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Årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria 1928.
.Asgi1·c n no1". 1928 av ledam ote n S h ·ömbäclc.

Låter man dc 'händelser, ·som timat i världen under det
-förfiu tna arhclsåTe t, 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
·d unkel och ,känsla av ·o visshet, som vilar över .hela den internati on ella sam var on. Väldsscenen ·synes ligga i :1.11Örl"er och
man förnimm er blott, att dunkla 1krafter ivrig.t ar.b eta bakom
kuJ;isserna, 'under det att 'publli'ken föT·str·Ös med deklamati·on er. D et 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 ;k ommer att utvecklas.
Balkan :hävdar sin gamla ran§plats som :poli tiskt ovädersc entrum, ehuru numera avsaknad en a v utländ·skt kapita'l
tord e .förhindra de permanenta 'k riserna a bt övergå till krig.
Där växlas -s l"olt ·o ch ministcri•ella noter mellan Grekland och
Bul.g ar·i en. Rm11'änien knyt er fönbinde1s er med Itari,en , v.ilket
land i det nyskapade konungadömet Albanien p å Adrias östra
strand sk afia.t sig ett ·sä'k ert brohuv ud .på Balkan. Jugoslavien •å ter s tärker de goda fö:rb indelserna m ·ed Frankrike, allt
under det landet, liksom Hll'mänien, har a tt känw a m ed betydliga inre pol>iliska svårighe ter.
Tid skri ft i Sjiiv äscn det.
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Mellan Polen och Litauen råeler nästan permanent konfl;i,kUiUstånd. Litauen ,gör för Nationernas förbund öppet
gällande, att Polen hotar dess fria bestånd. Och Pilsudski
förskräc·k er Geneve :med ett ,öprpet erk,ä nnande, alt han um<>åtts med tankar atl utfärda mobi'liseringsord er mot Litau en.
o
Del tm·de ,också med fog kunna anses, att Polens väg tiH
Östersjön .för framtid en går sä'k rare över Litauen än genom
den korridor, 6'0111 skiljer Ostpr eussen från m ·oderlandd. På
sistone har den pols,k e diktatorns r ekreationsr esa Lill Tjeckoslovakien ,och Rumänien av det diplomatiska skva1lrct hetecknat'S sås,om ett ytterligare stärkande a\' lilla ententens slag<k raft.
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 <b aserna vid
Östersjöns sydöstra ,o ch västra ,k usler. Men i Geneve ,s lörs
den förberedande nedrustning,skommissionens arbete av samma 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'k a ·områdena trots det att nu l O år förflutit, sedan vrupenshlleståndet avs1öts.
I J(ina har den pågående nydaningsprocessen fortgått på
normalt sätt tins nu i utmattningen.s tecken e n viss enhetlighet skapats, som möjligen kan <bilda grundval för 1andets
,självständiga utveckling. Japan har med anmärkningsvärd
moderation hållit ,sig ti'll skyddandet av sina gamla intress en
och unclvik·i t att utnyttja konjunkturerna för mi'litärt under}äggande av nya inh··e sseområden.
En ·egypbsk självständighetssträvan har av England
mö.Us med den fasthet och bestämdhet, som skyddet av Suezkanalen ·och de engelska intressena i Egypten 'k räva. En deklaration av februari 1922 anger, på vilka villkor och m ed
vHka fö·rhehå'll Egypten tillerkännes ·självständighet, och, heter det i en engels·k not til'l Egy1pten 'i hörjan av maj i år,
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»h ans majestä ts regering kommer icke att tillåta, alt dessa
bestämmelser vare sig 'm orhfiera:s eller missaktas». Ett annat
u tslag av dylik osminkad maktpolitik gentemot vid viktiga
vatt envägar JJe1ä.g na ,småsta,ters -självbestämningsrätt är U. S.
A :s uppträdande mot Nicaragua, där militärockupation, det
fr edliga tvån gsmedel, s·om står allra närmast gränsen till kriget, ti'llgri,p i,ts ,för att säkra Förenta Staternas inflytande över
det landområd e, där .el en nästa strategiska 1kanalen mell:m
Atlantiska ·o ch Stilla Oceanerna kommer att dragas.
De nu berörda företeelserna ,utgöra endast ett ·s tickprov
ur den r ee ll a värMspolitiken ·o ch kunna lämpligen få tj-äna
som ba'k gruncl till behandlingen av rle nedrustnings- ,o ch ·samför ståndsprobl em, med vilka vädd e n s ledande dipl·ounater
även detta år syss'lat.
Innan vi dock övergå till abt .beröra de t\"å m est uppmäd(Jsammad e ,företeelserna på fördragens område, Kellogg]Jak ten 0ch ·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 rogramm et
sa tte i ovanligt hög grad i gång tan·kar och pennor på ömse
'Sidor om Atlanten.
1

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,e dare
och 32 u -båtar. :\Tär flottbi1Ien behandlades första gången i
januari de:tla år, motiverades nybyggnaderna från regering.shiå J,l med bl. a. följande.
De v:oro grundade ubes1utancle :på Förenta Staterna'S beh ov ·och avsåga icke någon ~mpp:rustning. Det stor.a antalet
kry ssare ansågs erfm·derligt för skyddet av handeln och koloniern a 'S amt som ·h jlålpfartyg ,i ·i ll slagskeppen i f·lotta. Fråge-
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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? D et a ntalet
ber äknades Ull 43. Medräkn as 18 befintliga (8 Pen sacolaoch Salt Lake City~Idass samt 10 Memphis) så kPävas alltså
25 i nybyggnad. Man förklarar också till vad ändamål kryssarna skdla an vändas ·och må härur fö lj ande siffror n.ä mnas .
Föi· flattjänst 26 st. (spaning 10, bevakning 8, a n fallsgrupp
i centrum 8), för skydd av vissa brän npunkter å h ande lsuägqrn a 9 ·s t., för konvojer .minimum 6 st. samt som f laggskepp
fiör jagar.flottiljer 2 st. Sununa 43 st. SiiTrm·n a hava framkomm it geD'om flottövningar och krigsspel. Vad kryssarna s
uppg<ifter i fred be.trä(Iar iberöres särskilt den, att h}ä'l•p a översjöhandeln. »V•åra handelsmän måste icke blott hålla .de_ utlän dska 'lnarkn ader vi yunnit, Tltan. även., när de europe1·ska
förhållande n a bli normala, måste de ~söka nya markn ader, mn
vår blomstring skall forts·ä tta. Visand et av flaggan har ett
markerat in,flytancle på företagen oc:h deras .framgång influeras i ic!kc rr inga 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 gränser 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 'Eik a styrka .
En 'k ryssa: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'l les, at•t dyliika .erfordras
för att leda Jlott<il,j ernas (on1 18 jagare) rörels·cr, bestämma
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fi.enden s kurs och .fart m. m. och snabbt kun na •ö verbringa
s·k jutfaktmema till j agarna. De böra besi>tta god sjödugägh et, h ava hög fart och ·stora utrymmen ombord ~och vara 1·ämpJiga såsom piatUorm för observationer, varför deras tontal
växer . Enär U. S. A:s flotta Guäver 8 jagarflottiljer föTeslås
by ggandet av 8 flottiljledare jämte en dy'}ik i reserv. Det
påpek as, att Engl:a nd rälmar 9 floU iljled:are färdiga eller bevi,lj ad e.
B ehovet av lwn'garfarlyg under·strykes med .e.tt uppräknande ay de uppg.ifter, som anses ti'llkomma det :marina flyget. D c •ä ro •b land annat vid strid: a11fall mot fiendens flygs tTidsk rafler, bombkastning mot fa11tyg, » straffing attacks»
mot st arika och lätta stridskrafter, bori]_)edslk jutning, taktisk
spanin g, dimbi·l dning, eldledning. Härtill Uuävas många p1an
och m öjlighet för planen att landa inom stPidsområdet. Vid
span•ing •ä r flottchefens tidiga under'l··ättande om fiendens närvaro el'ler lbortvaro från vissa .områden av stor betydelse och
därför kräv,e·s stort antal plan å hangar:f artyg samt skydd av
kryssare och jagare för de·samma. v ,icl Jwnde lss·k ydd Jämnas
av flygplanen god hjälp i spaning ooh anfa1'l mot handelsförstörarn a . slutligen kräves för an{a•lil mot mål i land stort antal p lan, som 'kunna starta och landa å hangarfartyg. Hänsynen t ill dessa uppgifter anses kräva, f·ö rutom de 2 befintliga
(L exi n gt on ~och Sara toga, Lang1ey anses icke användbar), nyibyggandet av 5 .st. hangarfartyg, varigen•om tonnaget skuUe
:bringas upp till 135,000 ton ·eller det i wa~hingtontmktaten
för U. S. A. och E n glan d bestäim da.
Vad u-båtarna bcträH'ar ,l darl.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 mö j liggöra fyllandet av de angivna upp·g ifterna :b erå•lmas <ett nybygge av 7 uh. per år under 5 år.
Antalet u-båtar yngre än 13 år (deras l·i vslängd) uppgår då
till b eh ovsminimum med 1berätl ming, att ·endast Vs av det totala
an ba·l et •k an 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 n a tionellt Jörsvar och av s·k ydd för
den v·ä xande ·s jöhandeln och de ökade översjöintressena ·samt
att säkra medborgarnas rättigheter enligt internationel'l rätt.
Man kan •i cke undgå att anse detta nybyggnadsprogram
såsom den fullt logiska följd en aT den misslyckade flottkonferensen i Geneve 1927, Denna skulle vara en fortsättning ,
vad lätta fartyg :b eträffar, på vVashingtonkonferensens lyclkade
reglering .av slagfartygsbygget. I den senm·e frågan ansåg sig
U. S. A, på samförståndets altare hava ofirat en icke oväsentlig överl·ägscnbet i slags'l\.e.pp i förhållande till England och
kan måhända hava väntat sig vid föregående års överläggningar ett molsvarande ofie<r från Englands sida av kryssare .för skapande av jäm'likhet i styr•k ehänseende med
U. S. A: s Hott a. Det u teb'lev naturligt nog och reaktionen
kom ·snabbt och ulan hänsyn till fraser och fpedskärlekskutter 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 utlandets sida. »
Nu är visserligen nybyggnadsfrågan enligt regeringsförshget •ännu ·i cke löst, u lan har en avs,ev•ärd :reduktion av progra.m met under representationens ;b ehandling a v detsamn'la
skett, i det man under den förberedande handläggningen föreslagit byggandet av »endast » 15 st. 10,000 tons 1kryssare och
1 hangarfartyg. Men det ·återstår ännu att se, viH\.et inflytande ,den ominö,sa engelsk-franska flottkmnprom:i·ssen, varom :mera nedan, ·kommer alt få ,p å det avgörande JJeslutct.
Redan n·u synes dock tydligt, att ett fortsättande av de segslitna och för okritiska allmänheter anordnade avrustningsspelen 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 ·a ndra berör direkt vår st:ällning såsom självständig
öster sj ö s t at.
Vad de interna1tioneUa sjörä.ttsreglerna bctr.ätl"ar, må erinras om hurus,om år 1907 ett slort steg framåt togs i fråga
om regleringen av det r.ätlstillstånd mellan folken, som benämn es krig. Sålunda träfiades på Haagkonferensen sagda
år :bl. a. Ö·v erenskommelse rörande neutralas rättigheter och
skyld igheter, ytterli gare i prinoip klarlagda och diskuterad e
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 överenskommel 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 ,a tt predika 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-ct eck nande för ·situationen är nu alt ,i samband med det amerikanska floltbyggnadspr·ogrammet finna ganska omfattande
skriverie r och disl«ussioner i hithörande frågor. På ameriJ\.an skt :h åll tm· man åter ·u pp 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
k1 assifioera krigen i »privata » uppgörelser mellan enstaka
länder, då ne utral handel gärna må ha sina friheter, och i
»allmänna» kri>g (förb undsförfanande), då världskrigets råttslösh et får bli ·lag, men dels ·slutligen även en åsikt, att det
ick e 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

