stämningar •ach t.äta ·sådana, om besti-cket skall förhliva 
tillförlitligt. 

På detta område har utvecklingen gått snabbt framåt. 
Ortsbestämn~ngarna •kunna vara terresia, astronomiska och 
radio-ortsbestämnin-gar. 

Den terresta orhbestämningen vid annnavigering över 
hav överensstämmer givetvis i princip med den v.id navigering 

av .fartyg tiH sjöss. På grund av .flygplanens större hastighet 
måste ortsbestämnlingar (avsättningar) s.ke med korta mel
lanrum, var 10 :de eller 15 :de minut, •S amt naturligen vid alla 
kursändringar. I sikt•e av land bestämmes läget sålunda av 

enslinjer, .kry.sspejiingar, pejlingar och flugen distans o. s. v. 
Kurs och fart ·Över grund erhålles härigenom, varefler den 

av vinelen :orsakade •avdriften :beräknas. Då land ej kan sik
las, bestämmes avdr.iften genom ·o'bserv:ation å fyrskepp, bojar 
(utkastade rölrbojar) e. d. Vid Roal.d Amundsens flygn~ng 
ÖV·er polarha,net med [uft.s·keppet Norge :fann ·man, att >våg
kanunar m·ed skum kunna användas för avdriftsmätning och 

. om de äro s·t.ora ·även -t:ör has.tighetsmätning. Sknmkammarna 

bliva näTnligen, sedan vågen nått s.in höjdpunkt, nästan stiHa
liggande. över lugnt vatten :användes från »Norge» för av
driHsbe.stämning små rökpatroner fästade 'Vid trä,bitar; så
dana användes även nattetid under färden över Nordsjön. 
Slulligen kan det fall linträfia att va1'ken Iland eller vattenytan 
är siktbar ·såsom vid flygning genom eller ovan moln (ex:em
pelvis av taktiska skäl) i tjocka eliler mör.ker. Härv.id är flyg
navigatören uteslutande hänvisad till den döda bestickfö
ringen s•amt till ·astronomiska •obs:ervationer och -rad!i,opej
lingar. Vid flygning till sjöss .är rsjökort·skala 1 : 250.000 upp 

tiH l :400.000 lämplig; vid :flygning längs kust torde oftast 
vara nödYändigt att använda sjökort i större skala, nämligei1 
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1 : 100 .000. Som regel är det vid f.lygn,ing bättre och bekvä
m ar e att använda •sjökort i liten s1kala, d.ärest ·sådant awrt är 

tillräckligt tydligt. 
Den astronomiska ortsbestämningen km.nmer till använd

ning, då fwsta thållpunkt•er på land ·e.Uer å vattnet icke kunna 
.erhållas eUer då land ·eller vatten överhuvud icke kan •s.iktas. 

På grund av förhållandena i f~lyg1plan måste däl"Vid välj as me
toder, som medgiva en enkel och 'hasbig bestämning av flyg
planets läge utan vidlyftiga her ä kningars utföranc1e. Genom 
att mäta höjden ö•ver horisonten (sanna horisonten) av en 
himmcl<skro•pp kan en ortlinje uppdragas. Ortlinjen för de 

plats·er å j-ordklotet, å vi:lka himmels1kroppens höjd vid en och 
samma t<idpunkt är lika, utgöres nämligen som be·kant av en 

cirkel, vars medelpunkt är hrimmelskro.ppens projektionspunkt 
p å jordytan och zenitavståndet dess radie. Två ·sådana ortlinjer 
giva skärningspunkter, av vill(ja den ena är flygplan ets pro

jicerade läge på jordklotet. Med kännedom om det döda be
stickets .ort·sbestämn:ing kan avgöras vilken skärning.spunkt, 
som är den riktiga. Två s·ådana or.tlinj.er kunna uppdragas, 

då nattetid samhdig (nära 'Samtidig) mätning av :höjden för 
2 fixstjärnor kan ·ske. På dagen är det S'Om regel icke möjligt 
att göra höjdmätning annat än på en himmelskropp (solen). 

Emeller tid kan himmelskroppens 'ln·oj ektion.spunkt på j.ord
klotc.t oft.ast i·cke utläggas på ISjö:l(Jortet ;på grund av dettas 
begränsade omfång. Man J(an då gå så tillväga, att man J)e
rä,lmar den rhöjd, solen skulle ha.ft ·om man befunnit sig på 

den av besticket angi·vna .orten. Skillnaden mellan denna 
höjd och den mätta höjden henämnes höjdfelet. Därefter be
räknar man ·Solens azitmut från bestickets ort, ritar in denna 
på kortet och kon.str'llerar upp ortlinjen vinkelrät däremot och 
på ett avs tå nd fr å n ifrågavarande ort motsvarande höjd
felet. Medelst härför avsedda talbellverk och tillhörande 

st·ereografi·skt kort •kan utläggandel av nämnda ortlinje ske 

utan egentliga beräkningar. 
Det fordras givetvi1s myc:ken övning och goda instrument 

för att utföra t<illförlit.Jiga oibS'ervalliioner från luftfarkost-er. 
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Enligt tys-ka uppgifter skulle man emellertid ·efter någon öv
ning l"mma m ·äla höjden på 3' när .och beräkna flygplanets 
läge i nom 5'. 

Uneler Amundsens polarfärd nitfördes astronomri~ka ob
servationer med användande av sextant (tysk konstruktion ) 
med inlagd »konstgj-ord 'hori.sont». Enligt uppgift i »Över 
p1oJ.arha\'ct» erhölls med densamma »Jörbluffande » resultat. 
Under denn'a färd användes kort •i M·crcatoPs projekti.on upp 
till 75 ° a 80 ° nordlig latitud; norr därom togo.s i bruk kort 
i gnomonis'ka projektionen. Därjämte användes »Nautical 
Almanack» och »Norsk fiskerialmanack », vilken senare upp
giv·cS vara den enda, s1om innehåller uppgifter om azimutcr 
upp till 90 ° nordlig latlitud. Då det under denna färd ej var 
möjligt föra noggran t bestick, sammanställdes ej ortlinj er. 
!Vfcridianhöjd såväl middag som ,midnatt (ständig dag) togs 
å härför her.äknad Lid, varigenom latitud en <Cl"lhöHs. Longitu
den •erhölls gen01m mätning av solhöjden, då solen ·stod i ost 
och vä•st. IDäremeHan gj.ordes ·ohservat'boner för J{'onlroll. I 
närheten aY polen (el. v. ,s. norr mn 85 ° ,latitud) är det så 
liten skillnad på ·ti:mvinkel och azinlJuit, att bcrälmingarna 
kun'de göras mycket enkla. Genom att dbservera tiden oc'h 
1:aga r eda på drcn meridian, som solen står i, ooh från polen 
längs denna meridian a vs älta el l stycke Ii1ka med ·skii!naden 
mc,IJan mätt solhöjd och deklinal•ionen (från :polen mol .solen 
om höjden är större än deklina·lionen, e lj est fråln solen) 'Samt 
från den så erhåHna punkt·en draga en linje vinkelrätt mot 
mericlia'l1cn erhöUs en ·ortlinj'C. Söder om 85 o latitud, då 
denna metod icke ansågs användbar, an v.ändes förut omnämn
da höjdmetod med be1'äkning av 'höjd~killnad mellan bestic
kels beräknade solhöjd och den sanna höjden samt azimuten. 

Aslronomi.ska ·ort'bestämningar .från luftfarlwster torde 
icke vara ·erfordcrl·iga vid navigering över så jämförels·c vis in
skränkta områden, som östensjön eller övel"'huvud från flyg
plan med endast dt fåtal timmars aildionstid. Men vid flyg
ning över oceanområden el.ler under långvariga ·operat~oner 

med luftskepp ställa sig .för'l1ållandena annorlunda. I den 
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engels:ka »Hoyal Air Force flying training» äro ej astrono
mi·s'lm ·ohservahoner .omnämnda. I den .tyska »M:ncdenecks 
Tase>henbuch .fii.r Flugtcchniker und Luftschifie», vaDs 4:de 
upplaga utkom år 1923, är däremot aslr.onomisk OTtsbcstäm
ning u tförEgt behandlad. 

Radioortbestämning kan ske antingen därigenom, att luft
farkosten är litrusLad med radiopejlapparat ell er all från på 
marken .befintliga radiopejlapparater luftfarkostens bäring ut
tages ·och meddelas till densamma. Den .senare metoden är 
vad flygplan hclräfl"ar med hänsyn tiU erforderlig vikt och 
utrynune för pcj:lapparaten med sin ramantenn, mottagare, 
batter·i m. m. att föredraga. Om också luftfarko-stens stora 
egenhastighel försvårar ortbestämning .genom radiokrysspcj
lingar, så visar dock erfarenhet att en tränad telegrafist är i 
stånd att taga pejlingar i så rask följd, att felet blir ringa. 
I många fall äro radiobeslämningar dc ·enda, s.om kunna kom
ma ti.ll utförande. Pejlingsfelet :bör kunna begränsas till en 
grad. 

\'id luftnay.i gering naltetid ha förutom ljusfyrar även 
radiofyrar kommit till användning. Flem olika metoder för 
dessa fyrars verkningssätt ha därvid blivit ti.U,ämpade, av 
vilka dc viktigaste här :må -omnämnas. En rad1ofyr med fast 
ram sänder stm·kast i ett bestämt vertikal plan o0h sva·gast 
i oett polan vinkelrätt mot detta. Om ramen rot·erar med en 
bestämd ·hastighet och i olika riktningar, •exem'P'elvis .för var 
5 :e grad, utsänder olika •signaler, kan i flygplanet avlyssn-as 
den signal, som höres .starkast, varigen.om den m·ot signalen 
ifrå·ga .svarande riktningen erhålles. En sådan pejlin.g anses 
bliva riktig inom 3 grad·er. Denna metod användes under 
kri get med framgång av Z.e.ppelinluftskep:pen. O>Uka radio
fyrar gåv.o därvid skilda signaler. En modifiering av denna 
metod b estår däri att radi.ofyren ;giver häringssignal; den bä
ringssignal, som· i flygplanet avlyssnas !starkast är bäringen 
till radiofyl'cn. För ·bestämda Uygrouter kan radiofyren för
ses med 2 ramar, bi,ldande ·en viss ej alltför stor vinkel :med 
varandra. Den ena ra·men giver en signal (eX:empelvi·s bok-
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staven a), den andra en annan signal (bokstaven n). Då 
båda 1signalerna höras lika 'starkt befinner ~ sig flygplanet på 
bi,ssektrisen till ramvinkeln, vilken angiver den rätta kursen 
för flygrouten ifråga. 

Instrumentering. 

I och med att betydelsen av noggrann luftnavigering över 
hav blivit alltmer inseeld har en omfattande för luftfartyg 
särskild lämpad navigeringsinstrumentering framl"ommit. 

Den för luftfarkoster framkomna navigeringsinstrumen
teringen kan 'i stort 1Sett uppdelas i ire olika grupper näm
ligen: 

l) instrument för möjliggörande av att säl"ert styra en 
vis,s bestämd kurs; 

2) instrument för avdriftens bestämmande; samt 
3) instrumen t för bestämmande av luftfarkostens läge. 

Inom förs ta gruppen är kompa·ssen det viktigaste instru-
mentet. En kompass, som avses för luftfarkost~r, bör fylla 
följande villkor: 

a) minimum av vikt på rörliga systemet; 
b) det magnetiska elementet skall hastigt intaga sitt rätta 

läge utan oscillationer ; det skall vara aperiodiskt; 
c) det magnetiska elementet 'skall icke uppväcka ström

ningar i k01mpassvätskan, vilket skulle orsaka felaktig av
läsning. 

Dessa viUkor uppfyHas av .för luftfarkoster och särskilt 
flygplan konstruerade aperiodis'ka kompasser, av vilka finnas 
-ett ·stort antal olika typer med eller utan pejlanordning. 

En i ett flygplan uppstäUd kompass är emellertid otill
förlitlig vid girar, !beroende på det s. k. girfelet. Detta upp
står därigenom, alt då flygplanet vid gir erhåller lutning 
(bankning) magnet•systemet (rosen) genom centrifugaUuaf
tens inv•erkan även erhåller en motsvarande ~utning. Är lut
ningen exempelvis 90o drages nordändan kraftigt nedåt. S.k:er 
å nordlig kurs giren styrbord hän (mot ost), indikera,i· kom-
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passen därför gir babord, el . v . s. åt mots,att håll. Är giren 
och den däremot svarande lutningen mindre, konuuer kompas
sen att indikera antingen giren åt fel hå.U eller intet utslag 
eller ock för litet utslag åt 'rätt håll; å sydEga kurser bli för
hållandena omvända. Med anledning 'härav har som komp.le
ment till •kompa·ssen införts instrument, ,s,mn vid gir angiya 
dennas storlek. Såclana instrument äro, bl. a. elen engelska 
»Gyro turn indicator», grundade på gyroskopverkan. Den 
även hos oss använda gyroklinametern indikerar visserligen 
flygplanets lutning, men ej giren. 

