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Arsberättelse i artilleri och handvapen 
för år 1920. 

AY!!:in•n Yid Eungl. ödogsmannn sällskapds snmuwntdiclc• 

rkn j'2 .innucni l9'2l aY il'rlamoten H. I-indbrrg. 

De kraftigaste stridsmedel mot knslfästningar, vilka för 
när;:arande och tills vidare stå elen från sjösidan anfallande 
ti ll buds, utgöras otvivelaktigt av slagskepp, slagkryssare och 
m ed grova pjäser bestyckade monitorer. För att få ett be
gr epp om vad sålunda numera måste ford ras av kraftutveck
ling från i land uppställ t, fö r kustskydd avsett, svårt artilleri 
vid strid mol ovannämnda slag av artillerifartyg, torde böra 
omnämnas dc senaste erfarenhetsrönen beträffande artilleri 
och p ansarskydel på de största och modernaste av dessa far
tygstyper. 

I. Svårt fartygsartille1·i. 

Beträfianclc åsikterna om. lämpligaste kalibern för svårt 
artilleri ombord å slagfartyg synas utomlands två skilda me
ningar velat göra sig gällande. Den ena har utgått från att 
eldhastigheten hos detta artilleri måste tillgodoses till och 
Ined i någon mån på bekostnad av projektilvilden. För att 
på tidsenheten bliva i stånd att avgiva största m.öjliga antal 
skott borde följaktligen slagfartygen föra ett stort anlal hastigt 
skju tand e kanoner av kaliber, som giver tillräcklig träff
säkerhet och effekt på rimliga skjutavstånd. Ett farlyg med 

Tidskrift ·i Sjöväsendet. !l 
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exempelvis 10 st. 3ö cm. k. borde enligl denna princip oeh 

under i övrigt likartade förhållanden, artil leritaktiskt sett , 

vara överlägset ett heslyckat med 8 sl. 45 cm. k. Såsom 

stöd för dessa åsikter visar man på erfarenheterna från Ska

gerackslagel, uneler vilket den hastiga eldgivningen och <len 

väl utförda eldledningen å de tyska slagkryssarna på kort lid 

ödelade tre engelsk-J slagkryssare . S~irskilt framhålles d~ir

vid, att elden från de 1 O st. 28 cm. k. å "Seydlitz" och dc 

R sl. 30, .. cm. k. å "Dcrfl'lingcr" varit verkningsfull och all

dcles överväldigat dc slagluyssare, vilka h levo utsatta för 

densamma. Faktisld lw n de eldh astigheten hos "DerJl'lingcrs" 

30,, cm . k. uppdrivas till 2 skott pr pjäs och minut. Under 

skjutning växelvis från de håcla kanonerna i dc svåra Lorncn 

borde följaktligen skotlen ( salvorna ) kunna följa varandra 

med 15 sekunders mellantid. Under slaget lyckades kryssa

ren med sitt svåra artilleri tidvis avgi...-a salvor var 20. sc

ku n d , vi l kel i sann i ng vittna r om hög l uppdriven eldgivnings

lÖnnåga. Vidare betonas, a lt dc tyska 30,, cm. k., tack vare 

hland annal att dessa pjäsers projektiler hade den jämförel

sevis låga vikten av 385 (390) kg., uneler skagerackslaget 

vid vissa Linfällen uppnådde clubhell så slor eldhastighet som 

del engelsl<a svåra artilleriet av 3-±,,. cm. och större kaliber . 

Emellerlicl nödgas de, som förfäkta betydelsen av ökad eld

hastighet, erl<änna, att oyannämnda 28 cm. och 30,, cm. J;. 

ingalunda äro cfJektiva på dc längsta stridsavstånd, med 

vilka man numera måslc räkna. En hänvisning på att de 

lyska 30,, cm. k. voro i stånd att utsträcka sin eld upp till 

lR,OOO m. saknar betydelse, då del numera är känt, att dc 

tyska slsgkryssarna under skagerackslaget fingo uthärda en 

besvärande eld . från sina molståndare på avstånd överstigan

d c 18,000 m. Detta avstånd var nämligen vid denna Lidpunkt 

del största, }Jå vilket nämnda fartygs 30,., cm. k. kunde upp

taga e ldstrid . 

Den riktning, som gör gällande, att grov kaliber och 

därjämte stor projektilvikt alltjämt äro utslagsgivande i nu

Lid a artilleristrider till sjöss, hänvisar ~iven l edes till lärdo-
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m arna från Skagcrackslaget och förklarar, alt orsaken till 

att dc engelska svåra pjäserna ej kommo Lill sin rätt under 

näm nda slag får sökas i den om.s länd ighclen, atl dessa p j ä

sers 34-, , cm. och 38 cm. projektiler ej hade modern kon

struldion. ' Sålunda voro ifrågavarande projektiler ej tillräck

ligt pansarbryLandc och gå vo ej häller den spr~ingverkan, som 

numera måste fordras . Hade nämnda projektiler varit lids

enliga, påstår man, skulle säkerligen ej en enda av dc tyska 

~.lagkryss.arna hava nåll hamn, trols deras om stor h å llfasthel 

icke minst mot arlillcric ld vittnande byggnadssätt. Em el

lertid gör man måh~inda orätt. i alt. alltför m ycket under

känn a den projektilvcrkan, som från engelsk sida lippnåd

dcs m ed del svåra artilleriet under SlwgcrakslageL Man ycl 

ju numera, at:L de tyska slagkryssarna bl.cvo svårt h ä rjade 

av s~irsl<ill 38 cm. l<anoncrnas eld. Så t. ex. erhöll "Dcrll'

lingcr" av ;-38 cm. projektil er hland annat följande SYåra 

lrätl'skador: 

en 38 cm. projektil genomslog 3. 30,., cm. tornet, krc

Ycr ade inom detsamrna och antände krutladdningarna clä.r

s tädes; c:lden spred sig till underliggande langningsrum och 

krutdurk; betjäningen dödades utom 5 man av langnings

mamkapel; ar l i l le ricen t r a l en gasfylldes til.l följ d av denna 

l r ä fl'; 

en 38 cm. projektil genomslog torntaket I)å 4. 30 c ' , , 111. 

tornl'l, kreverade i torne t och dödade hetjäningen utom J 

m an av langningsmanskapet ; 

en HR cm . projei<Lil träfl'adc striclstornet, dock ulan alt 

genombryta pansaret; 

ett flertal 38 cm. projektiler Lr~itl'ade l<asemalter, medcl

s.vår IJcstyekning och övriga delar av fartyget och medförde 

fruklansvärd förödelse. 

Inalles hade kryssaren erhållit omkring 20 lrä!l'ar a\' 

SYåra projeldiler, av vilka de flesta voro från :18 cm. kano

ner; gördelpansaret lärcr h :cwa varit genomslaget. AU 

fartyget räddades berodde på skickligt ulförd havcritjänst. 

Slagk ryssarcn "Liitzow" blev som bekant så svårt skadad 

.iämv~il av artille ri eld , att den måsle övergivas, varefter far-
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tyget sjönk på hemfänlen från s iageL 

ett dussin tr~iflar av sv~11·a projektiler. 

"Seydlitz" erhöll mins t 

De vitala delarna p~1 

d e tyska slagkryssarna, möjligen med undantag för "Liit

zo,y", hlevo dock oskadade, tack vare starkt pansarskydeL 

Att e n gelsm~inn en själva framställt anmärkningar mot <l l' 

egna projektilkonstruktionerna till svåra pjäser framgår 

emell crtirl av ell uttalande av amiral Jellicoc, varigenom 

uppl yses, atl efler skagerackslaget i engelska flottan för ka

noner aY 30, .. cm. och större kaliber blivit införd en för

bätirad projekliltyp jämte tillfredsställande brandrör. 

Y id under världskriget inlräfl'ade ar lilleristrider till sjöss 

före skagerackslaget avgick den grövre kanonkalibern i all

mänhel med segern . Här bör endast erinras om namnen 

på dc nl•dkämpacle fartygen " Emden", "~.Jo mnouth", '' Scharn

horsl .. , " Gneiscnau" och "Blli c her" . Och alltjämt gäller 

vari som blivil framh åll e t såsom fördelar, förenade med 

den gröne J.;alibern · och därmed förbunden stor proj ek

tilvik L, i förh å llande L i Il den b g re kal i.hern, nämligen, d e b 

aU <l en förra Lill följd av projektilens större belastning ginr 

ökad Lräfisannolikhel p å alla eldavstånd och särskilt d L' 

största, dels att den grövre projektilen till följd av stönT 

sprängladdning, medför viiseniligen ökad sprängverkan. 

\'ad angår slriclsavslånden till sjöss, hava dessa m1mer~1 

ökals långt utöver vad som förväntades före världskrigels ut

brott, då man· ansåg 12,000- 15,000 m. såsom längsta möj

liga a\'stånd för artillerislricl. H.edan Falklandslaget ulk~im

pacles på 14,000- 1 ti,OOO m . Amerikanska åsikter häYda, all 

vid god. sikt och med anYiinclande av skottobservationer fr ~ll1 

flygare, slagfartygen skola vara i stånd att öppna eld på iind a 

till 23,000 m. avstånd. Säkerligen får man hädanefter räkna 

med, alt fartyg med 38- 40 cm. kanoner, med moderna eld

ledningsanordningar och unrle r gynnsamma väderleksförhål

landen, kunna börja eldstrid på omkring 20,000 m. För a ll 

utvinna största eflekt av de slarkt begränsade ammunitions

förråden ombord torde dock elen avgörande arlillcrislrickn 

komma alt äga rum på 15,000- 12,000 m. ayslånd . 
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Betydelsen av alt till varje kaliber äga projektiler av stor 

vikt - tunga proj ektiler - har man länge insett. Försöks

skjutningar, utförda i Tyskland före senaste kriget, med 30,, 

cm. kanoner samt m ed växlande projektilvikter och utgångs

hastigheter hava sålunda givit i nedanstående tabeller I och 

II angivna r esultat: 

l 
l 

p 

k o· o' 

:270 

405 

540 

p 

k g. 

:2 70 

5 40 

5-JO 

Vo 

m j s ek. 

l 
1,060 

tl66 

750 

6,000 

l m. 

l 

l Ii;) l 

l 
59 G 
561 

30,s cm. projektiler. 

Tabell I. 

?;" eds lagsvinkel p å 

6,000 

l 
0,000 

m. m. 

go G' 7° S' 

8° -!6' 7° 35' 

4° 28' 8° 18' 

Tabell II. 

8luthastighet 
l' i m jsek. pa, 

9,000 

l 
12,000 115,000 1~ 

m . m. 1 m. , 

l 
l 

471 366 308 

488 407 ö fl l l 
48fi 423 ;)77 

l 
1:2,000 

l 
15,000 

m. m. 

1-!0 23' 24° 58' 

14° 29' 21° 53' 

14° 29' 21° 7' 

f " a i 
d 

t .. enom rangnmgs ormag 
mm. mot KO-plåt vi 

vi nkelrätt anslag 

6,000 

l 
D,OOO 

l 
12,000 115, 

m . m. m. 
000 

m. 

l 
;)48 

l 
22!) 

"~2!) H22 

'ol c38 092 

160 

249 

322 

l 

2 

:2 

25 

01 

74 

l 
l 

Man ser av tabell II vilka gynnsamma värden på slut

hastighet, som uppnådeles på de största skjutavstånden med 

elen tyngsta proj ektilen. Därmed följde även synnerligen god 

pansarbrytningsförmåga och flack kulbana. 

I Tyskland gav man emellertid även stor utgångshastighet 

åt projektil erna. Sålunda uppgives 30,, cm. k. L / 50 hava 

haft Vo = 915 - ~l-1-0 m ./ sck vid P = 385 kg. 
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Av intresse kan jämv~il vara att jämföra den tyska 30 ,, 

cm. k. L / 50 med den engelska 34," cm. Je L / 45. Enligt tyska 

uppgifter besitta de båda kanontyperna följande egenskaper: 

30,5 cm. k L /iSO 34,:3 cm . k L /45 

p = 385 ko· · b • Vo - 915 m. jsek. Il p - 567 kg; Vo - ö68 m. i.sek. 