-GO -

åter 'k ommer i 1lu~ig, und er det alt t. ex. U. S. A. eller Frankrike har mycket mindre att frukta tiU följd av bättre lägen.
R·e spekterar England U. S. A: s <sjö handet i krig·stid, så kommer 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 föPhärskand e, när Eng'l and :Stödde s'itt herravälde över haven på •en flotta, lika stark
som 3 andra s·j öma'k ters, vHka som helst. Fortsåtter man på
denna linje fram till den nu aktuella revideringe n av de rinternationeU a .sjörättsregl ern a, ·s'kul1e detta givetvis vara av
stort värde för vrå rt land, som ju i första hand har ~intresse
av att föra en ren neutTalitets politik. Vi -skulle då, utan
värld~krigets välkända restrikbione r beträffande egen import,
kun na driva ti'llåten handel även på krigförande länder. Men
·så långt kan man icke sträcka sina rf örhoppning ar, att ensamma handelsfart yg, som av ·e n krigförande påträff.as till
sjöss, helt Jämnas i fred. Nian måste enligt gångna tiders
system ordna !konvojer och .för detta ändamål !k räves en betydande ·Örk ning av vårt bestånd ,av :k ryssare ·och jagare. Detta
kan bli den första återver'.kan för vårt v•i d'kommand e av rivaHrt eten til1' .sj.öss mellan de anglosaxisk a folken.
Men ·det extra !behov av lätta fartyg, som fö:r Sveriges
vidkomman de .skulle behöva fyllas för att vi skola kunna
säkra en ·l egitim ·och vinstgivand e sj öhandel uneler neutralitet,
med U. S. A . .eller England sås•om medneutral ,och garant för
reviderade .sjörättsregl er, blir ·i cke den viktigaste konsekvensen av stormakter nas rivalitet ti.Jl sjöss. Den är att SÖ'k a i
maktb:a,l'aJZs,e ns åt erverkan i Östersjön.
Det är en, ·äv en i vissa militära 'kretsar, gans·ka a'llmänt
utbredd föreställnin g rådande, att när verklig fara hotar de
mindre ·strandäga:r na v·i d Östersjön, då 'k ommer England att
ingripa till sjöss, liksom ·det g jort v1cl vissa tillf:ä Uen i gångna
tider. Man måste emel'lertid göra klart för sig, ·a tt 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 maktställni ng till sjös·s hotas av en jämnstark
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'r ival, s.a:mtidigt som konfliktanl edningarna på alla håll i världen öik as ·och ·en målmedvete n ~propaganda 's öker ·st,ä lla 100tals millioner under·såtar i det br<ittiska imperiets väldiga områden i 'h arnesk m ·ot moderlande t, öriket då ~skulle kunna
hjälpa nedrustade ·småstater att .s,kydda deras privata intressen. östet·sjön är för engelsk flottmakt .en återvändsg ränd,
s·am säkerligen icke ·h ar att påräkna åsynen av några betyde-lsefullare engelska sjöstyrkor i h-ändelse av mera .omfattand e konf!i,k ter. Småstatern a här måste lämna~s åt sitt öde
och åt ·expansions lystna grannars godtycke, om de icrk e själva
:förmå lbeva'ka ·sina l·i vsintressen . Detta är för oss .en a1lvarlig
sak att betänka ·och vi höra ins e, att ·v i nu mer än förut måste
Hta till egen ik raft. Vi måste ryoka upp ·och stärka vår flottmakt, ty ut-an ·ett -starkt :sjöförsvar kunn,a vi icke skydda vår
st:ä llning i Östersjön och vår sjöburna handel.

Kellogg pakten.
Den 27 augusti 1928 :u nderteckna des ~ Paris av 15 olika
makter med U. S. A., Frankrike, England, Tysk~and, Polen
~och Tjeckoslova kien i spetsen en deklaration , som på vissa
h åll b eteaknats •s åsom en betydelsefu ll etapp lj)å vägen mot
d en eviga fl"eden, på .andra som ·ett betydelsefu l'lt fördrag till
de .många förutvm·and e eller som en »fr.e dsfest omhöljd av
svarta ·m oln ». De stater, smn icke voro representer ade i Paris
vid underteckn andet, hava samma dag .av U. S. A. (.Ryssland
av Frankrike) inbjudits att ·ansluta 's ig til'l densamma. En
dylik inbjudan har avfärdats jämväl till Sverige och av densamma fnamgår såväl fördragets förhistoria som dess innehåN, v·a rför den ih är in extenso återgives:
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Slackho lm den 27 augusti 192.8.
Till hans e.rcellen s Eliel Löfgren , Kungl. UtriJ..:esdepartenu'n,t et, StockJw lm.
Eders Excelle ns!
Jag har äran bringa till Eder känned mn, att regerin garna
i Austral ien, Belgien , 1\.anada, TjeckoslouaJ..:ien, Frankr ike ,
Tysk.i'and, s ,t orbr,i ttannien , Indien, f.I•ländska fristate n, Italien ,
Japan, Nya Zealand , Polen , Sydafr,ikra och Amerik as förenta
starter denna dag i Paris hava underle eknal ett fördr<etg, vari
de för,b inda sig aU avslå från krig såsom verktyg för nMionell politik i S'i im inbörde s förhåNa nden och att endast med
fredliga medel söka uppgör elsen erller liJsning en av alla tvister,
som kunna uppslå dem emellan .
Som Eders Excelle ns har sig bekant utgör detta fördmg
resulta tet a,u förhand lingar, vilka inledde s den 20 juni 1927,
då franska republi kens utrikes ministe r lll. Briand tillställ de
min regerin g ett utkast till ett fördrag rörande ständig vänskap nwllan Fmnkr ike och Förenta sta'lern a. Under loppet
av de fortsatt a förJwnd Mngarn a utvidga des denna tanke till
aN blcmd de ursprun glig·a signatä rmakte rna arv antikrig sfördraget upptaga icke blott Frankr ike och Förenta sta·terna utan
även J apan, Britt i ska imperie t och alla de regerin gar, uilkc~
jämte Fmnkri k.e och Storbri immien ,ingingo Locarn oöveren skomme lscrna, d. v. s. Belgrien , Tfecf..:oslouakien , Tysklan d, Ualien och Polen. Delta föi ,farings sätt tillfreds ställer det önskemål, vilket uttryck tes au brittisf.;:,a regerin gen i dess not den
19 maj 19213, vari densam ma {asislog , att fördrag et på grund
au sin natur anginge icke blott sQigda regerin g, utan vore av
den besk.,a {fenhet , att brittisk a regCJ1ingen icke kunde {orbinda sig atrt biträda detsam ma annat än i förenin g med och
sajmtid igt med regering w·1w i Domini ons och Indiens regering ; det arvgjorde även på till{red sslällan de säll frågan, huruvida någon oförenl ighet för elåge mellan del nya fördrag et och
Locamo fördrag en och log härigen om hänsyn till d e anmärk .-
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1lingar, vrilka fra~1ska regerin ,g en fmmstä llt ifråga om nöduändigl wten av att öka antalre t signat.ä mnakier .
Beslute t att begräns a de ursprun gliga signatä rmakte rna
till ovan nämnda stater, d. u. s. Förenta staterna , Japan, underteck narna av Locarn ofördra gen , de Brittisk a Domini ons
och Indien var grunda t utesluta nde på praktis ka hänsyn . Det
var Förenia staterna s önskan , alt förhand lingarn a vid första
möjrlriga tilli{älle skulle bringas till ett lyckligt slut och fördraget träda i kra{t utan det dröjsmå l, som oundvik ligelt
skulle bli följden, därest ett al'lmän t godkän nande på förhand
gjordes till en förutsä ttning för dess ikr:afllr ädande. Min regering ansåg dessuto m all, om dessa makter kunde överens komma alt utan vridare avstå från krig såsom verktyg för
nation ell politik, intet tvivel k,unde råda att flertale t, om e.f
alla övriga makter i världen , skulle finna denna formule ring
lika accepta bel och skynda att lämna sitt förbe ,hå,[[slösa understöd till en så betydan de manifes tation för ett varakN gt
upprätt hålland e av freden. Förenta statern a hava emeller tid
från början vw1it angelärg na om, alt ingen stat skall känna
sig berövad möjligh eten att utan uppsko v biträda det nya
fördrag et och sålunda icke blotl fom1lig en och h ögtidlig en
fören·a sig med denna nya maniJfe station för folkens krav på
världsf r,ed, utan också komma i åtnjuta nde au samma förmåner, vilka tiUkom ma de ursprun gliga signatä rmakter na.
I överens stämme lse härmed införde Förenta staterna i det
av dem föreslag na utkaste t till fördrag et en särskild bestäm melse för att sätta envar makt, som önskar biträda fördrag et,
i
i tillfäUe att göra detta och denna bestäm melse återfinn es
mu
Det
te.rten.
va
definiti
cknade
den i dag i Paris underte
även amnärk as, all de makter , vilka underte cknat {ördrag el ,
i inledni ngen hava uttalat sin förhopp ning , att alla världen s
folk skok! biträda fördrag et, och i detta samma nhang är jag
gl'a d att kunna meddel a, att min regerin g redan från åtskilli ga
regerin gar under hand mottag·il upplysn ingar, vilka utvisa,
att de äro beredda atl så göra vri d försia möjliga tillfälle .
Detta övertyg ande vittnesb örd om det världso mfattan de in-
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fra mkal lat, är
tress e och den symp ati, so m det nya fördr ag et
ingar .
myck et til:lfred sställ ande för vede rböra nde reger
för Eders
att
äran
jag
har
heter
Unde r dessa omst ändig
änna nde,
godk
ings
reger
Exce ll,e ns överv ägan de och för Eder
underParis
i
dag
i
om den därti ll samt ycker , överl ämna den
e blott
nand
teckn ade texte n Wl nyssn ämnd a fördr ag m ed utläm
olika ombu dens
au d·~n del i inled ninge n, vilke n uppr äkna r d e
s presi dent,
namn . T exten lyder som följer : »Tys ka riket
av Belgi en,
ngen
Konu
Förenta State rnas presid ent, H . M.
av Storb ringen
Fran ska repub liken s pres ident , H . NI. Konu
Kejsa ren Cl'V Intanni en , Irlan d och de britU ska Dom inion s,
en av Japa n ,
dien, H. M. f{ on ungen av Italien , H. 111. K ejsar
rep ublik ens
Polsk a z~epub lik e ns presi dent, Tje ck osl ovak. iska
jJI'eSi'dent,
befor dra
I fullt medv etand e av S'i n solen na plikt aU
mäns kligh etens välfä rd;
öppe t proI förvi ssn ,i ng om att tiden är mogen {ör att
i den natio neNa
klwnera avslå ende av kriget såsom verkt yg
aplig a förvänsk
och
polit ikens tjäns t, på det att de {redl iga
må varn,
folke
binde lser, som för när11Ja1rande bestå m ellan
aldig t uppr ätthåUas ;
des förö.ver tyg'a,d e att varje förän dring i stata nas inbör
.fredliga mede l
hålla nden böra åväg abrin gas allen ast geno m
nd r egler at
förila
på
och
samt utgör a resultCl'tet av ett fredl.igt
söker
neftu
häda
förfa mnde och att varje signa tärm akt, som
bort
krige
befor dra sina natio nella intressen geno m a'tt anlita
fördr ag medf ör;
de ,förkl aras ,förlu stig de förde lar, som detta
skola , uppI förho ppn,i ng att alla värld ens övrig a nation er
nitära
huma
a
denn
till
sig
ta
munt rade a1v ,d eras exem pel, anslu
sn art
så
ag
fördr
de
sträu an och geno m anslu tning till föreli ggan
nelse
välsig
detsa mma träd u i kraft giva folk en del av dessa
e
iserad
ens ciV'il
bring ande bestä mm els er, och att sålun da värld
e av krige t
ivand
uppg
t
nsam
geme
natio ner skola .fören as i ett
;
t
tjäns
iks
poliit
såsom ett verkt y'g i de·ras natio n:ella
syfte utnt
såda
i
och
hava beslutCl't avslu ta ett ,fördrag
dens
ombu
följa
sett sina resp. beful lmäk tigad e ombu d (här

