
1929.
92:a årgången.

Häfte N:r 2



-53 -

Årsberättelse i sjökrigskonst och s j ö krigs
historia 1928 . 

. Asgi1·cn no1". 1928 av ledamote n S h ·ömbäclc. 

Låter man dc 'händelser, ·som timat i världen under det 

-förfiu tna arhclsåTet, passera :revy för .att söka skapa sig en 

·uppfattning om hur den politiska si.tuatri·onen sjömilitärt <;ett 

\Utvccl{lats eller tenderar :att utvecklas, frapperas man av det 

·dunkel och ,känsla av ·ovisshet, som vilar över .hela den inter

nationella sam var on. Väldsscenen ·synes ligga i :1.11Örl"er och 

man förnimm er blott, att dunkla 1krafter ivrig.t ar.beta bakom 

kuJ;isserna, 'under det att 'publli'ken föT·str·Ös med deklamati·o

n er. Det verkar ·som mn statsmännen ännu länge torde {å 

-sys·selsä tta ·sig 1ned spöi">småld om, 1nu·u den situation, som 

skapades för 10 år ·sedan, cgenUigen ;kommer att utvecklas. 

Balkan :hävdar sin gamla ran§plats som :poli tiskt oväders

centrum, ehuru numera avsaknaden a v utländ·skt kapita'l 

torde .förhindra de permanenta 'kriserna abt övergå till krig. 

Där växlas -sl"olt ·och ministcri•ella noter mellan Grekland och 

Bul.gar·ien. Rm11'änien knyter fönbinde1s er med Itari,en , v.ilket 

land i det nyskapade konungadömet Albanien på Adrias östra 

strand sk afia.t sig ett ·sä'kert brohuvud .på Balkan. Jugosla

vien •å ter s tärker de goda fö:rb indelserna m ·ed Frankrike, allt 

under det landet, liksom Hll'mänien, har a tt känwa m ed be
tydliga inre pol>iliska svårigheter. 

Tidskri ft i Sjiiv äscndet. 5 
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Mellan Polen och Litauen råeler nästan permanent kon

fl;i,kUiUstånd. Litauen ,gör för Nationernas förbund öppet 

gällande, att Polen hotar dess fria bestånd. Och Pilsudski 

förskräc·ker Geneve :med ett ,öprpet erk,ännande, alt han um

<>åtts med tankar atl utfärda mobi'liseringsorder mot Litau en. 
o 
Del tm·de ,också med fog kunna anses, att Polens väg tiH 

Östersjön .för framtid en går sä'krare över Litauen än genom 

den korridor, 6'0111 skiljer Ostpreussen från m·oderlandd. På 

sistone har den pols,ke diktatorns r ekreationsresa Lill Tjecko

slovakien ,och Rumänien av det diplomatiska skva1lrct heteck

nat'S sås,om ett ytterligare stärkande a\' lilla ententens slag

<kraft. 
Ryssland, vars östersjöstridsl<rafter oiTicicllt uppg,ivits 

sko'la ha"Ya till uppgift att skydda landels kuststräckor längst 

in i Finska viken, övar sin flotia 600 sjömil från <baserna vid 

Östersjöns sydöstra ,och västra ,kusler. Men i Geneve ,slörs 

den förberedande nedrustning,skommissionens arbete av sam

ma lands förslag om omedelbar och fullständi g avrustning 

genom upplösning av ,samtliga sjö-, luft- od1 1andslridskrafter. 

Tyskland arbetar ihäTdigt på att få Rhenlandet befriat 

från ententens soldater, och Frankrike vägrar lika ihärdigt 

att :utrymma de tys'ka ·områdena trots det att nu l O år för

flutit, sedan vrupenshlleståndet avs1öts. 
I J(ina har den pågående nydaningsprocessen fortgått på 

normalt sätt tins nu i utmattningen.s tecken e n viss enhetlig

het skapats, som möjligen kan <bilda grundval för 1andets 

,självständiga utveckling. Japan har med anmärkningsvärd 

moderation hållit ,sig ti'll skyddandet av sina gamla intressen 

och unclvik·it att utnyttja konjunkturerna för mi'litärt under

}äggande av nya inh··esseområden. 
En ·egypbsk självständighetssträvan har av England 

mö.Us med den fasthet och bestämdhet, som skyddet av Suez

kanalen ·och de engelska intressena i Egypten 'kräva. En de

klaration av februari 1922 anger, på vilka villkor och m ed 

vHka fö·rhehå'll Egypten tillerkännes ·självständighet, och, he

ter det i en engels·k not til'l Egy1pten 'i hörjan av maj i år, 
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»hans majestä ts regering kommer icke att tillåta, alt dessa 

bestämmelser vare sig 'morhfiera:s eller missaktas». Ett annat 

u tslag av dylik osminkad maktpolitik gentemot vid viktiga 

vattenvägar JJe1ä.gna ,småsta,ters -självbestämningsrätt är U. S. 

A :s uppträdande mot Nicaragua, där militärockupation, det 

fr edliga tvångsmedel, s·om står allra närmast gränsen till kri

get, ti'llgri,pi,ts ,för att säkra Förenta Staternas inflytande över 

det landområde, där .el en nästa strategiska 1kanalen mell:m 

Atlantiska ·och Stilla Oceanerna kommer att dragas. 

De nu berörda företeelserna ,utgöra endast ett ·stickprov 

ur den r ee ll a värMspolitiken ·och kunna lämpligen få tj-äna 

som ba'kgruncl till behandlingen av rle nedrustnings- ,och ·sam

för ståndsprobl em, med vilka vädd ens ledande dipl·ounater 

även detta år syss'lat. 
Innan vi dock övergå till abt .beröra de t\"å m est upp

mäd(Jsammad e ,företeelserna på fördragens område, Kellogg

]Jak ten 10ch ·elen engelsk-franska floltlwmpromi,s·sen, torde 

n ågr a md höra nämnas om president Coolidges' i flottbil'len 

1927 manifesterade ståndpunkt till avrustnings·spörsmålet, 

Det el å fra:m lagda am er d<ans,ka fl o ttbyggnad,sp rogrammet 

sa tte i ovanligt hög grad i gång tan·kar och pennor på ömse 

'Sidor om Atlanten. 

U. S. A :s f1oUbill , decembe r 1927, och några refle:vioner i 

ankn ytning till densavnma. 

Marinministern \Villbur förelade 'i vVashington den 14 

d ecember 1927 represenlanternas :hu s regeringens .fö:rslag tilJ 

en nybyggnad av 25 kryssare, 5 hangarfartyg, 9 flottilj1,edare 

och 32 u -båtar. :\Tär flottbi1Ien behandlades första gången i 

januari de:tla år, motiverades nybyggnaderna från regering.s

hiå J,l med bl. a. följande. 

De v:oro grundade ubes1utancle :på Förenta Staterna'S be

h ov ·och avsåga icke någon ~mpp:rustning. Det stor.a antalet 

kryssare ansågs erfm·derligt för skyddet av handeln och kolo

nierna 'Samt som ·hjlålpfartyg ,i·ill slagskeppen i f·lotta. Fråge-



-56-

stäliningen vid bestämmandet av an talet har yari t den : om 
andr a n ationer b ehöva det a n tale t kryssare av Washingbon 
t)"p, s·om de hava bygg•t, .bygga elle r p lanerat att bygga, h uru 
många av denna k lass beh över U. S. A :s flotta? Det antalet 
ber äknades Ull 43. Medräkn as 18 befintliga (8 Pensacola
och Salt Lake City~Idass samt 10 Memphis) så kPävas alltså 
25 i nybyggnad. Man förklarar också till vad ändamål krys
sarna skdla an vändas ·och må härur fö lj ande siffror n.ämnas . 
Föi· flattjänst 26 st. (spaning 10, bevakning 8, a nfallsgrupp 
i centrum 8), för skydd av vissa brännpunkter å h andelsuä
gqrn a 9 ·st., för konvojer .minimum 6 st. samt som f laggskepp 
fiör jagar.flottiljer 2 st. Sununa 43 st. SiiTrm·n a hava fram
komm it geD'om flottövningar och krigsspel. Vad kryssarnas 
uppg<ifter i fred be.trä(Iar iberöres särskilt den, att h}ä'l•pa över
sjöhandeln. » V•åra handelsmän måste icke blott hålla .de_ ut
ländska 'lnarknader vi yunnit, Tltan. även., när de europe1·ska 
förhållanden a bli normala, måste de ~söka nya marknader, mn 
vår blomstring skall forts·ä tta. Visandet av flaggan har ett 
markerat in,flytancle på företagen oc:h deras .framgång influe
ras i ic!kc rringa grad av den prestige, vilken moderna och 
» s1nart ']o,ol"ing» kryssaPe s'kap.a .» 

Rörande valet av ,Juyssartyper framhölls, at~t frågan om 
mindre krys·sa:re än på 10,000 ton övervägts, men frångått s 
därför att U. S. A. saknar lämpliga baser utanför sina grän
ser och därför ,kräver kryssar.e .ay :m.ax.-tonnage för styrkans, 
aktionsradiens och fartens skulL Vid lösandet av all.a d e 
uppgifter, smn förut nämnts, är det nödvändigt - anser man 
- att vid 'kontakt med fienden möta med minst 'Eika styrka . 
En 'kryssa:rc i spanings- eller bevatkningstjänst !kan icke lösa 
sin uppgift, om den måste :falla tillbaka för en . överlägsen 
,J'-ryssar e. England beräknas 1929 dis!ponera omknng 400,000 
ton krYIS·sare, färdiga, under byggnad eller beviljade, varför d e 
nu begärda kryssarna (25 st. om 250,000 ton) skulle bringa 
upp U. S. A :s kryssarstyrka till tonnagelikhet med England. 

Beh··äffande flottiljleelaTe framhå'lles, at•t dyliika .erfordras 
för att leda Jlott<il,jernas (on1 18 jagare) rörels·cr, bestämma 
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fi.enden s kurs och .fart m. m. och snabbt kun na •överbringa 
s·kjutfaktmema till j agarna. De böra besi>tta god sjödugäg
h et, hava hög fart och ·stora utrymmen ombord ~och vara 1·ämp
Jiga såsom piatUorm för observationer, varför deras tontal 
växer . Enär U. S. A:s flotta Guäver 8 jagarflottiljer föTeslås 
byggandet av 8 flottiljledare jämte en dy'}ik i reserv. Det 
påpek as, att Engl:and rälmar 9 floU iljled:are färdiga eller be
vi,lj ad e. 

Behovet av lwn'garfarlyg under·strykes med .e.tt uppräk
nande ay de uppg.ifter, som anses ti'llkomma det :marina fly
get. Dc •äro •bland annat vid strid: a11fall mot fiendens flyg
s tTidsk rafler, bombkastning mot fa11tyg, » straffing attacks» 
mot starika och lätta stridskrafter, bori]_)edslkjutning, taktisk 
spanin g, dimbi·ldning, eldledning. Härtill Uuävas många p1an 
och m öjlighet för planen att landa inom stPidsområdet. Vid 
span•ing •är flottchefens tidiga under'l··ättande om fiendens när
varo el'ler lbortvaro från vissa .områden av stor betydelse och 
därför kräv,e·s stort antal plan å hangar:fartyg samt skydd av 
kryssare och jagare för de·samma. v ,icl Jwnde lss·kydd Jämnas 
av flygplanen god hjälp i spaning ooh anfa1'l mot handelsför
störarn a . slutligen kräves för an{a•lil mot mål i land stort an
tal p lan, som 'kunna starta och landa å hangarfartyg. Hän
synen t ill dessa uppgifter anses kräva, f·örutom de 2 befintliga 
(Lexington ~och Sara toga, Lang1ey anses icke användbar), ny
ibyggandet av 5 .st. hangarfartyg, varigen•om tonnaget skuUe 
:bringas upp till 135,000 ton ·eller det i wa~hingtontmktaten 
för U. S. A. och Englan d bestäimda. 

Vad u-båtarna bcträH'ar ,ldarl.äggas deras allmänt kända 
upp·gifter vid strid, spaning, rekognoscering och självständiga 
operationer. För att {å upp u-båtsstyrlwn till jämförbarhet 
m ed Eng.~ands ~och möjliggöra fyllandet av de angivna upp
·gifterna :berå•lmas <ett nybygge av 7 uh. per år under 5 år. 
Antalet u-båtar yngre än 13 år (deras l·ivslängd) uppgår då 
till b eh ovsminimum med 1berätlming, att ·endast Vs av det totala 
an ba·let •kan tjänstgöra aktivt ti'll sjöss (% ·Översyn, vila eller 
på väg). Endast den stora typen flott-u-håtar skulle byggas. 
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Det fr alnhölls särskilt, att programmet Wott a \'såg att 
fylla U, S. A:s behov av na tionellt Jörsvar och av s·kydd för 
den v·äxande ·sjöhandeln och de ökade översjöintressena ·samt 
att säkra medborgarnas rättigheter enligt internationel'l rätt. 

Man kan •icke undgå att anse detta nybyggnadsprogram 
såsom den fullt logiska följd en aT den misslyckade flottkon
ferensen i Geneve 1927, Denna skulle vara en fortsättning, 
vad lätta fartyg :beträffar, på vVashingtonkonferensens lyclkade 
reglering .av slagfartygsbygget. I den senm·e frågan ansåg sig 
U. S. A, på samförståndets altare hava ofirat en icke oväsent
lig överl·ägscnbet i slags'l\.e.pp i förhållande till England och 
kan måhända hava väntat sig vid föregående års överlägg
ningar ett molsvarande ofie<r från Englands sida av krys
sare .för skapande av jäm'likhet i styr•kehänseende med 
U. S. A: s Hott a. Det u teb'lev naturligt nog och reaktionen 
kom ·snabbt och ulan hänsyn till fraser och fpedskärlekskut
ter i ·och med den ski·sseradc billen, Tankegången går igen 
i följande yttrande av president Goolidge. »Om regeringen 
åsidosatte det nationella försvaret, skulle den utsätta sig för 
allmänt förakt, såväl från det egna ·landets son'! från utlan-

dets sida.» 
Nu är visserligen nybyggnadsfrågan enligt regeringsför-

shget •ännu ·icke löst, u lan har en avs,ev•ärd :reduktion av pro
gra.mmet under representationens ;behandling a v detsamn'la 
skett, i det man under den förberedande handläggningen före
slagit byggandet av »endast» 15 st. 10,000 tons 1kryssare och 
1 hangarfartyg. Men det ·återstår ännu att se, viH\.et infly
tande ,den ominö,sa engelsk-franska flottkmnprom:i·ssen, var
om :mera nedan, ·kommer alt få ,på det avgörande JJeslutct. 
Redan n·u synes dock tydligt, att ett fortsättande av de seg
slitna och för okritiska allmänheter anordnade avrustnings

spelen till ytterEghet försvårat·s. 
Frånser man nu detta, av verkligheLssinnade betraktare 

'!· edan •förut konstaterade förhåHande, kan man anse, att vårt 
land särs:kilt u r tvenne synpunkter bör uppmärksamma den 
faldis·kl redan startade tädan me'Han England och U. S. A. 
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om det marina h errav,äldet i världen. Den ena berör de för 
alla sjö:f,a randc nati oner gemensamma sjörättsreglerna under 
k rig, d en ·andra berör direkt vår st:ällning såsom självständig 
öster sj ö s t at. 

Vad de interna1tioneUa sjörä.ttsreglerna bctr.ätl"ar, må er
inras om hurus,om år 1907 ett slort steg framåt togs i fråga 
om regleringen av det r .ätlstillstånd mellan folken, som be
nämn es krig. Sålunda träfiades på Haagkonferensen sagda 
år :bl. a. Ö·verenskommelse rörande neutralas rättigheter och 
skyld igheter, ytterligare i prinoip klarlagda och diskuterade 
i L ondon 1909. Pari·sdeklarationens bestämmelser om att 
n eutral nagga även skyddar fientligt gods o. s. v . stadfästes. 

Nu känna vi till att största delen av dessa överenskom
mel ser und er y·ärldskriget helL åsidosattes e'fter no:rmen: 
m ruk t går före rätt. överenskommelserna från 1856, 1907 och 
1909 hava efter 'kriget icke upphävts eller annullerats. Det 
har, alltseelan pres:i.dent 'Vilsons svaga försök 1919 ,att pre
dika havens frihet, varit tyst omkring dem och de hava 'legat 
väl u ndangömda i skuggan ,av de mer eller mindre uppriktigt 
menade strävandena efter att avskaffa krigen. Ganska b-c
t eck nande för ·situationen är nu alt ,i samband med det ame
rikanska floltbyggnadspr·ogrammet finna ganska omfattande 
skriverie r och disl«ussioner i hithörande frågor. På ameri
J\.an skt :håll tm· man åter ·upp frågan om havens frihet för 
U. S. A: s ,hand el, oavsett om med krig,förande eller neutrala, 
,därest Juig pågår. I England åter förnimmer man de ls en 
opi nionsyttring för återgång till förhållandena fö.re 1856 -
då England av artighet mot Frankrike lät neutral flagg fria 
äv·en fientligt gods utom krigskontr.a,band - dels önskan att 
k1assifioera krigen i »privata » uppgörelser mellan enstaka 
länder, då ne utral handel gärna må ha sina friheter, och i 
»allmänna» kri>g (förbundsförfanande), då världskrigets råtts
lösh et får bli ·lag, men dels ·slutligen även en åsikt, att det 
icke är så myeket att vinna med att hålla på rätten aU få kapa 
privat egendenn till sjöss. England har iake myoket proviant 
i landet och är lätt avspärrat - resonerar man - om det 
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åter 'kommer i 1lu~ig, under det alt t. ex. U. S. A. eller Frank

rike har mycket mindre att frukta tiU följd av bättre lägen. 

R·espekterar England U. S. A: s <sjö handet i krig·stid, så kom

mer U. S. A. att respektera den handel, .som går på England. 