Av- Eldhas t. : l,so-:2 slwtt,min. 
stand 

Slut- Genom· 

l 
Eld hast.: 1.5 skottjmin. 

l Slut- Genom-
~ed-
slags- hastig- sl>tr Trä f ~e el-

~- 1 slags-
hastig- slå r 'T'räff-

vinkel 11 d pansar proc vinkel 
het pansar proc. 

m .jsek. mm. m ,' sek. mm. 
m. 

' 

li ,OOO 3.) 21i' 606 J]() 58. a o :25' 61:2 MlO ,-,3.25 

9,000 70 24' 490 307 18, 60 ;Jij ' 505 374 :2:.!,:]~ 

12,000 u o 06' 408 ;2;)6 

15,0001 21° 08' 34G 187 

18 0001 3:P :2.{' BIO l 170 

7,:3 
l 

11 ° 87' 
JSO :21J' 

~ 

) Ö.2i 

8 i 21i 0 ·13' l l ,4 

42:2 238 
365 204 

207 

?11an fin ner av uppgifterna i tabellen, alt den tyska ka

nonen var ungefärligen jämnställd med den engelska p å 

12,000 m. skj utsavstånd. överlägsenheten hos den engelsk a 

pjäsen framträder däremot tydligt på de största avstånden 

upp till 18,000 m. Av allt att döma äro således för svårt ar

tillm·i grov kaliber i förening med stor projektil vikt allt forl

farande ofrånkomliga villkor för vinnande av överlägsenhel 

vid strid vare sig mellan artillerifartyg eller mellan kustar

tilleri och artillerifartyg. Givetvis förutsättes alt tillfredssläl 

lancle utgångshastighet utlages ur pjäserna. För alt erhålla 

full eJiekt av dylikt artilleri hör även eldhastighe lcn hållas 

uppe, viikel kan vinnas genom särskilda anordningar och 

speciellt genom lämplig konstruktion av bakladdningsrne

kanismerna. 

Det blir emellertid nödvändigt att för artillerifartygen 

hädanefter ytterligare öka deplacementet, så att rum kan om

bord beredas för tillräckligt antal svåra kanoner. Man måst e 

nämligen uppväga olägenheten av minskad eldhastighet hos 

den enskilda pjäsen, vilket måhända ej kan undgås vid gröv-

8 .(18 

4 
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sta kaliber, mecl alt ställa upp elt lalrikt gro\'t artilleri, som 

ä r i stånd att avgiva den numera i:t\'en Yid sjöstrider cfler

s. träYad e masselden. 

Det har för något år seelan framhållits, all ytle rligare 

ökning av kalibern ej tills vidare YOre att fön-änta för det 

svåra artilleriel å slagfart.yg, enär bland annal den grövsta 

av clå kända kalibrar ('~0, ,, cm.) crbjöde fnlll lill6icklig såvä l 

trälförmåga som projel,l.ilverkan å ]ängsla förekommande 

stri dsavstånd. Elt närmare skiirsl(åclande av den S\'åra be

styckningen å hefi ntliga och t i Il byggnad föreslagna slagfar

tyg hos de ledande sjömakterna Lm·dc giva klarhel heträfl'ancle 

dessa frågor. 

I England, vilket enligt uppgifl e fler utrangering av ett 

fl erlat slagfarlyg, l ~ircr l<amma att äga 23 slagskepp, d~irav 

1 O av modernaste lyp och beslyckade med G- R s l. 38,, cm. 

k. (P = 8R5 kg., Vo = 700- 7(i0 m. / sck. och maximieleva

tion = 30 o) samt 13 något äldre skepp bes lyckade med 3-!, . 

cm. l<. ( P = 5(17 kg. och Vo = 780- StiR m. / sck.) jämt~ 
3 slagkryssa re med 38,, cm. k. och 3 sådana farlyg med 3-t, , 

cm. k., hår man numera frångåll elen såsom otiliräcklig an

sedda 30,,. cm. kalibern. Det upplyses, att såsom skäl härför 

jämväl blivil anfört, att eldrören till d e 60 kaliber långa pjä

serna ,·isat ben~igenhct till höjning. Engelska sjöoiTicerare 

lära emellcrlid yrka på, alt man för framtiden bör övercrå Lill 
• b 

mmsl -J.O cm. kalib er för svårt artilleri. 

Planerna för ny slagskeppstyp påslås Yara ularbetade 

men hemlighå llas av amiralitetet ; någon J,opia av Hood blir 

nog ej denna nya typ. 

Andra åsikter i England göra g~lllandc att flygvapnet 

kommer alt i framticlen utvecklas på sådant s~ilt, atl alla 

krigsfartyg böra hyggas för dylming. I M: typen av u-båtar 

har England redan visat, att u-båtar kunna bära svårt arlil

l ~ri (30, , cm. k.). Kanontornel på denna typ är emellertid 

~J vridbart, utan riktas J,anoncn genom rörelsen hos själva 
fartygeL 

I Nordamerikas Förenta Staler har man numera vid ny

byggnadsprogrammel för slagfartyg övergått till -1-0," cm. ka-
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libern och därvid på en gång uttagit eldrörslängelen till 50 

kaliber. Projektilvikten uppgives vara 950- 952 kg. och 

energicn Yicl pjäsens mynning 35,GOO mt. På 12 slagskepp a' 

modernaste typ, av vilka möjligen två äro färdigställda, skall 

det sYåra artilleriet beslå av 12 st. 40,, cm. k. i tripcltorn . 

Det fortsalta slagskeppsbygget blir dock beroende av utveck

lingen i fråga om slagfarlygens konstruktion. Dessutom torde 

U. S. A. fortfarande behålla i tjänst l1 slagskepp bestyckade 

med 35,, cm. k.; fi slagkryssare med huvudbestyckning av K 

st. -!O,. cm. k. äro under byggnad. 
. =\ven Japan öl,ar numera sin flotta med dc slörsta arlil

leriJartyg. De nya japanska slagskeppen skola föra 8 sl. -!0 , 

cm. k. och slagkryssarna, egendomligt nog, 12 st. 40 ," cm. k. 

Inalles omfattar byggnadsprogrammet 8 slagskepp och 8 slag

kryssare av typer, vilka torde kunna upptaga hivlan med d e 

ovannämnda amerikanska. 
I Frankrike och Italien lärcr man däremot för närva

rande förhålla sig avvaktande i fråga o1n byggandet av ar

tillerifartyg av största och kraftigaste typ. 
Unclersölmingen angående bestyckningen å moderna ar

tillerifartyg bör ~ivcn omfa tta några av dc 16- 18 st. större m o

nitorer, i storlek väx lande mellan 6,000 och 8,000 ton, vilka 

under världskrigel byggdes av England. Man finner då, atl elen 

grövsta kaliber, som hittills framställts för fartygsartilleri , 

tagits i anspråk för dessa fartyg, vilka tillkomma för att an

vändas mot kustbef~islningarna vid Dardancllerna och i 

Flandern. 2 monitorer av "Lord Clive"-klasscn lära nämligen 

förl var sin -t5,, cm. k. L / 40 (P > 1,000 ? kg., skottvidd Yid 

-±5 ° elevation = 40,000 m. ). Verkan av denna pjäs uppgiw~ 

såsom sär:,;kilt kraftig. övriga -t monito rer av denna Jdass 

Yoro vardera heslyckade merl 2 st. 30,, cm. k. Å Brebusklas

sens monitorer ( 4 st.) v oro u p p ställda 2 st. 38 cm. k. Bred

den på dessa fartyg uppgick till omkring 27 m. och längel en 

till omkring 100 m.; friborden voro 3- 5 m. höga. 
Ovan lämnade korta redogörelse över nu förckommand l' 

sv.irl artilleri ombord i artillerifartyg, giver sålunda virl han-
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den, alt -!0,, cm. kalibern för närYarandc synes bilda gräns 

för den kaliberstegring, vilken hittills oavbrutet ägt rum å 

slagfartyg. Huruvida detta förhållande skall bliva lJcstån

dande för framtiden är ej möjligt att nu förutsäga. Den på 

"Lord Clivc" införd a förut omtalade 45,, cm. kanonen varslar 

sålunda om ytterligare knliberökning, möjligen för moni

torers svåra ar lill cri. 

[T . Pansarskydd å artillerifartyg . 

l\lcd ayseendc å pansarskyddet för artillerifartyg hava de 

efler Skager~ckslaget förflutna årens utveckling inom de le

dand e marinerna medfört betydande framsteg. Huruvida ens 

und er för genomslagning gynnsamma anslagsvinklar 40,. cm. 

kanonens projektiler kunna bryta vertikalt pansar av nu

mera förekommande tj oc kl ek på dc slörsta stridsavslånden 

måsle ställas i tvivelsmål. Yisserligen uppgives ncdslaus

vinkeln för den amerikanska 3.),, cm. k. L / 50 på 21,000 :11 • 

vara endast 2G o , och torde för 40,, cm. k. L / 50 på samma 

aYslånd vara ännu mindre, men bortsett härifrån bliva un

der strid anslagsvinklarna mot pansar högst växlande, däri

genom at l vinklarna mellan skottriktningarna och farlygens 

p~u1sa.rytor undergå s lo ra variationer. Och redan 60 o anslags

vmkel nedsätter projektil ens genombrytningsförmåga högst 
väsentligl. ~ 

I England var man efter Skagerackslaget slarld impo

nerad av de 5 tyska slagkry~.sarnas utomorcl en lliga mol

ståndsförrnåga mot artillerield. Tyskarna själva framhålla 

ävenledes, alt ingen hade väntat, all deras fartyg skulle ut

härda så många trälTar ay svåra projektiler, och dock hade 

cl e kämpat mot G slagkryssare samt 4 slagskepp av engelska 

Qnccn . Elizabelh-klasscn. Men även de tyska slagskeppen 

hade visat sig utmärkt bestå eldprovet. Samtliga 13 slag

skepp hade molstått elden från de iivcrhigsna engelska slag

skeppen. 
!\'Ian bar i England myekel kriliseral lord Fishers åsikter 

att inskriink1 på pansarskyddet lill fönnån för gro\· kaliber 
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och hög fart. Sålunda lärcr å vissa av dc engelska fartyg , 
vilka dellago i nyssnämnda sjöslag, det vertikala pansarets 
tjocklek ej uppgått till mera än 229 mm. mot tyskarnas 
280- 300 mm. Ny synes emellertid en omsvängning ägt rum 
beträffande meningarna om hehovet av starkt pansarskydcl , 
och lärer del till och med gått så långt, att o1Iicerarc fr ån 
:'>Iaval Stan· Ycl at göra gällande, atl fordran på fart för slag 
farty g hör stå tillbaka för de oavvisliga kraven ]Jå svårt ar
tilleri och pansarskydeL Att pansarfrågan just nu är aktuell 
i England kan man förstå av att därslädes beviljats ett ansla g 
om J 00,000 pund för år 1920 att användas för skjutförsöks 
ansliillandc m. m. till utrönande av lämpligt pansarskydd . 

Såsom prov på moderna pansaranordningar kan beträf
fande England meddelas bepansringen å slagkryssaren Hood . 
Fasta tornpansaret är 305 mm. och de rörliga tornens pansar 
3H l -27B nun.; stridstornet har 27~)-22H mm . pansarskydeL 
Däckspansaret ä1· fördel at p å tre däck sålunda: skanscbt·l, 
51 mm. , övre däck midskepps horisonlelt pansar 38 nm1. ocl. 
lutande 51 mm. - durkarna skyddas av 76 mm. pansar - : 
undre däckels pansar är 25- 7() mm. Sidpansaret är midskepp s 
305 mm. samt förut 152-127 mm. ocl1 akterut 152 mm. Där 
ovanför vidtager ett gördelpansar om 17 8 mm., sträckanek 
sig till övre däck; över detta är behigel ctl pansarbälte on! 
127 mm. Sidpansarel är lutande. Pansarskyddet å Hood 
lärer vara jämförbart med Queen Elizabeths. 