i god och benamn ), vilka , sedan de delgi vit varan dra sina

nsko mmit
h örig ordn ing befun na fullm akt er, hava övere
lar:
fälja nde artik

0111

»Art ikel 1.
högti dligt å
De höga fördr agssl utand e partema förkl ara
anlit ande t av
sina respe ktive folk s vägn ar, att de fördö ma
och avstå från
kri.g för reglerand el av intem ation ella tviste r
inbör des f örsina
i
ik
det såsom verkt yg f ör natio nell polit
hålla nden.
Arti kel 2.
att uppg öDe höga fördr agssh äcmd e par.t erna erkän na,
av vilke n
,
ikt.er
konfl
eller
r els en eller lö sning en av alla tviste r
kunn a
som
vara,
naiu r eller av vilke t ursp nwg de nu än må
fredän
andra
upps tå dem em ellan, aldri g få.r sökas geno m
liga m ede l.
Art ik e l 3.
i inled ninge n
.. Föreligga nde fördr ag skall ratifi ceras av de
iaktta gande av
namn cia höga fördr a gsslu tande parte r uneler
och skall träda
veder böra nde lände rs kons tituti onen a norm er
nsins trum ent
i kraft clem emell an så snart samfl.iga ratifi katio
on.
depo nerat s i 1Vasl1ingt
e I trät t
Detta fördr ag s kall, sedan delsa mma enlig t styck
t för
öppe
stå
ndigt ,
i kraft , så länge som må befin nas n ödvä
tning sakt sk aU
anslu tning från an elra state rs sida. Var je anslu
rt eftu såda n
depo n eras i Wash ingto n och fördr aget ome delba
s taten och
tande
anslu
den
dep osition träda i kraft m ellan
ÖVI'iga förclr agsm akter .
samt liga
Fören ta state rnas r egeri ng är f örpli ktad att till
tande r egei. inledningen omnä mnda och seder mera anslu
ag et liks om av
rznga r överl ämna legal isera d avsk rift av fövdr
t.
ngsak
lutn:i
ans
l'a t~likationsinstrument eller
att omeFöre nta state rnas l'Cger ing är vidar e förpl iktad
om hos
ingar
delba rt teleg rafis kt m edde la ifrågavara nde reger
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katio ns ,i nstru menl
dens amm a verks tälld depo sition av rnti,fi
eller anslu tning sakt.
ombu den Ull Till ytipr mera visso h a de beful lmäk tigad e
språk , varkt
els
eng
och
kt
derte ckna t detta fördr ag på frans
samt förnde,
mma
vid de båda texte rna bef'u nnits övere nsstä
sett delsa mma med sina sig,i[l.
sti nitto nSom skedd e i Paris den tjugo sjunde augu
hund ratju goå tta .»
tning återBestä mmel serna röra~1de ratifi katio n och anslu
tredj e och
i
ga,
j'inna s, såsom Eder s Exce llens behag ade iaktta
se att
mmel
bestä
sista artik eln. Denn a artik el inneh åller en
de i inled ninge n
fördr ag et ska ll trädl(l i kraft , så sn1a d alla
nerat sina ratifi kanämn da makt erna hava i Vva.shin,qton depo
anslu tning för alla
för
t
tions instr um ent och dM skall stå öppe
sakt likale des
tning
andr a makt er i värld en, varv id varje anslu
, som önsk ar biskall depo neras i Was,h in,g ton. Enva r makt
tning srätt och
träda f'ördr age t, må sålun da utöva denn a anslu
elst så önska s
min reger ing skall med tillfr edsst ä llelse närh
ilwlio ner om
notif
dade
nwtta ga i ueder börli y ordn ing utfär
erka till
medv
alt
anslu tn,i ng från de reger ingar , vilka önska
a debring
m att
denn a nya värld sfred sröre lses fmmg ång geno
. I detta samras j'olk inom dess välgö rande verks amhe tsfält
en bestä mmer ,
manh ang må anmä rkas, att .fördr aget uttry cklig
mma omed eldetsa
,
kraft
i
att, när för drage t väl en gång trätt
sig, och d e
ter
anslu
bart blir gälla nde m ellan den makt , som
varje r eatt
klart ,
övrig a fördm gsma kt erna och d et är därj'ö r
er att till fullo
geJ"Iing, som utan upps kov anslu ter sig, komm
detsa mma träde r
dela fördr agets föJ"Imåner i samm a ögon bhck
i kmft .
Eder s Exce lJag skall inom kort för benä gen r efere ns till
övers ättni ng inn elen's överl ämna en tryck t brosc hyr, vilke n i
g till min rehålle r texte n till M. Brian ds urspr ungli ga försla
edogö relse för den
gerin g den 26 juni 1927 och en fullst ändig r
ett kolle ktivt avde
röran
följan de diplo matis ka breuu äxNn gen
även överl ämna
skall
tal ifråg a om avstå ende au krig. Jag
aget, så snart jag
en besty rkt kopia av de1t unde rteck nade fördr
motta git dens ämm a från min r ege ring.
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llens molJ a,g begag nar detta tillj'älle att bedja Eder s Exce
g.
ktnin
höga
ta
störs
taga min förny ade f'örsä kran om min
(ru nd ert.) Le/an d Harr ison.
g, »ÖgonFörd raget ut'try eker, enlig l en amer ikans k tidnin
ganågra
ger
et
d
än
mer
b'licl: ets ~-ängtan och stäm ning Yida
frånatt
vore
tigt
ranti er for en ~wmmande utvec kl in g». Orik
lika orikt igt torde
·k än na denn a dekla ratio n allt värde , men
frede n. övervara att ans,e den såsom ett insege'l på den eviga
1skri get och är
en skom mels en ri'k tar sig mot det' s. k. anfa1
Versa illeskring
ren
dsmu
•S åsom ·såda n enda st elen 1lreclj e skyd
Loca roch
d
ndsa~
dikta ten, om man räkn ar natio nerna s förbu
som
r,
lände
De
noöv erens komm elsen såsom de två första ,.
icke
Jmnn a ju
gått h em med vinst ·i väl"'lds'k rigets blodi g,a spel,
gripa till krig
att
uti
<
ga
stli
förka
t
nog kraft'igl. unel erstr yka de1
som ve rktjäna
att
eller
r
för reg'le ring av inter natio nella ivi~ste
åter äro
ög
var·sk
Förs
tyg i den natio nella polit ikens tjäns t.
och försv arskr ig,
vällo vliga, men vem kan 's kilja på anfa'Hss in mäJd iga k ör?
när prop agan dan nu för tiden st'ä mme r upp
et i ·b örjan av
När Engl and grep ~in i span ska succe ssi,on skrig
i Mede lhave t,
ion
posit
tark
s
~
170 0-,t alet och grun dade sig ~ en
förm enan de
ettl
Cot·b
var detta enlig t en sådan aukto ritets som
t dömd
blivi
hava
et't försv arskr ig. Och hrur skull e Karl XII
politi skJ försv arsav värld sopin ionen , när han öppn ade ett
om KeHo ggpak ten
kri g, det stora nor,d is•k a, som anfal lskrig ,
nde?
då varit binda
ännu ·Såsom
Ingen högs ta makt eller högs ta doms tol .står
rnas och folke ns
utsl,a gsgiv ande part över de enski lda state
iga tvång .smed e1
egois ti,ska inflr,e ssen oc<h hela skala n av fredl
a till använ dninc r
kan faTtf arand e utan r e's trikti ·oner komm
vil'ka icke besit t:
fr ån de mä,kt igm; sida gent emot de state r,
L
några mil i t~ära mald mede
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Den enge lsk-fr ansk a kompromissen.
git sig
Del intern ation ella spörs mål, som under året tilldra
omis ompr
flottk
det störst a intres set, är utan tv·iv.el den s . k.
n
ingto
vVash
sen. Som bekan t regler ades flottr ustni ngarn a i
fö
nage r
1922 så tillvid a, a tt man enade sig om ett maxi miton
miton tal ·och
slagsk epps- och hangm ·farty gsbyg ge ·samt ett maxi
de samm anatt
et
d
r
maxim ikalib er .för stora kryss are, 11mde
ar lämu-båt
lagda tonna ,g esifir orna för ·k ryssa r.e, j-agar e och
t Cooli dge
nades obesl'ä mda. 1927 samm ankal lade pr·e sidcn
ng om ton·sjöm akter na ,till en ny !konfe rens för överl äggni
fartyg sklas tre
cla
tnämn
s
si·
nageb egr•än sning i fråga om dc
ernås
skul'le
tat
resul
serna .i ,förho ppnin g, att samm a goda
r
därfö
es
som i \V.a•s hingt on. Genev ekonf .crens en missl yckad
fråtagit' upp
att elen var ,för illa förbe redd. Nu >har Engla nd
und erhan dde
redan
förbe
vis·sa
rt
gan 'P'å nytt och i juli slutfö
ighet erna
iljakt
ngssk
meni
l·i ngar med Fr·an'k ri'k e, under vilka
sfrå u-båt
och
areme'Uan de ibåda lände rna belräi Tande kryss
r
drage
undan
gorna utjäm nats - men hur deUa !kunn at ske
vils,
romis
·sig ·o fl'entl ighetc n - och r es.uJt.atct av denna komp
~wmmand c
uell,
event
en
vid
gsbas
ik en ·skall utgör a förha ndlin
Japan och
A.,
S.
U.
'llts
neclru s.tnin gs'lmn ferens , har ti'Ustä
1

lt'a lien.
större
I och för sig skulle d etta icke ibehöva väcka någon
ten
tlighe
offen
till
e
örm1d
.uppm är·k smnh et, men 'ä rende ts framf
t
givi
ha
oner
kret~
.ooh v issa avsikt 'liga e11 er oav.si ktlig.a indis
tt
a
av
t
skene
komp romis sen mella n Engla nd ·och Frank ri:lw
else.
betyd
sk
politi
räckt
dölja en allian s ,a v vidst
rike'
Alt en övere nskom melse mella n Engla nd och Frank
till allmä ni Hottr ustnin gsfrå gan existe rade bring ade,s först
år, då den
heten s ·känn edom av Cham berla in den 30 juli detta
att en gemu,
et
ment
parla
engel ske utrike smini stern upply ste
ingsrustn
Om
•
n
mens am linj·e för ett återu pptag ande av fråga
rna
J.ände
åda
begrä nsnin garna till sjöss ,s kapat s mella n de 'b
en
m
,
k lerna
och att ·ett' ,f örslag tillstä l'lts de nyss angiv na ma'
på det att v ea tl det ic'k c konun e att omed elbart publi ceras ,
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vid ett ställd erbör ande r ege ringa r skulle hav.a friare hände r
nings tagan d e ti n fråga n .
esmiMed :d etta ti llkän nagiv andc av den ·e ngels ke utrlik
ett kanns tönister n ,s läppte s nyfik enhet en lo·ss •och börja de
n, •s om säpande ·om den engel sk-fra nska övere nskom melse
av någ!r a
ndet
ernåe
rt
kerlig en för flera år framå t' omöj liggjo
ingrustn
v
a
·
a
ngarn
ytter'l igare resul tat beträf fande begr: änsni
äna
ndern
ä
J,
arn a till ·sjöss. Innan svaTe n Jrån dc HUfrå gade
t ut. Sånu ingåt t, hade delar •av överen•s•k•om~nelsen ,s ippra
är ett begrä nlund a ha'!.· antag its, att över·e ns,J wmm e'lsen innc·b
b åtar på mer
u-·
och
!Jon
sande av ant>al,e t kryss are .på 10,000
jagar e samt
och
än 600 ton, under det att mind re kryss are
övere nsu-båt ar rrämn ats fria. Det utjäm nande , som denna
synpu nkter ,
ikomm e1se inneb är, mella n engel ska och frans 'k a
från en a el sk
ansåg man, hade köpts genom hUmö rtesgå ende
e lands~·ids
ffand
ä
betr.
er
sida av Fran.' krikes tk rav på fria händ
R>henJ,andet ,
i
rihet
krafte rnas styrk eberä kning och handl ingsf
terna s ba·seunde r det atlt Frank Tike i fråga om luftst rild skraf
t av hot mot
iJ.·Iing m. m. sk ul'l c hava unda nröjt V•a rje skym
nskom melse
Engla nd. Vidar e har man antag H, att en övere
sjöma ktsin nas
änder
l
'
av
träff.at·s om ömse sidigt beva<kande
melse n
nskom
övere
b- essen i bänd·e lse av !krig i analo gi med
perin g
1.~04, .. då En~lancl g·enom förd e 'Sin .strate giska o:n igrup
dölja några
for varl<d~kn get. Att övere nskom melse n skulle
mmel ser om
nsl{!o
övere
eller
'ser
a:Hian
d ylik,a •h eml,i ga marin a
berlai ns
Cham
under
ts
·samv erkan tili sjöss har deme ntera
espoutri,k
blott
f_r ~nvaro - av bl. a. lord Cush endun . kke
och
nd
Engla
~Ih skt utan äv.en i den inre politi ken, ~ärskilt 'i
Cooli dges stlora, föl'llt anför da
l U. S. A., där anhän garna ·av 1
n, Jhar den
f.lottb y.g gnads .prog ram skapa t sig g~od vind i ·segle
måna der
tre
ing
r
omk'
r
unde
•o'lycksf ödcla ·Ö veren s'kom meise n
ktats såbetra
fog
'Utl agts och avhan d lats 'ooh med el'Ier u tan
s ta' väpnä'
·som uppta kten till en ny, stto r makt gruw ering för
dlin a av
h•ade ·kon~flilkt. I sanni ng en •olydd ig start för behan
b
f o
Tagan om rustn ingar n<as begrä nsnin g!
1

Tidskr ift i Sjöviis endet.
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Alltnog, sva r en från de tre ti1lfråga de lä nd erna å d en
ännu icke offentlig gjorda inJ:Jj,udan hava ingå tt.
Japan anslöt •sig i princip tm dc 'Uppdrag na förhandl ings linj erna, men ville icke ,b inda s ig , förrän U. S. A:s s tällnings tagande var >klad.
Italien gjord e ·erinrin gar och reserver ade 'Si g i avva·k tan
på följdern a av U. S. A:s svar.
V·a d slutl igen U. S. A. beträffa r avgav detta land den 28
sept en11bcr, sedan al1männ a O[)inione n •i Amerika Yå l pr epa rerats, ett besUämt avböjand e svar , vilket även innehöll ett
m otförs'l ag, tydligen avsett att m ark era en viss fr edskärl ek
genom att !hålla dörren öppen för fortsatta föPha ndlingar .
Enär deU •k an var a av i ntresse att närmare lär a kä nna
Förenta staterna s ·synpunk ter betroärTa nd e flottbyg gnadsfrå gan, när landet i fr åga nu öp.p.et ikonkurr erar med Englan d
drag.
•0111 världshe rravälde t, återgives svarsno ten Ulär i samman