Som syne·s är man i denna fråga beredd på ett betydande 

avsteg från de synpunkter, som voro föPhärskande, när Eng

'land :Stödde s'itt herravälde över haven på •en flotta, lika stark 

som 3 andra s·jöma'kters, vHka som helst. Fortsåtter man på 

denna linje fram till den nu aktuella revideringen av de rin

ternationeUa .sjörättsreglern a, ·s'kul1e detta givetvis vara av 

stort värde för vrårt land, som ju i första hand har ~intresse 

av att föra en ren neutTalitetspolitik. Vi -skulle då, utan 

värld~krigets välkända restrikbioner beträffande egen import, 

kun na driva ti'llåten handel även på krigförande länder. Men 

·så långt kan man icke sträcka sina rförhoppningar, att en

samma handelsfartyg, som av ·en krigförande påträff.as till 

sjöss, helt Jämnas i fred. Nian måste enligt gångna tiders 

system ordna !konvojer och .för detta ändamål !kräves en be

tydande ·Örkning av vårt bestånd ,av :kryssare ·och jagare. Detta 

kan bli den första återver'.kan för vårt v•id'kommande av riva

Hrteten til1' .sj.öss mellan de anglosaxiska folken. 

Men ·det extra !behov av lätta fartyg, som fö:r Sveriges 

vidkommande .skulle behöva fyllas för att vi skola kunna 

säkra en ·legitim ·och vinstgivande sj öhandel uneler neutralitet, 

med U. S. A . . eller England sås•om medneutral ,och garant för 

reviderade .sjörättsregler, blir ·icke den viktigaste konsekven

sen av stormakternas rivalitet ti.Jl sjöss. Den är att SÖ'ka i 

maktb:a,l'aJZs,ens åt erverkan i Östersjön. 

Det är en, ·även i vissa militära 'kretsar, gans·ka a'llmänt 

utbredd föreställning rådande, att när verklig fara hotar de 

mindre ·strandäga:rna v·id Östersjön, då 'kommer England att 

ingripa till sjöss, liksom ·det g jort v1cl vissa tillf:äUen i gångna 

tider. Man måste emel'lertid göra klart för sig, ·att en elylik 

optim'ism numera är mindre än 1förut baserad på reell grund. 

Den som vill se ],äget sådant det är, kan icke förutsätta, att, 

när Englands maktställning till sjös·s hotas av en jämnstark 
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'rival, s.a:mtidigt som konfliktanledningarna på alla håll i värl

den öikas ·och ·en målmedveten ~propaganda 'söker ·st,älla 100-

tals millioner under·såtar i det br<ittiska imperiets väldiga om

råden i 'h arnesk m·ot moderlandet, öriket då ~skulle kunna 

hjälpa nedrustade ·småstater att .s,kydda deras privata intres

sen. östet·sjön är för engelsk flottmakt .en återvändsgränd, 

s·am säkerligen icke ·har att påräkna åsynen av några bety

de-lsefullare engelska sjöstyrkor i h-ändelse av mera .omfat

tande konf!i,kter. Småstaterna här måste lämna~s åt sitt öde 

och åt ·expansionslystna grannars godtycke, om de icrke själva 

:förmå lbeva'ka ·sina l·ivsintressen. Detta är för oss .en a1lvarlig 

sak att betänka ·och vi höra inse, att ·vi nu mer än förut måste 

Hta till egen ikraft. Vi måste ryoka upp ·och stärka vår flott

makt, ty ut-an ·ett -starkt :sjöförsvar kunn,a vi icke skydda vår 

st:ällning i Östersjön och vår sjöburna handel. 

Kellogg pakten. 

Den 27 augusti 1928 :undertecknades ~ Paris av 15 olika 

makter med U. S. A., Frankrike, England, Tysk~and, Polen 

~och Tjeckoslovakien i spetsen en deklaration, som på vissa 

h åll b eteaknats •såsom en betydelsefull etapp lj)å vägen mot 

d en eviga fl"eden, på .andra som ·ett betydelseful'lt fördrag till 

de .många förutvm·ande eller som en »fr.edsfest omhöljd av 

svarta ·moln ». De stater, smn icke voro representerade i Paris 

vid undertecknandet, hava samma dag .av U. S. A. (.Ryssland 

av Frankrike) inbjudits att ·ansluta 'sig til'l densamma. En 

dylik inbjudan har avfärdats jämväl till Sverige och av den

samma fnamgår såväl fördragets förhistoria som dess inne

håN, v·arför den ihär in extenso återgives: 
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Slackholm den 27 augusti 192.8. 

Till hans e.rcellens Eliel Löfgren, Kungl. UtriJ..:esdeparte

nu'n,tet, StockJwlm. 

Eders Excellens! 

Jag har äran bringa till Eder kännedmn, att regeringarna 

i Australien, Belgien, 1\.anada, TjeckoslouaJ..:ien, Frankrike , 

Tysk.i'and, s ,torbr,ittannien, Indien, f.I•ländska fristaten, Italien , 

Japan, Nya Zealand, Polen , Sydafr,ikra och Amerikas förenta 

starter denna dag i Paris hava underleeknal ett fördr<etg, vari 

de för,binda sig aU avslå från krig såsom verktyg för nMio

nell politik i S'iim inbördes förhåNanden och att endast med 

fredliga medel söka uppgörelsen erller liJsningen av alla tvister, 

som kunna uppslå dem emellan. 

Som Eders Excellens har sig bekant utgör detta fördmg 

resultatet a,u förhandlingar, vilka inleddes den 20 juni 1927, 

då franska republikens utrikesminister lll. Briand tillställde 

min regering ett utkast till ett fördrag rörande ständig vän

skap nwllan Fmnkrike och Förenta sta'lerna. Under loppet 

av de fortsatta förJwndMngarna utvidgades denna tanke till 

aN blcmd de ursprunglig·a signatärmakterna arv antikrigsför

draget upptaga icke blott Frankrike och Förenta sta·terna utan 

även J apan, Britt i ska imperiet och alla de regeringar, uilkc~ 

jämte Fmnkrik.e och Storbriimmien ,ingingo Locarnoöverens

kommelscrna, d. v. s. Belgrien , Tfecf..:oslouakien , Tyskland, Ua

lien och Polen. Delta föi ,faringssätt tillfredsställer det önske

mål, vilket uttrycktes au brittisf.;:,a regeringen i dess not den 

19 maj 19213, vari densamma {asislog, att fördraget på grund 

au sin natur anginge icke blott sQigda regering, utan vore av 

den besk.,a{fenhet, att brittiska regCJ1ingen icke kunde {or

binda sig atrt biträda detsamma annat än i förening med och 

sajmtidigt med regeringw·1w i Dominions och Indiens rege

ring ; det arvgjorde även på till{redsslällande säll frågan, huru

vida någon oförenlighet förelåge mellan del nya fördraget och 

Locamofördragen och log härigenom hänsyn till d e anmärk.-
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1lingar, vrilka fra~1ska regerin,gen fmmställt ifråga om nöd

uändiglwten av att öka antalret signat.ämnakier. 

Beslutet att begränsa de ursprungliga signatärmakterna 

till ovan nämnda stater, d. u. s. Förenta staterna, Japan, un

dertecknarna av Locarnofördragen , de Brittiska Dominions 

och Indien var grundat uteslutande på praktiska hänsyn. Det 

var Förenia staternas önskan, alt förhandlingarna vid första 

möjrlriga tilli{älle skulle bringas till ett lyckligt slut och för

draget träda i kra{t utan det dröjsmål, som oundvikligelt 

skulle bli följden, därest ett al'lmänt godkännande på förhand 

gjordes till en förutsättning för dess ikr:afllrädande. Min re

gering ansåg dessutom all , om dessa makter kunde överens

komma alt utan vridare avstå från krig såsom verktyg för 

nationell politik, intet tvivel k,unde råda att flertalet, om e.f 

alla övriga makter i världen, skulle finna denna formulering 

lika acceptabel och skynda att lämna sitt förbe ,hå,[[slösa un

derstöd till en så betydande manifestation för ett varakNgt 

upprätthållande av freden. Förenta staterna hava emellertid 

från början vw1it angelärgna om, alt ingen stat skall känna 

sig berövad möjligheten att utan uppskov biträda det nya 

fördraget och sålunda icke blotl fom1ligen och h ögtidligen 

fören·a sig med denna nya maniJfestation för folkens krav på 

världsfr,ed, utan också komma i åtnjutande au samma för

måner, vilka tiUkomma de ursprungliga signatärmakterna. 

I överensstämmelse härmed införde Förenta staterna i det 

av dem föreslagna utkastet till fördraget en särskild bestäm

melse för att sätta envar makt, som önskar biträda fördraget, 

i tillfäUe att göra detta och denna bestämmelse återfinnes i 

den i dag i Paris undertecknade definitiva te.rten. Det mu 
även amnärkas, all de makter, vilka undertecknat {ördragel , 

i inledningen hava uttalat sin förhoppning , att alla världens 

folk skok! biträda fördraget, och i detta sammanhang är jag 

gl'ad att kunna meddela, att min regering redan från åtskilliga 

regeringar under hand mottag·il upplysningar, vilka utvisa, 

att de äro beredda atl så göra vrid försia möjliga tillfälle. 

Detta övertygande vittnesbörd om det världsomfattande in-
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tresse och den sympati, som det nya fördrag et fra mkallat, är 

mycket til:lfredsställande för vederbörande regeringar. 

Under dessa omständigheter har jag äran att för Eders 

Excell,ens övervägande och för Eder regerings godkännande, 

om den därtill samtycker, överlämna den i dag i Paris under

tecknade texten Wl nyssnämnda fördrag m ed utlämnande blott 

au d·~n del i inledningen, vilken uppräknar de olika ombudens 

namn. T exten lyder som följer: »Tyska rikets president, 

Förenta Staternas president, H . M. Konungen av Belgien, 

Franska republikens president, H . NI. Konungen av Storbri

tannien, Irland och de britUska Dominions, Kejsaren Cl'V In

dien, H. M. f{ on ungen av Italien, H. 111. K ejsaren av Japan, 

Polska z~epublikens president, Tjeck oslovak.iska rep ublikens 

jJI'eSi'dent, 
I fullt medvetande av S'in solenna plikt aU befordra 

mänsklighetens välfärd; 

I förvissn ,ing om att tiden är mogen {ör att öppet pro

klwnera avslående av kriget såsom verktyg i den nationeNa 

politikens tjänst, på det att de {redliga och vänskapliga för

bindelser, som för när11Ja1rande bestå m ellan folken, må var

aldigt upprätthåUas ; 

ö.vertyg'a,de att varje förändring i statanas inbördes för

hållanden böra åvägabringas allenast genom .fredliga medel 

samt utgöra resultCl'tet av ett fredl.igt och på föriland reglerat 

förfamnde och att varje signatärmakt, som hädaneftu söker 

befordra sina nationella intressen genom a'tt anlita kriget bor

de ,förklaras ,förlustig de fördelar, som detta fördrag medför; 

I förhoppn,ing att alla världens övriga nation er skola, upp

muntrade a1v ,deras exempel, ansluta sig till denna humanitära 

sträuan och genom anslutning till föreliggande fördrag så sn art 

detsamma trädu i kraft giva folk en del av dessa välsignelse

bringande bestämmelser, och att sålunda världens ciV'iliserade 

nationer skola .förenas i ett gemensamt uppgivande av krige t 

såsom ett verkty'g i de·ras nation:e lla poliitiks tjänst ; 

hava beslutCl't avsluta ett ,fördrag och i sådant syfte ut

sett sina resp. befullmäktigade ombud (här följa ombudens 
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namn ), vilka, sedan de delgivit varandra sina i god och 

h örig ordning befunna fullmakter, hava överenskommit 

fäljande artiklar: 

»Artikel 1. 

be-
0111 

De höga fördragsslutande partema förklara högtidligt å 

sina respektive folk s vägnar, att de fördöma anlitandet av 

kri.g för reglerandel av intemation ella tvister och avstå från 

det såsom verktyg för nationell politik i sina inbördes för

hållanden. 

Artikel 2. 

De höga fördragsshäcmde par.terna erkänna, att uppgö

relsen eller lösningen av alla tvister eller konflikt.er, av vilken 

naiur eller av vilket urspnwg de nu än må vara, som kunna 

uppstå dem em ellan, aldrig få.r sökas genom andra än fred

liga m edel. 

Art ik e l 3. 

.. Föreliggande fördrag skall ratificeras av de i inledningen 

namncia höga fördragsslutande parter uneler iakttagande av 

vederbörande länders konstitutionena normer och skall träda 

i kraft clem emellan så snart samfl.iga ratifikationsinstrument 

deponerats i 1Vasl1ington. 

Detta fördrag skall, sedan delsamma enligt stycke I trät t 

i kraft, så länge som må befinnas n ödvändigt, stå öppet för 

anslutning från an el ra staters sida. Var je anslutningsakt sk aU 

depon eras i Washington och fördraget omedelbart eftu sådan 

dep osition träda i kraft m ellan den anslutande s taten och 

ÖVI'iga förclragsmakter. 

Förenta staternas regering är f örpliktad att till samtliga 

i. inledningen omnämnda och sedermera anslutande rege

rzngar överlämna legaliserad avskrift av fövdrag et liksom av 

l'a t~likationsinstrument eller anslutn:ingsakt. 

Förenta staternas l'Cgering är vidare förpliktad att ome

delbart telegrafiskt m eddela ifrågavarande regeringar om hos 
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densamma verks tälld deposition av rnti,fikations ,instrumenl 

eller anslutningsakt. 

Till ytiprmera visso ha de befullmäktigade ombuden Ull 

dertecknat detta fördrag på franskt och engels kt språk, var

vid de båda texterna bef'unnits överensstämmande, samt för

sett delsamma med sina sig,i[l. 

Som skedde i Paris den tjugosjunde augusti nitton

hundratjugoå tta .» 

Bestämmelserna röra~1de ratifikation och anslutning åter

j'innas, såsom Eders Excellens behagade iakttaga, i tredje och 

sista artikeln. Denna artikel innehåller en bestämmelse att 

fördrag et skall trädl(l i kraft, så sn1ad alla de i inledningen 

nämnda makterna hava i Vva.shin,qton deponerat sina ratifika

tionsinstrum ent och dM skall stå öppet för anslutning för alla 

andra makter i världen, varvid varje anslutningsakt likaledes 

skall deponeras i Was,hin,gton. Envar makt, som önskar bi

träda f'ördrage t, må sålunda utöva denna anslutningsrätt och 

min regering skall med tillfredsställelse närhelst så önskas 

nwttaga i uederbörliy ordning utfärdade notifilwlioner om 

anslutn,ing från de regeringar, vilka önska alt medverka till 

denna nya världsfredsrörelses fmmgång genom att bringa de

ras j'olk inom dess välgörande verksamhetsfält. I detta sam

manhang må anmärkas, att .fördraget uttryckligen bestämmer, 

att, när fördrage t väl en gång trätt i kraft, detsamma omedel

bart blir gällande m ellan den makt, som ansluter sig, och d e 

övriga fördmgsmakt erna och det är därj'ör klart, att varje re

geJ"Iing, som utan uppskov ansluter sig, kommer att till fullo 

dela fördragets föJ"Imåner i samma ögonbhck detsamma träder 

i kmft. 

Jag skall inom kort för benägen referens till Eders Excel

len's överlämna en tryckt broschyr, vilken i översättning inne

håller texten till M. Briands ursprungliga förslag till min re

gering den 26 juni 1927 och en fullständig redogörelse för den 

följande diplomatiska breuuäxNngen rörande ett kollektivt av

tal ifråga om avstående au krig. Jag skall även överlämna 

en bestyrkt kopia av de1t undertecknade fördraget, så snart jag 

mottagit densämma från min regering. 
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J a,g begagnar detta tillj'älle att bedja Eders Excellens mol

taga min förnyade f'örsäkran om min största högaktning. 

(ru nd ert.) Le/and Harrison. 

Fördraget ut'tryeker, enligl en amerikansk tidning, »Ögon

b'licl:ets ~-ängtan och stämning Yida mer än det ger några ga

rantier for en ~wmmande utveckl ing». Oriktigt vore att från

·kän na denna deklaration allt värde, men lika oriktigt torde 

vara att ans,e den såsom ett insege'l på den eviga freden. över

en skommelsen ri'ktar sig mot det' s. k. anfa11skriget och är 

•Såsom ·sådan endast elen 1lreclje skyddsmuren kring Versailles

diktaten, om man räknar nationernas förbundsa~d och Locar

noöverenskommelsen såsom de två första,. De länder, som 

gått h em med vinst ·i väl"'lds'krigets blodig,a spel, Jmnna ju icke 

nog kraft'igl. unel erstryka de1t förkastli ga <uti att gripa till krig 

för reg'lering av internationella ivi~ster eller att tjäna som ve rk

tyg i den nationella politikens tjänst. Försvar·skög åter äro 

vällovliga, men vem kan 'skilja på anfa'Hs- och försvarskrig, 

när propagandan nu för tiden st'ämmer upp s in mäJdiga k ör? 

När England grep ~in i spanska successi,onskriget i ·början av 

1700-,talet och grundade sig ~en ~stark position i Medelhavet, 

var detta enligt en sådan auktoritets som Cot·bettl förmenande 

et't försvarskrig. Och hrur skulle Karl XII hava blivit dömd 

av världsopinionen, när han öppnade ett politiskJ försvars

krig, det stora nor,dis•ka, som anfallskrig, om KeHoggpakten 

då varit bindande? 

Ingen högsta makt eller högsta domstol .står ännu ·Såsom 

utsl,agsgivande part över de enskilda staternas och folkens 

egoisti,ska inflr,essen oc<h hela skalan av fredliga tvång.smede1 

kan faTtfarande utan r e'strikti·oner komma till användnincr 

från de mä,ktigm; sida gent emot de stater, vil'ka icke besitt: 

några mil i t ~ära maldmedeL 
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Den engelsk-franska kompromissen. 