Emellertid fall er genast i ögonen vilket förlr~ttrligl m ål 
för kasteld denna moderna kryssare er h j u der på grund av de 
svaga pansardäcken och fartygets stora längd av ej mindre 
~in 247 m. och hredrl om nära 32 m . Däckspansaret s~iges fiir 
Hood ursprungligen hava beräknats ~tnnu svagare och öka
des till nuvarande dimensioner först på grund av erfarenhe
tenut från SJ,agerackslaget. _De i kriget använda engelsl\a 
monitorerna hade även otillräckligt däcksskycld, som utgjorde 
100- 150 mm. för lutande pansardäck och 50 mm. för hori
sontclt sådant samt 37 mm. för övriga däck. 
Under byggnad varande stora amerikanska slagfartyg lära 
komma att förses med starkare pansar än något förut ]Je-
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fintligt fartyg; särskilt torde torn- och durkbepansringen gö
r as utomordentligt motståndskraftig. Enligt tyska uppgifter 
skall således för sYåra torn avses ej mindre än 480 mm. 
pansar. 

111. Engelska och tyska eldledningssystem för fartygs
artilleri. 

I rlelta sammanhang hör även någon uppmärksamhet 
ägnas åt de eldledningssyslem, vilka under världskriget satte 
artillcriofiicerarna å de engelska och tysl(a slagfartygen i 
stånd att tack vare sinnrikt konstruerade eldledningsanord
ningar uttaga fartygsbestyckningens h ela eldkraft. 

Del av engelske amiralen Sir Percy Scott för engelska 
ilottan införda eldledningssystemet (firing direclor) kan i 
korthet karaktäriseras därav, alt de till systemet anslutna 
pj ä serna såväl r iktas som avfyras från en och samma eld
ledningscentral (märs) i fartyget. Därigenom tillgodoses den 
fordran man numera uppställer vid all eldgiYning med åt
minstone ~vårt och medelsvårt fartygsartilleri, nämligen att 
samtliga kanoners avfyrning skall u tf öras på likarlat sätt i 
förhållande till fartygets rörelser till följd av sjöhävning. 
Endast härigenom bliver det som hekant möjligt att erhålla 
Yäl samlade nedslag och undgå den spridning, som vid avfyr
ning ay varje pjäs för sig uppstår på grund av kärnlinj ens 
rörelse uneler den enskilda riktarens avfyrningsmoment. Vid 
krigets utbrott voro emellertid enelast 8 artillerifartyg för
sedda med detta eldledningssystem och i Skagerackslaget del
togo av dessa endast G. Artillerio!Iiceren å "Derillinger", kor
vetlenkapitän von Hase giver i sin bok "Die zwei weissen 
Völker" mwändningen av cletla eldledningssystem ombo.rd i 
de engelska fartygen under detta slag gott vitsord och fram 
håller, att dc engelska nedslagen kommo samtidigt och att 
fienden sköt Underbart fort med användande av centralaY
fyrning. Redan före kriget hade man i England för övrigt 
f unnit detta system giva goda skjntresultat. Så t. ex. erhöll 
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\'id en j~imförelseskjulning på ~),000 m. ~wstånd mel1<1n 

"Thunclercr", förseeld mc(] f iring dircctor, orh "Orion", ulan 

dylikt system, deL förra fartyget ej mindre ~in -n t6itrar pa 

5\J avgivn a skolt och var del senare bclyclligL överlägset 

( uppgift om detlas träfTörmåga lämnas dock icke). 

Del Ly ska c Id ledningssystemet, vi Il< et med sina särskil

du instrument: avståndsmälare och avståndsindikator, av

slåndsänclringsindil<ator, periskop med centralsikte, uppsätt

ningslclegraf med uppsätlningsklocka, nedslagsur, visarappa

ratcr, indikator för kontroll av uppsättningen vid pjäserna, 

m. fl. anordningar bringats till offentligheten i stora drag 

genom von Hases nyssnämnda arbete, saknade däremot vid 

lidpunkten för Skagerackslaget möjlighel till centralavfyr

ning. Sedermera blev dock även del lyska systemet försett 

med anordningar för elylik avfyrning på elektrisk väg. Den 

tyska instrumenteringen synes enligt samstämmiga uppgif

ter haYa varit särdeles omsorgsfullt och stabilt upprättad 

men lärer för tillsyn och vård, exempelvis ombord å "DerfT

linger", kräft ej mindre än ctl 30-tal mekaniker och elektri

ker. I skagerackslaget blev detta fartyg som bekant av ar

tillerield så svårl tilltygat, att till sisl endast clt 30,, cm. 

torn yar anslutet till cenralsiktet. 
Klart är att ombord i fartyg åt eldledningsanord n ingar

na ej kunna givas samma skydd, som vid kustbatterier, där 

eldlednings-, observations- och mätslalioner samt skjul

hordsrum kunna läggas spridela och dolda för insyn samt alla 

förbinde lseledningar kunna dragas i skydd. Därjämte möj

liggöra i land till olika platser fördelade reservanordningar 

iivergång fr ån en metod för riktelementens bestämmande till 

en annan; ombord torde man i många fall löpa risk, att 

resenmaterielen förstöres samtidigt med fartygets ordinarie 

eldleclningsanordningar. 
De tyska stereoskopiska avståndsmätarna från Zeiss lära 

giya goda mätresultat upp till 20,000 m. Enligt en tysk 

uppgift skall med Barr and Stroudmätare om l O meters 

has sannolika felet vid mätning på J 5,000 m. uppgå till 

om kring 32 m. 
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Angående den tr~iflörmåga, som uneler slrid kan för

vähtas av svårt arlillcri å slagfartyg har bliYit nnfört, att i 

Falklandslaget man beräknat a lt "Invinciblc" och "In

fl exible" på 12,000- 14,000 m. avstånd erhöll o l lräfl per 

kanon på varje tidsperiod om 75 minuter. Även finnas ut

talanden, vilka framhålla, att till och med i SkagerackslagcL 

varken det engelsl'a (Marlboroughs eldgiYning) eller (ll'l 

tyska artilleriet uppvisat den tr~i(lörmåga, som man had e 

kunnat vänla av modern bestyckning i förening med cfTektiY 

eldledningsmaterieL Hell nyligcen har dock från engelsk 

sida givits erkännande ål de tyska fartygens träfTsäkra eld

givning under nämnda slag. I förbigående kan erinras om 

aU i T~uschimaslagct, som dock utkämpades på omkring 

6,000 m. avstånd, erhölls ej högre träfl'procent än 10. De 

fysiska och psysiska faktorerna, vilka göra sig så gällande 

uneler strid, spela naturligen en slor roll även ombord i elt 

fö r verksam beskjutning utsatt farlyg. Yacl heträtTar far

tyg~artilleris träiTörmåga mot kustbefästningar kan anföras, 

att elen teore ti skt beräknade träiisannolikheten med "Queen 

Elizabeths" 38 cm. k . på vid artilleristriden om Darclanel

lerna elen 18 mars 1915 begagnat skjutavstånd av 13-15,000 

m. , enligt uppgift, utgör 01nkring ' / , % mot ett mål i stor· 

lek molsvarande en pjäsplats i land. Man kan därav sluta, 

att eldledningen vid beskjutning av mål med så ringa ut

sträckning so1n det nyssn~imncla måste utföras med utom

ordentlig noggrannhet, för att icke stora mängder sYårer

sättlig ammunition skola hliYa o!l'raclc utan Yerknn. 

l\~. Artilleri och dess skyddsanordningar å kustfäst
n i ng s sjöfront. 

:.\led kännedom om dc anfalls- och skyddsmedel, vi lka 

enligt ovan stå moderna fartyg till buds, och vilka utgöras 

av svåraste hittilldags framställda fartygskanoner samt 

1110lståndskraftigt pansarskydd, nödgas man: påyrka, alt 

ku startilleriet, som är upprättat till skydd för sådana punk-
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Ler a\' kusten, vilke~ under ·alla omsl~indigheler måste för

svaras, framför allt bliver litrustal med Eimplig :svår be

styckning för att hunna fylla denna sin huvuduppgift. \'i~

serligen kan man nog säga, att slagskeppens antal inom olika 

länder för tillfällel är nedbringat till endast clci, viikel iir 

oundg~ingligen erforderligt för lösandet av rena sjöslrid s

ltppgi(ler. J\Jen å andra sidan torde operationer mot kust

fästningar alltjämt ej låta sig med framgång utföras ltlan 

~·. Löd av slagfartyg, varför vid framticia krig även sådan a 

kraftiga farlygslyper, som i det föregående hlivi l om nä m n

da, hell vissl komma all anv~inclas vid företag mol fiend ens 

kuster. Och man vågar ej förlita sig på alt slagskeppens 

s. k. naturliga fiender: u-båtarna, minorna och luftstrid s

krafterna skola ' 'ara i slånd all så begränsa dessa fartygs 

opcralionsfrihel, a ll bestyckningen för kustförsvaret i land 

på grund härav kan inskränkas till enbart m edelsvårt ar

tilleri. 
Från tyskt och norclameril<anskl håll har tv~irlom un

d er och efter kriget kraftigt framhållits, all kustförsvaret i 

land genom modernt svår/ och särskilt svårt s. k. järnvägsar

tilleri bör Lillföras väl behövliga vapen, i slåncl alt bjuda dc 

:,:.larkaste artillerifartyg spetsen. Genom särs.J<ili det nya 

stridsmed el, som erbjudes av å järnvägslavettage uppstäl ld 

bestyckning, kan, anser man, k u stförsvaret för jämförelse

vis begränsade kostnader erhålla den art i ll cri förstärkning, 

som ulgör nödvändig komplettering till redan befintliga fast a 

försvarsanläggningar. 

Innan emellertid järnvägsartilleriels betydelse för ku st

för~waret i land närmare granskas, torde en kort redogörelse 

höra framhiggas över särsl<ill clei sjöfrontsartilleri, vilket på 

Flandriska kusten kom mi t t iii användning under vädd s

kriget. Della artill eri tillkom visserligen på kort tid för atl 

skapa en på grund a y krigsläget nödvändig kustartilleri fronl 

av ej mindre än omkring 40 km., från Hollanels gräns mot 

Belgien till Midclclkerke, men var uppställt och grupperat 

efter fullt moderna principer. Otvivelal<tigt l'an således clct 
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tyska kustartilleriet i F landern göra ::mspdl.;_ på minst lika 

stort intresse som det vid H elgalandsbukten och det turkiska 

vid Darclanellerna. 

De tyska batterierna på Flandcrns kust voro fördelade 

i tvenne grupper, den norra till försYar för kustområdet 

omkring Zccbriiggc och den södra till skydd för Ostcnde. 

Den förra omfattade 3 svåra batteri er: Kaiser lVilhelm II 

om 4 st . 30,, cm. k., Groden om 4 st. 28 cm. h aub. samt 

Hert/w om 4 st. 21 cm. k. På flyglarna, mellan och fram

för dessa batterier Iågo omkring 14 batterier bestyckade med 

medel svårt och lätt artilleri av 17 cm. och higre kaliber. Ett 

batteri för 28 cm. k. var under byggnad, ni:ir Flandern ut

rymdes; dessutom fanns ett batteri om 1 st. 38 cm. k. Ett 

antal luftförsvars- och landfrontsbatlerier kompletlcraclc ar

tillerifö rsvar e L inom Zecbriiggeområdct. 