Förutom aperi.ocliska magnetkompasser användas sol
kompassen, jordinduktionskompassen och gyrokompassen. 
solkompassen kommer till god användning å höga latituder, 
varest magnetkompass•en är otillförlitlig på grund av den 
svaga jordmagnetiska horisontalkraften. Roald Amundsen 
använde sig sålunda av en Goerz' solkompass vid flygning 
över polarhavel. Solens spegelbild refiekteras genom ett peri
skop ned på en matt skiva framför förar·en (navigatören). 
Ett urverk v6der periskopet 360 ° runt på elen medeltid, som 
solen använder för ,samma skenbara rörelse. Solens hmvin
kel för det ögonb'licl<, i vilket urverl<-·et skall igångsättas, be
räknas .och inställes å periskopet. Vidare inställes lal'ituden 
och solens deklination, varigenom peris:l"opets axel bringas 
att stå paraHelt med jordaxeln, samt kursen. Vid förändring 
av longituden måste hänsyn härtill tagas. Periskopet följer 
seelan solen, så ~att spegetbilden av denna aUticl ligger i ski
vans medeltpunkt, så länge flygplanet har anbefalld kurs. 
J ordinduktionskompassen grundar sig på dynamoprincipen. 
Spänningen i en ,ledare, som roterar i det jordmagnetiska fäl
tet är noll, då ledaren sammanfaller med fältets riktning. Då 
Iuwsen inställes vrides ledaren så, att spänningen, som indi
keras å en galvanometer, blir noll då flygplanet kommit till 
den instä.Jlcla kursen. ·Galvanometern anger ·således, då flyg
planet styr anbefalld (inställd) kurs. Gyrokompassen är på 
grund av sin tyngd, komplicerade konstruktion och kostnad 
i sin å fartyg förekommande ,form mindre lämpad för flyg- · 
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plan. Firman Anschiitz har under konstruktion en för flyg
plan ,lämpad gyrokmnpass, med vilken nämnda olägenheter 

skulle nedbringas. 
Bland andra gruppens instrument märkas pejlskivan, of

tast ko1111binerad med hastighetsmätare av farten över grund, 
kurs- och distansskivan för lösandet av den s. k. vindtriang
eln, avdrifts- och hastighetsmätare, 1wnslruerad efter samma 
pnincipcr som optiska bombsiklen och även användbar som 
sådant, vindmätningsskivan (»\Vind gauge hearing plate»), 
j' art- och avdriftssikte (»The \Vimperis cours e setting sight»), 
de franska »deriuometres» ·och »cinenw-derivometres» av olika 
fabrikat, vilka uppgivas hestämma avdriftsvinkeln med sam
ma noggramvhel som en god kompass och hastigheten över 
marken n'led en t illförlitlighel inom 2 procent, den franska 

»derivometre de pilote» m. fl. 
Den tredje gruppens instrument sammanfalla med andra 

gruppens numera så tillvida som instrument för avdriftens 
bctämmande ävon medgiva terresta ortbestämningar. Det 

1nest fullständiga av de franska »cinemo-deriv.ometr·cS», näm
ligen »Le Prieur's» navigraf», medgiver icke blott avdriftens 
mätande på av.Jägsna föremål, utan även grafisk lösning av 
dc terresta nav.igartionsproblemen oeh rrnätoperationernas 
automatiska uppritande på kortet. !Den engelska »one-point 
position indicator» har till ändamål att göra det möj ligt att 
bestämma .flygplanets läge genom en ·enda observation på ett 
],änt föremål på marken . :För astr·onomisk orts:bestämning 
ha särskilda sextanter konstruerats •såsom »The Royal A ir 
Force Bubble sextant», sextanten Coutinho o. s. v., samtliga 
med kon·stg}ord horism1t; firman Carpentier utarbetar en ny 

flygs•cxtant med gyroskop-nivå. 
Det :kan konstateras att för närvarande pågår dt inten

sivt arbete på att fullkomna instrumentering, avs·edd att säk
ra luftnavigeringen, framf,örallt över :hav, över moln , i eliunna 

·och i mörker. 
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Slutord. 

Ehur u luftnavigering och :härför avsedda instrument 
måst·e anpassas efter de särskilda förhål'landena i l u f ten och 
d,e .farkoster, som befara densamma, förefinns i princip, fram
förallt matcmati·skt sett, st,or övcrcmsstämmelse mellan navi
gering på havet och över havet. Atl utbilda en fartygsnavJga
t ör tager, .smn bekant, avsevärd tid, och en fartygsnavigatör 
bliver ful'lt pålitlig först efter många års på teoretiska studier 
grundad träning. Samma är förvissv förhållandet med en 
luftnavigatör, då det gäller navigering över :hav. Men en ut
bildad .fartygsnavigatör bör på jämförelsevis :kort tid kunna 
bibringas för luftnavigering över hav erforderliga kunskaper 
och egenskaper, vilket däremot icke alls ;är förhållandet med 
den, •S•om saknar färdighet i navigering på ha vet. 

Fullgörande av flyguppdrag i samarbete med sjåstrids
k rafter ställer sbora fordringar på luftnavigatör-en ·och flyg
p lanens navigatoris•ka utrustning. Dessa fordringar måste 
bliva väl ti ll godosedda. 

Arthur örnberg. 
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Årsberättelse i artilleri och handvapen 1927. 
Avgi1·cn av ledamoten Palm. 

Kanoner och lavettage. 

Genom vVashington-överenskommelsen har som bekant 
max. kalibern för huvudartilleriet å slagskepp fastställts till 
-!O,a cm . och för ·kryssare lill 20,:> cm. Härmed har alltså för 
en tid framåt satts en gräns för fortsatta kali:ber·ökningar. 
Troligt är 'Cl·ock att man oberoende av denna överenskommelse 
av artilleritekniska skäl ej skulle fortsatt kal<iberökningen 
mycket över den nu fastställda kalibern, med vilken man sy
nes hava nått gränsen för svårt artilleri, som lämpar sig för 
inmon,tering i fartyg. 

Visserligen framställdes ,j ·England under rluiget en kanon 
med 45 em. ~kaliber, varmed försök .utfördes å den nu till 
hangarfartyg o-mändrade kryssaren »F,urious», men synes re
sultatet a.v de utförda försöken ej hava varit särskilt tillfreds
s.t.ällande. 

Vid planerandet av ritningarna för de nya engelska slag
skeppen »Nelson » och »Roclney» torde dock ursprungligen av
silden var.it .att bestycka dessa fartyg med 45 cm. kanoner, 
men rönte detta förslag fr.ån fackmannahåll -ett så kraftigt 
motstånd att det övergavs. 

Sedan nu alltså .Jmliberölmingen begränsats, går strävan 
inom alla de ledande marinerna ut 'lJå att med den gamla ka
ljhern åstadkomma största möjliga skottverJmn genom för-
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bättring a\· ammunitionen, ökning a\· utgångshastigheten 
m. ~n. 

Det drivande momentet för kaliberökning av det svåra 
fartygsarbilleriet har .i allmänhet varit att möjliggöra använ
dande av en projektil med st.örre sprängladdning. En ökning 
i utgångshastigheten för dessa pjäser utöver .en viss gräns har 
däremot ansetts vara av mindre värde. 

För det medelsvåra artilleriet, dit man numera utom
lands :hänför de för de s. k. Washington-kryssarna som max.
kaliber tillåtna 20, 3 .cm. kan., spelar en ökning av utgångs
hastigheten däremot störr.e roll, och tor·de därför även de för 
nybyggda kryssare aysedda 20,:l cm. kan. i .allmänhet h ava 
en utgångs~1astighet av c :a 920 m. 

Ett m ·edel för vinnande av •större utgångshasbighet är Ök
nina av ,loppets längd. Man har förut ansett, att 50 kaliber 
·är .~en största brukbara längd för ombord ~ fartyg uppställda 
pjäser . Ett längre vapen med 1högre utgångshasti~~1et ~r.brä~
nes hasti at ooh mås be därför ofta mntuberas. Karnroret far 
d essutom

0 

lätt en benägenhet att \böja sig, vilket naturligtvis 
ofördelaktigt inverkar på pjäsens skjutoegenska1Jer. 

Man synes nu emellertid .börja gå ifrån den hittills På
dande åsikten beträffande kanonlängdcn. Såväl i För.enta Sta
terna som ,j 'Frankrike spåras ·en tendens att öka pjäsernas 
}änad. De nya amerikanska· 10,000-tons kryssarna »Pensaco
J as>~ och »Salt Lake Ci,ty's » 20,:l cm. 'J"anoner hava nämligen 
en längd av 55 kaliber. Likaledes :hava hangarfartygen 
»Lexington» och »Sar.atoga» förs•etts med 20,3 cm. kan. av 55 
kalibers läng.d. 

U e franska kryssarnas av »Duguay-Trouin»-klassen 15,5 
cm. kanoner äro även av 55 ·kalibers längd och troligt är, att 
.de nya franska 10,000-tons kryssarnas av »Tourville»-klassen 
20, 3 cm. kan. även äroo av samma .längd. 

En ytterligare åtgärd, som under de senare åren vid tagits 
för att förbättra artilleriets efi•ektiv•itet, är eleva ti onsvinklar
na•s ·Ökande. Förr ansåg man 15 ° a 18° vara fullt ti.Uräck
Hga .elevationsvinklar för såväl svåra som medelsvåra kano-
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ner. A nykonstruerade laveHage 'har e1eva tionsmöjligheterna 
öka t s till 35 a 45 grader. 

Även å äldre fartyg har man så långt det .låtit sig göra 

~indrat lavettagen 'för att bättre utnyttja ·elevationsmöjlighe

terna. Större ombyggna·der av äldre fartyg i ändamål att öka 

elevationsvinklarna hava däremot ej .utförts, enär det anses 

strida m o t andemeningen i vVashingtonförclraget. Denna 

fråga synes eme].)erlicl nu åter bliva aktuell, enär Förenta 

staterna ånyo framställt önskemål att få ändra vissa äldre 

slagskepp, så att dc .svåra kanonernas skottvield blir lika med 

den för motsvarande artilleri i dc brittiska och japanska flot
tm·na. 

Med sYåra kanoner av den största tillåtna kal·ibcrn, 40,a 

cm., !hava :hittills England, Förenta Staterna och Japan be

styc•kat sina under senare åren byggda slagskepp. England 

'har därmed i sin flotta infört en ny kaliber. Förenta Staterna 

och Japan hade däremot d•enna kaliber redan före Washing

bonfördraget, i det »Colorado» - resp. »M:utsu »-klass·ens fartyg 
bestyC'l{ats därmed. 

England har samtidigt med införandet av 40,a cm. kali

bern även gått •in för en för denna marin ny uppställnings

form för de svåra pjäserna, i det att å »Nelson» och »Rodn ey» 

det svåra artilleriet uppställts i trippeltorn, 3 st. pyramidfor

migt •ordnade, tätt inti ll varandra, förut i fartygets midskepps

linje. Genom •denna upp stäMningsform har man för det fast

s l ~illda tonnaget kunnat förse fartyget med 9 st. svåra kano

ner, då motsvarande ameri'lwnska ·och japanska slagskepp 

endast äro bestyckade med 8 st. elylika pjäser. 

Fördelarna med denna uppställningsform och tornens 

1\onccntrerin.g synas vara: största anlal kanoner kan inmon

teras för minsta möjliga viJtt, starold pansarskyeld kan anord

nas för lorn och durkar, eld·ledningen underlättas, skyeld mot. 
gasfara kan lättare anordnas. 

Nackdelarna äro däremot lägre eldhastighet samt flera 

kanoners sällande ur stridbart skick vid haveri i ett torn eller 
en svår träff i tornkomplexet. 
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Att inga av dc s·vå ra pjåscrna· kunna avgiva eld akteröver 

torde, åtmin ston e från engelskt håJ,J, ej betraktas som någon 

svaghet, enär fartyget är a.vsett för offensiY. 

Enligt i fackpressen synliga uppgifter är den engelska 

40,r; cm . kaJ1. 50 kaliher lång och väger 107 lon. ProjekW

vikten 1,060 kg. och utgångs'hastighetcn 850 m., enli gt andra 

uppgifter 900 m. Elevationsmöjlighelen uppgives tHI 35 o . 

En eldhasbi.ghet av två skott per :minut beräknas kunna er

hållas tack vare synnerligen väl utförda anordn ingar för lang

ning och laddning samt stort utrymme i tornen. 