Av briNiska reger:i ngens meddela nde framgår, att d e begränsnin gar, nästa a:vrustn ingskon{ erens skulle hava att bestämma, beröm fyra stridsfar lygsklas ser.
1) Slag,far tyg, d. v . s. fartyg au mer än 10,000 ton s
deplacem ent eller med kan one r av m er än 20,3 cm . kalib er.
2) Hangar fartyg av mer än 10,000 ton.
3) överva ttensfa rtyg av 10,000 ton eller mindre tontal, bestycka de med kanoner om mer än 15 cm . och mindre
än 20,3 om. kaliber.
4-) Oceang ående u-b åta r av mer än 600 ton .
Som VI ashingto nfördrag et reglerar de båda första lda sserna, d . v . s . slagf,a rtyg och hanganf artyg, skall avrustni ngskonferen sen .fatta ståndpu nkt endast till de två sista k ategorierna i den utsträ ckning, signatär maktern a av Vva shington fördrage t där:av baöras.
Av .detta framgår , att de enda stridsfar iygskl'as ser, vilka
äro föres l·agna att regleras enlig.t den engelsk- fransk·a överen skommels en, äro kryssare av 10,000 ton eller därunder, besty ckad e med kanoner av m ellan 15 och 20,3 cm. kaNb er
samt u-båtar av m er än 600 ton.
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Förenta Staterna s regering s uppfa.ttn ing ha•r varit och är,
att varje begränsn ing av sjöstrids kmftern a bör, för att vara
effektiv, avs e alla klass er av stridand e fartyg .
Kryssar e.
D en engelsk- franska överensk ommelse n rälmar icke med
n ågon som h e,[st begränsn ing av kryssare med 15 cm. kanon er
ooh jagare eller u-båtar av 600 ton ell er mindre.
Det kan icke påstås, att de typer av farty g, som sålunda
lälmnats utan begränsn ing, ick e skulle vara i hög grad e{.fekfiiva såsom stridsfar tyg.
I ng en kan bestrida , aU moderna kry ssa re, bestycka de
m ed 1.5 cm. kan oner, eller jagare med sa:nuna bestyckn ing,
ha ett mycket h ög t offensiuu ärde, särskilt för varje nation,
som besitter välbe lägna baser i olika del.a r av världen. 1
själva verk et utgöra sådana kryssar e d et största antal stridsfartyg , s·o m nu exis terar i världen.
B egränsn,i ngen av endast sådana slrid,s farlyg, som avs es
i punkt 3 ovan, skulle därför bliva ett påläggan de av r es lrikti•oner endast på de typer, som särskilt lämpa sig för Förenia
staterna s behov.
Förenta Staterna kan icke an·taga, såsom en särshit utpekad kla1ss, ö.v ervart lensstrid s{artyg om 10,000 ton eller därunder, bestycka de m ed kanoner av m ellan 15 och 20, 3 cm.
ka,lib N·. Det är V'idare fullt klart, att begränsn ,i ng au denna
faJ"lty gstyp endast skulle öka enormt den relativa offensiv krarft~n hos_en nation, som bes~tter ett stort handels tonnage, på
V:zlket forb eredels er i fredstid kunde göras för anbringa nde av
1.5 cm. kanon er.
Vid tremakt skonfere ns en i Genev.e 1927 föreslog den brit.f~ska delegatio nen, att kryssarn a borde d elas i två klass er.
sådana som bura 20,:~ cm. kanro ner och sådana som bura 1fs
cm. kanner och mindre. D e .{öres lro go vidare att 20, 3 cm . kanoner och kryssare m ed dylika kanoner skulle begränsa s till
ett llitet antal eller inom ett W et totaMonn age, och att d en
mindre kryssark [iass en bärande 1.5 cm . kanon er eller mindre
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skulle m edg ivas till ett mycke:t större totaltonnage, eller, vad
antal kryssare av
51 om är samma sak, till ett mycket stor·t
denna klass. Det max.-tonnage, som föreslogs av den brittiska 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 me t
anmärkningsvärd form , vilken fortfarande begränsar stora
kryssare, som passa för U. S. A :s behov, men helt enkelt utesl.uter en gräns, vilk,e n 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:e t 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 särskild 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 byggansti·idlsfartyg, så att en tävlan i detta hänseende mellan
av
det
länderna skall kunna stoppas, är det Förenta Staternas uppfattning, att den skall innefatta alla klasser av stridande fartyg, u-båtar såväl som övervattensfartyg.

Förenta staternas regering flinner, att intet nyttigt ändamål skulle tjänas genom anta:g ande 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

-
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.offeT på :freden's altare från 'Vashingtonkolllferens ens dagar.
D en linje, U. S. A. härvid vill föl:ja, är i sbort densamma,
som hävdiades i Genev:e 1927. Där angavs såsom gräns för
totaltonnaget:
kryssar e 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'lpkryssaretonnla get.
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 ·s peciella intressen, inom totaltonnagets
gränser. Om allbså ett land vi'll öka sitt tonnage t. ex. inom
:Ju·ys·sare'klassen, må'Ste det mins:k as i m ·o tsvarande grad inom
t. ex. ja,garek'l assen.
D et [Jcbådad·e publicerandet av d e taljerna rör·ande den
·e ngels:k -fmnska överen'Skommelsen, vilket skedde den 2·2 oktober 1928 i en til'l innehållet mageT, engel1sk v.it bo'k, lmr iC'ke
kunnat förändra det föThål1andet, att frågan om begränsningen av r,us'lni·n gm·na till sjöss nu råkat in i en återvändsgr•änd, ur vilken icke ens de skickligaste dipl101nater torde
:förmå lot·sa densamm:a. Man kan icke rundgå att .såsom sammanfattning konstatera, alt spänningen mcUan dc två Tiva1i1Serande anglosachsiska folken märkbart tilltagit! efter framlåggandet 1först av det stora Hottbyggnadsprogrammet i u.
S. A. förlid en vinter och senas't eft er d en :engeJ.s,k -frans:l m
fl otllkom[)romissens ti'Ukomst - trols Kclloggspa'kt.ens fredsmanifestationer. Viljan att hålla fred 1folken emellan finnes
visserligen, men ·t yd1ligt har visats under det gångna ,året, att
~len icke fönnår rubba en tums:bredd på de livskraftiga n:atlionernas bes·l ut att hålla sig ll11ed ett sådant sjöförsvaT, som
kräves för ett efiektiYt tillvamtagande av de egna, nat'i·o nella
inh·:e·S'sena.

-
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Principer för luftvärnsinstrumenteringar
för fartyg.
I des'sa dagar ha~r allt, smn rör luftYärn och 1uftvärnsinstr:u:mentcrirrgar, en obestridlig aklnailitet. Då kan måhända
,o ckså ,en orientemndc framstätining 'av dc problem, med vilka
eldledningstekniken har att br,ottas när del gäller luftvärnsinstrumenteringar, tillvinna sig intresse även utanför dc egcntJ,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 ,a tt
inrikta s'ig 1på atlt framställa problemen ån att studera d e
tekniska finesserna för dera~s lösande.
Först en översikt över luftvärnsinstrmnentcringar i aHJnänhet.
De 'p roblen1, S'0111 skola lösas, kunna san1n1anfattas i fyr'a
stora huvu&problcm: Lägeibestämmningsproblemet, 1"Öre'l sepr,ob~emet, pro:blemet ,om eldöppningspunkten - ii moderna
instrnmcnt,eringar ers,att av problemet om krevadpunkten s
bestämmande (»tat:onneringsrprdblemet» ) smnt ~slutJigcn
vad man sl{luTle kunna kalla d et 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,i s lutand e avstånd, höjdvinkel och bäring. Sedan kan man i eller
ut,anför avståndsmå>t'm·,e n omvandla dessa :i exempclvi·s: höjd ,
höjld vin:k el och bäring, i kombinationen: höjd, horils ont:a,l a'vstånd cch bäring, eller ~om man ta,g er även det tredje steget
i ,r iktning mot' de rätvin'kl<iga 1koordinaterna, i x- Y- och zJwordin a'ler.
De fcll, som behäfta det funna ],ä get, 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 huvudsakliga riktning sammanfaller med den alltid oundvikliga temJ>eringsspriclningen. Däremot kan ett Jel i RYls tåndsmätningen
(= i lägchestämningen), ~s~om vi senare skola få se, komma
att rätt avsecvärt 'i nverka på det andra problemet, rörel'sebestämn'i ngen.
Typiskt för de olika mätdata är, att höjdvinkeln och bäTingen erhållas kontinuerligt, under det att avståndsmähTingen
iär di skontinuerlig. Förutsätter man - vilket ofta är faU.et
-att må'l et framgår på konstant höjd, kan man givetvis även
erhåH:a kontinuerliga läg,cbestämningar genom att sa:mman,s täHa denna 'k onsta: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 fö r
olika typer av 'I uftvärnsinstnrment. 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 särskild uneleravdelning av de senare.
Vi.nkc1'hastighet'smetodcrna karaktäriseras a v, ,a tt man
söker bilda sig 'en uppfattning mn unålds vin:ke~hastigfhet.
Med vinke'lhastighctcn och flygliden erihåliles höjdvinkelförål1dlringen under flygtiden och ·sålunda också luev,adpunk1
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tens !höjclvinke'l. Har man vielaTe kännedom ·o m flygm·en s
väg (ev. sidvinkelhastigheten och »höjdkursen ») kunna givetvi•s härur ·samllliga Jmorcl•i nater för ikr,ev,adpunkten härledas.
Enär emelil'erticl vinkelha·stiglheten vanligen är vaTierande,
b'l ir denna krevad[nmktsbestämning .b ehäftad med ett fel.
Detta fel kompenserar man delvi•s i vissa instrumenteringar
genom at medvetet' införa ett annat f,eQ, ·o m vHket m·an vet,
att det har m'otsatt teck en, samt att dess .s Lorlek är sådan,
att! d et kvapstående .f·e·l et anse•s kunna negliger·as.
De linjära hastiglhetsm etod,erna återige~1 l<!änneteckna s
där.av, ,a tt man söker f~ygarens linjära hals tighelskoll11posanter. Med kånnedom 1härom kan man erhål'la flygarens lägesförflytt,ning uncl:er f:lygtiden och sålunda oc1kså krevaclpunkt'en.
Kursvinll<.ehnetoderna hava fått •s itt namn dårav, aU man
arbetm· med 'flygar·ens kurs oclh han.s hastighet i kursriktningen.
EmelleTllid synes det fönfattaren, att dellJna hävdvunna
i.ndellning iCJke är Ju Ht primär, e1ler åtminstone icke fulH tillräcklig. Det ·finnes en annail1 in:delningsgrund, som slmrpaPC
karaktäri,s erar dc olika instrumcntcring,arna. M·a n torde böra
lägga ihuvudv.Uden på sättet för rörel•sens mät ande.
Om ma111 - uneler förutsättning att •flyga,r en går fram
på konslant höjd - betra,Jdar !honom genom en horisontell
g'lta splal'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 ·e n mätslkal•a och ·oibserverar, huru många clel·strecl<. flygaren pa•ss·erta r
på viss tid, kan man tydligen med kännedom .om avstånden
från ögat till g·l aspJatvan och till ,flygaren erhåll'l<a farten .
Efter denna princip äro de .flesta kursvinkelmätare och fm·t-·
mätare byggda, 'l åt vara att de kunna uppträda »ma.skerade»
i •exempe'lvis lf,ormen av en .sHdkikar·e, ts om hetl'a tiden hålles
m •oU målet, odh där man på ~ett el·l er annatt sätt registPer·a'l·
1

kursritldning ·o ch hastightet.
Det torde vid närmare efterltankc stå tydlig.t, att d:ess·a
mel·oder cgentli,g cn 'b öra anses vara en sorts höjdvinkelme-