Ostendeförsvaret utgjord es av följande svåra batterier: 

Hann aper om 4 st. 28 cm. k., Deutschland om 4 st. 38 cm. 

k., Prcussen om 11 st. 28 cm. k., Hindenburg om 4 st. 28 

cm. k. samt Tirpit::: om 4 st. 28 cm. k. jämte ytterligare ett 

antal 28 cm. k. i järnvägslavcltagc. Enligt amerikanska 

uppgifter lära inalles 16 st. av 20 befintliga 28 cm . k. varit 

monterade i järnvägslavellage, hland andra dc i batterierna 

Hannover och Preu:sscn uppsUdlda pjäserna. Förutom bat

terier för luftförsvar och för landfrontens tryggande funnos 

minst 11 medelsvåra och li-i.tta batterier av 17 cm. och higrc 

kali her. 

De svåra batterierna lågo på högst 2,000 m. avstånd 

från kuslen, s kydd ade för insyn ay d e upp till 1,000 m. breda 

och om kring 12 m. höga dynerna C över medelvattenstånd). 

Terrängen bakom dynerna är låg (omkring 3 m. över me

delvattenstånd) och flack med obetyd lig vegetation. Dessa 

svåra batterier voro följ a ktligen lågL uppsbllda och måste 

am·ända sig ·av indirekt riktning; enelast dc 4 sl. 21 cm. k. 

i batteri Hcrtha, helägna på Loppen av dynerna, kunde rik
tas direkt. 

Man fäsler sig vid a lt tyskarna endast haft ett enda 

Tidskrift i Sjöviisend~t. 10 
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kanomu·tillcri aygiYa kasleJd med anYändning av de i deL 

följande omnämnda clementladdningarna. På stora avstå nd 

erhållas ju för ÖYrigt även m ed flackbanepjäser rätt bety

dande nedslagsvinkl~r, så att verkan mot fartygsdäck möj

ligen kan påräknas. De medelsvåra batterierna (spärrbe

syckningen) voro i de flesta fall förlagda i själva dynerna ; 

dc använde i allmänhel direkt riktning. Det för avslående 

av landstigningsföretag avsedda talri ku lä ila artilleriet Y ar 

lill större delen uppställt framför lynerna. 

;\fellanrummen mellan pjäserna vore• växlande, i all

mänhet 30- 45 m.; en del svåra och medelsvåra ballerier 

hade pjäsecrna uppställda i hörnen av en romboid, vars si

dor voro 400 och 150 m. Mätstationerna voro belägna i 

dynerna; varje svårl och flera medelsvåra batterier hade 2 

dylika stationer. Kommandoplatserna hade placering mel

lan mätstationerna och, när batleriet var försett med 2 m~it

stationer, i omedelbar närhet av den ena av dessa. Alla 

dessa cldledningsplalser voro uppförda av armerad hcl011g 

med 2 m. täckningar och Yäl maskerade. Observations-

. stationerna hade upprättats så högt över havet förhållandena 

medgåvo. En del voro anordnade i översta våningarna ay 

vid kusten belägna byggnader samt i befintliga torn. 

Luftkanonbatierierena (största elevation för 8 cm. lJ.;. 

var 70 o) hade i allmänhet placerats tillbakadraget bakom 

dynerna; även kulsprutor användes i stor utslräclming för 

luftförsvaret, i det varje m edelsvårt och svårt batteri i r egel 

hade 2 eller flera kulsprutor till försvar mot flygare. En 

del kulsprutor voro uppställda på taken till förläggnings

baracker och andra byggnader. Luflartillcriet var synner

ligen behövligt, enär de engelska flygarna utvecklade ener

gisk yerksamhet i Flandern, dels för skottobscenration vid 

artillerifartygens beskj ulning av försvarsanläggningarna, 

dels genom bombkastning. 

De pjäser av det talrika artilleriet, vilka voro moderna 

eller försedd amed lavettage medgivande tagandel av hög 

elevation, uppnådde stora skottvidder. Sålunda uppgivas 

svårt haubitsbatteri i Flandern. Möjligen kunde deras s'.'åra 
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medellalen för största sk oltvidderna hava varit för det mo

dema a rtil leriets svåra pjäser 30,000 m., för medelsvåra 

l 7,000 m. samt för lätta pjäser ej mindre än 12,000 m. För 

dc moderna pjäserna var högsta möjliga elevation 55 o. Alla 

pjäser utom 38 cm. k., Yill<a manövrerades med elektromo

lorer, hiijcl- och sidriktades för hand. Lavettagen voro i 

allm~inhel försedela med pansarsl~öJdar av tjocklek \ 'a rie

r::mde mellan 20- 120 mm. Ä ven batterier i pansarlorn 

funnos. Jiinwägsbalterierna saknade dock pansarskydd. 

Dessa balleriors pjäser lågo sannolikt i yagglavetlage, 

. medgivande en största elevation av 45 °; deras slörsta 

skottvield uppgives till 27,500 m. Lavettagen vilade på 

särskilda 5-axladc vagnar. Eldgivningen skedde antingen 

från pjäserna uppställda på vagnarna eller från särskilt an

ordnade pj~isplatscr, om vilkas närmare beskafl'enhet upp

lysningar dock ej för närvarande äro of1'entliggj orda. De 

Eira emellertid för de svåraste pjäserna hava bestått av ett 

slags Yänds.l<ivor, vilka förmedelst kulor eller rullar rote

r::~de på ett underlag av järn. För andra pjästyper utgjordes 

dc av stålbäddning intill järnvägsspåret, på vilket pjäs med 

lavettage från jinwägsvagnarna placerades medelst dom

krafter; pjäserna å stålbäddningarna sidriklades omkring 

frampivå. Samtliga dessa anordi1ingar voro vidtagna för att 

möjliggöra riktning mot rörligt mål, som ej, påstås det, 

kunde utföras från järnvägsvagnarna. 

De moderna batterierna synas hava yarit försedda med 

projektiler med lång spets, enligt vad man funnit med ända 

lill 9 kalibers ogivradie. 38 cm. kanonernas tyngsta pro

jektil vägde 750 kg., den medeltunga 695 kg. och den läi.

laste endast 342 kg. Vid detta pjässlag förekomma tre 

elementladdningar om 87, 96 och 118 kg. vikl. Skottvidden 

antages för elen tunga projektilen hava varit 42,000 m. och 

för den lättaste 48,000 m. 

Om eldledningsanordningarna ki.inne;- man endast alt 

m ätinstrumenten utgjorts dels av iniJasmätare med upp till 

10 m. bas, dels torde avståndsmätningen haYa ulförts med 
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vinkelm~ilningsinslrumenl från m~ilsialionerna. Kraftiga 

obscrvationsinslrument ~uwäncles. Skjutbord hava säkerli

gen ingålt i cldledningssysl'emen åtminstone för de svåra pjä

serna. För överföring av onlcr och riktelement användes 

Lclefonförbindelser med nedgrävda telefonkablar samt vid 

pjäserna talrörsförbindelser och avståndsvisarc. 

Dc fortifikaloriska skyddsanordningarna böra i förbigu

cnde omnämnas. De voro enkla, och för järnvägsbaltericrna 

fanns intet annat skydd bin maskeringsåtgärderna. Alla 

bröstvärn och traverser voro låga och dc flesta byggda i 

betong. Ammunitionsdurkarna voro även uppförda av betong 

med 2- 3 m. takskydd. För bemanningarnas skyddsrum 

fanns bclongskydd endast undantagsvis. 

Maskering av försvarsanHiggningarna har varit utförd i 

stor omfattning, och användes härför nät, maltor, trädgrenar, 

hustak m. m. Dc förnämsta medlen för döljande av försvars

verken, särskilt vid bcsl<:j utning, utgjordes dock av anord 

ningarna för dimbildning, vilka ofta togos i hruk och be

gagnades med stor skicklighet. 

Batteriernas byggande påbörjades redan år 1915. Bal

leri Tirpitz blev färdigt år 1916, batteri Preu:;sen år 1917 

och batteri Hannover år 1918. Batterier tillkpmna efter år 

1917 synas hava varit anordnade såsom järnvägsartilleri. 

Som bevis på den snabbhet, med vilken tyskarna för

stodo att monlera sitt svåra järnvägsartilleri, kan anföras, 

alt det cndasl erfordrades 3 månader för att förse ett 2:-l 

cm. k. batteri om 4 pjäser med underrede m. m. saml järn

vägsvagnar och uppmontera detsamma, medan byggandet aY 

elt fast 28 cm. batteri jämte uppsältandet av tillhörande an

ordningar utfördes på en tid ay l ' / , år. 

Del tyska kuslarlilleriet i Flandern motstod framgångs

rikl !le anfall, som riktades mot detsamma. Mest utsatt för 

beskjutning torde batteri Tirpitz hava varit. Granathålen om

kring och vid detta balteri voro otaliga, och splitter lär haya 

träflat såväl eldrör som sköldar; dock har icke någon all

varlig skada åsamkats batteriet. År 1916 uppställde engcls-
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m ä nnen en 30 cm. k. i land, vilken tillsammans med 2 st. 

franska 27,, cm. k. bildade en artillerigrupp för nedkämpan

de av batteri Tirpitz. Obser,·alionerna ulföreles av flygare. 

TYå av Tirpitz kanoner lära av elden hava skada ts så, att 

dc salles ur funktion uneler en kortare tid. Tack vare skick

ligt utförd dimbildning vid batteri Tirpilz, lyckades dock 

tyskarna under hela kriget bibehålla detta mot väsUron ten 

mest framskjutna lmsthatteri i fullt stridhart skick. 

Amiral Bacon, chef för elen engelska sjöstyrl<a, som ut

förde bevakning och försvar av Engelska kanalen vid Dowr, 

har offentliggjort sina erfarenbeler om bland annat beskjut

ningen av tyska försvarsanläggningarna i Flandern. Ifråga

varande engelska sjöslyrka har nämligen under kriget tagit 

såväl kustbatlericrna som dc av tyskarna besatta belgiska 

hamnarna under eld, varvid följande omständigheter äro an

märkningsvärda. 

För att skydda sig mot de svå ra kustbatterierna utförde 

amiral Bacons sjöstyrka bcskjulningen på stort avslånd, 

ofta dold .av dimbankar. Härvid skedde sidriktningen med 

kännedom om pejlingsvinklarna från de skjutande fartygen 

till en punkt (förankrat fartyg, eventuellt med tänd strål

kastare) lika långt belägen utan för egen slyrka som !lennas 

avstånd till målet i land. Metoden am·ändes även uneler 

mörker, varvid det förankrade fartygets strålkastare utgjorde 

hjälpriktpunkt. Nedslagsobservationerna gåvos av flygare . 

Särskilt riktade sjöstyrkan sin eldgivning mot slussportarna 

i Zcebriiggc och Ostende; en av ifrågavarande portar i sist

nämnda hamn träffades. På engelsk sida ans~'\g Inan emel

lcrlid, ehuru de väl belägna nedslagen kring ovannämnda 

hamnar borde hava sporrat till fortsatt beskjutning, att sluss

portarna ej skulle kunna förstöras utan uppofl'ring av alltför 

stora mängder ammunition och dänned förenad stark slit

ning av eldrören. Själv uppgiver amiral Bacon, att fartygs 

eldgivning mot föga urskiljbara mål i land måste anses gagn

lös. Emellertid besköto engelsmännen till och med det tyska 

kustartilleriets väl maskerade observationsstationer å Flau-
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derns kust, ehuru ulan ver kan. Yt terligare ], ~m anföras, all 

ej en enda av alla dc am m unitiansdurkar och förråd, Yilka 

f unnas vid och i nårhetcn av d e m å nga tyska ballericrn :t. 

er hö ll t rä iT av artilleriprojekti ler. 

A v allt d elta framgår således, atl del giYes synn erligen 

små nt.sikter för atl väl maskerade a nhiggningar i land sk ol a 

lr~iffas vid eldgivning från fartyg. 