I Tyskland planerar man ersättningsbygge för dc gamla 

slagskeppen i den mån fredsfördraget medgiver, nämligen 

m ed fartyg med största deplacement a'V 10,000 tons utan ka

l;iberbegränsning för artilleriet. Rörande huvudartilleriet å 

det nu planerade fartyget, som icke-officiellt JJenämnes Ersatz 

Bra unschwcig, göra sig olika synpunkter gällande. Förslag 

att bestycka detsamma med 38 eller 40,a cm. kan. har fram

ställls . Det troliga torde dock vara, att man med hänsyn till 

det relativt blygsamma deplacementet begränsar kalibern till 

35 ·em., och beräknar man att på det fastställda deplacementet 

kunna konstruera elt fartyg bestyckat med 8 st. dylika pjäser. 

Denna synnerligen kraftiga bcstycknirrg avses vinn as på be

kostnad av fart och pansarskyidd. 

Den .kanon, ·som härnäst erbjuder intresse, är 20,3 cm. 

kan., som i England, Frankrike, lal>ien, Förenta Staterna oc'h 

Japan införts som huvudbestyckning å de s. k. \Vasrhington

kryssarna. 
Denna pjäs är av c :a 50 kalibers längd och väger 17 ton. 

Projektilviklen är 150 kg. och utgångshastigheten 900 a 920 

m. Eldhastigheten uppgives till fem skott per minut. EIC'va

tionsmöjlighclen är i allmänbet 35 o . A de under byggnad 

varande <italienska kryssarna »TrcntO >.' och »Trieste» skola dc 

cloc·k inmonteras för 45 o elevation. 

Ovan nämnda 10,000-tons kryssm·e äro i allmänhet be

styckade med 8 st. 20,3 cm. kan., uppstäHela i d;ubbeltorn. 

Undantag härifrån gör Föroenla staternas »Pensacola»-klass, 
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som bestyckas med 10 st. 20,3 cm. kan. i två dubbel- och två 

trippeltorn. Amerikanarna hava härmed i sin marin återin

fört trippcltornuppställningen, som ·de vid »Colorado»-klassens 

hyggande frångingo. 
Anmärkningsvärt för Washingtonkryssarna är, att de 

som artilleribestyckning endast 'hava huvudartilleri och några 

lufbvärnskanoner. Mellankaliber saknas. De förut omnämn

da »TPento » och »Trieste» bestyckas dock med ett stort antal 

luftvärns·kanoner, a.vsedda att även användas som antitorped

artilleri, nämligen med 12 eller 16 st. 10,2 cm. lk., uppställda 

i dublbcltorn, en ny uppställningsform för lätt arbilleri, fram

kallad av kr,igcts edairenheter. 

Beträtl-ande medelsvårt artilleri har även en ny uppställ

ningsform framträtt, i det att den snart färdigställda tyska 

kryssaren »Königs'bergs » 15 cm. kan . uppställts i trippeltorn, 

ett för ·ocih två akter i midskeppslinjen. 

12 cm. 'kan. synes vara den förhärskande kalibern å un

der byggnad varande jagare. Fransmännen gå dock här ,j te

ten för en kaliberökning, i det de bestycka sina nya jagare 

ay Gm~pard~Shacal-Adroit- och Simonn-klass med 14 cm. kan. 

Italienarna inmontera med förkärlek sina kanoner å ja

gare i dubbellavettag·e. övriga mariner- hava som regel enkel

upp ställning. 
Luftvärnsartilleriet har under de senare åren undergått 

s to ra förändr<ingar. Dess konstruktion, särskilt beträtland e 

sikt- och laddningsanordningar, har i hög grad förbättrats. 

Kalib ern har äV'en avsevärt ökats. Förr ansåg man, att 7,5 

cm. var max.-kali.bern för å fartyg uppställda luftvärnspjäser, 

särskilt med hänsyn till ammun~tionens lätthanterligheL 

Därpå växte kalibern så småningom upp till c :a 10 cm. för 

att nu i ensk<ilda fall hava nått upp till 13,7 cm. Utgångs

hastiglhekn har ökats och synes för under senare åren kon

struerade kanoner i allmänhet vara omkring 900 a 950 m. 

England gick tidigt in för .en .kaliiJer av 10,2 cm. för sina 

luftvärnspjäser å slagskepp och slagkryssare och torde a'V

sikten ursprungligen hava varit alt även bestycka »Nelson» 
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och »Rodney» med denna kaliber. l Jane's Fight,ing Ships 

1926 ·står luftvärnsbestyckningen för dessa fartyg även an

given till 10 st. 10, 2 cm. lk. Enligt senare av Amiralitetet 

bekantgj-orda .uppgifter skall luftvärnsbestyckningen å dessa 

fartyg dock utgöras av 6 st. 12 cm. lic förutom ett stort antal 

mindre automatkanoner •och kulsprutor. Beträffande deras 

uppställning och detalj'lwnstruktioner i övrigt har dock ännu 

inga meddelanden lämnats. Förmodligen komma samtliga 

dessa 12 cm. lk. att uppställas å en särskild överbyggnad ak

terut. 
Å de nya engelska kryssarna av »Kent»-klass synes 10,2 

cm. 'bilhehå.Uas som luftvärnskaliher och pjäsernas antal be

gränsas till 4 st. 
Å senast färdigbyggda jagare, »Amazon» och »Ambusca

de », :har man nöjt sig med 2 st. 40 mm. automatkanoner som 

luftvärnsbcstyckning. 
FöPeruta staterna har förut å sina största fartyg nöjt sig 

med en luftvärnskali.ber av 7,5 cm., .men har man å efter kri

get färdigbyggda siagskepp med en gång ökat kalibern till 

12,o cm. »Colorado»-ldassens slags·kepp äro sålunda försedda 

med .s st. 12,a cm . lic, uppställda å överbyggnaden, 4 st. å 

vardera sidan. 
De nybyggda, ursprungJ,igen till slagkryssare avsedda, 

men däreft·er tiH hangarfarty,g omändrade »Lexington» och 

»Saraloga» äro 1bestyckade med synner·ligen kraftigt luftvärns

ar<tilleri, 'bestående av 12 st. 1 2,o cm. lk. 

Beträffande ovannämnda 12,o cm. ll<. hava amerikanarna 

ej följ t den allmänt rådande tendcnseii a lt öka utgångshastig

heten, utan har densamma för dessa pjäser begränsats till 

650 m. Eldrörets längd är även endast 25 kaliber. Ammu

niti onen utgöres av enhetspatrOlL Proj ek<tilvikt 27 kg. Ka

nonen är förs·edd med mekaniska laddanordningar samt med 

automatisk inställning av rören. Enligt uppgift kan en eld

hastgillet av 14 skott per minut cr<hållas. 

Även 10,000-tonskryssarna »P.ensacola» ·och »Salt Lake 

City» hes,lyckas med 12,(j cm. lic , G st., upp ställda 3 st. å 

Yardera sidan om skorstenarna. 

Tidskrift i Sjijviisenrlel. 
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Å efter kriget J:Jyggda lätta kryssare har däremot den 
gamla 7,5 cm. l<ali.JJcrn bibclhållits. 

Dc amerikanska nya jagarna ärG även bestyckade med 
en eller Lvå 7,5 cm. !k. 

Japan har å sina senast byggda siagskepp bibehållit den 
inom. japanska marinen förut brukliga 7, 5 cm. Ile som lufl
värnsbestydming. Det nya hangarfartyget »Akagi», ursprung
]i.gcn avs·e tt som slagkryssare, men efter vVashingt.onöverens
kommelscn omändrat, har däremot 1bestyckats m ed 12 st. 12 
cm. Ile, alltså en synnerligen kraftig luftvärnsbestyckning. 

Även ·å de nya 10,000-tonskryssarna av »Nachi »-klass har 
luftvärnskalibern ökats till 12 cm. 

Å dc nya lätta kryssarna av »Kako »- och d{inugasa»
klass har däremot 7,5 cm. !bibehållits som .]uftvärnskaliber. 

Japanska jagarna hava i likhel m ed dc engelska som luft
vä·rns·bestyckning endast en a två 40 mm. automatkanoner 
förutom finkalibriga kulsprutor. 

I Frankrike synes man i allmänhe•t .bibehålla den föru t 
·bruldiga 7 ,G cm . .kalibern för l uftvärnspjäserna. Såväl »Tour
viUc»-ldassens som även »Duguay-Tr·ouin»-klassens kryssare 
äro försedda med luflvärnskanoner av ovan omnämnd kaliber. 

Den under by.ggnad varande minutläggaren »P luton » på 
5,300 ton s'kall dock enligt i franska tids~uifler synliga upp
gifter förses med en synnedigen krafl.ig luftvärn sbestyckning, 
!bestående av 10 st. 13,7 cm. lk. 

Uppgift-en synes anmärkni•ngsvärd, dels med hänsyn till 
kaliberstorleken, som är den störs•La hittills kända luftvärn s
kaliber för fartygsartilleri, dels med hänsyn till det stora an
talet luf'Lvärnspjäser för elt fartyg av så pass lilel dep lace
ment. Förutom luftvärnsar.tilleriet är den dess u tom •bestyckad 
.med 4 st. 13,s cm. flackbanepjäser. 

Synner],igen intressant skulle vara att känna de närmare 
detaljerna angående denna luflkanon samt huru ammunitio
nen till densamma är anordnad, men hava inga uppgifter 
här·om. •hiltills 1kunnat erhållas. En mycket svårlös't detalj 
vid en ·så grov luftvärnspjäs är •säker-ligen laddningsanord-
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nin garna, som för alt möjliggöra den mot lufl.mål erforderliga 
stora eldhastigh-den måste ulgöras av mycket snabbt och sä
kert arbetande maskinella anordningar, vilka säkerligen bliva 
såväl 1lwmpliceracle som även .synnerligen skrymmande. Att 
dylika anordningar mycket väl låta sig inbyggas i stora slag
skepp eller i farlyg av molsvarande storlek är tydligt, men 
]lll ru man på så litet farlyg som »Pluton» på ett til1fredsstäl
lande sätt kan ·ordna denna viktiga fråga ålerstår att se. 

Under !byggnad varande franska flottiljledare av »Gue
pm·d »- och »Ohacal»-klassen 'bestyckas •med 2 st. 7,5 cm. Ile, 
upprstäl1da å däck en å vardera sidan vid eller akter om skor-
sten arna. 

Nya jagarna bestyckas i allmänhet med •en 7,5 cm. lic 
Även Italien har tbörjat frångå sin förut använda lufl

värnspjäs om 7,G cm. och försett de nya kryssarna »Trente » 
och »Trieste» med 10,2 cm. Hc 

I Tyskland förmärkes däremot hittills ingen tendens att 
öka luftvärnskalibern, utan synes man där bibehålla sin gamla 
kaliber, 8, s ·cm. »Emden» är bestyckad med 2 st. dylika pjä
ser, uppställda i midskeppslinjcn, a~der om skorstenarna och 
de nya kryssarna »-Königsberg» och »Karlsruhe» •bestyckas 
m ed 4 st. Nc av samma kaliber. 

Förutont här ovan an.gi ven ·luftvärnsbe.styckning äro alla 
nationers stridsfartyg dessutom i allmänhet bestyckade med 
ett .stör-Pe ·eller mindre antal automatkanoner och kuls·prutor, 
avseelda fö r avgivande av luftvär nseld på kortare avstånd. 
Den aHmännast .förekommande kalibern för automatkanoner 
är 40 mm. och för kulsprutor 25, 13 och 6,G mm. Visserligen 
har i facktids·krifter .synts uppgifter, att man ·i Frankrike 
lyckats konstruera en helautomatisk luftvärnskanon av 10,2 
cm. kaliber, m en hör man nog slälla sig mycl<cet avV'aktande 
beträffande denna uppgift. 

Erfarenheten av automatkanoner har nämligen visat, att 
40 mm. väl torde få anses som den största .kaliber, .som lämp
ligen och med })retention på någorlunda säkert funktioneran
de 1kan .göras <helautomat·isk, och redan vid denna kali1her är 
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påfrestningen på mekanism och :ammunition så stor, att man 
ej kan anse ett ·sådant vapen fullt tillförlitligt. Åtminstone 
är detta erfarenhet•en hos oss och torde man enligt de under
handsuppgifter, som från flera !håll fö·rsports, även utomlands 
hava kommit till samma resultat. 

Försök pågå därför att som ersättning för den helauto
matiska •kanonen konstrue·ra en halva.utomatisk dylik med 
sto·r eldhastighet. Frågan synes vara ·löslig, men -torde ladd
konstruktionen .bereda de största svårigheterna för typens 
frams tällande. 