toder, ty det är höjdvi•m kclns (och naturligtvis ·också häringenls ) v.aJ·iationer, man mäter. Är höjdvinkeländringen lit·e n
(ex·e m peihris i 'låga 1hö'j elvinik lar) 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'l metoder » är reserverad för de förut ·omnämnda egen~l·ig.a höjdvinkelmetoderna, komma i det ,f öljand e ana dessa met•o der, 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 er11å.Iles gen1om successiva mätningar av horisontaQavståndet
(och bäringen) och där mar1 i en eHer annan fonn konstrueraT fram k 1tlris·en (Plotting).
Tvivelsutan äTo avstånclsmätn·in1gsmetoderna leoret·i skt
sett mera generent användbara. I praktiken däremot äro de
ej 1fullt så smidiga. Tidigare har sagts, att mätfd i avstånclsmätning·en •ej äro ·av avgörand·e betydelse i ·s amband med lägehe·s tämn'i ngcn. Däremot ha,v a de en yVI:'m·st otrevJi.g verkH<n
i tSmniband med rörelsens [ast.l äggande. Man måste därför
m·be.ta med serier •av mätl1'ingar, vilke t lätt medfö:r, att a•vståndsmetoderna hli va långsannna'r·e än :höj dvinkel-höjd-mertoderna . Därtii:l komm e11·, att dessa senar·e •ofta kunna göras
tekniskt en klare, d. v. s. biiMigatl:e, ·vilket tyvärr också är en
•synpunkt av •s törsta betydelse.
För båda grupperna av m•cl!odcr är gemensamt, att man,
för den händdse man vHI göra instrumenteringen tf ulls.tändig,
'också får 'lov att i en 'eller annan form Laga hänsyn ti,J:I vm·icrantde flyghöjd. Och gör man 'd et •ordenrtligt, så bliva båda
met•oderna tämligen .k omplicerade.
I ·sbort ~sett 'kan man nog säga, ta lt tendens·en är att :förena
håda des·sa metoder i instrumemteringarna, så långt dc för
varje särs~kilt 'fall gä'Hande 'kraven i ·h cgränsr1ing av betjäningsrper.sonal, utrymme 'o ch kostnader det medg,i va.
När man bö·r jar arbeta med hithörande prob lem, förcfaller de1t na·tudigen yUerst hestickande att direkt gå in med
1
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hitande ·. avstånd, höjdvinkel och bäring, alHså de tre polär·a ,
direkt 'U'ppmälta koord·i naterna. Det är emellertid in,te a 'Us
·l ika {re·standc längre, n är man bÖirjar ar:beta ut sina insh·umentcringar.
Va·d rörelse (och låges-) problemets fortsatta behandling
i instrumentet ,b eh"ä!Iar, kan man ·s ärskilja tre ·särskilda Tlype•r. En grupp ad)C'la.r .g rafiskt, d. v. s. arbebar med l<oluvor
för de o.Ii'ka fa·k torc:r na såsom .fun'ktioncr av ;Liden och sökeT
1f'lyga•r cns framtida Jäg·en genom ·eTt bedömning a'\', huru dessa
kurvor sannollikt komma alt förr löpa i den ·omedelbara framtiden.
En annan gn1rpp av i nstrumcnt sku He 1kun n a sägas a~·heta
vektm·iellt. Dc ·söka att inom instrumentet skapa :en avbildning ·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 ,g öra artt ruppgiYra en
fullst·ärndig rymdbild, får man nöja s·i g med aH göra avbildningar i ·oh·ka pr·o jektjon.er.
En tredje möjligh'Cit är slu.U.igen att arbela h·igonomel riskt, ·oclh sålh mda ·söka pToblem·ens lösning rent matematiskt
efter all hava infört lämpliga trigonometrisk a funktioner, allt
.n art udigt>vis :mekaniserrat och automatiserat .
Till denna korl'fia,ttaJde överblick över det omfattande TÖrelserpr•oblemet må ·e ndast .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·r jserar en luftvärnsinslr uJuentering.
» Talannerings problemet ».

Den mcsl 1H"imiliva met•oden för ·l uftvärnseldled ning är
skjulning med faslra spärrar. Ma•n har då en gång för aHa
hestä.mt, a>U en anfal1la11Jdc fly.g are skall beskjut'a's med de
och de temperingarna , ·och lk an alltså på d'örhand bestämma ·
de o'lirka krevadpunkter n•a för olika flyg1höjdeL Likaså hest·ämmcr man i oförväg dc n1Jot- olika målfarler svarande eld.iippningspunk terna. Med känncdmn om målels flyghastighet
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man eld, när målet u ppnår däremot svarande e ldöppni·ngspunlkrt.
Nästa ste,g f,m måt är skjutning med godtyckl·i.ga spärra·r
(i b land kallade »vandrande spärTar>>). Man väljeJ· en godtyeldig .punkt i målets sannolika väg. Med kännedbm om
f.lygtidcn li1l den vari da punlkl·en ·samt målfarten .b estämmer
nm rn ddöppnings1p unktten. lnstr-umen,tc·r ingens problem blir
tydligen - naturhgtvis utom att bestämma målels ·sannolika
r öa-clser - att medgiva elt hastigt .bcs,t•ä!ll1mande av skjutdata
och e,Jdöppningsp u 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 cldöppningspu nlden fal-

~ppnar

1

ler balkom må·lcl.
Härifrån li.gger del j.u nä.r a. tiLl hands aH söka komma
över till! en metro d, sorn medgiver skjutning när som helst,
alt alltrs å lålia· spärrpunkten va11idra s·å, att målet ständigt befinner s·ig .i eMörppningspu nkt.cn. Men då stöter man på svårjgfi1.ete:r. Ka·.e·yadpunkte ns •avstånd 1från må.let bestämmes a\·
målet·s fart och flygtiden. Men flygbiden återigCin bestämmes
av krevadpun'k l•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 fulltJ modern
·e ld ledningsinslnm 11e.niering för luftvärnseld m ·å ste a'lllså finnas ett lat~ o~1n:cringsförfara11Jde i ·en eller annan ·torm. P,r o>b kmet 1ka.n lösas på många olika sätt: EH sät~ är t. ex. ·a tt
fl yltra :k r evacHäget tilll dess den s·amtidigt vandrande eldöpp.ningsp·unlden sammanfatler med målets i]äge. EH annat sätt
är <följande: !F lygtiden till målc'ls 1nuvamnclc ·l äge A är t 1 sek
Efter denna tid ·ä r 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·ä ga
k rypa in på målet. Fö.rf.a.ringssäl'bct förefalHer omsländ•l igt,
men 1genom föntåndig mekanis·e.r ing bEr det inte ·l i,k a farligt
i :praktik·cn. Vra d ·själva det pra>kl~ska föt'faranclet betJräfiarr ,
så ·kan .detta givetvis gestarltas på många: .otJika sätt· 1al.llifråJn
två visare, ·s·on1 s•k ola visa Slannna värden, till en visare, so1n
·ska.Il hrinlg as 1atl följa en kurva· dl·er .renl .av lvå visa.re, som
I viss 'utsträckning gäller dock, .at't jn enkslko~a hål~as ens.

- so lar'e tal·o nne·r iiilgsförfarandet 'blir för personal:e n, 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 »sökkonta'lder » i en :eHerr annan fonn.
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Men försöke·r man sig .på att· lwnstruera en fullgod luft'Vrärns,i nstnumen·ter·ing .för .fa,rtygsb[·ruk, j a, då 'h ar man g i vi t
sig i 1ag 1ned IProbl.em, som äro ·o fantligt mycket svårare atl
löiSa på e tt tekniskt tHita1and e s~itt. Den enda ljusptmkten är,
att m ·a n är mindTe bunden .a\· ·k ,r av på låg vikt och lämplighet
förr ·t;r an srp·o r t.

Det ballistiska problemet.
Sedan man nu harr bes{:ämt ·sitt :krevadläge, gäller det att
bestämnm där·emot svarande skjutdata: höjd'r ikbning, sidr:iktning, tempering <Och flygtid (flygtiden ha vi ·i denna r·edouörelse redan använt oss av i samband med tatonneringen;
o
genlOm mekani·s eringen grip a ju i verklig'heten de ·ol:i'ka ;prooedur.c rna ·smidigare in i varandra, ·än vad de k unna göra, då
man m ·e d ~ord ·skall skiitd'l·a d em) samt des·subom de ko:rrektioner, ·som kunna .förankdas av da.gfd, utgångshastighet och
med höjd en variemncle lufttäthet och vind, aHtså tbaUistisk
.l ufUäthet• och balil istisk vind.
DetLa är ju närma·st ett skjuttabellprobl·e m och lös·e~
ock·s å med ·h jälp av, vad man skuNe kunna kalla e n mekanis crrud skjuttaheal. Hur ·man i sbor·a d:r ag konstrrue:rm· denna är
en kosbnad~sJfråga: Antingen nöjer man sig m ·e d gra·fiska kurv:or av ·ohka ~utförand en, vilket är det bil1iga·s,te sätt·e t, m en i
geng.ä ld J<ranske f>ord>rar större p ers·onal, eller :ocikså ha'l· man
särskilt :u Hormade kurvkroppa.r (» kamoiden>), viLket år me,r a
au l'omatiskt, men också oerhÖTL· rm ycket dyirbarraTe.

D el ovrun an.fördaJ är d e stor:a hu\'luddragen av en luf:t·värnsinstrumentering. Sed:a n tirllkomma aUa smådeta~jer,
som - exempelvis när dd :gäll er de ballisti ska lw:t-.r ektionernas .i nförande - ofta ställer till en oerhörd massa trassel.
Av det s~agda tord e fra1111gå, att redan problemet rom luftvät<nsinsl·rumente:r ingaT i ,al!märnhet är ett ganska stort rprobl:em. Det är många svårigheter :att J:Jemästroa, många skiljevägar, där man står ·lvekande utan att kunna öv:e,r hlicka, vil:ka
svårighe ter det ena ell e[· andrr a ti.llväga:gångssätrtet sed1ermera
kommer att bjuda:.

För lufl,u äiJ'IISinstrumenieringar på {artyg specie lla synpunkter.
Vid 1ufl värnsartilleri i :]a nd har man ofta -en obestridlig
:möjl ighet ~att »'fåJngm> de anfallande flyg:planen ;r edan .på anm aJrschvägcn för·e själva angrej)'pct. Vidar:e kan man åtminsrbone i Tissa {all räkna med, aH huftvärns.artilleriets grupp·ering ål" ·okänd för den anfall:anJCle, ·och ,a tt han alltså :saknar
J<iu,n siJ<ap cm ».farUg:a :områden ». Härmed {ölj:er ·o ck atl utsikterna 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 överrrusika :fienden under ·en .per"i·od :av »lugn»-flygning.
V:i d självru angreppet har man att räkna m ed två ~n
g,r:eprpsform er: bombkastning .eUer :eldöverfall med kulsprutor
f;r ån 1åg höjd ro ch :bombfällning Ifrån :h ög höjd. Avsiåendet
av de förstnämnda :anfallen torde man huvud·sa'kHgen .få öv·e rl:ämna åt Ju'ftvärnskulsrprutor •Och andra arutomatvapen. Pr:ohlemet faller ,a lltså härutinnan i sto:rt sett .u ta,n:för instrumenteringa;rnas .område. Vid bom:bk,astning från stor höjd mot
h esLämt mål ·är den an:fallande t~ämligen bunden av krav .1 ~<
:kon s:lant höjd. Viss:erl'igen b'o rHaller del:tra krav, om måi.et
lföT :anfallet är av st·or utsträckning, exempelvis vid anfall av
d emons·tTationsrk ara·ktär m·ot en hel .stad, alltså ej mot viss:t
punld:er inom st:aden, men å andra sidan .finnes en viss kompensati:on fö:r deUa förhållande d·ä ruti, att man vid försvaret
aJV orter i lallld ofta på grund av tidig alarm ·h ar tämli:g en stor
ut•s i·k t aH låba för' s.var.ets flygstr,idsikm.fl:er ingripa mot de type~· av anrfall, som överstiga luftvärnsai·tiUeriets avvärjningsfö rmåga. Allt som allt synes åtskilligt tala för, ·a tt 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 upptrådande ;i [1öjd (= konstant höjd eller •o betydlig höjdändring). Utgå'l· man från dessa förutsättningwr, kan man hygga
sin instrumentering ;p å en höjåvinl{!el-höjcl-met•od. Detta
mecHör avsevärda föJ·enklin,gar.
Vid Juftanfall mot fartyg till sjöss kan den anfalland e
med tämligen stor ·säkerhet avgöra, när han kommer inmn
lu ftvärns•all'tiHericts portee. Man har följaktligen icke rätt
att räkna med att kunna överrasik ande bes·k juta flygaren.
Utsikterna för att man s•k all kunna ·påräkna stöcl .från
egna jaktplan vid anfallets ·a vvärjande torde ofta vam mycke t
små. Man kan väl knappast hava egna jaktplan i luften
uneler hela den tid, fartygen hälla: sjön. L'uftrvårnsinstrument.eringarna måst•e alltså byggas så, att dc eff.cktivt kunn a
.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 'h eträiTande dessa anfallsformer mot
mål i la·nd. Givetvis hartfaller dock va-d som sades om anfall mot hel stad e. d. •OCh därvid minsrl"at krav på noggrannhet i höjdens hållande.
Vid anrf all mot en sjö·sty.r ka tillkommer ytterligare en
arnfallsfm"m, torpedanfallet. Frågan är, om icke denna form
·a v flygm1f:a11 kommer aH visa sig som den .farligaste .för en
s:jösrtyrka 1under gång.
Utom just vid torpedfällning.en äm torpeclrp lanen 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;r ån mö}ligheten att beskjuta
dem redan innan de komma fram tilll eller i omedelbar närihet av sl<}utläg,et.
En luftvärnsinstrumentering för fartyg måste alltså var a
så »generell» som möjligt. Den må,ste kunna arbeta, vare
sri g :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, ·b ör användas· i
alla. Om ·exempelvis höjdvinkel och höjd användes i ett f,a u,
så skall man icl'-'c i e tt annat läge behöva lkra sta om till höjclvinkd 'och lutande avsrtånd. Detta hindm•r dock ej, att det
kan vara förmånligt att instrumenteringen arbetar paralelit
på re x:empelvis höjdvinkel-höjcl-met,o den och 'P å avståndsmätningsmetoden, varvid eldledningsofficeren har möjli1g het at t
avgöra, vilk.en av dessa samtidigt arrbetande metoder han fö r
tillfället vill tillmäta största betydelse.
I varrj e :fall måste ·eldl'Cdningsinstrumcntcring.en inn chå.Ua
orgra n 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 instrumentering.en därjämte skalrl medgiva höjclvinkJel -hödd-~n etode.ns. utnyttjand e.