Del internationella spörsmål, som under året tilldragit sig 

det största intresset, är utan tv·iv.el den s . k. flottkompromis 

sen. Som bekant reglerades flottrustningarna i vVashington 

1922 så tillvida, a tt man enade 1sig om ett maximitonnage fö r 

slagskepps- och hangm·fartygsbygge ·samt ett maximitontal ·och 

maximikaliber .för stora kryssare, 11mder det att de samman

lagda tonna,gesifirorna för ·kryssar.e, j-agare och u-båtar läm

nades obesl'ämda. 1927 sammankallade pr·esidcnt Coolidge 

·sjömakterna ,till en ny !konferens för överläggning om ton

nagebegr•änsning i fråga om dc si·stnämncla tre fartygsklas 

serna .i ,förhoppning, att samma goda resultat skul'le ernås 

som i \V.a•shington. Genevekonf.crensen misslyckades därför 

att elen var ,för illa förberedd. Nu >har England tagit' upp frå

gan 'P'å nytt och i juli slutfört vis·sa förberedande underhand

l·ingar med Fr·an'kri'ke, under vilka meningsskiljaktigheterna 

me'Uan de ibåda länderna belräiTande kryssare- och u-båtsfrå 

gorna utjämnats - men hur deUa !kunnat ske undandrager 

·sig ·ofl'entlighetcn - och r es.uJt.atct av denna kompromiss, vil

iken ·skall utgöra förhandlingsbas vid en eventuell, ~wmmandc 

neclrus.tnings'lmnferens, har ti'Ustä'llts U. S. A., Japan och 

lt'alien. 

I och för sig skulle d etta icke ibehöva väcka någon större 

.uppmär·ksmnhet, men 'ärendets framförm1d e till offentligheten 

.ooh vissa avsikt'liga e11 er oav.siktlig.a indiskret~oner ha givi t 

kompromissen mellan England ·och Frankri:lw skenet av a tt 

dölja en allians ,av vidsträckt politisk betydelse. 

Alt en överenskommelse mellan England och Frankrike' 

i Hottrustningsfrågan existerade bringade,s först till allmän

hetens ·kännedom av Chamberlain den 30 juli detta år, då den 

engelske utrikesministern upplyste parlamentet mu, att en ge

mensam linj·e för ett återupptagande av frågan •Om rustnings

begränsningarna till sjöss ,skapats mellan de 'båda J.änderna 

och att ·ett' ,förslag tillstäl'lts de nyss angivna ma'klerna, m en 

a tl det ic'kc konune att omedelbart publiceras, på det att ve-
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d erbörande r egeringar skulle hav.a friare händer vid ett ställ

ningstagande ti n frågan . 

Med :detta ti 1llkännagivandc av den ·engelske utrlikesmi

nistern ,släpptes nyfikenheten lo·ss •och började ett kannstö

pande ·om den engelsk-franska överenskommelsen, •som sä

kerligen för flera år framåt' omöjliggjort ernåendet av någ!ra 

ytter'ligare resultat beträffande begr:änsningarna ·av rustning

arna till ·sjöss. Innan svaTen Jrån dc HUfrågade J,änderna än

nu ingått, hade delar •av överen•s•k•om~nelsen ,sipprat ut. Så

lunda ha'!.· antagits, att över·ens,Jwmme'lsen innc·bär ett begrän

sande av ant>al,et kryssare .på 10,000 !Jon och u-·båtar på mer 

än 600 ton, under det att mindre kryssare och jagare samt 

u-båtar rrämnats fria. Det utjämnande, som denna överens

ikomme1se innebär, mellan engelska och frans'ka synpunkter, 

ansåg man, hade köpts genom hUmörtesgående från en a el sk 

sida av Fran.'krikes tkrav på fria händer betr.äffande lands~·ids

krafternas styrkeberäkning och handlingsfrihet i R>henJ,andet, 

under det atlt FrankTike i fråga om luftstrildskrafternas ba·se

iJ.·Iing m. m. skul'l c hava undanröjt V•arje skymt av hot mot 

England. Vidare har man antagH, att en överenskommelse 

träff.at·s om ömsesidigt beva<kande av 'ländernas sjömaktsin

b-essen i bänd·else av !krig i analogi med överenskommelsen 

1.~04, .. då En~lancl g·enomförde 'Sin .strategiska o:nigruppering 

for varl<d~knget. Att överenskommelsen skulle dölja några 

d ylik,a •heml,iga marina a:Hian'ser eller överensl{!ommelser om 

·samverkan tili sjöss har dementerats - under Chamberlains 

f_r~nvaro - av bl. a. lord Cushendun. kke blott utri,kespo

~Ih skt utan äv.en i den inre politiken, ~ärskilt 'i England och 

l U. S. A., där anhängarna ·av 1Coolidges stlora, föl'llt anförda 

f.lottby.ggnads.program skapat sig g~od vind i ·seglen, Jhar den 

•o'lycksfödcla ·Överens'kommeisen under omk'ring tre månader 

'Utl agts och avhandlats 'ooh med el'Ier u tan fog betraktats så

·som upptakten till en ny, sttor maktgruwering för nä'sta' väp

h•ade ·kon~flilkt. I sanning en •olyddig start för behandlin a av 
f o 

b 

Tagan om rustningarn<as begränsning! 

Tidskrift i Sjöviisendet. 6 
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Alltnog, sva ren från de tre ti1lfrågade länd erna å den 

ännu icke offentliggjorda inJ:Jj,udan hava ingå tt. 

Japan anslöt •sig i princip tm dc 'Uppdragna förhandlings 

linj erna, men ville icke ,binda s ig , förrän U. S. A:s s tällnings

tagande var >klad. 
Italien gjord e ·erinringar och reserverade 'Si g i avva·ktan 

på följderna av U. S. A:s svar. 
V·ad slutl igen U. S. A. beträffar avgav detta land den 28 

sept en11bcr, sedan al1männa O[)inionen •i Amerika Yå l prepa

rerats, ett besUämt avböjande svar , vilket även innehöll ett 

m otförs'lag, tydligen avsett att m ark era en viss fr edskärlek 

genom att !hålla dörren öppen för fortsatta föPhandlingar. 

Enär deU •kan var a av intresse att närmare lära kä nna 

Förenta staternas ·synpunkter betroärTande flottbyggnadsfrå

gan, när landet i fr åga nu öp.p.et ikonkurrerar med England 

•0111 världsherraväldet, återgives svarsno ten Ulär i sammandrag. 

Av briNiska reger:ingens meddelande framgår, att de be

gränsningar, nästa a:vrustningskon{erens skulle hava att be

stämma, beröm fyra stridsfarlygsklasser. 

1) Slag,fartyg, d. v . s . fartyg au mer än 10,000 tons 

deplacement eller med kanoner av m er än 20,3 cm . kaliber. 

2) Hangarfartyg av mer än 10,000 ton. 

3) övervattensfartyg av 10,000 ton eller mindre ton

tal, bestyckade med kanoner om mer än 15 cm . och mindre 

än 20,3 om. kaliber. 
4-) Oceangående u-b åta r av mer än 600 ton . 

Som VI ashingtonfördraget reglerar de båda första ldas

serna, d . v . s . slagf,artyg och hanganfartyg, skall avrustnings

konferensen .fatta ståndpunkt endast till de två sista k atego

rierna i den utsträckning, signatärmakterna av Vva shington

fördraget där:av baöras. 
Av .detta framgår , att de enda stridsfariygskl'asser, vilka 

äro föres l·agna att regleras enlig.t den engelsk-fransk·a överen s

kommelsen, äro kryssare av 10,000 ton eller därunder, be

styckade med kanoner av m ellan 15 och 20,3 cm. kaNber 

samt u-båtar av m er än 600 ton. 
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Förenta Staternas regerings uppfa.ttning ha•r varit och är, 

att varje begränsning av sjöstrids kmfterna bör, för att vara 

effektiv, avse alla klasser av stridande fartyg . 

Kryssare. 

Den engelsk-franska överenskommelsen rälmar icke med 

n ågon som h e,[st begränsning av kryssare med 15 cm. kanoner 

ooh jagare eller u-båtar av 600 ton ell er mindre. 

Det kan icke påstås, att de typer av fartyg, som sålunda 

lälmnats utan begränsning, ick e skulle vara i hög grad e{.fek

fiiva såsom stridsfartyg. 

I ng en kan bestrida, aU moderna kryssare, bestyckade 

m ed 1.5 cm. kanoner, eller jagare med sa:nuna bestyckning, 

ha ett mycket h ög t offensiuuärde, särskilt för varje nation, 

som besitter välbe lägna baser i olika del.ar av världen. 1 

själva verket utgöra sådana kryssare det största antal strids

fartyg , s·om nu exis terar i världen. 

B egränsn,ingen av endast sådana slrid,sfarlyg, som avses 

i punkt 3 ovan, skulle därför bliva ett påläggande av res lrik

ti•oner endast på de typer, som särskilt lämpa sig för Förenia 

staternas behov. 

Förenta Staterna kan icke an·taga, såsom en särshit ut

pekad kla1ss, ö.vervartlensstrids{artyg om 10,000 ton eller där

under, bestyckade m ed kanoner av m ellan 15 och 20, 3 cm. 

ka,lib N·. Det är V'idare fullt klart, att begränsn,ing au denna 

faJ"ltygstyp endast skulle öka enormt den relativa offensivkrarf

t~n hos_ en nation, som bes~tter ett stort handels tonnage, på 

V:zlket forb eredelser i fredstid kunde göras för anbringande av 

1.5 cm. kanon er. 

Vid tremaktskonferensen i Genev.e 1927 föreslog den brit

.f~ska delegationen, att kryssarna borde d elas i två klasser. 

sådana som bura 20,:~ cm. kanroner och sådana som bura 1fs 

cm. kanner och mindre. De .{öres lrogo vidare att 20, 3 cm . ka

noner och kryssare m ed dylika kanoner skulle begränsas till 

ett llitet antal eller inom ett W et totaMonnage, och att d en 

mindre kryssark[iassen bärande 1.5 cm . kanoner eller mindre 
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skulle m edgivas till ett mycke:t större totaltonnage, eller, vad 

51om är samma sak, till ett mycket stor·t antal kryssare av 

denna klass. Det max.-tonnage, som föreslogs av den brit

tiska delega.fionen beträffande den mindre kryssareklussen, 

var så högt tilltaget, att den am erikanska delegationen ansåg 

ingen begränsning alls föreligga. 
Detta samm~:t förslag framställes nu i en ny och met 

anmärkningsvärd form , vilken fortfarande begränsar stora 

kryssare, som passa för U. S. A :s behov, men helt enkelt ute

sl.uter en gräns, vilk,en som helst, för kryssare förande 15 cm. 

kanoner eller mindre. Detta förslag är tydligt oförenligt med 

den amerikanska stån:dpunkten 1927. 
Det är ännu mer oantagbart än förslaget 1927 icke blott 

e:medan det avgjort missgynnar U. S. A., utan även därfÖl" att 

d:et helt oc,h hållet frångår principen om begränsning sådan 

den tillämpats beträffande betydelsefullare stridsfartygstyper. 

U-båtar. 

iVIycket av vad som mz sagts rörande punkt 3 gäller med 

.lika eller större styrka beträ{fande {artyg under punkt 4.. 

Den amerikanska regeringen kan icke godta:ga såsom en sär

skild klass, u-båtar, som äro på över 600 ton, och lämna alla 

u-båta·r om 600 ton ell er mindre utan begränsning. 

Om det skall bli någon fortsatt begränsning au byggan

det av sti·idlsfartyg, så att en tävlan i detta hänseende mellan 

länderna skall kunna stoppas, är det Förenta Staternas upp

fattning, att den skall innefatta alla klasser av stridande far

tyg, u-båtar såväl som övervattensfartyg. 

Förenta staternas regering flinner, att intet nyttigt ända

mål skulle tjänas genom anta:gande au det engelsk-franska 

förslaget såsom basis för diskussion. 

För.cnUa :Stat:crnas regering vi'll emellertid visa att med 

avböjande av det nu framställda förslaget såsom hasis fö'l· en 

rustningsbegJ,änsning Jandet dock är berett att fortsätta sina 

- 73-

.offeT på :freden's altare från 'Vashingtonkolllferens ens dagar. 

Den linje, U. S. A. härvid vill föl:ja, är i sbort densamma, 

som hävdiades i Genev:e 1927. Där angavs såsom gräns för 
totaltonnaget: 

kryssare 250,000- 300,000 för U. S. A. och England och 
150,000-180,000 för J ,apan; 

jagare 200,000- 250,000 och 120,000- 150,000 respektive; 

u-båtar 60,000- 90,000 odh 36,000- 54,000 r~espe'ktive; 

varjämte gärna sågs att en gräns sattes för hj 'ä'lpkrys-
saretonnlaget. 

Nu inbjuder U. S. A. dc berörda mrtktlerna var Iför sig 

att fmtsätt a underhandlingarna på den linjen, alt det fixerade 

fartyg:sidasstonnlaget minskas eller ök·as .med v~isst procenttal, 

allt! ·eft.cr varje lands ·speciella intressen, inom totaltonnagets 

gränser. Om allbså ett land vi'll öka sitt tonnage t. ex. inom 

:Ju·ys·sare'klassen, må'Ste det mins:kas i m·otsvarande grad inom 
t. ex. ja,garek'lassen. 

Det [Jcbådad·e publicerandet av de taljerna rör·ande den 

·engels:k-fmnska överen'Skommelsen, vilket skedde den 2·2 ok

tober 1928 i en til'l innehållet mageT, engel1sk v.it bo'k, lmr iC'ke 

kunnat förändra det föThål1andet, att frågan om begräns

ningen av r,us'lni·ngm·na till sjöss nu råkat in i en återvänds

gr•änd, ur vilken icke ens de skickligaste dipl101nater torde 

:förmå lot·sa densamm:a. Man kan icke rundgå att .såsom sam

manfattning konstatera, alt spänningen mcUan dc två Tiva1i-

1Serande anglosachsiska folken märkbart tilltagit! efter fram

låggandet 1först av det stora Hottbyggnadsprogrammet i u. 
S. A. förlid en vinter och senas't eft er d en :engeJ.s,k-frans:lm 

flotllkom[)romissens ti'Ukomst - trols Kclloggspa'kt.ens freds

manifestationer. Viljan att hålla fred 1folken emellan finnes 

visserligen, men ·tyd1ligt har visats under det gångna ,året, att 

~len icke fönnår rubba en tums:bredd på de livskraftiga n:atlio

nernas bes·lut att hålla sig ll11ed ett sådant sjöförsvaT, som 

kräves för ett efiektiYt tillvamtagande av de egna, nat'i·onella 
inh·:e·S'sena. 
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Principer för luftvärnsinstrumenteringar 
för fartyg. 

I des'sa dagar ha~r allt, smn rör luftYärn och 1uftvärns

instr:u:mentcrirrgar, en obestridlig aklnailitet. Då kan måhända 
,också ,en orientemndc framstätining 'av dc problem, med vilka 
eldledningstekniken har att br,ottas när del gäller luftvärns
instrumenteringar, tillvinna sig intresse även utanför dc egcnt

J,ig~a eldledningstekni'Cis trånga kr,ets. o 

Del ~skulle Jöra för långt att i en uppsats som denna ga 
alltför djupt in i 1woiblemen. Den kommer dänför mera ,att 
inrikta s'ig 1på atlt framställa problemen ån att studera d e 

tekniska finesserna för dera~s lösande. 
Först en översikt över luftvärnsinstrmnentcringar i aH-

Jnänhet. 
De 'problen1, S'0111 skola lösas, kunna san1n1anfattas i fyr'a 

stora huvu&problcm: Lägeibestämmningsproblemet, 1"Öre'lse
pr,ob~emet, pro:blemet ,om eldöppningspunkten - ii moderna 
instrnmcnt,eringar ers,att av problemet om krevadpunktens 
bestämmande (»tat:onneringsrprdblemet» ) - smnt ~slutJigcn 
vad man sl{luTle kunna kalla det yNerballistiska problemet. 

Lä:gebestämningsproblemet. 

Härom :fordms ej många m·d. Målets läge ,,bestämmes 

!lU'ed avs'tån:dsmätare, höjdvinkelmätare och ibäringsm,ätare. I 
v:ad form man utnyttjar dc erhåHna mätdata är beroende p a 
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instlrmnentcringen i övrigt. Vad man mäter är gicvetv,is lu
tande avstånd, höjdvinkel och bäring. Sedan kan man i eller 
ut,anför avståndsmå>t'm·,en omvandla dessa :i exempclvi·s: höjd, 
höjldvin:kel och bäring, i kombinationen: höjd, horilsont:a,la'v
stånd cch bäring, eller ~om man ta,ger även det tredje steget 
i ,riktning mot' de rätvin'kl<iga 1koordinaterna, i x- Y- och z
Jwordin a'ler. 

De fcll, som behäfta det funna ],äget, kar~aktäriseras främst 
.av field i a:vståndsmätn~ngen. För lägebestämningen sp:el:ar 
.dock detta fel ej aHtf.ör st'or roll, enär det till sin huvudsak
liga riktning sammanfaller med den alltid oundvikliga tem
J>eringsspriclningen. Däremot kan ett Jel i RYlståndsmätningen 
( = i lägchestämningen), ~s~om vi senare skola få se, komma 
att rätt avsecvärt 'inverka på det andra problemet, rörel'sebe
stämn'ingen. 

Typiskt för de olika mätdata är, att höjdvinkeln och bä
Tingen erhållas kontinuerligt, under det att avståndsmähTingen 
iär diskontinuerlig. Förutsätter man - vilket ofta är faU.et 
-att må'let framgår på konstant höjd, kan man givetvis även 
erhåH:a kontinuerliga läg,cbestämningar genom att sa:mman
,stäHa denna 'konsta:nt'a höjd med de kontinuerligt erhållna 
höjdvinidarna och bäringarna. 

Rörelseproblemet. 