För ökande av eldhastigheten har i Amerika konstruerats 
en 6,5 mm. luftvärnskulspruta m ·ed 4 st. pipor i samma la
vetlage. 

Eldledning. 

Med de ·ökade stridsavstånden har en på mera vetlen
skapligt skjutteknisk bas byggd •eldledningsmet·od framtving
ats .än vad som erfordrades vid de korta stridsavstånden, där 
flygtidernavoro Pelativt små och nedslagens läge i förhållande 
till målet lätt kunde av artillcrioiTiceJ"oen eller av särskild ned
slagso:bserv.atö·r diPekt observeras. 

strävandet efter alt förbättra eldledniagsanordn!ingarna 
och att k•onstruera fullständigare och helst automatiskt ver
kande instrumentering för eldledningscentralerna har därför 
va.rit synnerligen livligt inom alla mariner under de senaste 
åren. Ett flertal oli·ka konstruktioner såväl beträfiande eld
ledningsanordnlingar som ·även beträfiande instrumentering 
för cent.ralerna har därför även framkommit. 

Eldledning med observation från .flygpl:an an·vändcs nu
mera allmänt. Nyby.ggda elJ.cr unde1· byggnad varande ar
lil·lcrifartyg förses undantagslöst med ett eller flera eldled
ningsplan. 

överallt torde man numera hava gått in för stridsfarty
gens förseende med central.riktanläggning för det svåra· och 
medelsvåra artilleriels ledande. Centralsiktet för det svåra 
arti1ler1iet placeras hä·rvid i allmänhet i märsen. I Tyskland 
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var på för·e dler under kriget färdigby.ggda fartyg centralsik
tet placerat i stridstornet, men synes erfarenheten från ·ln·iget 
]lava påvisat fördelar av högre upp placerat centralsilde, ty 
på efter kriget planerade eller färdigbyggda fartyg !har cen
tralsiktet för huvudarti.Jleriet uppstälits Ii märsen. Utveck
Nngen av centralriktanlä.ggningar synes i övrigt gå mot att 
så mycket som möjligt av elen ömtåliga och lätt så·rbara ma
teri elen förlägges till skyddad plats under pansardäck. I 
märsen eHer å övriga eldledningsplatser bibehålles endast ett 
enkelt sidriktinstrument. Höjdinställning och avfyrning ut
fö.res medelst gyroskopsanl.äggnnig, placerad i centralen. 

För .att erhålla så stad·ig plattform som möjligt för cen
tral siktet i märsen hava tyskarna försett sina fartyg med 
s. k. pålmast, d. \'. s. en mast b2ståc nde av endasl en myck et 
grov slåltub ulan några stöttehen. "Masten erhåller sin stött
ning nere i fartyget och av dc däck den genomgår. Enli.gt 
i Tyskland utförda försök är denna mastkonstruktion syn
nerli gen stadig och är oberoende av .ojämna uppvärmningar, 
varför den erbjuder ett i det närmaste oföränderligt underlag 
för centralsiktet. Det nu ombyg.gda tyska slagskeppet Schle
sli•en har försetts med dylik pålmasl. 

Mot den i övriga mariner aJlmänt använda tripodmasten 
h.ar framhållits dess känslighet för •ojämn uppvärmning. Det 
ena benet kan nämligen tänkas på grund av sol- eller -; kor
stensvärme kunna uppvärmas mera än det andra, Vlil'ket skulle 
medföra en sk•evning av plattformen för centralsiktet, varige
nom extra fel införes. Genom värmeisolering av benen kan 
denna l'isk dock tänkas minskad. Någon olägenhet av större 
betydelse av dylik ·ojämn uppvärmning av ma•stbenen torde 
dock •ej :hava gjort sig märkbar, enär tripodmasten med få 
undantag när alltjämt använd es å nykonstruerade fartyg. 

I Japan synes man emellertid för slags'kepp och kryssare 
numera hava gått ifrån tripodmasten, som ·dock användes å 
för e år 1919 stapelsatta fartyg, och •torde orsal<en härtlill vara 
att •söka i strävan efter att ·erhålla en bättre och sta(!Jilare 
plattform för eldledningsinstrumenteringen. Visserligen har 
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:i Japan redan före kriget försök gjorts med en mastkonstruk

tion med lre ~l fyra sned·ben, men hiirYid torde ej plattformens 

stadighel varit det a•vgörande, utan fastmer en önskan att sä

kerställa mastens bestånd även mn eti eller två ben skadats. 

Av ·liknande orsak hade man ju förut i Förenta Slaternas 

fJolla infört gallermasten. 

De japanska slagskeppen av »Mulsu»-klass hava försetts 

med en pagodliknande mastkonstruktion av stora dimen:sio

ner, vilken på toppen har uppställningsplatser för central

sikten för såvål svårt som medelsvårt artilleri. Konstruktio

nens grundslomm e utgöres a"' en synnerligen grov miittclmast, 

stötlad av sex sneclben. I mittelmas-ten är elektrisk hiss in

stallerad. 

Enligt uppgift skall denna maslkonslrukti•on hava till

kommit ·efter omsorgsfullt utförda •experiment och anser man 

sig dä1~i <hava funnlit en i möjligaste mån stadig och vibra

tionsfri ·Uppslällningsplats för cenlralriktinstrumenteringen. 

Dessutom an,ser man alt den är oförstö·rbar av artillerield. 

Nackdelen med denna mastkonstruktion är doc-k, aU den er

bjuder etl synnerligen slort mål samL att vikten torde vara 

avsevärd. 

De nya japanska !älta kryssarna av »Kiinugasa»- och 

»Kako »-klass (7,100 tons) hava .förs'etts med en fyrtornslik

nande •konstruktion, uppbyggd på ·och utgörande en fortsätt

ning a'V stridst.ornet, i stället för mast. Denna konstruktion 

har för oss. sitt intresse, enär den i princip överensstämmer 

med ·ett i KMF:s artillm··iavdelnting för flera år sedan uppgjort 

förslag lill mastkonstruktion för pansarskepp av Sverige-klass. 

Vid kommande nybyggnad av pansarskepp kanske för

slaget kan 'komma till heders, såframt ej viktsfrågan lägger 

hinder i vägen därför. 

Å »Roclney » och »Nelson » har man f.ör att hl. a. bereda 

en god plattform för •eldledningsinstntmenteringen även eT

satt den i engelska mar:inen förut brukliga h•ipodmasten med 

en tornliknande, delvis pansrad byggnad, •som innesluter så

väl stationer .för eldens ledande som även manöver- och na

Yigeringslbryggor m . m. 
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Denna konstrukti.on synes av i fackpressen förekomman

de uppgifter •hava varit föremål för mycken kriti:k 1i England, 

varvid särski·lt framhållits dess stora målyta och därav föl

jande 'Sårbar'hct sam t, att den genom sin stora tyngd bidrager 

att minska fartygels sjövärdighe t. 

Även i amcr:ikanska flott:an synes man hava gått in för 

placering av centralsiktet i märsen, och börjar man därför i 

avsikt att erhålla en bättre plattform för detta instrument 

gå ifrån el en förut använda gallermasten och i stället införa 

tripodmasten. Så har slagskeppet »Texas» vid nu slutförd 

ombyggnad föl"'setts m ed tr·ipodmast och är avsikten att vid 

förestående ombyggnad även förse »New York», »Oklahoma» 

och »Nevada» med clylil,;. mast. 

Det ledande motivet för den amerikanska gallermastens 

infö'l·ande var som förut framhå llits huvudsakligast elen min

skade sårba.rheten. Nackdelarna med konstruktionen voro 

dock avsevärda, och bestoclo desamma i att hela masten ·lätt 

kom i svängning och vridning, vaPigenom observationer från 

märsen ti hög grad försvårades. Som platUorm för central

sikte var den därför ·ej användbar. Seclan 'krigets erfaren

h eter, särskilt .från Skagerackslaget, visat hän på, att tripod

mastens sårbarhet ej är så stor, som man förut befarat, har 

därför ameril{anarna nu alltså även infört densamma. · 

För all minska skorstensrökens störande rinverkan på 

personalen i eldledningsmärsen haT man seelan flera år an

vänt sig av den :konstruktioaen att böja tillsammans skorste

narna eller ock att iböj a den förliga skors tenen akteröver. 

Så är exempelvis förhållandet å engelska slagskeppet 

»\Vars pi t e» samt å japanska slagskepp av »Mutsu »-'klassen 

m. fl. 
Å del tyska ombyggda slagskeppet »Schlesien » har man 

på liknande sätt böj t den förliga skorstenen akteröver intill 

den förutvarande meHcrsta skorstenen och därigenom avse

värt ökat avståndet från skorst-enens överkant till märsen. 

Förslag i samma riktning, d. v. s. att böja den förliga 

skorstenen akter över intill den aktra i ändamål att minska 
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rökens störande inverkan på cldledningspersonalen, framför
des även 'hos oss i samband med påbörjande av Sverige-farty
gens omlbyggnad, men kom detsamma då tyvärr ej till utfö
rande. Vid nu pågående omändring av pansarskeppet Gustaf 
V synes dock avsikten vara, alt båda skorstenarna skola böjas 
tillsammans. 

Å förut omnämnt projekterat nytt tyskt pansarfartyg om 
10,000 ton är avsikten att för alt bl. a. 'komma ifrån den för 
artilleriets ledande synnerligen störande skorstensröken leda 
ut förbränningsprodukterna akterut. Detta <kan möjl~ggöras 
därigenom att sagda fartyg är avsett att för sitt framdrivande 
förses med förbränningsmotorer. 

Luftvärnsartilleriets delledning från fartyg är ett syn
nerligen svårlöst problem på grund av plattformens rörliga 
karaktär, men även här går utvecklingen mot eldledning med 
användande av centralsikte. Detta problem torde dock ännu 
ej på ett slutgrilUgt sätt vara löst inom någon marin. 

Förslag har framkastats att å fartyg uppställa luftvärns
kanonerna på balanserade plattformar, vi1ka medelst gyro
skopsanordningar skulle bibehållas 'horisontella, o:J:Jeroende av 
fartygets rörelser. Genom en dylik anordning skulle eldled
ningen i hög grad underlättas. FöTSlagets utförande torde 
dock möta stora praklis,ka svårigheter och synes även av vikts
och utrymmesskäl vara svårl att reailsera. 

Inslnunenteringen för luft värnsartilleriets cldledni ng lik
som äv,cn själva eldledningsmetoden har under senare åren 
avsevärt förbättrats. Slutgilhgt äro dock ej heller dessa frå
gor iinnu lösta. 

Pansar. 

Principen för stridsfartygs bepansring har efter krriget 
undergått vissa förändringar. Orsal{Cen härtill torde vara att 
söka dels i de ökade stridsavstånden med därav följande stora 
nedslagsvinklar, dels i strävan efter att bereda ökat skydd 
mot bombanfall från luften, dels i att man kvalitativt nu synes 
hava nått gränsen för pansarels motstårndsförmåga mot mo
dernUJ pojekliler, varför intet annat återslår än att genom 
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ökning av pansarets tjocklek öka dess nwståndsförmåga. 
Detta senare medför dock en avsevärd Yiktsökning, Yar

för man [ör a tt ej menligt inverka på fart en måste an
tingen helt avstå från pansarskydd e.Jler ock med synnerligen 
kraftigt pansar skydda endast dc vitala delarna. 

De ökade stridsavstånden med sina stora nedslagsvinklar 
hava framtvingat kraftigare horisontellt pansarskydd än vad 
man använde före kriget. Härtill har även bidragit hotet av 
bomlbanfall från luften. Vid anslag mot pansa,rdär;k är pro
j ektilens verkan emellertid betydligt kraftigare än fallbom
bens, även om de innchåHa lika sprängladdningar. Projek
tilen med sin stora a'nslagshastighet och starka 'konstruktion 
kan nämNgen före detonationen genomslå även ett kraftigt 
däckspansar för att därefter genom sin sprängverkan åstad
komma skada i fartygets sårbara delar. Bomben däremot, 
som är av ,relativt svag konstruktion, har vid anslaget endast 
sin fallhastighet och torde den därför vid anslag mot pansar
däc'k omedelbart söndeTSlås eller sprängas, men dess spräng
verkan enli,gt lagen för minsta motslåndet begränsas huvud
sakligast till ovan pansardäck. 

Häri torde även förklaringen ligga till den stora mot
ståndsförmåga med avseende på flytharhet ett str,idsfartyg 
verkligen 'har mot l u ftbombarrlcmang, vilket framgått av de 
i Amerika utförda försöken hän1tinnan, särskilt med det ut
rangerade slagskeppet vVashington. Scdan sagda bombförsök 
utfördes, hava naturligtvis såväl bomberna fuHkomnats som 
även träffmöjligheterna ökats genom bättre siktanordningar 
m. m., men även fartygens motståndsmedel hava i motsvaran
de grad förbättrats. 