Ett .fartyg under gång ligger som bekra nt ·a ldrig 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 ligger på J'ätt köl, utan att en viss slagsida •och ·en vis·s styrlast
<för:e.finnas. För att kunna sra mmanställa de olika lägeshestämningarna måste :m an göra dem ober·oencle av dessa oregdhundlheter i .fartygets läge. Man måste a.Utså mäta riktn:i.ng,en efter gyrro l"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 rf ör,hållande
till bartyg.e ts läge, men oberoende av fartygets kurs och krängning ,e tc.
Om man från ett fartyg 'Under gång heslämmer en flyg,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 .r elativt fartyget, sammansatt alltså av
flygwrens och fartygets ,k urser ·och .farter. Fortsätter man
~ned ,sta mma kurs 'OCh fart, ·k an man tydligen lägga den så
funna ·r elativa f.adoen till g.r undval för skjutelementens bestämmande. Eme.Jlertid ·äro j u j u st km· sändringarna ett fartygs kraftigast-e motmedel mot anfall ·från luften, kTaftigare
än luftvärnsadilleriet.s avvärjande förmåga, och man torde
näppeligen vara håg,ad att ·a v hänsyn till luftvärnsartilleriets eldgivning binda s~ g i sin manöver. Luftvärnsinstrumenteringarna måste alltså ovillkorligen anpassa sig efter
detta förhål·l ande.
Ändr.a·r .fartyget kitns, så ändras ock·så den relativa röl·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 :k urs och fart löser tut målets kurs· och
·f·art ur den •e,r håUna relativa farten och kursen. Gör man
·d ärpå 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 skjut1faktorerna. (Det .ä r också tänldJart att bestämma skjutfaktorerna direkt •tu ".egen kurs och fart" ·oc'h mållet.s "kurs
och fart", utan att gå vägen ·öv.e r den relativa rörelsen, men
detta medför en 'h el del andra 1{'omplikationer, som gö•r a det
mycket tvivelaktigt, om denna utväg inne'bär någon vinst) .
.En på dessa principer byggd luftvä.rn•sinst:rumenterin g
förutsätter tydligen, aU man före giren behållit kurs och
1fart ,tillräckligt länge ofö'l· attt 'hinna göra en fullständig bestämning av flygar·ens .r örds.e. .Däremot medger den icke
rörelsebestämning under pågående 'gir, exempelvis genom en
lägeshestämning före och en ·efter .giren. Anser man sig böra
fordra •ä ven 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:r tygs ·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,

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 ,J ägen genom tillfog:ancle a•v egna lägen lösa målets verkliga' .lägen, ·a lltså 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'lli 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 komektion erna. Om dessa är endast ·a lt säga, .att den rdativa (baUistis~lm) vind, med vi•lken man måste .a rbeta, då man arbetar
m ed relativ röroels•e, 'octkså är heroende av eget f,artygs kurs
och fart och ·a lltså ändrar sig med kursändringarna . Men
d et är inte färdigt ändå! Tidigare hava vi påvi•sa t, att de i
eldledningsinstrumenteringen ingå ende bäringarnavoro gjorda
·ob eroende av l«urs·en, och att höjdvinklarna voro "rensade"
;fr ån inflytandet av rullning m. m. Som ju kanonerna eme 1 'l er tid stå på det girande, rullande, slingrande fartyget, måste
man allt•s å återinföra erforderliga korrektioner i höjdriktning
0ch sidritk tnling. Härvid kan man gå f:r am på tVlå olika sätt.
M.en då fö.rst ·n ågra ·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 hestämJner 'm an te rforderlig sidriMning och höjdriktning. I dett a
fall ägnar riktaren ·sig •a lltså ·o delat M att håHa elevationsoch sidriktvisoarna på anbefallda väTden.
Vid det direkta ~ritkt.föd"oarandet kan man instrumentera
:På exempelvis ,följ ande sätt: Ett vanligt centralsikte ger kanonerna ri•ktningen till mål.et. Ur "stabiliserade" instrument
e. ~·h åller eldlednings'i-ns.trument·et rättvi.sande bäring och höjdVmkel över horisonten s·amt vidare naturligtvis avståndet.
tl-Iärur beräknas ·sidsättning samt fartkorrektion och uppT~idskrift

'i Sj öväscndel.
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den gen om krä ngn ing en o. s. v.
emo t i dett a .fall g1vetv1s ratt .
Rik tnin gen tiU :flyga'l·en ·ä r där
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höj drik tnin gen . Des~a b~iv a
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ettr iga ·s:ub tilit eter ifrå ga om
åter står två myc ket Vl'khga
_ är han ·i nte fäiJ.·dig änd å. Det
. .
. . .
pro blem .
mer a
ehm
att
1ver
s1n
1
,
icke
man
Det för·s ta lyde r: Har
erat ins·trumel11tering.e n så
bor t alla teor etis ka fel, kom plio
fele n (gla pp o. d.) upp gå tiE
myo ket, att de ren t mek ani, ska
sök t arb eta bor t? Sva ret på
•s törr.e vär den än de fel, man
kun na få, förr än man har
den fråg an tord e man ofta :i cke
fmm för sig.
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Edw . Clason.
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•
g av
Reflexioner och synpunkter med anlednin
den knappa personaltillgången.
•av förs vare t med gav per Und er åren ·f öre ned skä rnin gen
rda ·om byte n blan d på eXJpesonaltil.lgån gen , att en del öns kvä
·r Jmmde veT kstä llas : omb ord
diti on vara nde fart ygs ibes ättn inga
1
ent utby ttes med hjäl p av
icike öns kvä rda, »on jutb ara » elem
han d mot mer a skö tsam per den s. k. par.agr afen elle r und er
lets syn pun kt var för tjän sten
son al, vilk et wllt ur fm·t ygs befä
pligt. Det ta tillv äga gån gssä tt
syn nerl igen förd elak tigt och >läm
re svå righ eter , enä r tiUg ång
stötte .ej hell er då för tide n på stör
på stat i•one rna, sam tidi gt s·o m
på reservpe~·sonal ofta st fann s
l kun de :utn yltj ,a s för .t jäns t_
'OV•a nnä mnd min derv ärdi g pers ona
äl tiH min dr·e elle r obe tydgöri ng och arbe ten i land , ehu ruv
s dyl ik per s•ona l stra ffat ut sig
ligt gag n för tjän·s ten, inti ll des
.frå n s'in ans täll ning vid krig selle r av ann an anle dnin g skiH s
lnl'lilden .
,s täll a sig eme ller tid des sa
Med nuv aran de per• son a[til lgån g
den na persona>Hillgåncor utå.Jlanden helt ann orlu nda . Att
förh
..
lut med anle dnin g av Kun gl.
gor re sult atet av Ri:k sda gen s bes
var.a alltf ö.r obe kan t. Att
Maj :ts p~·op. n :o 50/ 26 tord e icke
tiill de öka de ford ring ar, som
illlan sed erm era .icke tagi t hän syn
1
på pers ona lbeh ove t,
~ttvee 1dingen ino m aHa omr åde n stäl lerl ing har , föT att tb1ott
utve ck·
ar ·ett bek lagl igt .fak tum . Den na
.en ökn ing i Sve rige -ske ppe ns
näm na någ ra exe mpe l, meclfö~·t
(3 !Sv-sk. 96 sm) , för vilk et
besä ttni ngs listo r med bl. a. 32 sm
ibot gen om ökn ing (mö jlig en
lttökaclc >behov blot t kan råd as

-ss tillk oms ten av Ehr cnändr ing) ay .pers ona lst,a ben, varj ämte
obet ydlig a krav ·p å r en
slkö ld-ja garn a även lede s ~stä:ller icke
ertid tills dato :l ycka t-,
pers onal ökni ng. AHt vad flott an 'e mell
ngiv en num er.ä r är 50 (1
tilltv inga sig utöv er i prop . 50 / 25 'a
ersä ttnin gsre serv en, med bott 140
~nan per år av den s. k
avse dda ut es lutan de f ör
daga rs tjäns tgör ings skyl digh et sam t
la .för farty gstjä nst eller
varv stjän s-t ~och sålu nda icke disp onib
anna n tjän st i land .
cklin g och dära '
Eme lilert id är, äYen som ovan näm nd utye
s ona1 tillg ångei1
per,
es,
föwr .sak at pers·o na l b eho\" icke före funn
ätt. Sålu nda har hä nreda n dess-föri nnan alltf ör •k napp t tillm
rd ra s ·särs kild pers on al
syn icke tagit s till, ·att :som mart id erfo
pågå , som 1kun n a lämn .t
för vakt tj-än st - enär inga skol or då
och hand räck ning sonspeJ·s onal .hll dyli k tjän st - instr ukti
:m. fl. land för lägg ning.
pers,onal e'r ford ras <för sj ökad ettem as
, rcse rvlw dette r, ku stekon omip ers·o nal omb ord .för sjö'k ad etter
näm na 11åg~·a exem p e l.
artill eri>l mdet ter m. fl. , .för att Mott
ställ ande , skul le fa tHad e 1pers onal tillg ånge n Ya r i t ti:lU reds
tid gå med vaka ns er.
r-e
tyge n jcke behö vt s·om nu unde r .Jäng
28 ( intil l dess Man li gSåvä l som mare n 1927 , vint ern 19:2'7som höst en 1928 ha\ a
hete n och Gla•s F:l emm ing :indr ogos )
att gå med ej så fa
eme llert id mån ga av farty gen tving ats
-förf ång såvä l för d r"l
vaka nser , vilk et give tvis vari t till stort
viktiga~·e strid1sutb i ltL
än
dire kta tj-än sten omb ord s·om för den
pers ona lkad rarn a och
ning en. Därå t är eme llert id, inl.i,Jl dess
vilke t icke lär ske ino m
tilld elnin gen av värn plik tiga ökas 'G lädja nde n og ha r dock
den närm aste tiden - 'inte t att gö'l·a.
, krafti>gt påpe kats och
,från Hera hå,ll , säJ·s'k ilt .p å s.i sta tiden
en av dylik a ökni ngar .
fram hålli ts .den ~absoluta nödv ändi ghet
r vad i prop . 50/2 :i
Mi111skning i {arty gsrrustn inga rn a unde
e1· ifråg asät tas; red an
fö,I:utsa tts 'får 'Und er inga omst ändi ghet
imu m häri och skulle
nu har man kom m.it ned till ett min
erhg cn men ligt såvä l p:·l
ytter .Jiga re redu cerin gar inve rka synn
ngen .
strid s'ber·e dska pen som på skol utbi ldrui
dose dda med u t·önsk viird hete n av ~att .fart ygen äro .t illgo
stå r dock giYetvis, m Lll
sluta nd e pl'i'ma leva nde mate rial kvar
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rkomligt att tililfredstorde det till,t>vi rl are Yara näTa nog ·OÖY.c
oner kun na iCike läng re
ställ a. d~.~ta önsk emå l. Flot tans stati
för icke omb ord Öns!kHer
som tillfo rne vara upps amli ngsa nsta
nuva rand e förh ållan den
väJ·da elem ent. VaJ·je man har rund·e r
gslis torn a för stati oen tj änst ell er ,b efatt ning ·e nligt besä ttnin
·l ängr e någo t över skot t
n er och varv att ,sköt a. D et giYes icke
rad » eHer S'Om
~å ·~.o l~< att tag~ ifrån ell er plac era i »wlr vspa »exp editi on»
n
någo
å
ning
.tJ11fal:bg, ·f ast mmd re värd efu.JI utök
'
i »k asern hand :räck nin.g » el. dyl.
insik t om sam t
Dett a mås te farty gsbe fälet kom ma till
det ·ä n mån de vm·a att
även ·lära sig föl"!stå, ~att hur önsk väJ·t
-top » bes·ä ttnin g, låter
s?ka få fram en i aHa avse ende n »tip
nger a mind re lämp utra
s.Ig d etta Icke läng re göra geno m att
viH gå med vaka nser
liga elem ent. Däre st farty gsbe fälet ic'ke
gt att geno m tjänl iga
på sina far~~g, är d et därf ör nödv ändi
pe,rs.o nal, som man tidim edel ·OC'h :l amp or sö:k a bi·br inga den
a kvitt , den bätt re uppgar e påo· ett e Her an.~at sätt lyck ats :bliv,
l ekon omis k som civill såvä
fattn m,.,en, att det for dens •a mma ,u r
anstä Hnin o·sti d _
~nst älilnings'Synp tm kt - efter tillä ndal upen
häns·eend en bä~tr·e att
aT avse värt •f örde lakti gar e och i alla
edss täHa nde avsk edsp ass
i ·~ag~. ti~ a:gå ur tjän st med ' tillfr
med el till förfo gand e
nta
intjä
och forh alhu ng,s hok sam t med
ts geno m avdr ag på
cera
s·o m en spar ad slan t, vilke n icke redu
dyl.
el.
girun d av pers edel försk ingr ing
r så lång tid
Sj.~·l~omm enderat man skap är ll!Umera unde
.
dire kta tillsy n och
~ en. folJd :b orta från kompan~chefernas
bibr inga s den käns lan,
oven nsee nd e, att .fart ygsb efäle t mås te
såvä l i uppf ost~-tt d et.. ,b eträt fand e s>jökomm ende rat man skap
ng träd er i
edni
och vägl
lJn gsha ns·ee nde som ifråg a om råd
gen att det
l~~mpanichefernas ställ e, icke min st av den anle dnin ma i den
kom
~or farty gsb efäl et torde vara a\'SeYärt lätta re att
1kon takt med folke t, som här ·a vses , än vad förh Mlan mtim are
n, utan att
~l'e t ~Jiir .j land , där kom pani chef erna ytter st sälla ter.
ighe
möj1
ma
lllgn pa und er 'folk ets fritid er, :h ava sam
före falle r vam en
ande
rbör
vede
mn
Förs ök allts å, även
», att giva hono m till».?nj utba r ·och omb ord 'l ämp lig .indi vid
Låt gårn a »om stän dig.faH en \'itsa, att han duge r någo t till.
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heLerna » ordna det så, att karlen .på något :sätt utmärker si g
el·l er ·sköter sig till be'lå.tenlhct. Ett enda litet ords uppmuntr an
ha.r mången .gång hos en ·sådan ·k arl -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 glvand·e att sköta ·sig »den .korta tid, han 'h ar k-var».
Kapten G. \ V.a h'l ström har i 1sin publikation B ef~·~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 •p åräkna sina J:Jesä ttninga.r för rpå- resp. avrustningsar.b eten vis:st i g. o . .•angiycl
anta:l dagar, vilket allt ur såväl ekonomisk som pra:ktisk synpunkt är synner'ligen lo-vvärt och önskväiJ:t. Dett~ :l•åter .. s:i~
emell:erti·d med nu-varande personaltillgång ·oftast 1cke gor a.
P.eil··sonalliHgången medgiver nämli gen icke, att ett fartyg börjar awusta samtidigt med att .e.tt eUer flera andr·a påbörj .t
sina rustningarbeten: de nya ·fartygen ·sl•uka så gott som samtlig personal Jrån de .avrustade far.tygen dler •ock skall densamma i väg till skolor •och kurser. D ärjämte ·sammanfaller
ofta anbefallda •a vr ustningstider {ör vi1ssa .fartyg med ubryckningshdcrna för en sbor del väTnpliktiga, som tjänstgjoa:t om bord å dessa Jartyg. D es sa -värnpliktiga .g å obönhörligen 1
land i •och för hemfö·r'lovn•ing. Vem skall nu hl:i den :lidande!
D e till rustning anbefallda .fartygen el•l er de awustande oc h
med dem v.ar-ven? För att icke tala om, att det sedan går ut
över stations.myndighet.erna, ,som taga ·p er•s onal .från ett h åll
»fö-r tid igt» för att .ti-Hgodose elt annat .eller vice 'VCQ'Sa.
BmcUertid .b ör man härvidlag icke 1b ortse :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 p å ett
avr u1standc <fartyg, kommer c :a 2 veckor för sent ti'J.l sin ordina[·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.Jäggandc stadiet, må·ste vara till förfång för de elever, som ut~
sät.t.as :h ä:rför, ·och detta t. o. m. utan .e gen förskyllan.
Skall en ·be1st'åmmelse ·om, att besåttning·arna :s kola vara
ntt påräkna vid ny- :r esp. avrustningsa•r betena å fa·r tygen, vara
a v något (ekonomiskt) värde, måste, inti'lldess p ers onaitil1g.ången ölms, ·Ö vningarna så ·regJ.err as, att fartyg, s·om skola avr usta, avgå tiU ·sina stationer i 1så god tid, att det i g. o. 393/ 28
angivna antalet arbetsdagar 'iwn påräknas .för avrustningsarbet ena m ed så gott som fulltalig besättn:ing ombord, utan reducerr ing m r densamma genom avgång tHI nyrustade farty,g, sk·olor •och kurser eller hemförlovning.