Gh·clvis måste man vid bcskj nlning av i terrängen dold:1 

kustförsvarsanläggningar r.älma med avsevärd amm unition s

förbrukning, och i framtiden L01·cle nog elylika mål möjligen 

komma au överlåtas åt luftst r idskrafter för bombardering 

med fall projektiler. 
Förutom rle i det för egåen de särsl<ilt a ngiYna erfarenhe

terna från Flandern om l<ustar tillerie t och dess anordningar 

lorcle n ågra ytterligare lärdomar därifrån och fr ån värl<l s

Jn·igel i önigt ber örande sjöfrontsar till eri höra här om

nämnas. 
1 :o) Försl m ås lc då framh ållas, att man icke nog starid 

kan beto na be tydelsen av alt kustartilleriet äger modern t 

svårt kanvnnrtillrri, rörligt eller fast, vill<et numera mås ll' 

hetraktas som det oYcdersägl igen viktigas le siridsmedl et Yid 

försvar av kuslfästningar . Angående detta arti lleris upp

ställning måste det anses alldeles förkastligt att fö r fram 

tiden placera detsamma i framskj u Lna k u stf ort . Tvärtom 

skola batteriplatserna för det svåra artilleriet läggas utanför 

forlen och rlolda och mask er ade i t errängen för att hindra 

artil lerifartygen att använda nedslagsobservationer till oeh 

med från flygare. All p j ä ser n a numera måste ställas på a\'

sC'\·ärl avstånd fr ån Yarandra är självfa ll et; möjligen kunn ~t 

omkring JOO m. pjäsluckor anses tillfredsställande, om tra

verser eller lilmande skydd anord nas. Pansarsköldar m ed 

splitlertak äro önskv~irda för lavetlagen men torde, heroend e 

på förhållandena, kunna undvaras . 

För att våra kustfästningar möjliggöra anskafl'cmd el ~" 

åtminstone någr(/ moderna långskjutande kanoner, vore del 

i)nskv~irl att tills vid~tre inga andra krav för det fasta ku st-
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försvaret finge fördröja tillkomsten av detta kuslarlilleriels 

viktigaste försya r smed el vid s tr id på s tör sta avstånd. 

A v vik t vid bestämmandet av ny svår kanon ly p för kust

fästni ngar är att välja en med så slor kaliber, som lämpligen 

kan antagas, eftersom svåra hatterier i land böra läggas väl 

1111danclragna fr ån kust- (s trand- ) lin j en och därigenom i 

vissa fall måhända måste uppställas väl långt bakom spärr

forten . Arti lleri t a k tiskt initial iv är f ramför allt önskvärt för 

det fåtaliga a rtilleriel i land. 

2 :o) Del äldre svåra artilleriet med starkt begränsad e 

skoltvidder hör knappast und erkastas dyrbara änd ringar av 

laveilagen för vinnande av ökad elevationsmöjlighet och ej 

h eller , av ekonomiska skäl, flyttas ut från kustiorten. Man 

får h ädanefter d elvis betrakta detsamma som spärrbestyck

ning och förstärkning till det medelsvåra artilleriet samt för 

dessa äldre pjäser bortse från d en bristande pansarbrytnings

förmågan på större skjutavstånd. Långspetsprojektiler böra 

dock i fulll he tryggande m yck enhe l anskaffas redan i freds

tid. Vid dc iiJlfällen, då den anfallandes fartyg ingå på av

ståncl, lämpliga för ~n-görande artilleristrid, bör man näm

ligen kunna fordra aU ~iven äldre svår hestyckning skall 

kunna kraftigt m edverka vid fö r svaret. 

3 :o) Talrika mälstationer böra va ra anordnade redan 

i fredstid, och såsom reserv för system et m ed horisontel in

vinkling av fartygens lägen måsle finnas tillräckligt antal 

goda inbasmi.itare med stor bas i vissa av d essa stationer. 

Då försvararen i vissa fall nödgas finna sig uti atl avgiva 

en långsam och cll ringa antal m å l samtidigt omfattande 

eld , böra kraven på noggrann eldreglering vid varje batteri och 

und er alla stridsförhå llanden sättas höga. Observationsin

str um ent med stor förstoringsgrad äro därför nödvändiga. 

4 :o) Svåra haubitser erfordras alltjämt för sjöfront för 

att bereda försvararen möjlighel aU med kasteld genombryta 

' särskilt de anfallande ar tille rifartygens pansardäck. Vid be

skjutning av monitor er m ås te denna pjästyp anses vara av 

synnerligen stor be tyd else. · Då det av ekonomiska skäl emel-
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lertid ej är möjligt all uppställa så stort a ntal batteri er m ed 
svåra kastpjäser och stor skottvidd, att eld kan avgivas mo l 
flera fartyg samtidig~ - i en eldenhet bestående av huubilser 
bör nämJigen för uppnående av god träLiverkan ingå ett fler
tal , minst 4, pjäser - är det även av denna anledning önsk
värt , alt det fåtaliga haubitsartilleriet erhåller underslöd av 
å tminstone något långskjutande k anonartilleri. :\fan får se
dan genom koncentrering av elden från flackban- och kast
pjäser mot ett farlyg i sänder söka uppnå elen eldkraft, som 
ensam är i stånd att fälla ulslag vid artilleristrid m ot farty g. 

Tills vidare kan man anse, alt svåra h aubitser m ed myc
k el sto r kaliher (40--±5 cm. ) ej äro behövliga; det 
Lorclc nämligen kunna sältas i fråga, huruvida slagskeppen 
n ågonsin bliva utrustade med däcksskydd, som göra en dy
lik kaliberökning erforderlig. Skillnadcn mellan haubits och 
kanon b lir för övrigt ej stor v id mycket grov kaliber och p ;l 
största skj utavslån d. Däres t den svåra k anonen förses 1ncd 
olika reducerad e laddningar för erhå llande av s tarkt k rökla 
kulba nor, kan densamma möjligen hädanefter förvänlas 
komma att upptaga tävlan med elen sv~lra haubitsen. 

5 :o ) En m etod måste utfinnas, yarigenom ålminslone 
störande eld kan ledas och regleras m ed hjälp av flygobs er
vationer mot stillaliggande fartyg bakom dimbank. Till s 
vidare nödgas man nog avstå från önskemålet att kunna be
skjuta fartyg under gång, dolda genom utveckling av r ök. 
eller dimma. 

Riktelementen till stillaligan de mål bakom d im ban k 
torde i vissa fall kunna uttagas på följande sätt. 

A v flygspanar e, uppsänd över egen fästning och vid be
hov fr amåt mot fi enden så högt, att någon del av målet k an 
ses över dimbanken, uttagas tvenne enslinjer mellan målet 
och två par i land befintliga kända pnnkler, varigenom måle t 
blir beläget i skärningspunkten mellan dc båda enslinjerna 
och kan intecknas å beskjutningsplan efter de erhållna upp-
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gifterna . ~Ied ledning av m ålets läge beräknas därefter rikl
elementen för a v stånd och bäring m ed h j ä lp av heskj utnings
planen och efter erforderliga korrektioner. Under eldgiv
ningen hör flygspanaren söka h ålla sig i enslinjen -mellan 
det skj ulande batteriet och målet, för att, om så behöves 
m ed tillhjälp av kompass, kunna angiva, om målet förflyttar 
sig tvärs slwltriktningen. Medelst ett vinkelmätningsinstru
m ent för uppmätande av vinkeln mellan flygspanaren s syft
linj e till m ålet och lodlinj en till en känd punkt i terrängen, 
varav avståndet från punkten i fr åga kan h ärledas, bör den
ne därj ämte vara i stånd att angiva, om målet fö rflyttar sig 
längs sko ttriktningen.. Nu anvisade metod kan m åhända 
underkastas prövning inom marinens flygväscndc. 

6 :o) Sjöfron tens m edelsvåra artilleri synes numera 
haYa fåtL ökad betydelse för strandförsvaret, då överraskande 
landstigningar, såsom erfarenheterna från Flandern utvisa, 
kunna förväntas till och m_ed mitt i försvarslinjen av en 
kustfästni ngs sjöfronl. 

Vid kustförsvaret i Flandern, där e tt h~rikt medelsvårl 
a r tilleri fanns till förfogalidc, använde tyskarna sålunda för 
u tom moderna även en mängd äldre medelsvåra kanoner av 
växlande kalibrar och skottvidder . Man kan nästan säga, 
att det numera finn es stridsuppgifter för alla slag av m e
delsvåra sjöfronlpjäser, oberoende av huruvida deras största 
skottvidder motsvara nu tida anspråk eller ej. Självfallet 
måste åt dessa pjäser, vare sig de äro fast uppställda eller 
flyttbara, placerade i torn eller ej , givas en spridd och i möj
ligaste m ån unelandragen gruppering. 

I kustforten är det nödvändigt att, för uttagande av ul
h ållig frontal eldgivning från det medelsvåra a rtilleriet, bi
behålla tornuppställningen för detsamma. Eftersom det 
svåraste artilleriet bör uppställas utanför kustforten, erhålla 
nämligen dessa fort alltmera karaktären av stödjepunkter 
för närförsvaret i huvudförsvarslinjcn. Äldre fort, vilka sakna 
svår eller medelsvår lornbcstyclming och där medelsvåra 
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artilleriet kvarstår å öppen vallgång och med frontal upp
ställning, böra tillföras artilleriförstärkning av medelsvår zt 
kanoner, vilka dock måste placeras i väl dolda traditorställ 
ningar i forte n omgivande terräng. Denna flankerings-, 
spärr- och strandhestyd::ning bör göras rörlig hälst å motor
vagnar m en i nödfall å järnvägsspår. Härigenom bliver det 
möjligt att vid behov och efter de taktisl<a förhållandena 
dels låta d etta arlilleri växla ställningar dels från beredskaps
ställningar framföra och koncentrera detsamma mol hotade 

inlopp och landstigningspunkter. 
End a st genom rörlighet kan 1nan i möjligaste mån n n 

dand raga del betydelsefulla medel svåra artilleriet från ve r
kan ay den masscld, som från artillerifartygens sida helt 
visst kan fönäntas mot inloppen närgränsande delar av för 
svarsom rådet och mot land sstigningspunkterna. Erfarenhe
Lerna från dc ryska mcdelsYåra batterierna på ösel under 
1H17, vilka med lätthet tystades av tyskarna, visa tydligt 
olämpligheten av att giva fast och öppen uppställning ~ll 

sjöfrontsartilleri med frontala stridsuppgiftcr. 
7 :o ) Under världskriget använd gasbeskjutning medelst 

gasgranater och gasbrisansgranater med kvävande, hjärtfiir
lamande, frätande eller tårbildande verkan kan i framtiden 
säkerligen förväntas även mot kustfort och kustbatteri e r. 
Förstnämnda slag av rojektiler äro till största delen fyllda 
med gasbildande välska; endast obetydlig sprängladdnin,; 
ingår i detta projektilslag. Gasbrisansgranaterna hava där
emot enelast omkring ' / , av sprängladdningen ersatt m ed 
dylik vätska. KreYaderna från sistnämnda slag av projel;

tiler kunna icke skilj as från vanlig brisanseld. 
Vätskan i gasprojektiler är innesluten i särskild behål

lare; för 15 cm. projektiler använde tyskarna uneler kriget 
ända till 3,, liter gasbildande ämne. Vid sprängning av gas
projektiler övergår vätskan helt eller delvis till gas, som, 
om den är tyngre än luften, kvarligger och förlamar fiendens 
verksamhet. Häftigt regn, stark vind, solsken (för vissa 
gaser) ävensom köld förminskar gasverkan, under det :d t 
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fuktig lurt, elinuna och mulen vädcrlel.;_ äro gynnsamma för 
gasheläggning. Man beräknar, aU för att gasbelägga en 
frontlinje om 25 m. p er pjäs, erfordras på G,OOO m. 30 och 
på 1 1,000 m. 20 skott vid 15 cm. kaliber; verkningsområdet 
vid lårbildande gas beräknas för en 15 cm. gasgranat Lill 50 
kvm. Under gynnsamma förhållanden kan gas väntas kvar
ligga ända Lill 2-± timmar, särskilt gäUer detta diklorclylsul
ficl (CH, Cl CHJ , S, som endast långsamt övergår i gasform 
("senapsgas"). 