Tyskarna voro förmodligen de .första som insågo, att pau
sardäcket var ett pansrat fartygs mest sårbara del. Redan 
tidigt införde de därför lavettage, som möjliggjorde elevation 
upp till 35 o, förmodligen delvis med tanke på el'hållande av 
stora nedslagsvinklar. 

För att mot artillerield med stora nedslagsvinklar medelst 
pansardäck skydda underliggande delar fordras en avsevärd 
tjocklek å detta. 
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Efter kriget byggda stridsfartyg hava därför också i all
mänhet försetts med kraftigt däckspansar. Enligt i pressen 
synliga uppgifter hava »Nelson» och »Rodney» pansardäck 

av 105 mm. tjocklek. Troligt är dock att däckspansaret är 
avsevärt tjockare över durkar och maskinrum ån vad ovan 
a ng i ves, ty engelsmän n en hava j u från Skagerackslagct en 
sorglig crfa,rcnhet av olillriickligt skyddade durkar. 

Dc japanska slagskeppen av »Mutsu» -klass äro enligt 
icke-ofl"iciella uppgifter, som återfinnas i Jane's Fighting

Ships 1926, försedda med pansardäck, som över durkar och 
maskiner nå en tjocldel< UY upp 'till 180 mm . 

I facklitteraluren har under dc senare åren frågan angå
ende sidabepansringen mycket diskuterats. Härvid har från 

tyskt håll framhållits, alt pansarskyddet förr betydligt över

skallats, och ansåg man nu att cellkonstrukbion, trippelbord
läggning och långskeppsskott delvis kunna ersätta pansaret. 
För artilleriet, durkar, maskin- och eldrum erfordras dock 

alltjämt å större fartyg ett kafl<igt pansaskydd. Särskilt 
pekar erfarenheten från skagerackslaget på J:Jehovet av gott 
sl<ydd för durkarna. 

Ä ven från engelsk l håll hava liknande åsikter förfäktats 
under framhållande av, atl fart och kraftig bestyckning äro 
del bästa skyddet. 

Beträffande nybyggda kryssare <har man även i allmänhet 

tillämpat detta, enär dc så när som på däckspansar så gott 
som undantagslöst äro obepansrade, men i stället erhållit hög 
fart och :kraftig bestyckming. De franska kryssarna av »Tour
ville »- och »Duguay-Trouin >>-'klass äro praktiskt ta.gct full

ständigt obepansrade. Även pansardäck saknas. Ett undan
tag hänifrån ä·r »S u!Iren », som synes sk ola förses med ett t.un t 

pansardäck över pann- ·och maskinrum. 
Ovan från tyskt håll framförd ås~kt, att sidapansaret del

vis kan ersättas av ceJ.Isystem, trippelbordläggnnig m. m. kan 

med .fog ställas under diskussion. Som skydd 'lnot minor 
och torpeder torde ett välordnat cellsystem vara syr..nerligen 
efl"ektlivt, enär explosion här inträ!Iar omedelbart vid anslaget 
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mot yttre bordläggningen. Som skydd mot artillerield torde 
det dock ej vaTa av stort värde, enär en modern projektil , 

försedel med rör med lämplig förclröjn<ing, ju lält passerar 
därigenom för att därpå deLonera i fartygets inre. Trippel

bordläggningen m. m. torde därför ej kunna betraktas som 
en ersältning för s idobepansring över vattenlinjen. Man torde 

i stället, då man numera, som förut .framhåHits, för att bjuda 
ett någorlunda effektivt skydd mot moderna projektiler måst 

avsevärt öka pansarskyddets tjocklek och därmed även dess 
vikt, tvingas att beträffande s:idopansaret gå in Tör alt me
delst kraftigt pansar skydela endast fartygets m est sårbara 

d elar och låta övriga delar vara helt opansrade. 
»Nelson » och »Rodney » äro .försedda med ett synnedigen 

kraftigt gördelpansar av 355 mm. tjoddek, sträckande sig 
runt fartygets vitala delar. Krutdur,karna och .langningen till 
svåra och medelsvåra tornen äro även skyddade av grovt pan

sar. I övrigt f<innes intet sidopansar. 
»Mutsu»-klassens fartyg äro även försedda med ett kraf

tigt gördelpansar av c:a 330 mm. tjocklek. I övrigt äro de 
endast pansarskyddade för durkar och .Jangning. 

Erfarenheten från kriget har visat, att de å lätta fartygen 
använda sköldarna för medelsvåra och lätta kanoner ej ut

gjorde ett tillfredsställande skydd för kanonbetjäningen, dels 
p å grund av att sprängstycken från framför kanonen deto
n erande proj ektiler slungades -in under skölden, de.Js på grund 

av att sprängbitar från en bak·om den här oskyddade pjäsen 
detonerande projeldil även slungas bakåt. Där tonnaget så 
tillåter har man därför i allmänhet å nybyggda !älta fartyg 

u ppställt de medelsvåra och lätta pjäserna i pansrade torn. 

(Forts.) 
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Meddelande från främmande mariner. 
.~lecldelacl,c från Mari nstab ens Utr'ikesaHlelning. 

(December J!J27. ) 

Artilleribestyckningen å u-båtar. 
I Hivblct ?\Tar i li•rna Ilar 1!-~)åtsexperlcn kommenelär Cll•iangli utveck

lat S'ina '8 ) n•punkLer hclt'äf.f'antle arLilleribesLJ·ckning-en å u-'bU.Lar, basera
dc på •han~ egna cr.farcnheter 'från värlcl. kt1igct. Det -följanclc är ett ut
<lrn,g ,ur sng·da ticlslui,ft. 

Eommendör Gli iangl'i hitHer före: l ) a:t.t kanonen icke ])Ör Y ara en 
l u fl vlirn.,kanon. 2) J;an-oncn bör pl.arera.; p, atktc1xlLic'ket. 3) kalibern 
!1ör vant minsL J2 l:'ll l. 

Som moliYet·ing Lill dessa flsi klcr all'fi.i'r ~1::tn: 

Ucll·äffr111do pul<nL 1. 

J<~n enda luftväm:;·kanon lhm· m)·cke,l små utsikte r alt kunna ut11ätla 
H1Lg-ot moL ett lufLfal'ly.g. En YiclslrilcU eld zon Jm·clrar en :m~'oket stor 
ammunili'onsfuPbruknin•g ,och hastig 'CfL1giYni•og . . \. en u~båt blir med nöcl
viindigl1et JJimnunilionsförrädcl sta rkt begt'änsa't ~:,ksoan ammunitionstill
fGl·scln ,lill kanonen ])\ir långsam och br1SYärlig. L-addningen av en ika
.non, som :le ,e lcverad mer än ~~o. l at· järn:förelseYis rång lid. Föe att 
tisiadk-ormna en ,Jwsligar'c ammunitionslangming kan man Jla'Yct hissar, 
HJ!ll 'ITIHsle slet öppna unrler 'Sk,jnln'i1ngrn. Dcra,; trllstängning förclröjer 
<Iii clykningt•n nåJgoL.') 

Om en u-båt uppiiieker •luftfarty:g, ltae densamma intet annat alt 
c:·öra •än aH clyka till n1insl 23m. 'llj'll')l. Fijr •en mo~lPrn w!)ål lar rletta 

1
) Som he,kant an:vänd•es• å tue slörsta tyska u-bl\Jarna uneler kriget 

amnLun•ili,onshissar, 'SOm måste stängas 1'rån .cl•ilek ·före dykning. Om 
Llel la l)lev glöllllt encr man icl~c .fick 'lid hilrtill, anvilnctcs ett spjäll med 
];niYsp,els, som •manövrerades ·feil.n l)åtcns 'inre. J{n:iYcn aYskar taljan och 
spjtil!et sllin,gcle JJis·suppningen. 
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en tid 'aN 1'/
2 

minut. Kan u-b1ttcn icke d}~ta, !)ör elensamma manövrer:{ 
i ·siltsa:J;: oe·ll avgiYa elcl mod 2iJ mm. maskingevär. Så:clana böra finnas 
•ti11 ,ett antal av minst 2. Dc böra ,placeras nära tornet 

Beträffande punU 2 alliföres: 
Kanonen böl' •pl•cucrras <å •a kJ,crd'äc.J;eL Sjöstänk och sjöar lwmma 

dl\. att minst genera km1onu)elj.än ingen.. i\:mm'lmliti,onslangningen kan s'ke 
genom luCJkan å tornets akte!'kant, •så väl som möjligt Sk'J·dclacl mot sjön. 
P å aiklerd'äcJk,ct ct~),iucler l;;anoncn minsla •mö.jliga mots•Lånill vid undervat
tcnsgån,g, •cmed.an torncL VCl'kar s•om skärm. På förd~i.ckc't kan l'Öltcn fri\Ll 
J;anoocn lälL Yertk:J. b esvärande :för p erso nalen på ~Hyg·gan <Jch hindra 
lU tsHeten iföröYer. Hä:rWl kommer aa 'en ij;aonon å en u-båt är väl S'å myc
J; et eU de'fen•s ivt som .ett olffcnsivt va.'pen. I ,framLicla kr>ig komma pr•ak
t iskt taget alla :ltanrJel.s.fart}'g aLt Yara bcv~\racl e. U-b:tLen måste ciil. sö·kJ. 
undvika varje slri(l, i Yil-kem han icke är överbågsen i artiller.i. U..;båten 
måsle ,försö>ka und,g,il. alt skadas av f:ienclen s·å att den'SaJinma ic,ke kan 
dyka. B:h' han öYcrrasJzad -om naLkn eller cl>t't d~·,Jwin,g ·ic'ke kan ske, 
rnmsDe u-båten J) ege sig b,ort ;från 'fienden uneler avgivande [lV •ill1ftllandc 
eld. Detta kan gör-as om kan.O'nen tir uppsllil kl å akteecläcket. Och slut
li gen :•tt rm' kommendören he lräf'fu nde pnn l<L 3: 

De flc.sla IJ:andcl:s'farLy,g Jwmrna alt '!JCSLJ'Clms med en a tvU. 12 crn. 
k anoner. Om en u-båt ,skall ikunn.a U11o,ppas u.pptaga 'St ricl, bör dess ka
n on Ynra aY millist samma .kalib er. 

Från olika makters flottor. 
T DaiJ~; E:;pres.s mr den J2 'Clrcembee 1ll3r dess 1maei nkoet·es,poncl13nt 

gjol'l ·en axploc•knin1g ur 1927 års "Jane·s Fig•Ming Slt!ps", .som nyhgen 
u t:lwmmit, vil'l;a nJ'a uppgi>fber tot·.cle Yara av allm\änt int resse. Han med-

delar illetDäJffande: 

Frun Ja·il•c. "Duquens,e"-J;Iass'ens ikrrs,sarc f:örscs med 2 eller 3 flyg
plan ,oc-11 1 katrupult. 

"Bearn", det n)·a h tarug-a:ruae.tyg>et, ~;an -omiborcltaga 4.0 <fl•y,gplan, som 
s tartas mcde.J>st en krutapurt ,rör •lwmpdmcracl ~uft mecl en 1Jaslighct av 
47 rniles i timm en ed'Lee en röpning av 6'l Ieet rängs d:äck. 

Italien. "Trento"-J;lassens J;r~·ssa r e ui.l''ll:>t::t.s med 2 bombpl::tn, som 
s tar,tas med en Imtapult ,på J)aJcu;en. 

Japan. "Nach:i"-ilzla,ss,en. 10,000 ,to,ns J;ryssare, ,förses med ;, Hygplan · 
"Ao,ba"-iklass,cn, 7,000 tons J;eyssarc, J',a 2 Hygplan. som slal'tas mecl 

katapult alde1t."ll t. 
"A~;:a~'i''-l];ktsscn, ltun:ganfart~·s·, k::tn otmllonltaga GO fly,gptan. 



Il 
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Flii'Cnta slalcrna. ··sa.ratoga"-1<;1-assen, i]J •ctn:g:.trtf.artyg. kan m .cdföra 

72 !flyg')Jlan od1 'lr· förs·edd med il'a'talpul.t av ny typ, som kan stal"la clc 
t,yn.g.sta 'flygphm med flygJarL eHcr en löpning rtv GO .feeL. 

''Langley", llang,arf:.trt,·;g,, l<o.n om!J.orcltaga 3!, flygpl<Ul oc·lt kal·fl

)J,ullen l'an sL:rla fl)'gplGncn ·Pif(<'t' en llipning· pa. li:1 fPc·t :mccl c·n :lwsti;g·
net av :,; m il c•s pr:.· timme. 