Enligt gällande b estämme'l·ser ·sk·all tjäns.t barhetsbetyg
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
t äruka 1sig in i de konse'kv•e nser, som ett avgiv·et tjänstbarhetsb etyg kan medföra? Hur många göra sig besvär med ra tt lingåend e rundersöka T.i:ldigheten a-v den rr ätta valören rpå dc •a v
underJ.ydand e föres'l agna tj.änstbarh ctshetygen. Hur .ofta rål{ ar .i cke någon mera personlig l«ontrovers, ibland ·e fter en re[ativt k·a rt tids samar.b ete, taga sig uttryck i ·e tt ganska ;k raftigt
S•ä nkand e - 3 a 4 •b etyg - av tjänstbarhetsbetyget, utan aU
a n ledningen därti'H är att ·spåra i ·straff·r eg.ister eUer munärkn:in:gsbok. Hur ofta ·får icke ;p ers·onal, s·om på grund •a v bristan de pcr·s onaHill gång kommend erats att .fullgöra tjänst h elt
•u tanför •egen yrkesgren, ·e xempelvis såsom skrivbiträden, sed ermera evcntue:Ut ett tjänstbarhetsbety,g, 1som kan inveril m
hindrand e rpå d ess vida•r e befordran, utan att vederbörande
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elle r utdr ag av l"lnl'la gjor t
bety gssä ltan i föd1 ålln ings böc ker
sbet yge t ifrå ga end ast gäll er
ante ckn nig om, att tj.än stbm ·het
da tjän sten .
den utan för yrk·e sgre nen full gjor
n med tiHf r.eds stä'l lelse
Man kan ·eme llert id på sist a .tide
er syn as mer a ·ä n tidi gar e
spå n, att en del :bef älha vare och chef
ighet·en av, att tjän stba rhet sins.e öns kvä rdhe ten ·Och nödväncL
mog et öve rväg and e. De l
hety gen sätt as efte r ingå end e ·och
•O'ftast .föru t, höjn inga r eHe r
före kom mc•r icke ute! Slut ande , ·s om
g, utan även Iäm plig l
-ett hibehå.Jilande av föru t inne haft bety
icl<ce ovan liga . En änd rin g
avv ägd a sänk ning ar äro num era
vi.s•S· .förs tåel se {ör tjän stba ralll tså i ·r ätt ri•k tnin g, som visa r en
inne börd är icke ov·ä sent lig.
hets bety gen s inne börd . Den na
·såv äl· man skap et s·orn i än
Ma nmå ste näm lige n ·u tgå ,i från , att
sig böra kun na Ula ;på d
hög r.e grad und eroJ Ece rarn a anse
stba rhet sbet yg ·e rh å'llit . E n
omd öme n, som de i form av tjän
ena gån gen tiH den and ra.
obet yd'l·ig förä ndri ng dä·r.i, från . den
a, .ofö rber edd a sänk ning a r
spel ar min dre roll. Men avse värd
läng re tid va<rit rela tivt h·ög a,
av tjän stba Phe tsbe tyg, som und er
kerh ets tills tånd . Ett tjän s t ..
skap ar IJ ätt ett icke öns kvä rt osä:
och Tätt vi·st , m en bör hän syn
barh etsb etyg sl<call vara väl ·avv ägt
esat te även skal l kun na lit a
des·s utom taga s bli, att ·d en vä rd
omd öme .
;på tidig·a re .b etyg ssät ta<r es avg ivna
mm and e faH tjän stba reko
Det syne s öns kvä rt, att i .för
e av .tjoärust utan för som i
hets bety g ·sätt es såvä l för utöv and
g i ege n yrke sgre n tidj gar c
egen yrke sgr.e n, varv id som bety
pas, sam t att tjän stba rhet·savgi vet tjän stba rhet sbet yg må upre
nd av tjän stef örsu mm el·se
bety g skaU sätt as, däre st på gru
d av best raff ning , änd ock
upp föra nde bety get sänk ts till .följ
30 dag ar.
tjän stgö Ting stid en icke upp går 1iH
B gr.

Meddelande från främmande mariner.
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-94färdig l91G, och gör en f art aY
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Den kan medföra t re flot-

tiljer.
f
1 1
Vindictive, amiral sfartyg i_ 2:a kryssar-eskadern, med ör om 1or•
en halYflottilj av >>Fairey 3 D >>-typ . Hon är försedd med hang ar
och katapult å backen.*)
Alla dessa fartyg hm-a d·cltagit

j

läge, 925 ton i undervattensläge; bestyckning: en 75 mm. kanon,
fyra 56 cm. tuber, sex torpeder och 32 minor av förbättrad SanterHarle-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.)

r\tl anterfiotb111S ÖYllingar till

f" d'
Australiska maJrine:n ha.r en flygplankryss.a,re, A1batross, .a r 1g
i december l928. Hon har en bcsättni,n g på 450 man, v1lket ar 90
mindre än Argus: Hermes har 53l man, Furious 694, Eag'le 746 och

sjöss.

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 :a gle nio l5,2 cm. k.. och Cou-rageous sexton ll,CJ ~m. k.
(Utdrag :ur La Reyuc :Maritime, december l\L8.)

F. el. ryska Lastångarna Castor och Pollux, som äro särskilt
kraf,t igt byggcl.a, haya i Loriont omändrats till minläggare och hav a
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.a ttensbåtar 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 förbättrats.
(Utdrag ur The Kaval a111d Military Record, 1.6 januari 1929.)

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_
·
,
· .,
,
.
·t' t'lls l-1lnnat vänta å fartyg aY den11a storlek. Dc ny.a J ::t man h 1 u 1 1 . '
.'
·
t ff
garna äro avsedd1a 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. D eras forsYar mot luftanfall har blivit tillgodosett. Förutom skydd för skorst~nar och m ot,ore·r samt sinnrika c1imbild-ningsappaDater skola de for~ f~m ln~ t
värnskanone r , förutom kulsprutor, alla med nwdcrna proJeldtler, ·n lkas effekt prövades vid nyligen ;utförda expcnment Ytd Tonlon och
00

00

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

l erYattensbåten Saphir löpt~
D en nya franska m.inläggandc mH_
· T 1 1 cl-o 11 210 december. J[imtc 2 andra aY samma :Nol l
ou 01
.
-d Gr1
mat!ld-Fenaux-typ sta1Jels.attcs hon l926. DetalJerna aru: lang
m., fart 12 ,knolJ mod 1.,300 hkr., dcpl,a ccmmlt 765 ton i ÖYen~attons-

:w st alJ-0 l n

:*) Enligt 'f•aseh enb uc Jl
u~phört att föra flygplan.

o

{]n 1·
v

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; bestyckningen .utgöres av fyra l3 cm. ka·noncr, tYå mindre luftvärnskanoner och sex 53 cm. torpedtuber; farten är 33 knop. Dc äro y[isentliget!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 tripodmast och 3 små sko r stm1:ar.
(Utdrag ur Il~lTI11pshiro Tclegraph and Post, 18 janmll'i Fl2\l _)

00

00

I-'·r·
'ef!'oflottcn l929 har VindictiYc'
~ 1 ~o

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·k tionsradie
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p å 4,500' Yid 14 knop, f em 12,7 cm . kanoner och sex 53.3 cm. t orpedtuber 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 å ren och äro för närva-

InnehåU

rande i stånd till aktiv tjänst.
De ä ro: de två kryssarna Hamidieh och Medjidieh, jagarna Perk
I Sho'fket och B crk I ,S.atl"et samt torpcdbått:una S.umsoun, Bassr a
och T ashoz.
Dessutom t1onle ist.åndsättamlet av slagkryssaren Yavouz (f. d .
Goebcn) komma att avslut,as umler lr,ppet a,· :1929.
Oakt at dc aJlv.arliga skador , som ch,tta fartyg ~~clengit s.ig under krigets ].opp och uneler den l ånga tid det varit avrustat, utgör
det dock pfte r repar ation, ·utförd gemensamt nv fem franska varv,
det kraftig.asto fartyget ino m. främre Or·ie nten.
Den grupp nya fartyg, sotrt n~edg i vor ett följdriktigt utnyttjande
av Yavouz, har börjat bildas i jLmi 1928 gonorrr ankomstm1 till Stamboul av två 600-ton s underva,ttonsbåtar.
N ämncla gnrpp kommer att kmnplotteras n1ed 4 j.a,gare, 6 undervattensb åtar och 6 underv;vt,t e,n sbåtja,gare; programmet för dess a
fartygs bygg.amk sl"all granskas av fl ot.tl-;:onslruktörer från oli.k:1

' Utdrag· ur

",.-ar·J·I1st
~>L <
nb e n upp ra··tt· acl 1·ttteraturförkckn ing .