Av gammalt - ~om man nu kan använda detta ord om 
n åg,ot ,så nytt som luftvärnsartiHieriet - bndwr man låta ~säl

Vet för rördsepDoblemets lösande utgöra indelningsgrund för 
olika typer av 'Iuftvärnsinstnrment. Man ibmllmr härvidr tala 
om » vin·kell'hast\.~helsmctod'er» ·och »linj<är!a hasti~hetsmeto

der», .v:arjäml:e »!lmPsvinkehnetoder» ,bruka anses som en sär
skild uneleravdelning av de senare. 

Vi.nkc1'hastighet'smetodcrna karaktäriseras a v, ,att man 
söker bilda sig 'en uppfattning mn unålds vin:ke~hastigfhet. 

M1ed vinke'lhastighctcn och flygliden erihåliles höjdvinkelför
ål1dlringen under flygtiden och ·sålunda också luev,adpunk-
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tens !höjclvinke'l. Har man vielaTe kännedom ·om flygm·en s 

väg (ev. sidvinkelhastigheten och »höjdkursen ») kunna givet

vi•s härur ·samllliga Jmorcl•inater för ikr,ev,adpunkten härledas. 

Enär emelil'erticl vinkelha·stiglheten vanligen är vaTierande, 

b'lir denna krevad[nmktsbestämning .behäftad med ett fel. 

Detta fel kompenserar man delvi•s i vissa instrumenteringar 

genom at medvetet' införa ett annat f,eQ, ·om vHket m·an vet, 

att det har m'otsatt teck en, samt att dess .sLorlek är sådan, 

att! det kvapstående .f·e·let anse•s kunna negliger·as. 
De linjära hastiglhetsmetod,erna återige~1 l<!änneteckna s 

där.av, ,att man söker f~ygarens linjära halstighelskoll11posan

ter. Med kånnedom 1härom kan man erhål'la flygarens läges

förflytt,ning uncl:er f:lygtiden och sålunda oc1kså krevaclpunkt'en. 

Kursvinll<.ehnetoderna hava fått •sitt namn dårav, aU man 

arbetm· med 'flygar·ens kurs oclh han.s hastighet i kursrikt-

ningen. 
EmelleTllid synes det fönfattaren, att dellJna hävdvunna 

i.ndellning iCJke är Ju H t primär, e1ler åtminstone icke fulH till

räcklig. Det ·finnes en annail1 in:delningsgrund, som slmrpaPC 

karaktäri,serar dc olika instrumcntcring,arna. M·an torde böra 

lägga ihuvudv.Uden på sättet för rörel•sens mät1ande. 
Om ma111 - uneler förutsättning att •flyga,ren går fram 

på konslant höjd - betra,Jdar !honom genom en horisontell 

g'ltasplal'ta och på denna glasplatta markerar huru flygaren 

.synes röra sig, er1htåller man tydligen flygtkursen. Om man 

så utener den å gJa.~plattan rutlagda 1ktwslinj en [ägger ·en mät

slkal•a och ·oibserverar, huru många clel·strecl<. flygaren pa•ss·ertar 

på viss tid, kan man tydligen med kännedom .om avstånden 

från ögat till g·laspJatvan och till ,flygaren erhåll'l<a farten. 

Efter denna princip äro de .flesta kursvinkelmätare och fm·t-· 

mätare byggda, 'låt vara att de kunna uppträda »ma.skerade» 

i •exempe'lvis lf,ormen av en .sHdkikar·e, tsom hetl'a tiden hålles 

m •oU målet, odh där man på ~ett el·ler annatt sätt registPer·a'l· 

kursritldning ·och hastightet. 
Det torde vid närmare efterltankc stå tydlig.t, att d:ess·a 

mel·oder cgentli,gcn 'böra anses vara en sorts höjdvinkelme-
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toder, ty det är höjdvi•mkclns (och naturligtvis ·också häring

enls) v.aJ·iationer, man mäter. Är höjdvinkeländringen lit·en 

(ex·em peihris i 'låga 1hö'j elviniklar) lbtlir tydligen bestämningen 

os·äker, och sänker sig flygar en rätt mot obs·ervatör en, då alltså 

höjd'\rirukeländringen är ingen, erhåUer man inte heM'er Jaden. 

Då emetll ert·icl benämningen »höjdvi.nke'lmetoder» är re

serverad för de förut ·omnämnda egen~l·ig.a höjdvinkelmeto

derna, komma i det ,följand e ana dessa met•oder, som bygga 

!På kännedom om höjd en samt •obs•crvat·ion av höjdv~nkelns 

vari,ationcr, aH benämnas höjdvinkel-höjd-metocier. 

I mobsa:t1s härtiU stå de metoder, där må'lets rörelse er-

11å.Iles gen1om successiva mätningar av horisontaQavståndet 

(och bäringen) och där mar1 i en eHer annan fonn konstrue

raT fram k 1tlris·en (Plotting). 
Tvivelsutan äTo avstånclsmätn·in1gsmetoderna leoret·iskt 

sett mera generent användbara. I praktiken däremot äro de 

ej 1fullt så smidiga. Tidigare har sagts, att mätfd i avståncls

mätning·en •ej äro ·av avgörand·e betydelse i ·samband med läge

he·stämn'ingcn. Däremot ha,va de en yVI:'m·st otrevJi.g verkH<n 

i tSmniband med rörelsens [ast.läggande. Man måste därför 

m·be.ta med serier •av mätl1'ingar, vilke t lätt medfö:r, att a•v

ståndsmetoderna hli va långsannna'r·e än :höj dvinkel-höjd-me

rtoderna . Därtii:l komm e11·, att dessa senar·e •ofta kunna göras 

tekniskt enklare, d. v. s. biiMigatl:e, ·vilket tyvärr också är en 

•synpunkt av •största betydelse. 
För båda grupperna av m•cl!odcr är gemensamt, att man, 

för den händdse man vHI göra instrumenteringen tfulls.tändig, 

'också får 'lov att i en 'eller annan form Laga hänsyn ti,J:I vm·ic

rantde flyghöjd. Och gör man 'det •ordenrtligt, så bliva båda 

met•oderna tämligen .komplicerade. 
I ·sbort ~sett 'kan man nog säga, talt tendens·en är att :förena 

håda des·sa metoder i instrumemteringarna, så långt dc för 

varje särs~kilt 'fall gä'Hande 'kraven i ·hcgränsr1ing av betjänings

rper.sonal, utrymme 'och kostnader det medg,iva. 

När man bö·rjar arbeta med hithörande prob1lem, förc

faller de1t na·tudigen yUerst hestickande att direkt gå in med 
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hitande ·.avstånd, höjdvinkel och bäring, alHså de tre polär·a, 

direkt 'U'ppmälta koord·inaterna. Det är emellertid in,te a 'Us 

·lika {re·standc längre, när man bÖirjar ar:beta ut sina insh·u

mentcringar. 
Va·d rörelse (och låges-) problemets fortsatta behandling 

i instrumentet ,beh"ä!Iar, kan man ·särskilja tre ·särskilda Tly

pe•r. En grupp ad)C'la.r .grafiskt, d. v. s. arbebar med l<oluvor 

för de o. I i'ka fa·k torc:rna såsom .fun'ktioncr av ;Liden och sökeT 

1f'lyga•rcns framtida Jäg·en genom ·eTt bedömning a'\', huru dessa 

kurvor sannollikt komma alt förrlöpa i den ·omedelbara fram

tiden. 
En annan gn1rpp av i nstrumcnt sku He 1kun n a sägas a~·heta 

vektm·iellt. Dc ·söka att inom instrumentet skapa :en avbild

ning ·j Ii·tcn skala av vad som tii'Idrarger sig, och •så på denna 

avbildning direkt mäta upp dc erf•orderliga vinkriarna och 

avstånd·cn. Enär del knappast •lål·er sig ,göra artt ruppgiYra en 

fullst·ärndig rymdbild, får man nöja s·ig med aH göra avbild

ningar i ·oh·ka pr·ojektjon.er. 
En tredje möjligh'Cit är slu.U.igen att arbela h·igonomel

riskt, ·oclh sålhmda ·söka pToblem·ens lösning rent matematiskt 

efter all hava infört lämpliga trigonometriska funktioner, allt 

.nartudigt>vis :mekaniserrat och automatiserat. 

Till denna korl'fia,ttaJde överblick över det omfattande TÖ

relserpr•oblemet må ·endast .fogas, att det är ·sättet för J"Örels·~

problleme,t·s nppfa.ttande .och dc tekniska metoderna för dess 

Jösa·nde, ·s·om fra1111för allt karaktä·rjserar en luftvärnsinslru

Juentering. 

» Talannerings problemet». 

Den mcsl 1H"imiliva met•oden för ·luftvärnseldledning är 

skjulning med faslra spärrar. Ma•n har då en gång för aHa 

hestä.mt, a>U en anfal1la11Jdc fly.gare skall beskjut'a's med de 

och de temperingarna, ·och lkan alltså på d'örhand bestämma · 

de o'lirka krevadpunktern•a för olika flyg1höjdeL Likaså he

st·ämmcr man i oförväg dc n1Jot- olika målfarler svarande eld

.iippningspunkterna. Med känncdmn om målels flyghastighet 
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~ppnar man eld, när målet uppnår däremot svarande e1ldöpp

ni·ngspunlkrt. 
Nästa ste,g f,mmåt är skjutning med godtyckl·i.ga spärra·r 

(i b land kallade »vandrande spärTar>>). Man väljeJ· en god

tyeldig .punkt i målets sannolika väg. Med kännedbm om 

f.lygtidcn li1l den varida punlkl·en ·samt målfarten .bestämmer 

nm rn ddöppnings1punktten. lnstr-umen,tc·ringens problem blir 

tydligen - naturhgtvis utom att bestämma målels ·sannolika 

r öa-clser - att medgiva elt hastigt .bcs,t•ä!ll1mande av skjutdata 

och e,Jdöppningspu n:kl, för vilrken punkt s·om helst inom pjä

·sens porle, samt all underlätta valet av spärq)lmkt så nära 

frmnfö·r målet som '11löjligl, utan aU cldöppningspunlden fal

ler balkom må·lcl. 
Härifrån li.gger del j.u nä.ra. tiLl hands aH söka komma 

över till! en metrod, sorn medgiver skjutning när som helst, 

alt alltrså lålia· spärrpunkten va11idra s·å, att målet ständigt be

finner s·ig .i eMörppningspunkt.cn. Men då stöter man på svå

rjgfi1.ete:r. Ka·.e·yadpunktens •avstånd 1från må.let bestämmes a\· 

målet·s fart och flygtiden. Men flygbiden återigCin bestämmes 

av krevadpun'kl•en. Man är aHlså inne i en cirlmlgång och 

JH'oblemct ·kan ic·ke lösas direkt. Den enda möjlighct·e.n är 

1a:tt pröva •srig .f mm, att » tal,onnet'a » . I var j c full tJ modern 

·eld ledningsinslnm11e.niering för luftvärnseld m·åste a'lllså fin

nas ett lat~o~1n:cringsförfara11Jde i ·en eller annan ·torm. P,ro

>bkmet 1ka.n lösas på många olika sätt: EH sät~ är t. ex. ·att 

flyltra :k r evacHäget tilll dess den s·amtidigt vandrande eldöpp

.ningsp·unlden sammanfatler med målets i]äge. EH annat sätt 

är <följande: !Flygtiden till målc'ls 1nuvamnclc ·läge A är t1 
sek 

Efter denna tid ·är målet i B. ·Flygtiden dit är t 2 • EHer t" 

se le är målet j C etc. På del sättet kan ma!n så att s·äga 

k rypa in på målet. Fö.rf.a.ringssäl'bct förefalHer omsländ•ligt, 

men 1genom föntåndig mekanis·e.ring bEr det inte ·li,ka farligt 

i :praktik·cn. Vrad ·själva det pra>kl~ska föt'faranclet betJräfiarr, 

så ·kan .detta givetvis gestarltas på många: .otJika sätt· 1al.llifråJn 

två visare, ·s·on1 s•kola visa Slannna värden, till en visare, so1n 

·ska.Il hrinlgas 1atl följa en kurva· dl·er .renl .av lvå visa.re, som 

slko~a hål~as ens. I viss 'utsträckning gäller dock, .at't jn enk-
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lar'e tal·onne·riiilgsförfarandet 'blir för personal:en, dess me.r a 
lmmplicerat blir clet lätt inuti instrumentet. Det är b. •O. m . 
tänkbad att låta instnnnenbet t.a:bonnera automatiskt, 1nen 
då torde man ·Oc'ks·å ,få bygga in .en :elektrisk motor med »sök

konta'lder » i en :eHerr annan fonn. 

Det ballistiska problemet. 

Sedan man nu harr bes{:ämt ·sitt :krevadläge, gäller det att 
bestämnm där·emot svarande skjutdata: höjd'rikbning, sid
r:iktning, tempering <Och flygtid (flygtiden ha vi ·i denna r·edo
uörelse redan använt oss av i samband med tatonneringen; 
o 
genlOm mekani·seringen gripa ju i verklig'heten de ·ol:i'ka ;prooe-

dur.crna ·smidigare in i varandra, ·än vad de k unna göra, då 
man m ·ed ~ord ·skall skiitd'l·a dem) samt des·subom de ko:rrek
tioner, ·som kunna .förankdas av da.gfd, utgångshastighet och 
med höjden variemncle lufttäthet och vind, aHtså tbaUistisk 

.lufUäthet• och balilistisk vind. 
DetLa är ju närma·st ett skjuttabellprobl·em och lös·e~ 

ock·så med ·hjälp av, vad man skuNe kunna kalla en mekanisc
rrud skjuttaheal. Hur ·man i sbor·a d:rag konstrrue:rm· denna är 
en kosbnad~sJfråga: Antingen nöjer man sig m ·ed gra·fiska kur
v:or av ·ohka ~utförand en, vilket är det bil1iga·s,te sätt·et, m en i 

geng.äld J<ranske f>ord>rar större p ers·onal, eller :ocikså ha'l· man 
särskilt :uHormade kurvkroppa.r (» kamoiden>), viLket år me,ra 

au l'omatiskt, men också oerhÖTL· rmycket dyirbarraTe. 

Del ovrun an.fördaJ är de stor:a hu\'luddragen av en luf:t

·värnsinstrumentering. Sed:an tirllkomma aUa smådeta~jer, 
som - exempelvis när dd :gäll er de ballisti ska lw:t-.r ektioner
nas .införande - ofta ställer till en oerhörd massa trassel. 

Av det s~agda torde fra1111gå, att redan problemet rom luft
vät<nsinsl·rumente:ringaT i ,al!märnhet är ett ganska stort rpro
bl:em. Det är många svårigheter :att J:Jemästroa, många skilje
vägar, där man står ·lvekande utan att kunna öv:e,rhlicka, vil:ka 
svårigheter det ena elle[· andrra ti.llväga:gångssätrtet sed1ermera 

kommer att bjuda:. 
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Men försöke·r man sig .på att· lwnstruera en fullgod luft
'Vrärns,instnumen·ter·ing .för .fa,rtygsb[·ruk, j a, då 'har man g i vi t 

sig i 1ag 1ned IProbl.em, som äro ·ofantligt mycket svårare atl 
löiSa på ett tekniskt tHita1ande s~itt. Den enda ljusptmkten är, 
att m ·an är mindTe bunden .a\· ·k,rav på låg vikt och lämplighet 
förr ·t;r an srp·o r t. 

För lufl,uäiJ'IISinstrumenieringar på {artyg specie lla synpunkter. 

Vid 1ufl värnsartilleri i :]and har man ofta -en obestridlig 
:möjl ighet ~att »'fåJngm> de anfallande flyg:planen ;redan .på an
maJrschvägcn för·e själva angrej)'pct. Vidar:e kan man åtmin
srbone i Tissa {all räkna med, aH huftvärns.artilleriets grupp·e
ring ål" ·okänd för den anfall:anJCle, ·och ,att han alltså :saknar 
J<iu,n siJ<ap cm ».farUg:a :områden». Härmed {ölj:er ·ock atl ut
sikterna äro gynnsmnma för luftvärnsm·til[eriet att ernå det 
ov·ä'n lade eldöv,e:nfall mot flyga:r·en, som man i all t Lu.ftväTns
:skyHe :efterstl·,äva;r, och d 'ä:rigenom ~också utsikterna :att över
rrusika :fienden under ·en .per"i·od :av »lugn»-flygning. 

V:id självru angreppet har man att räkna m ed två ~n
g,r:eprpsformer: bombkastning .eUer :eldöverfall med kulsprutor 
f;rån 1åg höjd roch :bombfällning Ifrån :hög höjd. Avsiåendet 
av de förstnämnda :anfallen torde man huvud·sa'kHgen .få öv·er
l:ämna åt Ju'ftvärnskulsrprutor •Och andra arutomatvapen. Pr:o
hlemet faller ,alltså härutinnan i sto:rt sett .uta,n:för instrumen
teringa;rnas .område. Vid bom:bk,astning från stor höjd mot 
h esLämt mål ·är den an:fallande t~ämligen bunden av krav .1 ~< 

:kons:lant höjd. Viss:erl'igen b'orHaller del:tra krav, om måi.et 

lföT :anfallet är av st·or utsträckning, exempelvis vid anfall av 
d emons·tTationsrkara·ktär m·ot en hel .stad, alltså ej mot viss:t 
punld:er inom st:aden, men å andra sidan .finnes en viss kom
pensati:on fö:r deUa förhållande d·äruti, att man vid försvaret 
aJV orter i lallld ofta på grund av tidig alarm ·har tämli:gen stor 
ut•si·kt aH låba för' s.var.ets flygstr,idsikm.fl:er ingripa mot de ty
pe~· av anrfall, som överstiga luftvärnsai·tiUeriets avvärjnings
fö rmåga. Allt som allt synes åtskilligt tala för, ·att man, när 
det gäller insbrumenteringar .för l:uftvän1:srm·tilleri i land, kan 
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rä'lmru med mål i tämJigen höga höjdvinklar och goclmtat upp
trådande ;i [1öjd (= konstant höjd eller •obetydlig höjdänd
ring). Utgå'l· man från dessa förutsättningwr, kan man hygga 
sin instrumentering ;på en höjåvinl{!el-höjcl-met•od. Detta 

mecHör avsevärda föJ·enklin,gar. 
Vid Juftanfall mot fartyg till sjöss kan den anfallande 

med tämligen stor ·säkerhet avgöra, när han kommer inmn 
lu ftvärns•all'tiHericts portee. Man har följaktligen icke rätt 
att räkna med att kunna överrasikande bes·kjuta flygaren. 