En!Jlnnd. "Kcn,t:·-k,l:a:s•sen:o; )u·yss::trc 'llpp.g•i>r..ts kom>m::t !::tLt förses 
mc el k::ttapu l t ·oc·lt ;fl) gp lan. 

"H::twkins··-'kiassen Sliges LiYcn komma att utrnstas m ecl katapult. 

Dc ny::t kr;)"s.sarna äJ'O 1<r[ufligm·e 'än man. i allrniinhet tror, anmär
l<·er expc r1en. l·~nl.l,gt \\'a,;.l:ington-föl'(ll'l.tgcL :n't•t· kanonernas kahiJet· icke 

iiYerst'.~a F: i11.. men :l'nlalct .ii:· icl"' JJ eg J·än,-,tt. ]l e flrsLa maldiT haYa 
.nöJ L sig· nu•([ 8 såclaMt u<,anoncr. m r n dr amerilmn.ska. kr) ~sa roa a Y ''Pen

sacola"-,J:hss•en fort NkY,äl 10. c'>Cx i trippellom .oe'h ,fyra i clulJlJ e ltorn•. 

'Sii tror man .o·r1<så ]J lir .f'triiC'L meli d en japilnska "='fa~ll i''-n<lassen . 
·~.Janen l i[:\rn1n~Cu· ingen up,plysn,ing an,gltendc ]\:aJiionernas ,uppst,iiNning, men 

fläiger .lJcst~i.Tnt a;tt clc bliva iO till an.tal•ct. iD essa .J<rys,;are ·l<omma d:ärför 
:ttt blivn, rlc kraftigast be.sl.}okad>e bland adla \Va.slhingtonkr)·ss,are. ne 
it;a]i•e:nska lmn:struk'llirern;a ~Java la,gt ai'Jrt på illli.g· fctrt. "Trcnto" ocl1 

'"l'riestc" ;i.ro mycket Mtt byggd'il, men {]c fä 36 :knops fart moL 3'2.-33 

!:o.s anrlTa. Hln1lrrs liiknamle ,];:r·y.ssarc. iDe nya ·kryssarna av "Conc.onl"

klasscn, ~>.000 tons, lJiiva ·ännu sna.JJ,!Jar e>, 37 l<nop , o'ch b es tyc•l<acle me.d 
6 •in. l<an. av en ny .CJc,l; Q<J'al'ti:g- moddl. 

F11ttgan om kanonernas eleYatJ.on oJu]Jord å ,far.tyg dryftas vär.lLl·e n 

runt od1 en .clcl folk tror aLL ökiJJcl elcnlbio,n , som rmedg•er större s·lwt.L
vidd, fönl::~JlJlar e tt .fartH!S stridsYärdc. 1:\.fan ;fi:lJ• ieke ;olfta några detalje
·r:JJC!e uppgi-f>ter om clovia:tionsY<inklar, :men "Jane" il1 a. t· några .JTI)'C·k·et ·in

trcssan~a s·i.ffr.or I:flrom, :som torde !IJ'öra an,föra:s . 

Enoland. "Quecn ElizaJbetl!", 'Sl>ags,kelpij), maximielevation 20 °, .s:koH.-

vidcl oiJJe•t:mt. 
" l'l'ood", slag'kt·ys,s·at'C. rmax.imidcvation 300 , s~kottl'irkl oiiJc:ka.nt. 
''Kent.'', ·kryssare, ·maximieleYa·tionen uppges Lill 52°. 

Franl<ril<e. "Bre·Lagn e", slag-;,ke']Jp, max.imie·levaUon 23°, sko.tlvi.clll 

25,300 YRt'ClS. 
"'Dugua) -Tro·uin", ,kryssare, max.i:mie.lc.Yation 35°, ·s,kobtv,ktcl 25,300 

yarc:s. 

Japan. ":\Julzu", ·sla:gdlwpp, maxim'i 'cJ•cvation 3'i 0
, s>ko.ttvi•cl>Cl 35,000 

~- ard's (nä11a 20 miles). 

Fii1·enta Statcrua. 

~kotLYidd 33,300 yarcls. 
''Co1orado", .s!wg.s·ke,pp, max.imiele:vaUon 30°, 
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··caliFurn·ic1", skcgslmpp. maxr'midc~·aLion GO o, o'kolL\·illrlcn Hppg>es Lill 

över 35.000 vards•. 
};~ vil;tie!; s:vlc häeYidrlag är, 's:i.:,\;e:· CX"pcdcn, att. 1komma Htåg lnn· 

långt en m'ln·~·i'S,kas sc,endc når •Lill sjöss. En artiiJ.criofficcr i en cldlccl
n'ing-ssLatlo n 100 f eet över v:.tLlni'L j,an med !kikare se ett Ja-r:t}gs brygga, 
som är ~Jr,liigen 70 feet över vattnet,. :på c·LL aYsl[mcl av 21 m:i'l es eHm· 

3G,000 ·) :Hels und,ee 'föru.LsfU'tTl'in'g aU si>klen är myrkeL gocl. :\Ten deL är 

elen al(lrig i sj.öslrid , sh.ltnr exper ten. 

England. 

He,cc·c l'in.o·cn har Ileslutat a;lt .som fölDLl aY rcsul.tatcL av Geni.:Yelwn
ferensenji·cl;e" helt ,fullfölja nJ·byggnillclsprogra'Ifllme'L bdräffamlc tryssar

byg·g~m'llcL. Såledcs kommer cnrl as·t en l<r~·ssare a.tt pFtbör_jas i .sbället ft'>r 

tre. Denna ~<t'J'Ssarc, som blir av B-Uass, 8,000 tons, 11ägges på .strupcln t 
]}e·wm1J.o l't •instundande mnl's. i\ l e!l el c två övriga ~<r; ssanm {år det an
stå t;ill'S vi'llar•c i avv.aktcm på annan utgilng av förl1a.ncUin:garna ,·,id nästa 

il{ODg'r~C~S i G-e:nCV(~ . 

:'lir. BricLgc;man har :förklarat alt cle t,·,:{ ·slags.k cppen "='fel.son" OC1l 

"Hodnev" ·ic,J<c nn komma alt ·utrusLclS med ilyg;plan, men aLt de ·seder

mera 'l~~:11 11 öndil förses lil}Cicl yartdcra ett så;dant. II1e nya ;1\:r-yssarna ~v 
"Gounty"-l,lm;!'en aYscs att föra två !flygplan vardera. 

('rl1c Ohicago 'l'ri,bune, 17 nov. 1927.) 

~ l 1 t "l0 od•no .. ,.·" 1l1ar· 1. bo" t·J·"n av crecember rust.::tts .1'ör atJt ·ins·l "' a.gs.ccppe ·' ·~ ,1 w 

i AtlantfloLtan. (T·ll c HampSilliroc 'felegrap'tt 'and Po.s1t, 9 d•ec. 1927.) 

Holland. 

Herg·erin,gen ,]lar n,vs'tutrut kontrakt m ed firman de Scl1el•cle 1i Vtb

singcn om J>) ggandet m· en u-lJåt O Jf2. ll:J.en lJlir p•å 568 tons 'i liv.-lö.ge 
oolt ·f:'\ r en !'ar L .av Jö l<nop i ö' .-hig•e .orl1 8 knop ·i u Y.-läg·e . Bestrek-

t .. l"tt J·anon oo·l: ",J-"•3 cm. torpcc!Luber , ni n gen l<ommer aLL u g·onl'S av en a , ·" · v v 

v:.~ra:v 'l ·§. bogama och l a;l,terut. 
('L',lJ c Ilampsill i re T e1cgraplt and P os t, 9 c! e c. 1\!27. ) 
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Polen. 

r~nH,tt tidni•ng·en Mossag er Polonais, \'arsc,hau, uppehål'let' si1g scdo.n 
ni\.g.on Ud i \'.m·scll1au JJlancl andril cll1cfen för Normanels Yarv i Le Havre. 
"om •JJy.ggce 3 u-JJ[tlar ,föT Po-lens räkni'n,g·, samt viceamiral DumC'snil, 
•·il e [ för "les eliantiers m1Ya1•es •Fmnca.is' ', ·som har ·P1'1 sta•pöln f2 jagare 
.för samnn;l. l.and. Under cletta .lJcsölk lät' fr3,gan •Om varv!'lanläggningarna 
i Grling•en k.omma a·Lt ,cJ•r)·if.ta:s. 

Turkiet. 

Sla2krys,sann ' 'J;n.ouz' ' (Coel)en) GJlev den 28 !augusli Jy(JkJi,gt ])är
c;a·tl s e<Clan 'l'elparati'Dn före·tagits il den flyl;clocl0a, som sp•oli eracles vid det 
Jiirs.ta försök et att upptaga fartyget. 

(Journal oif UnHecl SerYicc Insti-lution, nov. 1927. ) 

Frankrike. 

Klagomål hav~a anförts öwe att jagarna av "Simoun"-typtm Yoro 
minclre •goda plall,formce !för ~ ~· villeriet i det aU de hacle bcsvärancle ri'•
rc ls•e i h•ö,') s,jö. För att u ·tröna hur dlenna •Olägcn:llct bäst skuUe kunna 
avhj'lll!p.as ',]Ja'.·a ,jämförande 11''örsök ulförts med jagarna "Cyclone". 
'',\fistt'a'l" och "Sieocco" und c;r •3Ung i sv,år ,sjö. ";'I'Hstral" ;J1acle cl:ärvid 
förs·ctts med 20 tons barlast, "Sit'occo" ,Jwdc J'ått s inil slingcrkö.lar utöim
dc och ''Cycl.one" bBJehö·lb i sitt. nmliga skicU;:. De't framgi·ck av föt·sö
J;:en a;t,t, "':.listral" ~1ail c dc a,lJ:;.olut häsl.il rörelserna oc·ll Mrför 11at' man 
]icsJuLf\t, nlt alla. ja.gar•e il\ cl ennill sc:ri e ,skol'a .förses mecl 20 tons ])arrast, 
placct'il(l på saunma s•ci.tt. som d en å "Mistral" Yid försök en omlbordta,gna. 

(Le Yacl1t, 3 cle.c. 1927.) 

Frågan •Om ]l~· g·san(l•et ay •e tt n) Lt kadcUfartyg ät· nu ·änt1ilgen av
gj ord. Medel till rleLsammas fi)y,gsand c IJ CYiljades 192G av båcl'a kamrar
J,a, men "lit commbsion du Sen at" Yar ·i·cke e nse m·ecl marinminis·tern. 
)letri:i:Kan'Cl e d c c•gcns'kilp er, ·s.om :fm·tyg·c t J)Onl c iicg-il. Den <förstnämnclv. 
0ns·lmcl e c lt större ·oc111 snGibhare fat'tyg iln det av tnarinminislcm för~-
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sJa;gna o.cl1 det är kommi'Ssionens iförslag, som nu sikall ~amma till ut

förande. 
Marinmin•istcrn 'llad'c •föreslagi t e.tt fartyg på 5,000 tons och omkring 

',W iJmoipS fart; d•et som sl,all byggas blir på nära 6,500 tons och f·år 25 
UN·PS fart. Bes-tyolmingen blir .nästan den.s.amma som å 8,000 tons kry~
earna oc.ll består av 8-15 cm. kan., 11-75 mm. l'uftvärns!kan. 1samt 2 tor
pedtub•er. Fal"t}get f.ö~·ses med 2 l'atapuUer för starbandet av flygplan. 
Det [ran mecliför1a 165 ~ca.det-t.er •i stället för 125 å det föl'st föreslagna far
t~-ge't. 

"Eclgar-Quine:t'', :som nu är Uillcler omändring, kommer att av1ösil 
"Jeanne-d'Arc" .som 'kadet1Jfartyg i okto~)er ·19.28 .oc:h kommer att använ
{las ·som s;l:dant tilLs det nya ikadettfatrtyg0t !bHr foär·di,gt om unge~fär tre 
år. De·tta •förors:1>lzar ·en betydan1de k'ostnaxi, .s·om \kunnat undv•iikas, om 
man beviljat mede~ 'till >ett ·n~·tt faJrtyg 1924. i st. 'f. 1926, då man länlje 
vetat 1att ".Jeanne-d'Arc" var mogen för utr·angening. 

(Le Yad 1t, 17 dec. 1927. ) 

l\1arin!buclgel8n, •som nu g,odk·änts av parJ.amentet, upptager medel 
till på:l1örjande t år 1028 av föjl>ande fartyg: 1 kr-yssar•e, 6 ja,gare, 5 u~Mtar 
::tv förs.ta k!Gss, .l minu-b·åt och 2 avisoifal'tyg. (Le 'remps, 22 de.c. 1927.) 

s lagslwppet "Patric" k·ommer n1u att u trar.,ger.as. Fartyg;et, som 
sjösn;ttes 1903, t,i ~i.ns tgjordc under lllela ·v·ä!'lds,kriget. År 1917 vrur det
amma fllagg·SikC'pp ,för h ·ögste beifäl.havarcn i Aeg.eiska havet. En del av 

{!es•s Jcanoncr flyttades i ·,J,a;nd till Salonik'irfmnten. 
Efter 1kriget användles "Patri•e" S>OII1l artil!leri- och tor•pedskol!fartyg. 