östersj öpo Ii tik.
Någl'~ ..

tankar om Gotl.ands fö r svarsproblcm. :Major IIj. Falk. Vårt
for svar n :r 4, 28. Förf. fr.amhålle r att tyngdpunkten i vårt
's trat. läge förfl yttats från ö v re N orrltand t ,i Jl södra och mell.
Sverige. Redan genom sitt läge har sålunda Go tla.nd fått ökad
hetydels-e, var.till km11mer öns lämplighet som ba s iör luftstr·i d.skraf:er. >>Få.rösnnd .å tnjuten>, siiJg'•e r föd. >>elen tvi'felaktig.a äran
.a tt 1 ett östersjökrig utgöm don mest begärliga marinba'S. för
var s försva~ r stan];<a la,n tstridskrafter 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. rulso r att
Jmlltarbofälhava nm bör i avseondo på krigsfö rb er edelser och vid
mobilisering .h a va bef äl även över mar:ina försvarsanstalter och
f?_r sv~ r sa nordni.ng.a r på G othw.d .
K onsekve nsern a i öYrigt för
SJostnd.skr.aHe nUl'S vi(]J,omm :JJl{k av öns öka·dc st rategisk a betydelse beröras icke .

l ände r.
Ett anslag på 25 m.i llionor turkiska pund (omkr . .4G mi1l. kr.:l
ha·r för någ·ra m:ån1ader so.d.an a.m ·isats av nationalförsamlingen i Angora. 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 p å :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 tlllhätra Marindep,ar tetmente.t, på el en onda perso.n al, som är avsedel att

åtskilliga maritima och krigsveten ..
skapliga tidskrifter.

Internationell rätt.
Fr·e edom of the .~oas.
~
s·Jr I'T
::1.er b er t IJ:;,usse.
l l\c
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·.

effektivt kämpa till sjöss.
(Utdrag ur La Hov uo Maritime, decomber :1928.)
Den

fran.sk"engelsk.a »flottkomprom iss0n>>.
Kapten E. J3iörkluntd.
Vårt FörsYar n :r 4, 28. En översikt lig och kLar gör ande fram stä llnin g av den 1111arina rustningsbegränsningsfrågans l äge cf-
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ter \Vashington-övercnskommelsen och de magra resultat som
därefter vunnits'.
The peace paet and the navy. ltedwktionell. The ~.avy, okt. 28, "·
275. Fredsfördraget .k an icke tolkas så att flotta.n s 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 'o ch föt• övrigt blott _anvisn~n~ar .
Sjöstydccbofälhavaren bör utöva den dit,ekta operatlVa leclmngen. Artikeln utmynna,r i orden: >>Tf11st the man on the spat or
take him away>>.
.
Demokrati och regeringsm3Jkt. Advokat Tom Forssner. Svensk Tldskrift 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 vida re förberedelserna för knge~,
sjöstyrkcbcfälhavarens och hans stabs är förberedelserna för stnd-cn. U ndcr striden är amir.alen1s >>st.ah >> i främsta rumm~t farty@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 kryssare, vilkas värdo dock i hög grad neutraliseras a v engelska flygplankryssa,r e.
. .
Italien utvidgar jSin flotta oberörd av pohbslm '-liskussioncJ". Dess lO,OOO ton kryssare väntas bli dc starkaste 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. Framhålles 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-n ds alltmer ledande ställning på det teknislm området
komnuer att nödvändiggör'a en ändring i Frankrikes byggnadspolitik 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 .a rme fram'hål1cs, att clcnn.as effektivitet avsevärt minsl;;.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 erb ert 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.p cn wbbar 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-a de 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.
K ungsholm - 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 plllnläggningen <av offeu.siYa sjökrigs- cch flygföretag h:tva tillgång till
tillförlitlig>L väde-r leksuppgifter betr. för såväl den tid företaget beräknas räcka som för de platser och områden, som skob
bef·a ras. Med hjälp av m eteorologien har det nwnora blivit möjligt 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 bcskrivn~ng av don dynamiska meteorologien samt sluta r med att
framclra,g.a exempel från sjökrigshistoricn, där en efter moderna
förhållanden ordnad väderleik stjiinst sa nnolikt skulle haft en avsevärd inverkan på sjökrigsföringcn.
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Min tjänst.
Ernes1n Siminn. 1\ i
Yistn 1\faritti -rn:l. :juli-a ug. :l92S. f' id. 80 . Viid. liimn<tr bl. "· !'I l
<lct.-tl_j(' rnd r·c.dogiirelsc övN en itr 1027 i niirh cten av Floren ,
byg-g·d Ya tte•nbe·h ållarf' fiir pro1· nwd min o r m. m. ;:a mt- d.c ns an ,
För :lit gi,·a ('!1 up p
m:1 ~ a1wiindning U11{1cr o li ka fijrlJ å ll an{kn.
].ntt-ning om l~f',hnllar(• n s s1ol'lc]; knn niimnn s. :dl <l<·nsntnm:l '

\'nt;1 0 nb t•,h !l llare, 1yp Elia, för prov med minor.

l1ö:jd iir

;,n

111.

oc h diam eiN Hl :1wl('r.
U-batstjiin~t.

~[i,kerhets- och bärgningsanordninga r fö t' l lllclt' n' :Xtte,n~håtar. lli v isl '
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·.inen s m1 .slag~ii skanden för .år 1929. Artikel ·1
erh:ju.ckr in1ircsse och klarlä gg-n elen amerikanska s, akk un~k :l·
pens 8 t.å ndpulllld. bdriifhm(le probkmct an;.?:. säkc rhdsano rdm n )'
ar å ub åtar sn mt möjliglwkrn n a1t biirga. <'n föro lyckau ubå1.
Tlw f ntun • of tlw Subma rin e•. Comnl ~ JH.Ir-r .kps on . ~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 <
ti d1n krig.
Undt' n· e~ttc'nshåt.nrna s 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 ninga r. ('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\ dik c ]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('na s1c u ll
olyckorna.
.lämför :tdikel i s nn,n1n h ;ifk a\· lt i,·ist :l i-'l >~ r i t lima . ''· l
1 r. s i<l. 32 .
Flygtj;lu~t.
1

Betrnldcl se r Ön'r »kriget i ]nftem>. Capita no di Va scc'l io G. \ ',1 i _i.
HLmd uml errul> rl·
J{i,·ista f.Ltrit ti ma , juli- a ug. Hl2&, s id. :~ .
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 va )cns l ~ g· och <kssa.s :1 n dlnd n i1;g - l<' lygvapn!'t i sjökr i g<' l
- OU0nsiv luftkrigförin g ·- D c·\ kem iska luftkr;.;2;d.
1
A dl'm-onstrati.on at Brough. Anopl:liW n: r 21. ~i<l. 73? . l1 cskr i v n · P:
a\' to rped.fl ygplanf'·n Dnrl o. 'R ipo n. D e n s ist nri1nnd a typPn ii r
1
11nd <' r tilhcrkning ff}r >> th<' t <ll'J "'do fi ig ht s llf th" Ilcct air ar l• ·

1

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 komma n de .k ri g (so m utmy nn a r i e n k a 1np
JTldl a n g ula oc.h vita ra sen) red ogörc·s f ö 1· krigseda rc nhete rna.
Här vid. påpe lms faran <tV att fiir myck,c t 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·a s ,1\· Yiirl d si, ri gcts Hir domar. t;l' ett 'komnnand c krig kaJ IS'kf' -i n te komutN att g:"1 t iii
p å fullt s amm a s[itt.
Beträffa nd'c flyg et p å pck:n J:ci rfattarc'n d et tvive lak tiga viHtlct av dc klumpiga , l å ngs<~ m gii.c:"dr, nattbombplancn. IIa11 vän de r s ig vi dare mot dd r e na jaktfl yg pl~,u ek; ö\·c rskattning f ör att.
slutligen f r amhåll a b etyd e l sen <t\' det lättruanövre rlntr a med stor
h a:t ighet fön:eddn clagiJombpLn d (lii tl bombplan) samt det s.
k. »general-p urp oses >> -pla.nct. EHl·r e n gra,nskn ing av motstl'tn dar-P ns sa .nnolik a t;ill viigugåug ssä tt i det förut.secldA krigs:falll'l
framhå lb3. att följande :!'lygplantype r äro unskvärdH : l) ett !>pa ningsfl ygplan »scou t » m e d e n ha st~g het :t\· min st 200 mil os pr
t,i.mnw möjligen f örsedd m ed kul s pru tor 111<'<11 h elst utan och ul ru s•tad med kanwra med -automatisk frarn,kallnings appantt. Dr,tl n a ty}) s.kulll' all\"ändas d e 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 s kn luitv:ll•rn sii' L' h<: r Atlg.t:st 1\):2:--.. ~ö l iij lua u{, ~- TopsÖL\- ,Jc tt 1-t<.xJ,o gi) rc··L-<· fiir c.n.ge lsk:t
D . T. ~- sPpL s id. :3/G--.:)l)(l_
se-n.
luftförsnt rsii \·.rtiu gar dt'll 13--W nug. (ä ndan1 ~Jl. siik e rhdslJr' sUint Ovmdsrr, .s t yrk d ö r de l mi 11g. u tf ii t'>llld t' . prc,,; ~ k 0111 nH·Jd n n •r.)
ni.ngarna a\·sågv icke atL prö n; ('Hekti,·ilelt·l t :t•: Londons luft för snr r. uta n ht tntd 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 ilj N·) fr :111 f'riyillig n. 1uflkftt'e n (The• _\ uxilint·;: J\ i r
E orcr).

·Försvaret.
C. (k Cll <clll!Jti (a uf. infii t· l\.. O. S .).
Krigsmalde ns högsla lcdJrtiug.
T. i S. n:r tl/ ~8. Hi co;turik lll c'Cl bc:lysan.de kolllllll'•Jll a~· c r ÖH'r
över styrelsef r åg an 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. Fr amltiU\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 rege n n ,•.'
·' l ·a·c: 11 oo·e I\.Tonung·en ä r IL B. Reg :s .a nsvar f öt· kng ets ho g" l .
en, s.a.
·
lednino· medför emellertid, att den högsta såYäl lant- som ~.l' '
militä~a sakkun skap en bör fi nn as rott tillgå dels inom. re12. ·
egen krets, dels till dess omedelb ara föd ognndf' inom vederbi
rande dc.p artement, va r s myndighe te r - förutom d cp <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 spekt ör''''
fö r marinen s fl ygvapen.

Tysk marin-politik.

Hnn~lseltau in allen Marine n (DeutschlaJHJ). J\lhrin e Run'-lschan, h>il' l.
1.2. Bcskr·iYning över det t yska pansm·fart ygct Ersaiz Prc uss:'JI.
Rundsch a u in allen Marine n (Deutschl an;l). Marine H_um1~cha u, h nl '
12. Försvarsn1jnistcr Groencrs ta l i tyska riksetagen n1cd a 1
ledming av en socialde mokrati sk moiion om im,Hi11andc nY n
{lan be,slutat pansarfartygsl1yg gc .
G. framlade för s t på e tt ÖYCr3l,ådligi sätl dt~ f'y JIPUllkl:r, SO J 1
ber~ittig.a ett utbygga nde aY tyska nHu"illcn i. d{'Jl ut~tracknt n ·!·
V ersaillestraktatoo rocdgive1·. De sa nnolikas.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 n outralitct. H är vtidlag spelar handdssJofartcns skycld .u.lde i Ostorsjön stor roll.
Som beYis på h n'r Jnan h eclo
mer denna fråg a i England auförde tal. följande suts. u:· NaY ::l
.litnry Rccord: » En väl a npassad och slngfardtg ·t y' '
an d Ml '
f l
D 11
..
flotta är nödvändig för säkerstiill a ndet av Europas re{ ».
1
cmc,t nvYi sadc tal. möjl igheten, ntt mrll fl ollan - - "i"H.lan d en t l
mätts i frcclstraklatcn - kunna sp är ra ö stnsjön Jllot n ågo n .'
större sjömakterna. Slutli gen redog jorde tal. i .stora drag l«r
fartyget egenskaper samt dc str at. 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 Rundsch a u, häft. 10. Artil,clu utgöres •tV inleclni il!!.
kap~tlet av -en nyss utlmmmen bok med ovanståe.nde titel. Ar tl-

105keln Jäm nar e n ö v;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.ilka 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 kl art
för sig, Yilka fc.l som från icke mil i l är sida h iclrag1 t till krigets för TySikl ancl så olycld iga ntgå11g.
Vad beträffar tyska flottan söker förf. göra gällande, att
man före kriget iignnt d en organi s>1.t oriska och tC<lmiska utvecklingen för sto1· uppmärksamhet p å bekostnad ay {]en strategisk a
Yctenskapcn . D c bästa »huYuden a » sysselsattes ;Iwcl mganisaio·
risk•a och teikniska upp gifter. 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. R ecension. N. M. R. n:r 47/28, sid. 746. R ecension .av fj ärd.o del e n
av »Kaval operations» av Sir Henry Ncwbolt, omfattande tiden
j,u;ni 1D1G-april 1917. R ecensione n fr amhåller bl. a. att belys·ande l'arto.r visa 11håtkrigcts cffi'Jd,i vitet och att motåtgärde rna mot ubåtkriget ingående behandlas ävensom sv årighcterm1
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;
d en visade blott att ett sto rt sänc:;kil t u trust at sk epp med en v ~il
tränad besättning endast förrnådde l1:'llhl ubåten ifrån sig fö r att
själv kmma undkomma. Ins8tsen Yar s~t·o r både mC{l avsee nde
på folk och materiel, men dc t yska ubåtsvarvens produktion kunde ej h ållas n e re g.enom en och tnllutn siillsy nt framgång för
Q-håtama .
En beJysaalie s kildring av sY~tri ghcte rna att ja ga dc t yska
ubåtarn a hösten :19.16 f1te rgi vcs.