Skydclsanorclningar mot giftiga gaser, sär skilt från gas
projektiler, måste följaktligen upprättas i synnerhet inom 
kustfort, vilkas slutna former kunna förorsaka gasernas 
kvarblivande inom dc i forten ingående olika anläggningar
na. Framför allt måste man förhindra inträngandel av gas 
1 kommandoplatser, mätstationer, skjutbordsrum, durkar, 
skyddsrum och maskinrum m. m. genom ventila lionssystem 
samt fiir dörrar och fönster upphängda våla filtar m. fl. tät
anordningar; erfarenheterna från senaste kriget visa att även 
rätt enkla· hjälpmedeel för tätning av hålrum mot gas ofta 
utgjort ett gott skydd. Av vikt är, att langningsöppningar 
och luckor vettande mot öppna pjäsplatser hållas i möjli
gaslc mån Lill.slutna samt, om så ej kan ske, att de täckas 
m ed i vatten fuktade eller i olja indränkta förhängen. 

För att eldgivning med äYen andra batterier än torn
balterier skall kunna utföras, då försvararen är utsatt för 
gasheskjutning, måste orderöverföringen till pjäsplatser och 
pjäsbetjäningarna därstädes ordnas på betryggande sätt. 
l\Ian kan sålunda tänka sig, att de order m. m., vilka emot
tagas av pjästelefonist som bär gasmask, av honom repete
ras genom inställande av på pjäsplatsen anbrakta särskilda 
indikatorer. 

Så snarl ske kan uneler och efter gasbeläggning bör 
eventuellt kvarliggande gasbildande vätska bortspolas med 
vatten (alla slag av sprutor och uppfordringsverk komma 
därvid till nytta) och alla platser därefter beströs med något 
lämpligt salt, exempelvis sotla eller Jdorlwlk, vilket sist-
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n ämnda ämne fr am för andra Yisat sig lämpligt i synnerhel 

mot den frätande gasen, "senapsgas". 

Då gaserna medföra stark rostnin g av j~irnclelar, m åste 

materiel och ammunition överses och rengöras omedelbart 

efter gasanfa ll. 

Ett stridsmedel av störsla betydelse för kustförsvar et i 

land h ar under v~irldskriget bliYit pröYat, nämligen järn

vägsartilleriet, varmed förstås å speciellt härför konstruerad e 

järnvägsyagnar m onterad bestyckning, som k an ulföra eldgiv

ning antingen från själva järnvä gsspår et eller från särskilt 

anordnade pHisplatser. 

Enligt il alienska uppgifter anlades under kriget, fi)r 

skydd av Italiens kust vid Adria tiska havet, visserligen en 

mängel nära Yarandra helägna fasta batterier, men dessa 

kompletterades dock r edan från år 1915 med järnvägsbat

teri er (pansarlåg ) med bestyckning av 7,,, 10 och 15 cm . 

kanoner. Sistnämnda batterier gjorde stor nytta · vid avsla

end et av de raider mot kus len, vilka tid efter annan förc

togos av östeiTikiska sj ö styrkor. Den 5 november 1915 

kämpade sålunda e tt pansarlåg mot en division jagare vid 

S :t E lpiclio; ett fartyg skadades, så att det ej kunde taga 

sig ut m ed egen maskin. Yicl Rimini och Senegallia blcvo 

elen 28 november 1917 genom eld från två tåg järnvägsartil

leri tvenne divisioner österrikiska j agar e allvarligt skadade. 

Varje tåg lär hava varit beslyckat m ed 4 m edelsvåra och :2 

lätta kanoner eller med 10 lätta kanoner och hade att för

svara ett kustområde av omkring 60 km. i längeL Telefon

och telegrafTörbind elser i förening m ed ett Yälordnat systclll 

för järnvägslinjernas skyndsamma klargörande vid batteri

ernas förflyttning unelerlättade järnvägsartilleriets snabba 

mötande av anfall mot italienska kusten. Inalles skola under 

kriget 8 tåg med medelsvår och lätt bestyckning varit orga

niserade av Italien. 

Det tyska järnvägsartilleriet p å Flanclerns kust har förut 

omnämnts. 
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Av slörsta omfatlning under krige t torde dock hava va

rit det i Frankrike organiserade, från Nordamerikas F örenta 

Slaters kustartilleri utgå ngna j änwägsartilleri, vilket började 

uppsättas hösten l 917 och kom till användning framför allt 

under ententens stora slutofl'ensiv hösten 1918. Följande 

kalibrar, projektilvikter och skottvidder m. m. känneteck

n ade n ågra typer av detta artilleri, som på grund av de stra

tegiska förhållandena ej fick sin verksamh et förlagd till 

ku sten ulan am·äncles såsom svårt armeartilleri. 

----
Kaliber P. Skott- Störst a 

cm . pounds. vidd s idrikt- An m ä r k n n g. 
m . n in g. 

----
19 178 J;j,900 90° 
J 9 180 2G.OOO 360° 
24 335 18,700 _ ·X·) 7:•) Sidriktn ing ägde rum ge-
30,5 174 :2(),500 JOO nom hela pJäsvagnens 

3:2 8G4 :2i,JOO _ ·:7) förand e i fö r inriktnin o· 

3:2 8!);3 16,:200 _ .;;.) i sida lämpligt läge ä 
B4 1.0:?5 31,300 10° 

utlagt kurvsp:h 

34 !1 70 29,000 _ 'i:·) 

37 J,1 37 16,400 1:20 

40 1,410 16,000 12° 

I batteritågen ingingo vanligen 4 st. pJaser samt erfor

derligt antal vagnar för bemanning, materiel, ammunition 

samt r epara tioner och förrå d. Det franska järnvägsnä t et 

användes i stor u isträckning för detla artilleri; dessutom 

utlades och utbyggdes ett synnerligen vidlyftigt spårsystem 

för de o1Iensiver, i vilka ovannämnda artilleri kom till an

vändning. Man får ett hcgrepp om omfattningen av den 

m ängd materiel, ammun ition m . m., som krävdes för järn

vägsbatteriernas verksamh e t, av uppgiften att enbart för S : t 

Mihiel-ofl'ensiven i september 1918 togs i anspråk en vagn

park av ej mindre än 600 olika slags järnvägsvagnar. 

Huvudsakligen trenn e olika typer av lavettage använ

des vid det amerikanska järnvägsartilleriet i Frankrike. På 
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Schncidcrtypcn av l 91-1: funnos i ng a egen l liga rckylhäm

ningsanordningar, ulan rekylerade hela pjäsYagncn på själva 

jänwägsspårel, Yill<cl" var utlagl i kurvor med lämplig krök

ningsradie med hänsyn till skoltriktningarna till cle olika 

mål, vilka skulle bcskjutas. Denna konstruktion utgjorde 

en i vi~~s mån provisorisk lösning av laveltagcproblemct. r 
Batignolles-Javetiagcct kunde underrede L föras 5o åt vardera 

sidan om p j äsvagncns medellinj e, varigenom p j ä sen kunde 

sidriktas inom en sektor om l o o. Rekylcylinder användes 

vid detta system. I Darbettc-lavettaget slutligen sidriktades 

pjäsen 3()0 o och var i sin IaveU monterad på en vagn, sär

~kilt anordnad för obegränsad sidriktning. Rekylen upptogs 

i rekylcylindrar. I detta lavcltagc kunde eld öppnas ulan 

aLL andra förberedelser vidtogos, än all pjäsvagnen försä k

rades Lill j~irnvägsspåret och järnvägsbanken. 

Amerikanska Javcltagesystem för järnviigsartilleri ulvisa 

ålskilliga förslag till laYcUagc Ls aylaslandc från dc uppbii

rande vagnarna. I ett dylikt syslem överföres hela lavellaget 

Lill särskild bäddning (plattform) anordnad på båda sidor 

om och omfattande jiirnvägsspåret. A.nclra system fordra 

förberedda och i betong gjutna pjäsplalser, till vilka pjäserna 

i sina lavettage nedsänkas med skruvdomkrafter eller hydrau

lisk kraft, varefter lavettagen på vanligt sält fästas till för

ankringsbullarna i betongunderlaget. För medelsvåra pjä

ser har man föreslagit som underlag en bäddning av stål

halkar i stället för betong. Vid samtliga dessa lavettagc

konstru kLioner förekomma vanliga rekylhämning s- och till

vallssättningsanordningar. Pjäserna, vilka uppbäras av ett 

och sanuna lavettage i transporL- och cldlägc, fastlåsas un

der transporl tillika med lavettaget till det uppbärande vagn

systemet medelst skjutbara reglar. 

För alt medgiva obegränsad sidriktning vid svårt j äm

Yägsarlilleri har man även tänkt sig pjäs och lavett över

flyttad och fästad till en vändskiva, vridbar på rullar, soJ1l 

i sin ordning röra sig på en basring. Basringen kan hastigt 

utläggas och inställes i horisontelt läge å aypJ::mad berggr und 
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eller pjäsplats av betong genom användande av kilar samt 

fäsles Lill underlaget medelsl bultar. 

\'id alla järnv~igslavcltage undanföras pJaS\'agnarna, så 

snart vid pjäsens nedsänkande till pjäsplatsen dess tyngd 

uppbäres av domkrafter eller andra anordningar. 

Vid sYåra p .i ä ser mås te huldbord begagnas för ammuni

tionens handterande vid laddning. Ammunitionsjänwägs

Yagnnrna för ~.vårt artilleri äro förseelda med traverser i taket 

för projektilernas transporterande i projektilkorgar eller 

l.::.ärror. 

F rån 1\ordamerikas Förenta Stater ha r försports cll om

fattande program för anskaffande a y j är n vägsartilleri till 

för svar ay slalernas lång<l kuster. Järnvägsbatlcricrna skulle 

enligt detta !Jesta av 3.),,; cm. k. och 40,,; cm. hanbilser i 

batterier om 2 pjäser; Yarjc ballm·i skulle tilldelas luftlwnon 

och klsp., ballong, radiostation och strålkastare. För allan

tiska knslen lär man hava tänkt sig 1G haubitsbatterier och 

9 kanonhatlcrier; övriga fördela sig på kusterna vid Mexi

kanska viken och Stilla Havet. Kostnaderna för detta ar

tilleri lära enligt uppgift be6ilmats till mindre belopp än 

k ostnaderna för tvenne slagskepp av nyaste typ. Dc i Nord

amerikas Förenta Stater gjorda försöken med elen första av 

ovan omnämnda 35,,, cm. k. i jänw~igslaveliage hava utfallit 

mycket gynnsamma. 

Säkerligen äro dock ej ännu alla konstruktiva svårig

heter vid byggandet av järnvägslavettage övervunna. Det 

synes sålunda, som om man nödgas fordra alt eldgivning 

under obegränsad sidriktning även med dc svåraste kanoner 

bör kunna utföras direkt från järnvägsspåret utan· att pjä

sen flyttas över till särskilt anordnad pjäsplats. 

övcrflyltningcn tager nämligen vid svåra pjäser alltför 

lång tid i anspråk. Senaste amerikanska uppgifter för 35,(; 

cm. k. meddela sålunda, aU ifrågavarande pjästyp, med an

Vändande av även särskilda krananordningar för avlyftning 

av plattform för underlaget jämte pjäs, ej kan göras skjut

färd ig på mindre än 8 timmar efter framkomsten till upp-
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shdlningsplalscn saml pa l timme, om undedagel är full

ständigt iordningshilll på förhand. Väl kan man länka sig 

en utveckling och förbättring ~iven av krananordningar och 

lastbryggor, men kostnaderna för anläggandet ~w behövli gt 

antal permanenta eller proYisoriska pjäsplatser bliYa i alla 

händelser dryga och göra elt bestyckningssystem av nu ifru

gavm·ancle art mindre tilllalande. 