J'å ·senaste tiden halr slagskeppet .tjänstg}ol"t ,s;om .kasern1fartyg vid in-
,senjörs'Sikolan i Toul·on. (Le 'l'cmps, 12 de1c. 1927.) 

'Förenta staterna. 
U. S. A. 

Den nylig0n sJöSiatta u-båten V /1 'llar •ett deplacement av 2,900 to'1s 
och ·är däriför 350 tons S'törrc •iln elen en.gelslka X L 

Tidskrift i 8jiJväsendet. 4 
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En!ligt Dil!H )" New:s äro LYä ännu större u-båtar uneler byggnad föl" 
elen amerm,anska no,ttam (J)aily N·cws, 18 n10Y. 1927.) 

Antaret flygare vicl HoUan .ska:ll omedeJU)art ökas enhgt en nyligen 
u tfärdad order. Deml>a order b esl.:immer även bli. a., a~t alla sjöofficerare 
i ·ruktiv tjänst s.k.ola undergå U1karunclersökning· för alt utröna cleras lämp
ldgihet för flJ·gtj ,än:st. De som härvid ej ,god1,änna& till följd av ni'Lgot 
·fel .och som så öns:ka, !kunna få um1ct·gå en s'ärsU,dld clftcrllesiktning. För 
närvaTamJ,c f•inns det 475 ,f!yg·are i Rlldiv tj än s· t vid Hottans d'lygväsend•l . 

Manch es'Ler Guarclia n·, 21 n.oY. 1927. ) 

I •en ar,ti,k.e l i Aero Di.gest'·s decemb ernummer 1klandras v·ederböran
clo ma!"ina myndigheter d!ärlf'ör, att dc undedåta att .offenthggöra den 
stO'l'a utveckling, som bomlbkastning ..från 'flygplan 11nde'rgått o:cJ1 «tt 
detta ,göres för rutt ,gynna det för kongressen frruml1agda nylyy,glg.nadspro
grrummet av fartyg .på lflygvaljmets b·ekostnad. 

'DiU .svar ihärå !har amiral ·iVIoffe-tt, chelf för tJh e Bureau ·of Ac,r.o
I.lJautics, ·framhållii·t, a!Lt !(]et ·är vanligt i'CJ' e blott i u. S. A. uban även i 
andra läm1er att .s·ådana salker homligJJ'ål!Las. Han up>plyst.e dock om, att 
flottan ind'öl"t en ny f1y.g,1Jomib, .som lkomme't' a~t i'å ett väsenbl'i,gt infly-
tam:1e ipå framtida ·sjökrig. (Daily i\I.ai'l., 12 dec. 1027.) 

Tyskland. 

F1·amlidens u-h•llar. 

I ·ett •föredrag inför Scihilffbaut c.chnlisehe Ge.seUsd1aft i Berlin redo
gjorde proifess-or Oswa:ld Fl•rumm för den .storartade utveckling, .som u
båtslwnstrukbionen på sen.a:ste >Lid undcrgåLt.. Professor Flmmn, som 1tinge 
varit den lc(\anclc tyslw u ..Jbåtskonstruktöt'Clli, frHucle sbo r clel ·i ska•panclet 'il!V 

det tys·lw u-b•åtsvapnet 1löre od1 under ~'riget. 
Han böejacle sHt rföredmg m ed ,att :faJstslJå, att u-b-åtar oc,h ruft

·strids1;:rrufter bHvi•t sd ökri,gets 1;:r.a:fti.gasto vapen. 'Bcl.J.,äD.fiatlJcl e u-b åtar 
b•e r.or de'S's utveckling i hög· •g1racl, sa,clc pro,fcssor <Flamm., på lösn:in,gen 
a:v 1s,tRJ])Wtetsprob'1ernet. .Som u-båtens offensiva och defensiva s·tnidsmc
clel huvudsarrd'igen utgöras av kanoner, l'ör1iga •tor,pcc1tuber, minor, pan
sar o. ,s. v. vi lka m ås te '{ll.acera<s u tanfö'l' -tryckslk.r.ovet, kommer centrum 
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gravitatis ait ligga m J• eket 111 ögt, vi liket naturligtvis inverkar ·orförde·l'RJk
tigt 'flå u-llåtellis s·taU)Ii!itet vid cl'ykning ·eHer :i uv.-!läge. Å en ibåt av van
]i,g cirilmla r form ät· det nöc1v·änd1ig.t ·att mo•tver,ka denna oKLg·enh ct genom 
oarJ.rust av bl·l'- eller j.ärnibloc'k, ·S.Om s'tuva.s i skrovets ~Jiotten. Varje ö-k
ning 1av cl•c O'f•fcn,sliva elJ!er de>fensi'va stridsmedlen hö}ee centrum graviht
tiiS läge ocll fra'[nt.vin,ga.r· dår1igcn.om omborclltag·an.clet av m era il:mrl·rust. 

Pro-fe.s.s,or Fl.amm för'ord·ad c sta1·U by.ggan<.l c t. av mycket :sto·ra u
l>ål<tt' - veradiga undervat'tens.J;ryssar e - oerh uldömcle små ru-båtlar p.l 
IJ00--500 tonSI, s.om han ansåg vara "d~·-rhara J,e~;sakcr". AlLa de ledande 
sjöma1kterna, eeinncl e J1 ,an, ·ut<vecnda ij)J·g,gandot av underva1Jtenskryssme 
samt 1Ji'11:~d e : "En<g,lancl har .g1ått upp tm nära 1,000 tons, Ja<pan ti'll 3,000 
och Amerika kansko snart bar nått l'iika sto•ra tlimonsio ner. iD et är sant 
att England Jyc.kal.s cNiligt m ecl s<in X-klass. X 1, s-om lades ·på S'ta.peln 
med så sto·ra Jönäntningar· - lHopnmgHgen ämnad e man bygga 10 u
J.låtar ·av clonna J'l:.~s·s - :lla.I' vi•s-a.t ,s ig ~·m·a e tt totalt miss,gTC•pp och nu
m e.ra <ll<Ör nvan mJ•c,kct litet .om denna båt, soan hoPt slå värlcT·en med 
häpnad. Dc emgels,ka u-ibåtarna vicl,]å(la i a:llmänhet vis·sa if·el. De på
·&bås hava en zon av inst:aibiliilet vid dykning, en nackdel smn övervinnes 
genom kort tid för dykning. Om detta ·är sanrt, måste vedervågandct iJJV 

nr~inni sJw.Jiv ,j Slädana båtar anses Ya'I'a Jöra;astligt O·c.!l brottsli•gt. Ame
rika har ·ir.kc heller hittms haft lycka med :sina u--båtar ·O'Cill .trots Fmnk
ri.kes pi1onjiirarbe.te pä området int<egcr dettia ·land •icke den redande plat
sen. S'tl'ic!sv1ärrl'ct JJo'S en u-ib·åt !l'orts·tlHel' prolfcssor l<'lamm, 1l1eror detvis 
på den pr.o,c·e1nt av ,ton'!11a.gct, •s•om kan d'ispon cras för oiffensiva ·0011 de
fensiva strid.smcdel. I allmänJ1et J' unna G % ·av clepl,acemen tet i öv.-läg•e 
avses >H\ r dessa ändamål. ii. ,·en ,för d c 't}S•ka u-båtarrm f på n J.;:~i.ge t ö\'e.r
sbog :denna s.irHra icke G %. A de mocl•e rna u-båtarna .är det emelle rtid 
wv ~tor vikt fltt så öka st.a.bliht ctc n., att ,cJå båte'Jli b efin1ner ,sig i ett kritis1kt 
skccle uncl'e r clykn'i ng - clå centr-a för 1'ly l:i)ar'h•et och graYit,at is ·Samman-
1'alla - ·sam t även då bå len är fullt m,edsilniM, !b'i'LJ.eill·ål1amle:t .av en tirl
räckhg me tacenterhöjd bVir .säl,er.slällt. Vetskapen om a tt .sil:clm1 sLrubi
litet f,örcfirmes g.i·vet· s<å\äl c~lCif som bes,Glttning 1fu!Jt rföl'lroencl e till båten 
och belfriar d'e·m frön nenli.sa påfrestningar. Seclan professor .Flaman s-ål'un-
cla angiYit YRI"uti pl'oibl r m c· t bestod, meclclclarlc hall! att tyska konstTuktörer 
re.ctan l·öst clctsamma. Han gaY ,en ;];:ort ]) eskrivn·i·n.g p-å tre säl'slcilda slGg

J.\' tHIJ [rtar·, som nu skulle kunna ,konstrueras. Som ICLC v.ot·e >fullt st<rbi'l!a 
uneLer clykning·, cll uc'Ll ingen barlast lJe,ll iÖV:dC om~J.or,clta,g.as , 'komme en 
betyclanrl:; yjiJ;t att >km:nrfl cwses 'för b cst}c,Jming .och ·s·tycld. 

1) En B,OOO tons u-J;t' ' 's5,arc, lJe,;uyckatl mccl 2- 6in. ~'an. oc:Jl 600 
sl;:ott till '''rdera; 2-3in. Q;:an . 'lllCd 2,000 ·sikott Ull vard era., 2 toTpe-cLtubee 
på .c1•äcl,, 2 dylika pil. aJo.garn:a oc.J1 2 .akternt med 38 torp ecl er. Torn, dläok 
och clct ytt1·e skrove ls si.clor S>kullr förs es med 1 "/ , 'in. ntickcl>stålpansar. 
Den toLJlJ vi:ktcn av denna utr'Ll:ilning ·clr 595 t~on:s o!.ler J9,8 % av de-
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p1acementet. SbaJbiliteten .s<ä'k·ersUllles .genom en viss form på tryc:kskro
vet, som g·ör barl·ncst övenflödlig. 

2) En minu-båt p'å 3,177 :to:ns. [)etta farty:g S•kall kunna medföra 
1,000 min·or av 660 l!b,s-typen, vilka ilmnna ru.flä!gga,s: med :full precrs:ron, 
då fartyget är nedsänkt. lVIinomas totaLa vikt blir 300 tom;,, lika med 
9,114 % a'V deplacementet. Aven h·är behövs• :ingen b:arLast. 

3) En Li•ten u~båt, l;:.onstruorad il'ör en sydamerikansk ifloHa, på 
850 tons ·cloeplacemen-t. Den bestyckas mecl 2~6in. kan. med -ti'Llsammans 
750 ·sllwtt, 4 torpedtuber •o·ch 8 tonp:eder. Torn, :däck :oc:h .sidor äro pans
r·ade med 7/8 in. n:illkeLstål. Som don :totala •vjikten av i!J.estyekning och 
pan&ar är 202 tons, blir icl'e min:dre än 23,7 % av de,plaecmentct avsett 
tärflir. Ingen barlast metdf·öres. (Maneh ester Guardian, 25 nov. 1927.) 

Marinbucl.get.en för 1928 U1}ptar bL a. f: 650,000 som ett fö·rsta an
s-lag till byg·gandet av ertt slagskepp för ·en ~wstnad av J:: 1>,000,000, vim~et 

skulle bJ:iYa de•t första i en ·s·enie av sådana 1:i'll ersättn ing av de gam:la 
slag·skeppcn. 

I •en kri·tik över de Ly•ska nybyg-gntud,plan:erna erinrar FranMurter 
.ZeHung om, att Versal1ies!flirdra.get :för<bj u der Tysi{tand aJtt bygga slag
skepp på mer än 10,000 t'Ons d•eph~;cement ,o•ch anser tidningen, 1att i .sttilLet 
d'ör ·att bygg'a dyr!Jara slags[zep:p, vil'ka •alltid komme •att bliva underlägsna 
dem, som de stora sjömaktema bygjga, Tys1dancl voro bättre betjänt 
med att bygga •sna•bba krJ•ssar-e. (Da:iJ.y Maii, a dec. 1927.) 

Innehåll 
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åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter, 

Organisation. 

Alimens c·entrala :förva.ltning (Ny mil. .tids:kri'f.t jan. 1928). 

1\linvtisende. 

rMoclerne Spminer. Af Kapta:in B. Andersen (D. T. d'. S. dec. 1927) . 

SJ.:eppsbyggeri. 