Utsikterna för att man s•kall kunna ·påräkna stöcl .från 

egna jaktplan vid anfallets ·avvärjande torde ofta vam mycket 
små. Man kan väl knappast hava egna jaktplan i luften 
uneler hela den tid, fartygen hälla: sjön. L'uftrvårnsinstru
ment.eringarna måst•e alltså byggas så, att dc eff.cktivt kunna 
.använda·s mot va:r}e tånkbar typ m r anfall från luften. 

För :bomhan{:all från låg •och hög höjd gäller även här i 

stort ·sett, vad s.mn sagts 'heträiTande dessa anfallsformer mot 
mål i la·nd. Givetvis hartfaller dock va-d som sades om an
fall mot hel stad e. d. •OCh därvid minsrl"at krav på noggrann-

het i höjdens hållande. 
Vid anrfall mot en sjö·sty.rka tillkommer ytterligare en 

arnfallsfm"m, torpedanfallet. Frågan är, om icke denna form 
·av flygm1f:a11 kommer aH visa sig som den .farligaste .för en 

s:jösrtyrka 1under gång. 
Utom just vid torpedfällning.en äm torpeclrplanen ytterst 

obundna i sitt uppträdande. !De kunna komma på stor hö}d 
och sänka sig ned till sitt skjutJ!äge, men de kunna ookså 
komma på slkjuthöjd ända fr•ån den tidpunkt, då de .först 
komma inom luftvärnswrtill:erids råckvidcl. Man torde dock 
kn•aprpast vara hågad att a-vstå f;rån mö}ligheten att beskjuta 
dem redan innan de komma fram tilll eller i omedelbar när-

ihet av sl<}utläg,et. 
En luftvärnsinstrumentering för fartyg måste alltså vara 

så »generell» som möjligt. Den må,ste kunna arbeta, vare 
srig :höj dvinkeländoring.en är stor ·eller liten, vare s1g höj elen 
är konstant ,eller vari,erande ·o. s. v. Lämplighetsskäl taia 
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dessutom .för, att den hör arbeta enheUigt, d. v. s. samma 
p;r incipfönfamnde, s.mn användes i ett fall, ·bör användas· i 
alla. Om ·exempelvis höjdvinkel och höjd användes i ett f,au, 
så skall man icl'-'c i e tt annat läge behöva lkrasta om till höjcl
vinkd 'och lutande avsrtånd. Detta hindm•r dock ej, att det 
kan vara förmånligt att instrumenteringen arbetar paralelit 
på rex:empelvis höjdvinkel-höjcl-met,oden och 'På avståndsmät
ningsmetoden, varvid eldledningsofficeren har möjli1ghet at t 
avgöra, vilk.en av dessa samtidigt arrbetande metoder han fö r 

tillfället vill tillmäta största betydelse. 
I varrje :fall måste ·eldl'Cdningsinstrumcntcring.en innchå.Ua 

orgran för bestämmande av måJ.ets rörelse med avståndsm·ä
trurna s~om grundval. Detta innebär otvivelaktigt en betydande 
'lwmp.Jikation, 'S.Om kan bliva än svåra;re, om instrumenterin
g.en därjämte skalrl medgiva höjclvinkJel-hödd-~netode.ns. ut
nyttjande. 

Ett .fartyg under gång ligger som bekrant ·aldrig riktigt 
stadigt på ]{]urs, utan utför små girar fram och tillba<ka över 
elen ranbefaHda kursen. Vidare rullar och stam par det alltid 
nå:g,ot. Slutligen måst,e man också räkna med, rutt :det ej lig
ger på J'ätt köl, utan att en viss slagsida •och ·en vis·s styrlast 
<för:e.finnas. För att kunna srammanställa de olika lägeshe
stämningarna måste :man göra dem ober·oencle av dessa ore
gdhundlheter i .fartygets läge. Man måste a.Utså mäta rikt
n:i.ng,en efter gyrrol"ompass och höj dvinl"eln över 'horis·onten 
oeHer ev. över konstg}mcl horisont av någon typ. Härigenom 
erhåHes alltså flygarens läge i fö-rhållande till horisontalplanet 
och en genom fartyget gå,endc kompassbäring. Det är av 
vi:kt att .fasthrå.JlaJ, att man bestämt flygarens ·läg~e i rför,hållande 
till bartyg.e ts läge, men oberoende av fartygets kurs och kräng
ning ,etc. 

Om man från ett fartyg 'Under gång heslämmer en fly
g,ar,es kurs och fart, antingen g,enom ·sammanställning av oli:Jm 
avståndsmätningsresultat eller mera direkt .genom ( stabilise-
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rad) kursvinke1mätare och .fa.rtmätare, erhå:Uer man tydligen 
harn·s fart •och ]{'tH•S .relativt fartyget, sammansatt alltså av 
flygwrens och fartygets ,kurser ·och .farter. Fortsätter man 
~ned ,stamma kurs 'OCh fart, ·kan man tydligen lägga den så 
funna ·relativa f.adoen till g.rundval för skjutelementens be
stämmande. Eme.Jlertid ·äro j u j u st km· sändringarna ett far
tygs kraftigast-e motmedel mot anfall ·från luften, kTaftigare 
än luftvärnsadilleriet.s avvärjande förmåga, och man torde 
näppeligen vara håg,ad att ·av hänsyn till luftvärnsartille
riets eldgivning binda s~ g i sin manöver. Luftvärnsinstru
menteringarna måste alltså ovillkorligen anpassa sig efter 

detta förhål·lande. 
Ändr.a·r .fartyget kitns, så ändras ock·så den relativa rö-

l·dsen mellan flygare 'och fartyg, och detta måste man taga 
hänsyn till. EH st.eg i rätt riktning är otvivelaktigt, att man 
med kännedom om •egen :kurs och fart löser tut målets kurs· och 
·f·art ur den •e,rhåUna relativa farten och kursen. Gör man 
·därpå en gir, så kan man ur den nya, kända "egen kurs och 
fart" ,oc'h den förut erhållna "måle ts kurs och fart" bygga 
:upp den nya r·elativa rördsen och ur denna best·ämma skjut-
1faktorerna. (Det .är också tänldJart att bestämma skjut
faktorerna direkt •tu ".egen kurs och fart" ·oc'h mållet.s "kurs 
och fart", utan att gå vägen ·öv.er den relativa rörelsen, men 
detta medför en 'hel del andra 1{'omplikationer, som gö•ra det 
mycket tvivelaktigt, om denna utväg inne'bär någon vinst) . 

.En på dessa principer byggd luftvä.rn•sinst:rumentering 

förutsätter tydligen, aU man före giren behållit kurs och 
1fart ,tillräckligt länge ofö'l· attt 'hinna göra en fullständig be
stämning av flygar·ens .rörds.e. .Däremot medger den icke 
rörelsebestämning under pågående 'gir, exempelvis genom en 
lägeshestämning före och en ·efter .giren. Anser man sig böra 
fordra •även den möjligheten, •alltså .göra ·sig ·såvitt möjligt 
oberoende av eget fartygs rö•rels·er, }a, då måste man sannolikt 
också tag·a •st.eget fullt ut och arbeta med målet·s och eget 
fa:rtygs ·r·esp. vägar ("ahs·oluta läges.förändring") var för sig. 
Detta .förutsätter, att man tbest·ämmer målets läge, icke som 
förut relativt· eget fartyg, ·utan i oförhållande till en fast punkt, 
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exempelvis eget .fm-tyg.s läge vid första mätning. I förra fa.Uet 
JJJi.r förfarandet att ur målds relatiV•a kur·s och fart genom 
t ill fogande av eg·en kurs och fart• lösa målets verkliga kurs 
Dch fart; ·i det senare åter att ur relativa ,Jägen genom till
fog:ancle a•v egna lägen lösa målets verkliga' .lägen, ·alltså dess 
väg ·Öv·er gnmd, ·och härur erhålla mål.ets verldiga kurs och 
fa:r.t.. Problemet bör gå att lösa instrumentellt, men lösningen 
J'l li r ingalunda enkel. 

Sedan man på ett .eller annat ·sätt :bestämt målets kurs 
DCh .fart och därur också sitt krevadläge (vilket givetvis måste 
va'ra hestämt r·elativt •eget fartygs läge), kan man bestämma 
sin•a skjutdata. Så har man ~att tillfoga. de oli'ka komektio
n erna. Om dessa är endast ·alt säga, .att den rdativa (baUis
tis~lm) vind, med vi•lken man måste .arbeta, då man arbetar 
m ed relativ röroels•e, 'octkså är heroende av eget f,artygs kurs 
och fart och ·alltså ändrar sig med kursändringarna. Men 
d et är inte färdigt ändå! Tidigare hava vi påvi•sa t, att de i 
eldledningsinstrumenteringen ingående bäringarnavoro gjorda 
·ob eroende av l«urs·en, och att höjdvinklarna voro "rensade" 
;från inflytandet av rullning m. m. Som ju kanonerna eme1-

'l er tid stå på det girande, rullande, slingrande fartyget, måste 
man allt•så återinföra erforderliga korrektioner i höjdriktning 
0ch sidritktnling. Härvid kan man gå f:ram på tVlå olika sätt. 

M.en då fö.rst ·några ·ord ·Om olika riktförfarande: Vid 
d en direkta ri•ktningen riktar man mot .flygaren och tillfogar 
erliorderlig sidsättning samt fartkorrekti.onsvinkel och relativ 
'Uppsättning•svinkel; vid det indir·ekta riktförfarandet hestäm
Jner 'man terforderlig sidriMning och höjdriktning. I detta 
fall ägnar riktaren ·sig •alltså ·odelat M att håHa elevations
och sidriktvisoarna på anbefallda väTden. 

Vid det direkta ~ritkt.föd"oarandet kan man instrumentera 
:På exempelvis ,följ ande sätt: Ett vanligt centralsikte ger ka
nonerna ri•ktningen till mål.et. Ur "stabiliserade" instrument 
e.~·håller eldlednings'i-ns.trument·et rättvi.sande bäring och höjd
Vmkel över horisonten s·amt vidare naturligtvis avståndet. 
tl-Iärur beräknas ·sidsättning samt fartkorrektion och upp-

T~idskrift 'i Sjöväscndel. 7 
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l t"llf oas den av centralsikte t 
sättning, vilka vid {anonerna l ' '0o .. . .. . ' • 

angivna riktningen till målet. n etta forfarande mn.ebar, a " 

man försummar det fel i sidsättning etc., som •förorsakas av 

den genom krängningen o. s. v. iUppkomna tappax:lluh:ing.:n. 

Riktningen tiU :flyga'l·en ·är däremot i detta .fall g1vetv1s ratt. 

Det indir·ekta förfarandet 'bestämmer som sagt den er

forderliga sidriktningen, resp. höjdriktningen. Des~a b~iva 

emellertid bestämda .i ·förhånande .tilll en bestämd 0-nktmng, 

resp. till horisontalplanet ,och måst•e alltså !korrigeras,_ del _ 

för kurs.en, dels ock fö'r underlagds (fartygets) lutnmg 1 

förhållande till hmisonta•lplanet. Härigenom borttagas vis

serligen alla av underlaget förorsakade f .el, men särskilt pro

blemet om undedagels lutning är tekniskt otrevligt. 

Tror nu den optimistiske eldledningsteknikern sig hava 

löst alla dessa problem - och dessutom en :hel del små 

ettriga ·s:ubtiliteter ifråga om korrektionsanordningar . o .. d . 

_ är han ·inte fäiJ.·dig ändå. Det återstår två mycket Vl'khga 

problem. . . . . . 

Det för·sta lyder: Har man icke, 1 s1n 1ver att ehmmera 

bort alla teoretiska fel, komplioerat ins·trumel11tering.en så 

myoket, att de rent mekani,ska felen (glapp o. d.) uppgå tiE 

•störr.e värden än de fel, man sökt arbeta bort? Svaret på 

den frågan torde man ofta :icke kunna få, förrän man har 

den färdiga instrumenteringen fmmför sig. 

Den .andra frågan är mera av skyddstjänstnatur och 

ikunde formuleras så: Om man har en eidledningsinstrumen

tering, där de no·rmala anordningarna kunna betygsätta~. med 

A och reservanordningarna med B, och en annan, dar d e 

normalla biott få betyget a eller k1anske t. o. m. AB, men dä •· 

T·eserve'l·na få betyg BA, skall man då icke, med hänsyn till 

att just det stridsskadade fartyget är mest ömt~ligt för a~

fa1l från .luften, välj a den sistnämnda anordmngen? Sm 

slllltgiltioa lösning torde det problemet, liksom ·så många 

O 
d o 

mrdra, tyvärT ·endast få genom krigserfarenhet, om ens a. 

Edw. Clason. 
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• 

Reflexioner och synpunkter med anledning av 

den knappa personaltillgången. 

Under åren ·före nedskärningen •av försvaret medgav per

sonaltil.lgången, att en del önskvärda ·ombyten bland på eXJpe

dition varande fartygs ibesättninga·r Jmmde veTkställas: ombord 

icike öns
1
kvärda, »onjutbara» element utbyttes med hjälp av 

den s. k. par.agrafen eller under hand mot mera skötsam per

son al, vilket wllt ur fm·tygsbefälets synpunkt var för tjänsten 

synnerligen fördelaktigt och >lämpligt. Detta tillvägagångssätt 

stötte .ej heller då för tiden på större svårigheter, enär tiUgång 

på reservpe~·sonal oftast fanns på stati•onerna, samtidigt s·om 

'OV•annämnd mindervärdig personal kunde :utnyltj,as för .tjänst_ 

göring och arbeten i land, ehuruväl tiH mindr·e eller obetyd

ligt gagn för tjän·sten, intill dess dylik pers•onal straffat ut sig 

eller av annan anledning skiHs .från s'in anställning vid krigs

lnl'lilden. 

Med nuvarande per•sona[tillgång ,ställa sig emellertid dessa 

förhå.Jlanden helt annorlunda. Att denna persona>Hillgåncr ut-
.. 

o 

gor resultatet av Ri:ksdagens beslut med anledning av Kungl. 

Maj :ts p~·op. n :o 50/ 26 torde icke var.a alltfö.r obekant. Att 

illlan sedermera .icke tagit hänsyn tiill de ökade fordringar, som 

~ttvee11dingen inom aHa områden ställer på personalbehovet, 

ar ·ett beklagligt .faktum. Denna utveck·ling har, föT att tb1ott 

nämna några exempel, meclfö~·t .en ökning i Sverige-skeppens 

besättningslistor med bl. a. 32 sm (3 !Sv-sk. 96 sm), för vilket 

lttökaclc >behov blott kan rådas ibot genom ökning (möjligen 
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ändring) ay .persona lst,aben, varjämte tillkomsten av Ehrcn

slköld-jagarna ävenledes ~stä:ller icke obetydliga krav ·på r en 

personalökning. AHt vad flottan 'emellertid tills dato :lycka t-, 

tilltvinga sig utöver i prop. 50/ 25 'angiven numer.är är 50 (1 

~nan per år av den s. k ersättningsreserven, med bott 140 

dagars tjänstgöringsskyldighet samt avsedda utes lutande f ör 

varvstjäns-t ~och sålunda icke disponibla .för fartygstjänst eller 

annan tjänst i land. 

Emelilertid är, äYensom ovannämnd utyeckling och dära' 

föwr.sakat pers·ona l b eho\" icke förefunnes, per,sona1tillgångei1 

redan dess-förinnan alltför •knappt tillmätt. Sålunda har hän

syn icke tagits till, ·att :sommartid erfordras ·särskild personal 

för vakttj-änst - enär inga skolor då pågå, som 1kunna lämn .t 

peJ·sonal .hll dylik tjänst - instruktions- och handräcknings

pers,onal e'rfordras <för sj ökadettemas :m. fl. landför läggning. 

ekonomipers·onal ombord .för sjö'kad etter , rcservlwdetter, kust

artilleri>lmdetter m. fl. , .för att Mott nämna 11åg~·a exempel. 

Hade 1personaltillgången Ya r i t ti:lUredsställande, skulle fa t

tygen jcke behövt s·om nu under .Jängr-e tid gå med vakans er. 

Såväl sommaren 1927, vintern 19:2'7- 28 ( intill dess Manli g

heten och Gla•s F:lemming :indrogos) som hösten 1928 ha\ a 

emellertid många av fartygen tvingats att gå med ej så fa 

vakanser, vilket givetvis varit till stort -förfång såväl för d r"l 

direkta tj-änsten ombord s·om för den än viktiga~·e strid1sutbi ltL 

ningen. Däråt är emellertid, inl.i,Jl dess personalkadrarna och 

tilldelningen av värnpliktiga ökas - vilket icke lär ske inom 

den närmaste tiden - 'intet att gö'l·a. 'Glädjande n og har dock 

,från Hera hå,ll , säJ·s'kilt .på s.ista tiden, krafti>gt påpekats och 

framhållits .den ~absoluta nödvändigheten av dylika ökningar. 

Mi111skning i {artygsrrustningarn a under vad i prop. 50/2:i 

fö,I:utsatts 'får 'Under inga omständighete1· ifrågasättas; redan 

nu har man komm.it ned till ett minimum häri och skulle 

ytter.Jigare reduceringar inverka synnerhgcn menligt såväl p:·l 

strids'ber·edskapen som på skolutbi ldruingen. 