~Ian få r ej ÖYerskatta betydelsen av järnvägsartilleri . 

Givelvis är deL ej meningen att ciärmed försvara annat ~in 

en del av ell lanels kuster, om dessa hava stor utsträcknin g. 

l\Ien med mwän<lancle av dylik t artilleri sättes man i stånd 

att skyndsamt lämna kraftig förstärkning till bestyckningen 

i kustfästning, som utsättes för anfall. Man kan sålunda 

tänka sig alt en del av artilleriet från en kustfästning uncl e!" 

krig förstärker en annan knstfästning, som därav är i behoY. 

För vårt land vore det tvivelsutan önskvärt, att ett min

dre antal jiirnvägslaveUage bleve för prövning anskarfat till 

redan bej'inlliga suura kanoner, varigenom på samma oanu 
stor elevation med åtföljande ökad skottvidd l.:nnde givas at 

dessa pjäser. 
Genom en sådan nyanskafining bleve det möjligt att re

dan i fredstid vinna erfarenheter om användningen av järn

vägsartilleri, dess montering, transporterande och uppstiil

lande, på samma gång övningar kunde bedrivas och personal 

utbildas för elylik artillerit j än st. 

Vad åter belrä!Iar monlerandet av medelsvårt och hitt 

artilleri till järnvägsvagnar, synes med vår utvecklade in

rlustri det låta sig göra att vid krigstillfälle utföra dc lln 

arbete. · 

Alla fortifikaloriska anordningar för järnvägsartiller i 

höra så vitt möjligl undvikas, och erforderligt skydel heredas 

genom dold och växlande uppställning av bestyckningen samt 

genom skicklig maskering. Räls och en del annan materiel 

böra inom kustfästningarna vara upplagda, delvis redan i 

fredstid, för att omedelbart vid mobilisering finnas till hands 

för anläggandct av spårsystem till lämpliga artillerist~i ll

ningar. 
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\ ·. Artilleri för kustfästnings Jandfront. 

a) /{anoncr och haubitser. 

I det fall att en kustfästning utgör föremål för en hu

vudoperation, eller då dess besittningstagande eflcrstr~ivas i 

samhand med en dylik, kan den anfallande förv~intas kom

ma att mot fästningens landfronl uppställa talrikt hcläg

rings- och fällartilleri för alt med masseld på kortaste tid 

söka nedbryta försvaret. Får anfallet från land sidan där

emot karaktären av cll försök till överrumpling, eller utföres 

detsamma såsom cerncri ng i syfte att, sedan förbindelserna 

avskurits, hålla fästningen und er obseryalion såsom förbe

redelse för ett avgörande angrepp, torde den anfallande med 

hänsyn till nödvändigheten av skyndsamahet vid dessa ope

rati.oner ej vara i stånd att medföra annat än föga talrikt 

artilleri. 

Under alla omständigheter ~ir del emellertid nödvändigt, 

dels alt kustfästningars utrustning i fredstid med bestyck

ning för försvaret mot land (vare sig för den egcnlliga lanel

fronten ell er dc delar av sjöl'rontcn, där landstrid kan för

väntas ) ej heräknas för knapp, dels att de pjästyper, vilka 

skola ingå i ifrågavarande försvar, hliva synnerligen kraf

tiga och fulll motsvara anfal lsartil leriets. 

Visserligen kan en stat med utvecklad industri i krigslid 

i allm~inhet förskafTa sig hllslwlt till sitt artilleri. Man vet 

.iu exempelvis alt Österrike efter krigsutbrottet lvc!<acles 

framshilla ar lill eri})jäser till elt antal av omkrino· två" <>ånu·,1. o o b'"-' 

det i frcclsti<l befintliga. En kustfästning hör dock hava 

.iämväl sin landfrontshestyckning, åtminstone till huvudde

len, anskallad och om möjligt även organisccrad redan i 

fred stid. 

Numera måste försvaret stödjas huvudsakligen på tunyt 

artilleri, som år i stånd alt uppnå avgörande materiell och 

moralisk Yerkan. 

Vad angår sammansättningen aY anfallsartilleri mot 

fästnin gar har en vi ss för ä n el rin g under kriget knn na L i a kl-

Tidshi(t i Sjöväsendet. l l 
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lagas, åtmin stone å tysk sida, beträll'ancle åsikterna 0111 

lämplig proportion mellan haubitser och kanoner för dylikL 

artilleri. Bland uppgifter om tungt tyskt belägringsartilleri 

under sista kriget finner man således i vissa fall antalet k a

noner och haubit~er ingående i förhållandet 25 % till 7 5 %, 
d. v. s. man hade å l haubitsartilleriet givit en synnerligen 

stor övervikt gent emot kanonartillerict. Vid cröningen av 

~amiir lär det tyska anfallsartilleriet hafL följande samman

sättning: 

l st. 42 cm. haub., 

4 , 30,, , 
3 , 28 

JO , 21 , 
-± , 15 
3 , 10,, , 

2 , 13 
-± 10 

mörsar batterier, 
tunga haubitsbatterier, 

lätta 
kanonbatterier, 

Dessutom~ Eira 2-± st. fältbatterier varit tilldelade beläg

ringsarmen. 
Namiir, vars artilleri var uppställt efter äldre försvars

principer, skyddades av 9 fort, samtliga med huvudbestyck

ning av kastpjäser. Sålunda lära de större forten varit för

sedda med 2 st. 15 cm., 4 st. 12 cm. och 2 st. 21 cm. hau 

hitser, alla i pansartorn, och d e mindre m ed 2 st. 12 cm. 

. och l st. 21 cm. haubitser. 

Erfarenheterna från icke blott Namiir utan även övriga 

fästningai", som erövrats under världskriget, hava givit t a

lande bevis för olämpligheten av att innesluta annat än en 

d el av försvarsartilleriet i befästningar å landfront. Måste 

så ske, böra härvid ifrågakomma endast de pjäser, vilka äro 

avsedda för stödjepunkternas flankering eller utgöra storm

och traditorbestyckning uti vederbörande verk. 

All annan bestyckning avsedd för landfront, eller för 

landstrid å sjöfront, bör vara i möj ligaste mån rörlig eller 

åtminstone flyUbar. Endast härigenom låter det sig göra 

att skapa de rörliga artillerifronter, varav försvararen är i 
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oundgängl igt behov för att m ed tillräcklig och samlad kraft 

kunna möt a fiendens olika företag, bekämpa hans artilleri, 

förslöra hans anläggningar och upplag av krigsmateriel samt 

störa hans grupperingar. 

Klart ~ir att det kräves tillgång till framfcir allt lång

~kj ut.anclc p j ä ser för lösandet av d essa uppgifter samt, för

utom m edelsvårt och tätt artilleri, även det nya vapen, som 

uneler kriget visat sig så verksamt icke minst för den för

<:.\·arande, nämligen granatkastarna, dessa försvarsvapen , 

vilka dels äro jämförelsevis lätta att anskaffa, dels ej betinga 

a lltför höga anskaiTningskostnadcr. 

Uppgiflerna för det svåra och lunga försvarsartillerie t 

bliva att på de största avstånd beskjuta fiendens artilleri, 

hans fö r bindelser smul samlings- och upplagsplatser, flyg

depåer m. m., varjämte särskilt det tunga kanonartilleriet 

iir beh övligt för flankeringsuppgifter på stora avstånd. De 

svår a haubitserna få användning för genomslagning av star

ka täckningar i och bakom fi endens anfallsställningar samt 

mot stödjepunkter, vilka ej kunna av annat artilleri för

störas. 

Det torde ej vara behövligt att för våra kustfästning?r 

ansl,aiTa svårt artilleri enbart för strid å landfront. Men 

man måste då göra sig förtrogen med att sjöfrontens svåra 

artilleri, antingen kvarstående i befästningarna, eller till

fälligt transporterat till och uppställt å i fredstid rekognose

rade batteriplatser tillbakadragna bakom huvudförsvarslin

jen å lanclfronten, kan behöva tagas i anspråk för lösandet 

av ovanberörda uppgifter. Skall så ske, måste emellertid 

erforderlig lämplig ammunition för ändamålet anskaffas re

dan i fredstid. 

Det svåra artilleriet med dess under dc fl esta omst~h

digheter begränsade tillgång på ammunition bör i vad ;mg\r 

landfronten s försvar kompletteras med tungt lwnonarlilleri. 

Tungt haubitsartilleri kommer väl även att vara till finnan

des, ehuru måhända sparsamt, åtminstone inom mindre 

kustfästnin gar, men detta artilleris korta skottvideler be-
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· lltt•·· l.. d d'ss ',.111va"ndbarhet. Helt annor-gränsa 1 a or 1og gra c 
lunda ställer sig förhållandet med de moderna typer av 

tunga kanoner, vilka blivit framställda under och efter kri
get," och som. ådragit sig berättigad uppmärksamhet på grund 
av de stora skoltvidcter, vilka kunnat uttagas ur detsamma. 
Dessa kanontyper, av vilka några omnämnas här nedan, 
synas vara väl lämpade att inom kustfästning, där det få
taliga lan.clfrontsartillerict bör utgöras av i hög grad etick
tiva pjäser, användas för nedkämpande a\· den anfallandes 

såväl fältpjäser som tunga artilleri. 
Enligt norska uppgifter har finnan Schneider i Frank

rike framställl en 22 cm. lång kanon i blocklavcttage, som 
ej fästes till m.arkunderlag eller nedgräves men är försell 
med spade. Uneler transport föres eldröret å särskild vagn 
och laYettaget å en annan, ' som även medför tillhörande 
fundament. Dragkraft erhålles från en motorvagn. Vikten 
av projektilen till denna pjäs ~ir 105 kg., utgångshastigheten 
775 m. och maximisl<Ottvicldcn 22,000 n1.. med användande 
av projektil med lång spets (hätta). Kanonen kan höj d
riktas upp till 37 ° och inom lavellaget sidriktas 20o. Er
fordras större förändring av sidriklningen, sker detta lä tt 
genom alt sedan spaden uppfällts hlockadlavcttaget baxas. i 
sidled. Eldrörsrekyl och pneumatisk tillvallssättning ar 
införd på denna typ, som ej hann underkastas pröYning un

der kriget. 
Vid S: t Ch am ond har man konsttucrat ett flyttbart ln-

vettage för svåra kanoner, vilket medger stor elevationsfri
heL Det utgöres a v ett kursörlavcttage på fundament, som 
jämte tillhörande kanon kan transporteras på järnväg eller 
på två vagnar sammankopplade och dragna av en motorYagn. 
Lavett anYändes, i vilken kanonen på vanligt sätt vilar med 
tapparna. Lavetlen rör sig under rekylen på en kursär för
sedel med vätskebroms. Lång rekylväg är anordnad, mol
vägande pjäsens tenelens att lyftas vid skjutning horisonte]L 
Vid höga elevationer blir rekylkomponenten längs kurso
ren lämpligt förminskad och därigenom även rekylen; 
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laveltagels och fundamentets stabilitet förhindra systemets 
studsning. Högsta elevation är 3R o; sidriktning kan blott 
ske inom en sektor av 10 o . .Med en 24 cm. k. M/ 84, således 
en äldre pjäsmodell, kunde vid en projektilvikt av 1l10 kg. 
med detta lavettage uttagas en största skottvind av ej mindre 

än 17,000 m. 
En lavettagckonstruktion, vid vil k en tillämpals samma 

princip fiir syslemets förflyltning som vid tanks, har även 
framställts av S: t Lhamondverken. Därvid har man apte
rat en l 9,, cm. k. å en med elektriska motorer driven vagn, 
vilken rör sig på kecljeband såsom en van Ii g pansarvagn. 
Till fordonsystemet ·hör en motor- (tillika ammunitions-) 
vagn, som a lstrar elektrisk ström, överförd till pjäsvagnens 
motorer genom kabel. Härigenom b liver pjäsvagnen i stånd 
att röra sig självständigl, så långt kabeln medgiver. På 
landsväg drages dock pjäsvagnen direkt av motorvagnen . 
Varje fordon lär väga omkring 28 Lon; dc hreda kedjehanden 
fördela dock trycket på vägbanan. Systemet har med fram
gång manövrerats i terräng. Dess hastighet på vägbana har 
befunnits uppgå till 4- 5 km. i timmen; dock lärer hastig
heten utan svårighet kunna uppdrivas till omkring 10 km . i 
timmen . Vid transport lära åtgå omkring 30 liter bensin 
i timmen; pjäsen kan framföras å stigningar upp till 30 o. 