A propo·s de •la ca tastro ph e du so,us-marin "S--'1" (Le Yacht n :r 
2337 ). - Safe·ty in submarines. By s•ir Herbet~t !Rusen ('l'he naval and mil. 
!'eeord 11 jan. 1928). 

Flygväsende. 

"Acro.JJati:cs" by Gerhard Fie.seler (Fil.ght 5 jan. 1928). 

Historia. 

Orlogsmarinens betydni.n.g :i frodstkl. Av Kaptein J. Eckhof·f (N. T. 
f. s., h. 1. 1928). 

Diverse. 

Filmens mmbära •anv,än:clnin:g (Kr.-vet. ark. •r. Il:!. 12 1927). 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
meddelade genom Th. \Vawrinsl;ys P aten tbyrå, Stockholm. 

Datum l Diarie-1 
nummer Uppfinningens art 

1/12-27 

8/12-27 

22/12-27 

2533/25 

2955/26 

977/25 

1957/25 

944f2S 

2014/24 

1477/24 

1463/25 

4113/25 

Br·iinnare för flytand'e bränsle. .E. J. t . Ruthel'
f'()rd, Oheltentham, England. 

Br.änn.a-rc .för !fly tande lbr·äns.J•e. E. S. Drew och A. 
B. S. Laidlaw, Edinburgh. 

Ho,ps.Jwrvnin,gsanonlning d'·ör ikättin.gar ocll dJ·H'll:t. 
C. E . ölmnan, Edsbyn. 

AvstängningsvenW.. (Tilllätgg ·till patcnlc.t n :r &18'73 J.f 
tFi1:1ma Poltc, Magdeil:J.urg. 

Ano·rd,ndng •för 1heunlig si,gn:alcring. S·tJandard Elec:.
ric A/S., OsLo. 

Anordning lör heml.i·g ·överföring av m eddelanden 
I{)IC,]l S'ignaler m edCJSt €le>kt!'i'S,ka Vågor. stan

dard El·ectric .'\/S., Os.JQ. 
Föt1b!'änningsmotor. \Vor~h:ington Pump and j'vla

clhin ery Oo1'p. , New Y•ot'>k. 

!\tlD't'Cl·ning >'id sprJ.claT C<munS>ty.cken Jör >isJ·nncrhet 
brännoljor. AB. Oljeel.dnin.g, Götcbot'<g .. 

Anotx:lning 'för S>e,p·arerintg av oljor 1från ·oljeångorna 
·i v·c~·sta:kslru.sen ·till •cHeseLmo>torer. iR. Traill, R 
Steac:haill oc.h Tlhe FairHe~cl Shipbui'lding & 
EngineoTing Co. Ltd., Glasgow. 

4354/25 Anordning Yicl undervattensminor. Vickers Limi·becl, 
L>o ndon . 

1540/24 H~·clra'l!tis,J;: fj~in'jJ;Janonlnin::;·. 3ch neic1er & O :ie. 
Par.i s. 

895/25 Pro~eJdilibrancl'l'ör med omsU~1bar •fördröjnin~san-

ordning. A.G. Y·Ot'mals Slkoda\'."Bt'ke .in Pilsen, 
iPrag-Smi·chov. 

1093/25 Brandrör .för artilJ.eri- ooh fall!pr.oWktil er . (T:illä,qg 

till patentet n :r 591137). L. E. Remondy, iRue'il, 
Franrr,rdi;:e. 
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t Diarie-
l l D a um l nummer Uppfinningens ar t 

29/12-27 690f25 AnorLlnin.g Iför clck lromagnctiS>k el1er akust.is'k ut-
staQmiing aY .farleder. Soci6te Indus·tricHe .cJ:es 

Pr-ocet16s \V. A. L·o·th, PariS>. 

2869/25 'l'emperaturec.gulator :för •e lektriskt upphettade vä~
m•ca,p>pat·:ltcr. H. J unkers, Dessatt. 

1678/26 Anot,dnin.gar vicl antenn,systcm :för trådlös te].e.grafi 

409/26 

oc~t •telefoni. J\o.Iarco.ni'6 \Vireless 'l'elegrruph 

Company, Lirnited, London. 
Anordning .tör stuvning av Stkoe,ppslast. A. Bem-· 

stein, Hamburg .och tE. ;K. Hos·c.h•er, vVandsb ek, 

'J'y,s'kl:wc1. 

if 

T b. W awrinskys Patentbyrå 
Innehavare: H . ALBIHN 

16 Birger Jarlsgatan, Stockholm. 
Telegra fa dress: WAW, Stockholm. 

Telefoner: Riks 749 11, (Växel), 7491 2, Allm. ö. 22 48, lng. Alblhn p ri va t 74913. 

GRUNDAD 1891. 

Ombesörjer uttagning av patent och registrering av varumärken 
mönster och modeller i Sverige och utlandet. 

Verkställer tekniska översättningar och utredningar rörande in
trång i patenträtt, patents rättsliga omfattning, giltighet m. m. 
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Kungl. örlogsmannasällskapets Bibliotek. 
Nytillkomna böcker 1927. 

Sj ölil'igsvelenslmp och Sj öln•igshisloria. 

öllll!JI'en-Smilh. Upp,g-.ilfter rörande örLogsbaserna i FLandern och 
deras försvar under världs:kri,g·et, St.ocMwlm 1927. 

Frolhin!Jham . . 'l'he iNaval History •of ~Il e vVorld vVar . Crumlbridge U. 
S. A. 19'26. 

v. Tirpitz. Deuts0h c Ohnmac.htspob ti·k dm Weltkriege, .Hedin 1926. 
"Grifr". Surrendet•ed, 'S'Om •e •Nruval vVar Sccrc.ts, rrwi'cke.nham 1927. 
Ncvinson. 'l'he Dar(]JaneUes Crumpaign , London 1918. 
Harpor. 'l'h e 'rruth rubout Jutland, Lonelon 1927. 
v. Hase. Der •deut s•Ciho Sie•g v-or d em '·Skag·eLTalk, Berl'in 1926. 
Wester-\Vemyss. 'l'h·e Nruvy ·i n th e Dardanelles Campaign, London . 
l\funthe. Karl den XII •O•CJh den l'"J'.S•ka s j öm akten, 3. delen, Stock-

holm 1927. 
Krchs. Laerebog· i Verdens:krigens S~kri.gshisto rie, ·K~benhavn 1927. 
Wilson. Battleshoips in Ac1Jion, London 1927. 
James. Th e ·bri'tish Navy in Adv·ersity, London 1926. 
Aston. The Navy of to - day, Landlon 19'217. 
B~·watcr. Navies and NaJtions, London 1927. 
Bowen. The King's Navy, London ·1927. 
1\farine-ArchiY. Der Kri cg zur See 1914- 18. Der Krieg •in d en turki

sohen Gewäcssern . tBand I. Die MiUelmeer-Di•vis·ion , Berlin 1927. 
Cornish. Strateg'i'ca.l AtJ.as •O'f the Oceans, Lonelon i925. 

Lantlirigsvetenslmp och Lantl<rigshisloria. 

Tinnstcn. Gustaf II AccloHs Polibirk oc•h Kri.gförilllg .i Tys•Mand 16:30 
- 1632, Stocl~holm 1927. 

Holm. översikt över Sverige.s Kri.g undler ·1600-tal·e.ts s enare h älft, 
Stocklh ol'm 1927. 

Dunet•. Sverige.s Landstorm, ·Stoolliholrm 1926. 
As!I·and. I-Iuvudclragen av Kni,gsförpl-ägnadstjänstens utvec,kl'ing, 

Storc;kholm 1927. 
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Flygviisendc. 

Brochmann. Fl'yvnin.g og Lu!fliarot, Oslo 1926. 
Thomson. Air ·Fac ts a nd P robl•ems., Lonodon 1927. 
"Neon". Th e .gr·eat ID elusion. A S t;ucly orf AircraH :in Peac-e and 

_ War. London 1927. 

1926. 

el on 

don 

"Sqnadron-Leader" . Basic l'rin.ciplcs orf Air \Varfare, London 1927. 

Politik. 

Holland Rose. 'l1he Incleeisiveness .of :\Ioclern \Var, London 1927. 
Bowles. 'l'h e Sffi'eng·trh orf England, LonrcLon 1926 . 
.\ston. The Study of vVar, Lonelon 1927. 
J{inn-IIall. Imp·erial LDefcnrcc, Lonrdo.n 1926. 

.\lierhlom. Bulletin 1vlensu el. Vol. LVIII, Uppsala 192G. 
Thot•c. Lär.obok i Navigation. Del ll. Kom pa.sslära, S tockholm 1927. 

Skcppshy!J !J er i. 

Dana. Transactions of t.JJc Instituti·on olf NaYal Arch'iLccts, Lonflon 

Sjulivård. 

Mm·inöverhikaren. Hälso- rOC'll Sjuk\''ii r-den vid 1\Iarinen 1925- 26. 

Årshöcker, Redo!Jörelser och Rullor. 

1\ichardson-Hurd. Br:assey '.s Kava! an.U ship·p•in.g Anrnual 1927, Lon-

1926. 
Richardson-llurd. Brass e:~ 's Naval ancl Shilp-pi[]g Amma l 1928, Lon-

1927. 
Jane'.s Figillti.n.g Sh.ips 19·26, London 1926. Parla~s. 

Weycr. Ta·sd1enbucrh -cler Kri~:;gsfJ.ottcrn, XXIII Ja!hegan·g, Miin-
chen 1927. 

v. Langsdorff. Ta:sDhenJmc.h der Luftflotten 1927, Frmik'furt a .M. 1927. 
Fj-ärde Huvudtiteln 1927. 
Li.gga'l'e över d e i l:Uksstaten uppförda anslag å Fjrärcte Huvudtiteln. 

Sj Mörsvaret 1927- 28. 
Marinofficersföreninnen, Helsingfors. ArsbCI'k: Suormi-:'1-IereUä, Hel

singrf.ors 1927. 

l\lemoirer och Rcschesl<rivningar. 

\Vinst.on-Churchill. The vV·orld Cri.sis 1916-18, London 19'26. 
l\larli Kerr. Lanrd, Sea rand AiT, London 1927. 
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Hult!Jren. !\linnen ocil1 intryc-k ft'ån FyLgias ~iingfärd 1920--27. Stoclc
holm 1D27. 

Blandade ämnen. 

Holmhe•·!J· l%t gammalt bletingskt ordensslälls·'kap med hembygrls
Yårdsintresse. Ly cke!by ,Krälla, Karlskrona 1926. 

Holmhcr!J. Ur Komme.ndan!Jen,s ~)å sljökas.tellet Kungshormen dt~fJ

j o urna! J;_rJg.såren 1808- 1809, Kwrl9krona 19·27. 

Lundborn-Lindcrs. T,JJ ·e Racial Ohm·acters O!f the Swecliislh Nation, 

Uppsala 1~26 . 

Luhbocl<. 
Lubbock 
Lubbock 
Lubboclc 
L u h bock. 

'l'il 'l Blacrkwa'll Ji'rig1ates. 

'rrhe CoJ.onia,l Cli,pp ers. 
'l'he vVe,ster•n Ocean P a,crkels. 

'l'he L og rorf .th e Cut.ty Sark. 
'fth e Ohrinta Clippers, GJ,arsg,ow 192.4. 

Tidsl<rifter 1927. 

Tklskr·ift. 'i Sj öväsenclet. 

Kungl. Krigsvel•ensk.alpsaG;ademri·ens l-la:nrelUn.gwr och T.i-ds·kri'ft. 
Sv·ensk Mil:ltär 'f.id•skrii"t. 
Art i l! eri-'l' idskr H t. 
Tids·krirft i Frortilf'ikabi•on. 
'DirdskriH i MHiWr J-Trälsovård. 

Vår FLott1a. 
Det Nya Sverige. 
l]{jungl. Telegrafst-yr·ellseo : 'l'ekorirska :!\Ieddelanden. 

NaurtJi•S!k 'I'irdslkriH. 
'l'eknrisk 1';idsrkritft. 
·TiclsrJa·irft f·ör Masrlön'i:ste r . 

Sve•nsk UmlcrrbctfälstirClning. 

Svensk LotrS- ·Odt F-yrtidnling. 
Norsk T:idskri•ft for SpH:sen. 
iDansk Tidsskt•irft i-ör ,Spyae.sen. 

Finlanels Flagrga. 
Lraivasto,lehti. 

~1arine Rund:schau. 
Jahr,lmch der· rclralhtlosen Trelegr·:aplt:ie unrd Telephonic . 

. }O'LH'nal o;f the Royal Uni lerd Servi·ce Inrsbi·Lutimk 
'Pile Naval and l\Irilibary Recot1d. 
Flight. 

La He\'li'e Maeivime. 
Le Yacht. 
U. S. Naval InstHute Procccdinrgs. 