önskviirdheten av ~att .fartygen äro .tillgodosedda med u t·

slutande pl'i'ma levande material kvarstå r dock giYetvis, m Lll 
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torde det till,t>vi rl are Yara näTa nog ·OÖY.crkomligt att tililfreds

ställa. d~.~ta önskemål. Flottans stationer kunna iCike längre 

som tillforne vara uppsamlingsanstaHer för icke ombord Öns!k

väJ·da element. VaJ·je man har rund·er nuvarande förhållanden 

en tj änst ell er ,befattning ·enligt besättningslistorna för statio

ner och varv att ,sköta. Det giYes icke ·längre något överskott 

~å ·~.o l~< att tag~ ifrån ell er placera i »wlrvsparad» eHer S'Om 

.tJ11fal:bg, ·fast mmdre värdefu.JI utökning å någon »expedition» 

i »k asernhand:räcknin.g» el. dyl. ' 

Detta måste fartygsbefälet komma till insikt om samt 

även ·lära sig föl"!stå, ~att hur önskväJ·t det ·än månde vm·a att 

s?ka få fram en i aHa avseenden »tip-top » bes·ättning, låter 

s.Ig d etta Icke längre göra genom att utrangera mindre lämp

liga element. Därest fartygsbefälet ic'ke viH gå med vakanser 

på sina far~~g, är d et därför nödvändigt att genom tjänliga 

m edel ·OC'h :lampor sö:ka bi·bringa den pe,rs.onal, som man tidi

gare påo· ett e Her an.~at sätt lyckats :bliv,a kvitt, den bättre upp

fattn m,.,en, att det for dens•amma ,ur såväl ekonomisk som civill

~nstäl ilnings'Synp tm kt - efter tilländalupen anstäHnino·stid _ 

aT avsevärt •fördelaktigar e och i alla häns·eenden bä~tr·e att 

i ·~ag~. ti~ a:gå ur tjänst med' tillfredsstäHande avskedspass 

och forhalhung,shok samt med intjänta medel till förfogande 

s·om en sparad slant, vilken icke reducerats genom avdrag på 

girund av persedelförskingring el. dyl. 

. Sj.~·l~ommenderat manskap är ll!Umera under så lång tid 

~ en. folJd :borta från kompan~chefernas direkta tillsyn och 

ovennseende, att .fartygsbefälet måste bibringas den känslan, 

~-tt det .. ,beträtfande s>jökomm enderat manskap såväl i uppfost

lJngshans·eende som ifråga om råd och vägledning träder i 

l~~mpanichefernas ställe, icke minst av den anledningen att det 

~or fartygsbefäl et torde vara a\'SeYärt lättare att komma i den 

mtimare 1kon takt med folket, som här ·avses, än vad förhMlan

~l 'e t ~Jiir .j land , där kompanicheferna ytterst sällan, utan att 

lllgnpa und er 'folkets fritider, :hava samma möj1igheter. 

Försök alltså, även mn vederbörande förefaller vam en 

».?njutbar ·och ombord 'lämplig .individ», att giva honom till

.faHen \'itsa, att han duger något till. Låt gårna »omständig-
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heLerna» ordna det så, att karlen .på något :sätt utmärker sig 
el·ler ·sköter sig till be'lå.tenlhct. Ett enda litet ords uppmuntran 
ha.r mången .gång hos en ·sådan ·karl -väckt hos honom för u t 
oanade känsl•oll: till livs: han har 1Jwmmit ti'll insikt om, a ll 
han tydligen icke .är utan a.Ut värde och ·att det 1för hon01~1 
kanske är !både klokare, angenänuLr.e ·och :i längden mera gl
vand·e att sköta ·sig »den .korta tid, han 'har k-var». 

Kapten G. \V.ah'lström har i 1sin publikation Bef~·~sut?Y· 
ning, å sido11·na 24:6- 249 , i denna foråga lämnat flera laronk a 

exempel och N'farenheter. 

G . . 0 . n :o 393/ 28 innehåller i likhet med .flera ticLigan 
utfärdade generalorder b'l. a. bestämmelse om, att de fartyg 
som Tnst as eller .avrustas, sl«o.Ja kunna •påräkna sina J:Jesä tt
ninga.r för rpå- resp. avrustningsar.beten vis:st i g. o . . • angiycl 
anta:l dagar, vilket allt ur såväl ekonomisk som pra:ktisk syn
punkt är synner'ligen lo-vvärt och önskväiJ:t. Dett~ :l•åter .. s:i ~ 
emell:erti·d med nu-varande personaltillgång ·oftast 1cke gora. 
P.eil··sonalliHgången medgiver nämligen icke, att ett fartyg bör
jar awusta samtidigt med att .e.tt eUer flera andr·a påbörj .t 
sina rustningarbeten: de nya ·fartygen ·sl•uka så gott som samt
lig personal Jrån de .avrustade far.tygen dler •ock skall den
samma i väg till skolor •och kurser. Därjämte ·sammanfaller 
ofta anbefallda •avr ustningstider {ör vi1ssa .fartyg med ubryck
ningshdcrna för en sbor del väTnpliktiga, som tjänstgjoa:t om 
bord å dessa Jartyg. Dessa -värnpliktiga .gå obönhörligen 1 

land i •och för hemfö·r'lovn•ing. Vem skall nu hl:i den :lidande! 
De till rustning anbefallda .fartygen el•ler de awustande och 
med dem v.ar-ven? För att icke tala om, att det sedan går ut 
över stations.myndighet.erna, ,som taga ·per•sonal .från ett h åll 
»fö-r tid igt» för att .ti-Hgodose elt annat .eller vice 'VCQ'Sa. 

BmcUertid .bör man härvidlag icke 1bortse :ifrån, att det 
även lkan bl'i den ombord kommenderade personalen, som k a:1 

komma att få sitta eme'Jlan. Viss· ~)ersonal, som •fö,r arbetenas 
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behör.iga gång måste kvarstå 10 arbebsdagar ombord på ett 
avr u1standc <fartyg, kommer c :a 2 veckor för sent ti'J.l sin ordi
na[·ie ulbHdning. Att avstå .från 25 % av utbildningstiden, 
som förhållandet exempelvis blir vid ihöstskol·orna med knappt 
S ut·b'ildningsyeckor, ·och särs:ki1t under d:et första grund.Jäg
gandc stadiet, må·ste vara till förfång för de elever, som ut~ 
sät.t.as :hä:rför, ·och detta t. o. m. utan .egen förskyllan. 

Skall en ·be1st'åmmelse ·om, att besåttning·arna :skola vara 
ntt påräkna vid ny- :r esp. avrustningsa•rbetena å fa·rtygen, vara 
a v något (ekonomiskt) värde, måste, inti'lldess p ers onaitil1-
g.ången ölms, ·Övningarna så ·regJ.erras, att fartyg, s·om skola av
r usta, avgå tiU ·sina stationer i 1så god tid, att det i g. o. 393/ 28 
angivna antalet arbetsdagar 'iwn påräknas .för avrustningsarbe
t ena m ed så gott som fulltalig besättn:ing ombord, utan redu
cerring m r densamma genom avgång tHI nyrustade farty,g, sk·o
lor •och kurser eller hemförlovning. 

Enligt gällande bestämme'l·ser ·sk·all tjäns.tbarhetsbetyg 
sättas fö•r manskap hl. a. efter tjänstgöring under viss tid samt 
för 'tmdC[·officerare enligt -för manskapet stadgade grunder. 

Hur sättas nu ofta dess·a betyg? Hur många betygsättare 
täruka 1sig in i de konse'kv•enser, som ett avgiv·et tjänstbarhets
betyg kan medföra? Hur många göra sig besvär med ratt lin
gående rundersöka T.i:ldigheten a-v den rrätta valören rpå dc •av 
underJ.ydande föres'lagna tj.änstbarhctshetygen. Hur .ofta rå
l{ar .icke någon mera personlig l«ontrovers, ibland ·efter en re[a
tivt k·art tids samar.bete, taga sig uttryck i ·ett ganska ;kraftigt 
S•ä nkande - 3 a 4 •betyg - av tjänstbarhetsbetyget, utan aU 
a nledningen därti'H är att ·spåra i ·straff·r eg.ister eUer munärk
n:in:gsbok. Hur ofta ·får icke ;pers·onal, s·om på grund •av brist
an de pcr·sonaHill gång kommenderats att .fullgöra tjänst h elt 
•utanför •egen yrkesgren, ·exempelvis såsom skrivbiträden, se
d ermera evcntue:Ut ett tjänstbarhetsbety,g, 1som kan inverilm 
hindrand e rpå dess vida•re befordran, utan att vederbörande 
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betygssältan i föd1ållningsböcker eller utdrag av l"lnl'la gjor t 

antecknnig om, att tj.änstbm·hetsbetyget ifråga endast gäller 

den utanför yrk·esgrenen fullgjorda tjänsten. 

Man kan ·emellertid på sista .tiden med tiHfr.edsstä'llelse 

spån, att en del :befälhavare och chefer synas mera ·än tidigare 

ins.e önskvärdheten ·Och nödväncLighet·en av, att tjänstbarhets

hetygen sättas efter ingående ·och moget övervägande. Del 

förekommc•r icke ute!Slutande, ·som •O'ftast .förut, höjningar eHer 

-ett hibehå.Jilande av förut innehaft betyg, utan även Iämplig l 

avvägda sänkningar äro numera icl<ce ovanliga. En ändring 

allltså i ·rätt ri•ktning, som visar en vi.s•S· .förståelse {ör tjänstbar

hetsbetygens innebörd. Denna innebörd är icke ov·äsentlig. 

Manmåste nämligen ·utgå ,ifrån, att ·såväl· manskapet s·orn i än 

högr.e grad und eroJEcerarna anse sig böra kunna Ula ;på d 

omdömen, som de i form av tjänstbarhetsbetyg ·erh å'llit. E n 

obetyd'l·ig förändring dä·r.i, från. den ena gången tiH den andra. 

spelar mindre roll. Men avsevärda, .oförberedda sänkningar 

av tjänstbaPhetsbetyg, som under längre tid va<rit relativt h·öga, 

skapar IJätt ett icke önskvärt osä:kerhets tillstånd. Ett tjäns t .. 

barhetsbetyg sl<call vara väl ·avvägt och Tättvi·st, m en bör hänsyn 

des·sutom tagas bli, att ·den vä rdesatte även skall kunna lita 

;på tidig·are .betygssätta<res avgivna omdöme. 

Det synes önskvärt, att i .förekommande faH tjänstbar

hetsbetyg ·sättes såväl för utövande av .tjoärust utanför som i 

egen yrkesgr.en, varvid som betyg i egen yrkesgren tidjgarc 

avgivet tjänstbarhetsbetyg må uprepas, samt att tjänstbarhet·s

betyg skaU sättas, därest på grund av tjänsteförsummel·se 

uppförandebetyget sänkts till .följd av bestraffning, ändock 

tjänstgöTingstiden icke uppgår 1iH 30 dagar. 

B gr. 

Meddelande från främmande mariner. 
"\I cd dc l ad o f r ' )f · t 1 

. an - ili'Jn s ,a .lOns ntrikcsanlelJ1ino· 

(Jnnuari 1929.) o· 

England. 

l ' ndPt' inn<'YRnul(k ~ r kounma omb,·teJl "{t :· · . . .. · 

' l t' " 
J n aga rum 1110111 de 

VJ' lp;.tsie fi:Jggm:Jnsbdai.hJingnni:J. hhnd ·JJJtlr·l 11u"wto 1 f"]] 

l' . .. • · '1, l · . < . ' " " )l' fl laV:l

. ~n O\ c:. " t anterflolttun, stail onshefä!Lanncn i P ortsmouth ool ·t· _ 

tronshdnlhnvaren 1· D c. ·t , . 1 .. 
1 s ,t 

. . ' 'on pol · ' n d ar rcd:tn gjort för do tvä första 

poste_tna_ och nanmcn pä Lle office rare, som skola t ill sättas hava 
0
f. 

fent1IggJorts•. 

Högste bed' hl ha\ aren Ö\'l'l' '.\.tlilntc,1·fJ'ott"rr •]1 11 "' II b 

G B , . _ · " ' <' ' on u or u ert 

E·· rand l,omn;er att den 11 npril efterfölj a,:> av viceam ira l Sir A . 

_rnlc ::\f. Chai~Jeld, n lken 11tnämndes t,il] »Third Soa Lord and c
011

_ 

h_ olle r of the ::1 m·y » den 30 :1pri l j 9:23. l Portswouth komnwt· ami r n l 

~n· O smond ~c R J3rock :1tt den 29 ap d l dtorföljas n l ' .amind Sir 

•Ogc r J. B. ll.cyes. t ill s hclt 11;\"ligcu högste befä lhavare i Mccl cl~avd 

(Utdrag ur The XaY,al and :Milita ry Hooorrl, 2 januari 1929.) . 

Flygplankryssarua. Amiralitetet ha r lämDat t illstånd åt ett visst 

antal <'llgolska pressrcprr·scntantor att nätTara Yid fl:ygöYnino·arn· 

flyo·planhyssa r . ]) b' ,1 rt 
, o < ' <ren . 'unous. cnn<1 k n n medföra sex flottiljer, mon 

d~tta antal ;..:,an vrd beh ov ökas. FJygpJ,nncn iiro: nnsitsiga stridspl au 

namhgrn »}lyctche rs och Blackburn»; tro- {'ller fyrasitsign »Bison »-

phn, aYscdda ttll observ,atioDer å L nrti Jlr'rict · , }>tireY 3' l<' 1 

tres·t · . .·· lb .. . · - , ·' " S»-p an, 

. _
1 srgn . am al1( aTa for spanmg och r eJ;:oglllosooriiLo· samt d e en· 

srtsrg·a il.Y typ »D art», aYsodcla för torpods kjutnino·. 
0 

.M a n komnwr 

dessutom ~tt m_rcdföra tvåsitsiga bombpla.n, typ ))Ri;on». 

Det ar kanlt att AUantcrfloHan dispono'l·m· en 

kry,ssare, 'l.ro'tlS s .. f . andra flyplan-

.r o ·. ·om ar en . d. })assa.!!:ora rc-å 1.1Q' a. 1·e o 14 
_ ~ pa ,ööO ton, 
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f ')Q l Den kan medföra t re flot-färdig l91G, och gör en art aY ~ ;:nop. 

tiljer. f 1 1 
Vindictive, amiralsfartyg i_ 2:a kryssar-eskadern, med ör om 1or• 

en halYflottilj av >>Fairey 3 D >>-typ . Hon är försedd med hangar 

och katapult å backen.*) 
Alla dessa fartyg hm-a d·cltagit j r\tlanterfiotb111S ÖYllingar till 

sjöss. 1 f" d' 
Australiska maJrine:n ha.r en flygplankryss.a,re, A batross, .ar 1g 

i december l928. Hon har en bcsättni,ng på 450 man, v1lket ar 90 
mindre än Argus: Hermes har 53l man, Furious 694, Eag'le 746 och 

Courageous 770. 
Albatross' bestyckning är anspråkslös; den består av f~ra H ,:J 

cm. k.; Argus har sex lO,l cm. k.; Hermes sju l4 cm. k ; ~urwus t10 
l4 cm. k, E:agle nio l5,2 cm. k .. och Cou-rageous sexton ll,CJ ~m. k. 

(Utdrag :ur La Reyuc :Maritime, december l\L8.) 

Frankrike. 

D e sex 2,,480-tons jagarna (D 4---D 9, beställda i J,orient. Nan:.e~. 
Dunkerque och H avre) komma att, ahuru nära 200 ton lättare, f~l:Zl 

o .. t l ~ 1·nf t'tm"l'~ ' 'eQtvckniG' o· än , Lion-V enlnn>>-klasscn, ,och go r a 
en fnagto ,38."1-· "p" I'JllCucl 7,o~ 000 l:l~r Yilkct är den största maskinstyrka. e\11 a'l· av \_no_ · , · ., , . 

h ·t' 
1
t'lls l-1lnnat vänta å fartyg aY den11a storlek. Dc ny.a J ::t -man 1 u 1 . ' . ' · 00 t 00 ff 

garna äro avsedd
1
a för Med-elhayet, v,a r est dc komma att oYer ra n 

de ita1ie.nsk·a 2,000 och 2,300-tons ja@anl!U. Deras forsYar mot luft
anfall har blivit tillgodosett. Förutom skydd för skorst~nar och m o
t,ore·r samt sinnrika c1imbild-ningsappaDater skola de for~ f~m ln~ t
värnskanoner , förutom kulsprutor, alla med nwdcrna proJeldtler, ·n l
kas effekt prövades vid nyligen ;utförda expcnment Ytd Tonlon och 

England. 
(Utdrag ur The Km-al and :Niilitary R ecord. 26 december l 928.) 

Den nya franska m.inläggandc mH_lerYattensbåten Saphir löpt~ 
t l 

· T 1 
1 

cl-o11 210 december. J[imtc 2 andra aY samma :Nol -
:w s alJ-0 n l ou 01 . o 00 

00 -d Gr 
mat!ld-Fenaux-typ sta1Jels.attcs hon l926. DetalJerna aru: lang 

1 

m., fart 12 ,knolJ mod 1.,300 hkr., dcpl,accmmlt 765 ton i ÖYen~attons -

'f h b J {]n1· I-'·r· 1'ef!'oflottcn l929 har VindictiYc' :*) Enligt •ase en uc l v ~ ~o 

u~phört att föra flygplan. 
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läge, 925 ton i undervattensläge; bestyckning: en 75 mm. kanon, 
fyra 56 cm. tuber, sex torpeder och 32 minor av förbättrad Santer
Harle-typ på 208 kg. Saphir tillhör l929 års progrnm. 

(Utdrag ur The Km-al a,nd Military Record, 2G december 1.928 
och 2 januari 1.929.) 

F. el. ryska Lastångarna Castor och Pollux, som äro särskilt 
kraf,tigt byggcl.a, haya i Loriont omändrats till minläggare och hava 
uppnått l4 knops fart. Försöket är anmäl"l..:nino·svärt d.å det Yisar 
att en flottilj hjälpminläggare kan tillföras f1~ans'k,a' flottan inom 
mindre tid än sex månader. 

Fyra nya 633-tolls knstunderv.attensbåtar hav,a nyligen b-eställts, 
så att sammanlagda antalet fa.rtyg ux denna typ, färdiga eller under 
byggnoo, uppgår till 23 st. AJdionsradicn har så småningom stigit 
till 7,000' och ytfartcn till l4,5 kn10p; beboeligheten har även för
bättrats. 

(Utdrag ur The Kaval a111d Military Record, 1.6 januari 1929.) 

Polen. 

Den polska flottan uhecklas stadigt under fransk ledning, och 
det kommer icke att dröja länge inna.n l,500-tons jagarna, s-om nu 
fär-digställas i Blainville, levercra.s. De äro utmärkta fartyg; be
styckningen .utgöres av fyra l3 cm. ka·noncr, tYå mindre luftvärnska
noner och sex 53 cm. torpedtuber; farten är 33 knop. Dc äro y[i

sentliget!l byggda efter fr:anska ritningar och skilja s·ig ick.:o mycket 
från fnwska jagare av 'samma S•torlek, som byggts efter kriget. De 
hav·a samma högt placerade kanoner :för- och a1dl'rut, samma tripod
mast och 3 små skor stm1:ar. 

(Utdrag ur Il~lTI11pshiro Tclegraph and Post, 18 janmll'i Fl2\l _) 

Spanien. 

J.agaren Le Panto, under byggnad Yid arsenalen i Carthagena , 
sjösattes den 7 noYember. Den tillhör samma typ, som Charruc~ , 

depla cerm· l ,650 toJJ, har 42,000 l!lir., 32 knops fart, en a·ktionsradie 
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p å 4,500' Yid 14 knop, f em 12,7 cm . kanoner och sex 53.3 cm. t orped

tuber i t ripp elsystcm. 
(Utdrag ur L o Yacht, 22 d'Ocomber :1928.) 

Turkiet. 

Fartyg· byggda fö re kriget och anscd.cl a såsom ännu auvli,ndbara 
hav[\ grundligt reparerats under de senaste åren och äro för närva-

rande i stånd till aktiv tjänst. 
De ä ro: de två kryssarna Hamidieh och Medjidieh, jagarna Perk 

I Sho'fket och Bcrk I ,S.atl"et samt torpcdbått:una S.umsoun, Bassra 

och T ashoz. 
Dessutom t1onle ist.åndsättamlet av slagkryssaren Yavouz (f. d . 

Goebcn) komma att avslut,as umler lr,ppet a,· :1929. 
Oaktat dc aJlv.arliga skador , som ch,tta fartyg ~~clengit s.ig un

der krigets ].opp och uneler den l ånga tid det varit avrustat, utgör 
det dock pfte r reparation, ·utförd gemensamt nv fem franska varv, 

det kraftig.asto fartyget inom. främre Or·ienten. 
Den grupp nya fartyg, sotrt n~edg i vor ett följdriktigt utnyttjande 

av Yavouz, har börjat bildas i jLmi 1928 gonorrr ankomstm1 till Stam

boul av två 600-ton s underva,ttonsbåtar. 
N ämncla gnrpp kommer att kmnplotteras n1ed 4 j.a,gare, 6 un-

dervattensb åtar och 6 underv;vt,te,nsbåtja,gare; programmet för dessa 
fartygs bygg.amk sl"all granskas av flot.tl-;:onslruktörer från oli.k:1 

l änder. 
Ett anslag på 25 m.illionor turkiska pund (omkr . .4G mi1l. kr.:l 

ha·r för någ·ra m:ån1ader so.d.an a.m·isats av nationalförsamlingen i An
gora. Detta utgör blc;tt en del av dc utg,ifte,r , som äro att emotse 
för realisel'andot av de planer, vmtill utkast uppgjorts. Ans] aget 

. är fördelat på :10 år. 
Jämsides med ma,terialfr.ågoma fullfölj,a.s reformerna mccl av · 

seende på porsonalens l.;:aclra.r och dessas ·sammansättning. 
Atgärclor sädJana som slopande av Smyrnas k'utstfö rsvarsarm6 ~a 

v·a gynnat dessa l'ef.ormer genom koncentration av anslag®, sont tlll
hätra Marindep,ar tetmente.t, på el en onda perso.nal, som är avsedel att 

effektivt kämpa till sjöss. 
(Utdrag ur La Hovuo Maritime, decomber :1928.) 
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InnehåU åtskilliga maritima och krigsveten .. 
skapliga tidskrifter. 

' Utdrag· ur ",.-ar·J·I1st b ··tt l 1· ~>L < n en upp ra · ac ttteraturförkckning. 

östersj öpo Ii tik. 

Någl'~ .. tankar om Gotl.ands fö rsvarsproblcm. :Major IIj. Falk. Vårt 
for svar n :r 4, 28. Förf. fr.amhålle r att tyngdpunkten i vårt 
'strat. läge förfl yttats från ö v re N orrltand t ,iJl södra och mell. 
Sverige. Redan genom sitt läge har sålunda Gotla.nd fått ökad 
hetydels-e, var.till km11mer öns lämplighet som ba s iör luftstr·id.s
kraf:er. >>Få.rösnnd .åtnjuten>, siiJg'•e r föd. >>elen tvi'felaktig.a äran 
.att 1 ett östersjökrig utgöm don mest begärliga marinba'S. för 
vars försva~r stan];<a la,ntstridskrafter måste avses. Brister;1a i 
och otillräckligh oten av den nuvm~a.ndo ]antmil. org. å Gotland 
be~l:~~s~s och vissa omodclbal"a åtgärder fö reslfus. Förf. rulsor att 
Jmlltarbofälhavanm bör i avseondo på krigsfö rberedelser och vid 
mobilisering .hava befäl även över mar:ina försvarsanstalter och 
f?_rsv~rsanordni.ng.a r på G othw.d . K onsekvensern a i öYrigt för 
SJostnd.skr.aHenUl'S vi(]J,omm :JJl{k av öns öka·dc st rategisk a be
tydelse beröras icke . 

Internationell rätt. 

Fr·eedom of the .~oas. s· I'T b t IJ l l\c "·' · ~ Jr ::1.er er :;,usse. r,. lvl . ll. n:r 47;28, sicl. 
743. Påvisar svå:righeterna fö r och fö ljderna av ett aoceptoran
{]e av prineipenm för »have ns frihe t>> und er krigstid. 

Hnstning·sbegränsniug·. 

Den fran.sk"engelsk.a »flottkomprom iss0n>>. Kapten E. J3iörkluntd. 
Vårt FörsYar n :r 4, 28. En översikt lig och kLargörande fram 
stä llning av den 1111arina rustningsbegränsningsfrågans läge cf-
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ter \Vashington-övercnskommelsen och de magra resultat som 

därefter vunnits'. 
peace paet and the navy. ltedwktionell. The ~.avy, okt. 28, "· 
275. Fredsfördraget .kan icke tolkas så att flotta.ns styrka k.an 
minskas, >>it CJonsists of words a'nd not deeds>>. 

För~musledning. 

Kommandof,orhold. örlo@skaptajn Barfod. D. T. S., sept. 1928,. sid. 
39:1.-:399. Jämförelse, stödd av erfarenheter från världsknget, 
mellan centralismad .och decentraliserad s jökrigsledning. 

Förf. föl'orcl.ar den senare metoden; ledningen i land böt· 
giva de strategiska orderna 'och föt• övrigt blott _anvisn~n~ar . 
Sjöstydccbofälhavaren bör utöva den dit,ekta operatlVa leclmng
en. Artikeln utmynna,r i orden: >>Tf11st the man on the spat or 

take him away>>. . 
Demokrati och regeringsm3Jkt. Advokat Tom Forssner. Svensk Tld

skrift n:r 6, sid. 385. Anser icke demokratien i stånd att skap a 

en stark regeringsmakt. J~rtikcl n läsvärd. 
9 

Sbff o1· Anti-Staff. Hem-a.dmual Harper. R. U. S. I., nov. l9~8 . 
Amiralitetets uppguft är att i rä:tt tid hav>L rätt styrka_ på 
rätt p1ats. Dess uppgift är vidare förberedelserna för knge~ , 
sjöstyrkcbcfälhavarens och hans stabs är förberedelserna för stn
d-cn. U ndcr striden är amir.alen1s >>st.ah >> i främsta rumm~t far
ty@scheferna i hans S'jöstyrka. Varnar för så >>Staff-ndden" 
ledning att fartygschefernas verks,amhet och initiativ dödas. 

strategi. 

French navy nates. J. D. Ga,utrcau. N. M. H., n:r 46/28, sid. 727. 
Kort Jmrakteristik aY styrkeförhållandena i Mcdelhavc.t. 

Engelskt henaYäldc, ehuru Frankrike äger övmvikt i krys
sare, vilkas värd o dock i hög grad neutraliseras a v engelska flyg-

plankryssa,re. . . 
Italien utvidgar jSin flotta oberörd av pohbslm 

sioncJ". Dess lO,OOO ton kryssare väntas bli dc starkaste 

'-liskus
av alla 

\Vashingtol]lkrySBm·e. 
Naval Man.ocvrcs. Sir Herbort Russel. N. M. R. n:r 46/28, sid. 723. 

Jämförelse n1Jella.n övningarna till sjöss fön och nu. Förr lades 
huvudvikten allt för mycket på dc strategiska övning'arna, som 
endast undamtagsvis avslutades med taktiska övningar. Fram
hålles v;ikten av att var man ombord tränas i taktiska övningar 
så mycket som möjlig-t .och att dessa ej få stå tillbaka för de 

strategiska. 
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Framtidens krig. Kapten T . Holm. SYen8k Tidskrift, n:r 6, sid. 399. 
Vänder sig mot överdrivna frmnställningar av ett frwrntida krig. 

French navy nates. J. B. Gautreau. X. M. H. n:r 49/28, sid. 77l. 
Tyskla-nds alltmer ledande ställning på det teknislm området 
komnuer att nödvändiggör'a en ändring i Frankrikes byggnadspo
litik med avsikt 1att åstadkomma säkerhet åt alla håll och ej 
endast i Medelhavet. l norr dcknsiv och i söder offensiv anser 
föd. vara de-n politik, som bör rekonnnenderas. Med anle-dnino· 
av engelska och tyska antydninsfl.r cm att Frankt·ike håller all~ 
för stor .arme fram'hål1cs, att clcnn.as effektivitet avsevärt min
sl;;.as p. g. a. de tjänstgöringsskyldigas kort1a utlJildn,ingstid m. 
fl. för h ållanclen. 

Nutidens utbildningskra\' fij~·visnr värnplikt l1åde inom ar· 
mo och flotta tll det förflutna. 

Submarine Warfare. Sir H erbert Rus,oel. N. M. R n:r 48/28, sid. 733. 
Englands och Frankrikes olika åsikter beträffande de riktlinjer, 
som böra följ as ,-id rustningsbegränsningar, bottn:c i frågan om 
ubåtens värde. En krigförande makts övcrlägsn:ct ubåtva.pcn wb
bar ohjälpligt den gamla principen att >>u ppsöka och slå fien
den>>, lamslår hamueln, blockerar fientliga baser, skyeldar egna 
baser mot anfall o. s. v. >>Capita] ships>> hlllru väl skydd-ade de 
iin må var,a riskc,.as likväl ej inför ett stort ubåtslrot. 

Det tyska ubåtshotet under kriget hado förhindrat varje 
operation mot dc tyska baserna, även om högsjöflottan varit i 
grund slagen. 

Sjöfart. 

Kungsholm - vår flottas stolta nyfönärY. Sign. Ar-us. Vår Flotta , 
llOY. l928. God, ill. beskrivning å Knngsholms inredning m. m. 

Väderleks! jiinst. 

Wetterkunde fUr Seestrate.gic. Dr. II. H. Kritzingcr. M >Lrinc Rund
schrru, Häft. lO. Förf. framhåller betydelsen av att Yid plllnlägg
ningen <av offeu.siYa sjökrigs- cch flygföretag h:tva tillgång till 
tillförlitlig>L väde-rleksuppgifter betr. för såväl den tid företa
get beräknas räcka som för de platser och områden, som skob 
bef·aras. Med hjälp av meteorologien har det nwnora blivit möj
ligt att U1)prätta kartor, ur vilk~ kan utläsas icke Mott den för 
ögonblicket rådande väderleken över tillräckligt stora områden 
utan även dennas sann.olik:a föriindring. Förf. lämnar en bc
skrivn~ng av don dynamiska meteorologien samt sluta r med att 
framclra,g.a exempel från sjökrigshistoricn, där en efter moderna 
förhållanden ordnad väderleikstjiinst sannolikt skulle haft en av
sevärd inverkan på sjökrigsföringcn. 
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l•'rhillig·lt försvarsviisendet. 

Krigsvetenskapsakademiens non~mber-häftc. Häftet [unehåller bl. .1 

en intressant täYling·"s.krift aY r~ttmhstar.e O. Hibbing öw•r ä:tl

nct >>Vilka åtgä·rdcr kunna Yicltagns för att spridD en riktig <Upp 

fattning om rikets bchoy n,· försYaTsrmcdel ,,, y_ilkcn attJkel u t 

mynnar i kraYert 11å en llWL'8 konccnt.re rad led n i ng a,. ltpply;: 

·n.ingsa rbctet, bl. a. genom inrättEwdet inom general- och m:1 -

rinstaberna samt flyg\·apnct ay tidskriftsl'ldiotvcr, förmed lrmd• · 

upplysnings,·erksaJnheten. Krigsn•tcnskapsakfl·dcmicn f[;·tner <lock 

den föreslagna formen olämplig. 

I övngt innehåller häftc•t : iädingsämncn. undenättcl se

tjänsten vid fälttjä nstöY ning·ar , lan,lsYägtramporttjänst, mcddC'

land,J från främmande Hinder samt rcrcnsi.on aY Chun~hilL >> Th P 

World Crisis>>. 

Olika fartn;·styper. 

Det »Holländska maneret» i Swrigc. Hj. Börjcson. SH:nsk Flagg 

n:r 48!28. sid. 8. Förf. bestrider något holländskt »Skepp~bygg · 

na(!.smanen> i Sverige under 1:i00- 1700-t,a1e n, utan hil\'dar att " ' 

byggde Yåra skepp dtct· svensld manel'. Förf. framhåller at t 

Shcldon betytt DfantJigt myckd mera för SYonsid skeppsbyggl' 

än af Chapma11. 

Seaworthincss of wars.hips. Sir Hcl'bf'rt R.ussel. K. :~J. R. n :r 49/2'<. 

sid. 775. Allmänna s:vnpunktcr beträffande örlogs-fartygs sjö

värdighet; jämförelse nwd handelsf8rtyg. lcöga nytt. 

The latest floeak warship. \Vill it rc,·.iyc the coast elden-dc-r? llraJ.lk 

C. Bowen. TlJ c 1\ay~·, okt. 28, sid. :?86. Uppgifter rörande d c1 

planerade tyska slagskeppet. ,·. \\- j]] the .Swcd0s hc cont-ent with 

thei r pl"csent pol icy of ste~dily building up " magnificent 

cLestroyer and submfll' inc flottila or wi ll the~· countcr the Germ:1ll 

ship with something •On similar lilles? .Särdeles intressant. 

Ovcrvattenstorp\xlfarty.g. Cnpitano di frcgata A. D.:t Xara. l{ivisb 

Marit.tima, sept. 1927. sid. 173. E.ft.cr att ur olika sy npunkte1 

ha\'a berört frågan om ÖYen.a1:tc·nsfartygc•ns storlek. bestyckn in g· 

fart och aktionsradie förordar :förf. c·n >>st andardtyp >> av jagH n· 

:Eöt· italienska mm·inen enligt följande : Deplacement: max. 1.31111 

ton; l1ögsta fart: 33 knop; ekonomisk fart: 20 knop; aktiunsl' <l 

die : 2,500 ,]ist.-min.; torpcdhcst:yd:ning·: 4 .st. trippc lt uber; a r · 

tillerihestyckning : 4 &t. hahautonwti ska kanoner n,· stör.sta k 8-

liber för atnän(lning av enhdsp:lt ron sarnt 2 st. :mtom at.kanont'l' 

för luftvärn. 

övorvattc.nstorpcdf:ll't,\'g. T. Colonelln. RiYista 1Iarittima. juli-n q!· 

192H, sid. Ti. :Föd. redogör för Ö\'c'-t'\·attensfartyg a\· olika s t r•r 
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~el~a r och föron1ar bl. a. för nattstrid och .. , . . 

Jag:ai·etvp Ollll c·a 80'0 to "" 1 
ub-JaU en nnndrc 

t 1 , . " .. ·' . n, uu mops f,art; torpvdbestyckoinO'· (l 

liJCt av storsta kaliber; artilleri: :3 st. 10 9-10- ., .":· 

än 2 st 1,:> 0 12 ~ . . . · ,- ,J rm. Lm. battt·n 

3 st .. : - , --::- ,f cm :s. Or eldledningssynpunkt lämpligt lll"ll 

f" .. l pJasc:·, f~r nattstrid två av dessa för eldgivrting den trodJ; 

.or ysproJektiler. I art,ikcln finnes bl a en f ' t .'. f' . . 

· sk · · · u oo1a 1 ·w den 

;v~:~l~. Jagaren Nordonskjölcl, clnll'n densamma icl~ omJ~iimn~s 

Navig·atiou. 

FO<l'eshores and LighthonOAs R e . 1 . 1 ~ · ar-ac nlJ ra j\<[,0111,0 • R T~ S I 

809. Engelsk organisation. . u. . . nov./ 

Lat. och L ono- g"cnonl t']' J 
b· ' sam: tu g o Jsenation a 1 '"d . · . 

S. A. V;i ·ncoot. U S ~ I 'l' 'v 10J ' ·:z1mut och t1d. 

sän·c. . . n· d • . . .' - . . .. . , nov. 192-8, Eld. D93. Förf 

• . "' J. Stb un er atskllhg'a år llava ivrat för en f" ·b"tt .· . 

o·yrol·omp assc. • t . or a ung av 

b ' ' l na, sa a t en hinunelskrol)lJS azim,It s]" all ]·u 

obo.er·v·e1·as d ' '' ' nna 
~ me en no.ggmnnhct a 1 .· 2' 1 f·. , 

f" . :t "tt · v '1 oc 1 ar -- under denn c1 

01 'w ,s a mng - ohscrvcr.ad Lat. " h L . .. · 

])el . .. ] · · _c ong. genom tvannfl en! J 
a <mngar. 

· v · c a 

Sjijmii.tning. 

SjökaTtonJrkct som sä rsk ild byr·:l ino L t + . l 

n ·r· 40 1998 - . ' m 0 ss"yre se.n. Svensk Fl ag"' 

. - ' s. 9. L otsstyrelsen ansluter si"' ej till fulL t'll t" 
synpu nkter. kommiitcrade anla"'t ifr·'tga Oblll s'" "t . o J ce 

d s ·'f .. b ' ' JOma nmgcn och 

c. s nppgl .t, ltbn kravor no n·o·r a.rm·ll'e ar·b 'l .. 1 l . 

ra do f" · t .. . b b ' ' ' c .e an c c -::ommJtto-

' .. ' 0 1 u satt. I sa rskild re.<:ervation föreslå ])VL' Br·ll effi v·. 
st rom o l .. f . J n J vl1 ll-

. 
01 o\·er YDJ ngcnjör Lundebcrg· att " . .. J, ·t 1 

· e 
' '· uJ O ,ar ove r \Ot borde 

mgfc som on byrå inom lotsstyrclsen. 

.. Chefen för m:s rinstabcn framhåller ävon 

fo rdrmg·arna .• .... :·t · 
.. ' P<t SJOill,J ·nmgons noggrannhet 

"11 dc kommill(•raclc synas hava gjort. 

Ua!liotjiinst. 

i sitt ytt r·ande, att 

böra sättas högre 

Korta vP1n·or C SJ · ( .c . 
. : ~ . • . w rm an.t. Jnför K O. S .) Tidskr. i sJ· v. 11/28 D' 

ko t ta \''!o· m· n as UJ) J1'' H J. " · c 

• <-o ' . l <~c' , :mgvagsstats:s begränsn de ]· ·t 

v•agornas eg.eOl.skapcr och teknikens utvccklino· i ~Jil·.'' 1 1 '
01 

a 

raH'i 11· t'J l b \.d anc . K a

'' 
15 J' 001 nuvamnde användning. 

Spriing·materiel. 
}' 
'- 1'Udtots kemis]· St 1.·1·t I 

, ' 0 aui 1 rt · For:>tander. cand pol t J D 

1 . S. okt. 1928 . 'd 407--430 .. . . y . onsen. . 

' 81 · · Redoo·urelsc f" · · 
söl· 1 tf' ·d · 1 .. · b · or mag-asmenngsföT-

' l. OJ •a YK sovoernets kemisko laboratorium. 
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Min tjänst. 

\'nt;1 0 nb t•,h !l llare, 1yp Elia, för prov med minor. Ernes1n Siminn. 1\ i 

Yistn 1\faritti -rn:l. :juli-aug. :l92S. f' id. 80 . Viid. liimn<tr bl. "· !'I l 

<lct.-tl_j(' rnd r·c.dogiirelsc övN en itr 1027 i niirhcten av Floren , 

byg-g·d Yatte•nbe·hållarf' fiir pro1· nwd min or m. m. ;:a mt- d.c nsan , 

m:1 ~ a1wiindning U11{1cr o li ka fijrlJ å ll an{kn. För :lit gi,·a ('!1 up p 

].ntt-ning om l~f' ,hnllar(• n s s1ol'lc]; knn niimnn s. :dl <l<·nsntnm:l ' 

l1ö:jd iir ;,n 111. oc h diam eiN Hl :1wl('r. 

U-batstjiin~t. 

~[i,kerhets- och bärgningsanordningar fö t' l lllclt' n' :Xtte,n~håtar. lli visl ' 

Marittima, s('pt. 1928. sid. 32 (rl r l Ti). Arti.keln dgör en san 1 

1n1:mfaUni n g a,- hålif'n d i sku~ i on H\' sakkunniga i ~a mband 1110<l 

amerikanska JJU\ t·.inens m1 .slag~ii skanden för .år 1929. Artikel ·1 

erh:ju.ckr in1ircsse och klarlägg-n elen amerikanska s,akkun~k :l· 
pens 8t.å ndpulllld. bdriifhm(le probkmct an;.?:. säkc rhdsanordm n )' 

ar å ub åtar sn mt möjliglwkrn n a1t biirga. <'n förolyckau ubå1. 

Tlw f ntun• of tlw Subma rin e•. Comnl ~ JH.Ir-r .kpson . ~1 . \) . S. I . Jl(J\ 

772. Olika 11 pp,o: ificr ~o m km111:1 lfilikH s f.Yli:J s ;n· < lh:~1nr i fnl ll < 

tid1n krig. 
Undt' n· e~ttc'nshåt.nrnas a n Yii nd n.ill;!. i , ~llll\"(·rka n J1lt•d flolh111. Cnpil:u 111 

di f rf' gat,,1 n.. O(' Courl'<' ll- JliYi st:l l\Larit1inta. srrt. t 92ti . si (l F i:>. 

Utgör l'll H1Uo!l·iirrlsr· Hir l;ontr' re~mit·nl Spindler';,; ~rtikd i " ~1:1 -
rinc' T\und schan >> :s jun ihlif tf' Hl~~~ nl<'d l·ih·l: >> Die V<·rwr •nrl'll 'il2 

YOll U- Boot e-n mit der F lotl<'>>. 
Prohlonwt röranrl t' l tnd·rrnttkn~håt:trn:.s f- fik<·rlwls- oc-h hiirgning .~>, ll· 

orrl ningar. ('npitano di frf'g e~tJ A. 1\Hona . Hi, ·;s iH :M. ari~ti n 1: 1. 

S<' pt . j\)28 . . ~- i {l. ) 39. J\ dikc]n Pri ,juder intt·r·ssc .:Jelt sy n e;; 1 Yi •

m i\n Ya r R in spire r ad n\· Yi,;ca ;ll1aLlnd<'ll :t\· e n i :Förenta ~I n· 
tern a ti lls.n H ];o-mmif's.io n m r{] :mkrlni n g aY ~lo .S('nas1c u ll 

olyckorna. 
.lämför :tdikel i snn,n1n h ;ifk a\· lt i,·ist :l i-'l >~ r i t lima . ''· l 

1 r. s i<l. 32 . 
Flygtj;lu~t. 

Betrnldclse r Ön'r »kriget i ]nftem>. Capita no di Va scc'l io G. \ ',1 i
1
_i. 

J{i,· ista f.Ltrit ti ma , juli-aug. Hl2&, s id. :~ . HLmd umlerrul> rl· 

k P rna kunn:t n[i•mnn s : Vapnen,. 'l tH·ok li ng - s-n nEcrkan n"tCll n n 

oJ i k a va1)cns l ~ g· och <kssa.s :1 n dlnd n i 1;g - l<' lygvapn!'t i sjökr i g<' l 

- OU0nsiv luftkrigförin g ·- Dc·\ kem iska luftkr; .;2;d. 

A dl'm-onstrati.on at Brough. Anopl:liW n: r 21. ~i<l. 73? . l1 cskr i v n · 1P: 

a\' to rped.fl ygplanf'·n Dnrl o. 'R ipon. D e n s istnri1nnd a typPn ii r 

11nd <' r tilhcrkning ff}r >> th<' t <ll'J "'do fi ig hts llf th" Ilcct air ar l• 1 · 

103-

On far t lin eons ick•rHliuns of llw nc xl. W<lr. ,\t: ropLtll t• :::u. :21 oe lt ;!:J. 

E fter v~ss~~ iUtrikespoliti ska betraktelser ,a y :orrsakcrna t i il 

och bd,ingelscrna för kommande .k ri g (som utmy nna r i en k a 1np 

JTldla n g ula oc.h vita ra sen) redogörc·s f ö 1· krigseda rc nhete rna. 

Här vid. påpe lms faran <tV att fiir myck,ct lihr p å cH lwnunan ck 

kri gs överenssi-ii,JUmel sc 11 1<eJ vär ld f<k rjget . Lrh·eckling('n av s t rid s 

medlen bör inte al1tfö1· kraftigt prägl·as ,1\· Yiirld si, ri gcts Hir 

domar. t;l' ett 'komnnand c krig kaJ IS'kf' -in te komutN att g:"1 t iii 

p å fullt samm a s[itt. 
Beträffa nd'c flyget p å pck:n J:ci rfattarc'n d et tvive lak tiga viH

tlct av dc klumpiga , l å ngs<~m gii.c:"dr, nattbombplancn. IIa11 vän 

de r s ig vidare mot dd r e na jaktfl ygpl~,uek; ö\·c rskattning f ör att. 

slutligen f r amhålla betyde lsen <t\' det lättruanövrerlntr a med stor 

h a:t ighet fön:eddn clagiJombpLn d (lii tl bombplan) samt det s. 

k. »general-purposes >> -pla.nct. EHl·r en gra,nskn ing av motstl'tn 

dar-Pns sa .nnolik a t ;ill viigugåugssä tt i det förut.secldA krigs:falll'l 

framhå lb3. att följande :!'lygplantype r äro unskvärdH : l) ett !>pa 

ningsflygplan »scou t » m ed e n ha st~ghet :t\· minst 200 mil os pr 

t,i.mnw möjligen försedd med kul s prutor 111< '<11 h elst utan och ul 

rus•tad med kanwra med -automatisk frarn,kallningsappantt. Dr,tl 

n a ty}) s.kulll' all\"ändas de ls iöt· 1-ångtgåond <' >> h%tig-» spa.ning· 

dels fö r >> km· t-spa.ning >> . ~) en ,, g.a.s-utt~ck 111achin('>> med sto1 

hasti ghet d-ehi~ pansnHI. ~;) <'ll nrm.':rad >> ground-n.ttack m ac hi 

n e>> med en has tighet iin~t· 200 miles. 4) ett lä tt dagbombphm 

med stor l1 astig1het 170--180 milos. 

Dc eugd skn luitv:ll•rn sii' L' h<: r Atlg.t:st 1\):2:--.. ~ö l iij lua u{, ~- TopsÖL\- ,Jc tt 

se-n. D . T. ~- sPpL s id. :3/G--.:)l)(l_ 1-t<.xJ,ogi) rc··L-<· fiir c.n.ge lsk:t 

luftförsnt rsii \·. rtiugar dt'll 13--W nug. (ä ndan1 ~Jl. siik e rhdslJr' sUint 

mdsrr, .s tyrk d ö r de l mi 11g. u tf ii t'>llld t' . prc,,; ~ k 0111 nH·Jd n n •r.) Ov

ni.ngarna a\·sågv icke atL prön; ('Hekti,·ilelt·l t :t•: Londons luft 

försnr r. utan httntd sHk lig·c' ll nt i prönr dc l'lygbkl.iska <' nh d<·r·

na.s s lrid.sdug·li g het. - J ö\·ning<·' ll <kltog·u c :n 22:) f:l_,·gpla.n. ,·at· 

H\' :27 (3 flott iljN·) fr :111 f'riyillig n. 1uflkftt'e n (The• _\ uxilint·;: J\ i r 

E orcr). 

·Försvaret. 

Krigsmalde ns högsla lcdJrtiug. C. (k Cll <clll!Jti (auf. infii t· l\ .. O. S .). 

T. i S. n:r tl/~8. Hico;turik lll c'Cl bc:lysan.de kolllllll'•Jll a~·c r ÖH'r 

över styrelsef rågan fr. o. m . <kparlemen tc n ~ ''l!lllll<I ·Jl ~·:l 2g·nin g- . 

]~ri slc rna i för<inusväsondets nu varam]e kd ni ng hero på dnn n :t 

S<HI11Jnnns]ngning- uc l1 ·fö,r sy ar s mini ~tc rpo-sll' II S ~H· . ..:>i{ l and,• 11H·d 
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icke sakl,unnig person. FramltiU\e.; al t ledningen "'" .kriget · 
stort icke kan utöv as av >l.nnat 0 1 ga n ~i n landets laghgil. r~ g r 
ring. Som följd {"\lärav kan högkvarterert e j ski lj as fr~~n regen n ,•.' 

·' l ·a·11o·e I\.Tonung·en ä r IL B. Reg :s .ansvar föt· kngets hog" l . en, s.a. c: o · 
lednino· medför emellertid, att den högsta såYäl lant- som ~.l' ' 
militä~a sakkunskapen bör finn as rott tillgå dels inom. re12. · 
egen krets, dels till dess omedelbara födognndf' inom vederbi 
rande dc.partement, vars myndighe ter - förutom dcp <n:cmcll i' 
chefen _ sknHc vtua en kommend e rande il.lllHal, e.hcf fur 111 ~.\l" l 
non , :MS, MF, IUV, OKA, MöD, Y!OL, Möi och in spektör' ''' 

fö r marinens fl ygvapen. 

Tysk marin-politik. 

Hnn~lseltau in allen Marinen (DeutschlaJHJ). J\lhrin e Run'-lschan, h>il' l. 
1.2. Bcskr·iYning över det t yska pansm·fartygct Ersaiz Prc uss:' JI. 

Rundsch a u in allen Marinen (Deutschl an;l). Marine H_um1~cha u, h nl ' 
12. Försvarsn1jnistcr Groencrs ta l i tyska riksetagen n1cd a 1 

ledming av en socialdemokrati sk moiion om im,Hi11andc nY n 

{lan be,slutat pansarfartygsl1yggc . 
G. framlade förs t på e tt ÖYCr3l,ådligi sätl dt~ f'y JIPUllkl:r, SO J 1 

ber~ittig.a ett utbyggande aY tyska nHu"illcn i. d{'Jl ut~tracknt n ·!· 
V ersaillestraktatoo rocdgive1·. De sannolikas.te 1.1p~gdtcr, s.~ 1 ' 
.kUinn a föreläggas marinen, YOl'O cnl. talaren . mcJung: 1. Ju r 
llindmnde 1av plötsli ga överfall tillkom1m i avs ikt att skapa .<' t t 
l>fait accompli» (I betraktande av Ostpreusscms och ~anz1g~' l~ '' 
Jcr,adc läg·e samt PolC'ns redan visade sma.k för . dyl dm kup!1' ,. 
synes farhågom\a berättigade. 2. Uppr}ittl:ål lamlct av ,r · 
kcts noutralitct. H är vtidlag spelar handdssJofartcns skycld .u.l
de i Ostorsjön stor roll. Som beYis på h n'r Jnan heclo 
mer denna fråga i England auförde tal. följande suts. u:· NaY ::l 

d Ml.litnry Rccord: » En väl anpassad och slngfardtg ·ty'' 
an ' f l D .. flotta är nödvändig för säkerstiill andet av Europas re{ ». 11 

-

cmc,t nvYi sadc tal. möjl igheten, ntt mrll flollan - - "i"H.lan den t l 
1 

mätts i frcclstraklatcn - kunna spär ra ö stnsjön Jllot n ågo n .' 
större sjömakterna. Slutli gen redogjorde tal. i .stora drag l«r 
fartyget egenskaper samt dc strat. och takt1 sKa synpulnk l< 1

• 

som g jort sig gällande vill dess konsLntktJon. 

Krigshistoria . 

... l 1 · J .1.cllte cles 'l.(eltkriegcs. 1\:a]). itfin ;: . See Urt>'' Scekri.cg::>u.c Hen llll , " ~ 
Marine Rundschau, häft. 10. Artil,clu utgöres •tV inleclni il!!. 
kap~tlet av -en nyss utlmmmen bok med ovanståe.nde titel. Ar tl-
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keln Jäm nar e n öv;e rskåd,lig Llick >JV elen - efter allt att döma 
- myckt intressanta boken. Förf. Yändcr sig i boken icke blott 
till land- och sjökrigare n utan iiYcn till startsm'lnncn och poli 
tikern, v.i lka senare för att Yan YllX!la s in upp gift att under 
krig leda nabmwn måste ska ff a sig en ingående kännedom 
om krigets v äsen. Det gällN för sta tsmannen att göra klart 
för sig, Yilka fc.l som från icke mil i l är sida h iclrag1 t till kri
gets för TySikl ancl så olycld iga ntgå11g. 

Vad beträffar tyska flottan söker förf. göra gällande, att 
man före kriget iignnt den organi s>1. t oriska och tC<lmiska utveck
lingen för sto1· uppmärksamhet på bekostnad ay {]en strategisk a 
Yctenskapcn . Dc bästa »huYudena» sysselsattes ;Iwcl mganisaio· 
risk•a och teikniska uppgifter. Detta förklarar f'.m cllcrtid förf . 
även varit fallet på andra håll. »Di e M atcrialsC'hnlc hatte das 
strategiseho Denkcn getötet». 

N a ya] history of the great war. Sinking· al-sight campaign. Recen
sion. N. M. R. n:r 47/28, sid. 746. R ecension .av fj ärd.o dele n 
av »Kaval operations» av Sir Henry Ncwbolt, omfattande tiden 
j,u;ni 1D1G-april 1917. Recensione n fr amhåller bl. a .. att bely
s·ande l'arto.r visa 11håtkrigcts cffi'Jd,i vitet och att motåtgär
de rna mot ubåtkriget ingående behandlas ävensom svårighcterm1 
att stoppa tyskarnas oförv~igna jaga n aid:e·r höst en 1916. 

U-båtarnas YCJ"ksamhct kunde ej bli cffc]d;iv i längden; 
den visade blott att ett sto rt sänc:;kil t u trust at skepp med en v~il 
tränad besättning endast förrnådde l1:'llhl ubåten ifrån sig fö r att 
själv kmma undkomma. Ins8tsen Yar s~t·or både mC{l avseende 
på folk och materiel, men dc t yska ubåtsvarvens produktion kun
de ej h ållas ne re g.enom en och tnllutn siillsynt framgång för 
Q-håtama. 

En beJysaalie skildring av sY~tri ghcterna att jaga dc t yska 
ubåtarn a hösten :19.16 f1tergi vcs. 