I~anonens maximiskottvidd är 19,000 m., projektilvikten 80 
kg. och elevationsfriheten 35 o. Praktiskt taget är sidrikt
ningen obegränsad därigenom att hela vagnen med den 
elektriska drivkraften kan svängas 3(50 ° på '/, min. Använ
des ej elektrisk kraft, kan pjäsfordonet sidriktas för hand 
av 2 man . Under eldgivning uppbäres pjäsfordonet baktill 
av 2 domkrafler. Kanonen rekylerar i en vagga, som vilar 
i en lavett; denna re],ylerar i si. n ordning på en lnusör. 
H~irigenom erhålles en väl reglerad rekyl vid alla elevationer. 

15 cm. rörliga kanoner blevo under senaste kriget kon
struerade hos Schneicler, Putaux och S :t Chamond och togos 
av de allierade i bruk i stor utsträckning. Ehuru dessa 
kanontyper uppnått en största skottvidel av 16,000 m. vid 
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projektilvikt av 43 kg., torde ytterligare utveckling av dc

samma sannolikt vara att förvänta. En typ från Schneidcr 

i fälllavett, 155 mm. lång l<anon, väger i allt 8,800 kg. och 

kan höjdriktas upp till 40 ° samt har praktiskt taget olw

gränsad sidriktning, eftersom J<anonen sidriktas med lavett

svtmsen. Inom lavettaget kan sidriktning tagas högst 5 c . 

Pula u x' modell har låg eldhöj d och delad lavettsvans, var

igenom stor sidriktning möjliggöres. Eldrörsrekyl och pneu

matisk tillvallssättningsinrättning användas Yid håda dess;\ 

modeller. 
I Tyskland lärer hava framställts en lång 15 cm. k. i 

vanligt hjullavellage givande en skoltvield av 23,000 m. ·) 

Närmare upplysningar om denna pjäs hava dock ej stål! 

att erhålla. 
En egenskap av intresse hos nyssnämnda l<anontyper 

av J 5-22 cm. kaliber ~ir deras långskjutande förmåga. 

h .unde åt 15 cm. kalibern verkligen givas 23,000 m. skotl

Yidel med bibehållande av bcgr~insad vikt och tillfredsstäl 

lande framkomlighet hos pjäsfordonet, vore därmed vun

nen en högst förmånlig artilleripjäs. Man måste nämligen 

göra allt för atl begränsa kalibern på det tunga artilleriet 

för landfronl, då härigenom vinnas ökade möjligheter dels 

för snabh ammunitionsersättning dels för rörlighet. 

Som synes a;- ovanstående uppgifter om långskjulande 

iungl artilleri, gör sig numera även en strävan gällande all 

ersätta den alltid besvärliga anspänningen med hästar med 

annan dragkraft. Sannolikt kommer n1.ontrring av artilleri 

i lanks att innebära en förträlTEg lösning av denna fråg<~, 

s~irskilt av betydelse för fästningar, inom vilka kolonnv~1gar 

kunna upplagas till artilleriställningarna. 

Medelsvårt artilleri lämpar sig även givel\·is att insällas i 

landstridsgrupper på sjöfront, dit delsamma utan svårighet 

bör kunna transporteras, därest fordonsvikterna hållas be

gränsade. 
En stor fördel är förenad med långskjuland e riirligl ar·· 

lilleri , n~imligen all detsamma l<an uppställas undandra get 
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från huvudförsvarslinjen och det oaktat n å de mål, vilka 

skola bearbetas. Sålunda ti llbakadraget löper det mindre 

risk a l t gå förlorat vid elen anfallandes framstötar. 

Med långskj utandc medelsvåra kanoner, för virka riK

ligare ammunitionstillgång torde kunna påräknas än för det 

svåra artilleriet, kan försvararen tillåta sig att på största av

stånd avgiva störande eld, som under världskriget ofta visat 

sig vara av alldeles särskild betydelse. Det gives nämligen 

många exempel på hurusom störande eld, utförd såsom eld

överfall eller till och med endast i form av ströeld, medfört 

kraftig verkan, nödgande fienden till förflyttningar för und

vikande av förluster samt oroande hans förbindelser. Enligt 

uppgift av dem som iakttagit verkan av dylik systematiskt 

utförd störande eld får den beskjutna intrycket av att han 

trots förflyttningar så att säga oavbrutet förfölj e s av fien

dens projektiler och att ej ens de största avstånd lämna be

tryggande skydd mot överraskande och fördärvbringande 

eldskurar. Fältmarskalk Haig framhåller i sin slutrapport 

till V\Tar Oflice år l ~J19, att den stora utveckling, som under 

l<riget ägt rum med avseende å fotografering och observa

tion från luften samt ljud- och planmätning, bringat artil

leriets verksamhet till stor fulländning i vad angår såväl 

striden artilleri mol artilleri som ock den störande eldgiv

ningen vid dager och under mörker. 

Ä ven för tungt kanonartilleri i land förekomma numera 

olika laddningsvikter för en och samma pjäs, medgivande 

],rökta kulbanor ; kasteld är sål und a ej längre förbehållet 

h a ubi tsartill eriet ensamt. 

I det föregående har framhållils betydelsen för kust

fästnings landfront av tungt rörligt artilleri med stora skott

vidder. Detta artilleri betingas alltmera även av att beläg

ringsartilleriet synes gå mot en kraftig utYeckling både med 

avseende på pjästyper och dessas pm·teer. Det är tillsvidare 
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ej längre tal om någon enhclspjäs för detla artilleri, tvärlom 
söker nu1i1 på olil<a håll alllmcra fullkomna dc många olik
::n·lade pjästypcrna, avsedda envar för silt speciella ända
mål. Sålunda har man genom senaste kriget funnit, ail till 
och med fältkanonens porte måste ökas, ehuru dess granal
karlcschcld ej anses egentligen verksam på avstånd över 
-±,000- 5,000 m. 

Tungt fältkanonarti Ile r i av l 0,, cm. kaliber med slörsl<l 
skottv idel av ända lill 18,000 m . förordas i England (genera l 
Jackson). 

Franska åsiklcr (general Le Gallais) framhålla vikten , 
förutom av tunga fältkanoner om 10,,, cm. kaliber, av myr
kel kraftiga pjäse r av 15, .. - -1-0 cm . kaliher samt av special
arlillcri med stor porte, bestående av tungt kanonartilleri 
av 15,, cm. och slörrc kaliher. 

T Nordamerikas Förenta Slater har under år 1\:lH) en 
o!l'iciell kommitte stödjande sig på krigser farenheterna fram
lagt förslag till program för armens artilleri, vilket inneb ~i r 

så slora fordringar på pjäsernas eflcktivitet, att det m å siit
tas i fråga, huruvida detsamma är tekniskt utförbart, därest 
rimliga p j äsviktcr skola kunna bibehållas. Programmet 
upptager såltmda bland annat en 7 ,, cm. fällkanon i lavettage 
medgivande 80 ° maximiel evalion och med slörsta skottvidd 
av 13,700 m. vid "ökad" laddning ("överladdning") för H kg . 
projektil, en 12 cm. medeltung motortransporterad fiiltka
non med 17,000 m. största skott\·idd för 30 kg. pro j ek t il vid 
överladdning smnl en tung fältkanon av 15 cm. kaliber, mo
lor lransporterad, m ed 23,000 m. skottvidd vid överladdning 
och 50 kg. projektil. Vidare uppställas följande fordringa r 
på skoltvidd för lätta, medeltunga och tunga hanbilser: 

för 10,, cm. haubits 11,000 m. (m ed anspänning a\' 
häs la r eller molorlransporterad), 

för 15 cm. medeltung haubits 14,500 m. (motorlransvor
t erad) samt 

för 15 cm. tung hanbils l (),000 m. (motortransportcrad ). 
A v föreslaget svårt artilleri kan det vara nog att här 

omnämna kommittens motortransporterade dels 20 cm. Je 
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med 50 o maximielevation och 31,500 m . störs la skottvidd 
dels 24 cm. haubils med 65 ° maximielevatioon och 22,500 m. 
län gs ta skollvidd, för att man skall få ett begrepp om huru 
långl ameril<anska artilleriets m ålsmän önska driva artilleri
vapnets utveckling. I della sammanhang torde det för jäm
rörclse böra erinras om de ls att den svenska JO cm . le med 
58() m. utgångshastighel för elen 17 kg. tunga projektilen 
(maximielevalion -±5 o) giver 11 ,050 m. största skottvield samt 
m ed långspelsprojeKtil 13,100 m ., dels att den svenska 21 
cm . haub. giver 10,200 m. största skollvidel vid lält projektil 
och 394 m. ulgångshas tighe l ; haubitsens största elevation 
inom lavettagel är 70 °. 

Den am erikanska kommittens "överlacldning", som skall 
giva dc största skottvidderna, föreslås alt till end ast 10-20 
% ingå i ammunitioonsutruslningen och är icke avseeld aU 
begagnas innanför de porl6er, vilka kunna uppnås med nor
mal laddning. Säkcrligen komma dessa överladdningar att 
hastigt förslita eldrören, och osannolikt är icJ, e, alt man 
småningom söker sig fram till ökad kaliber med "normal" 
laddnin[J för alt nå behövliga sl.:.ollviddPr. Med långspetsad 
projektil står ju att vinna omkring 30 
maximiporten. Den grövre proj ekti len 
önskvärd stor sprängladdning. 

% förlängning av 
giver för övrigl 

Därest pjästypernas utveckling kommer alt gå enligl här 
för u t angivna riktlin j er, bl i r del förenat med s lo ra svårig
heter för försnuaren dels att bel<iimpa den anfallan<les ar
tille ri dels alt med nöjaktig eldkraft möta elen anfallande 
i fästnings förterräng. San n olikt m~tste försYarar en för att 
för sl<affa sig arlilleristisk överlägsenhel övergå till 19- 20 
cm . kaliher för del tyngsia rörliga kanonartilleriet saml 2L.l: 
cm. kalibPr för det lunga haubitsartilleriet , För 12- 15 cm. 
äldre pjäser finnas naturligtvis fortfarande bruk i vissa 
stridslägen. Dock torde man utan överdrift kunna säga, att 
en hel del äldre pjästyper av landartilleri numera äro utan 
betydelse; alt bemanna dylikt artilleri är en nödfallsåtgärd, 
eftersom m ed detsamma ej kan frambringas elen eldverkan 
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på stora avstånd, som nutida stridsförhållanden med nö<1-

vändighet kräva. 
Tungt fältkanonartilleri torde möjligen kunna undvara s 

för kustfästnings landfront under förutsättning av att lämp

ligt tungt artilleri av ovan omnämnt slag står till förfogand e. 

För att bjuda verksamt motstånd i förterrängen m åste 

hädanefter granatkastare komma till mycket stor använd

ning, understödda av dels det lätta och m edelsvåra artilleri , 

som kan stå till förfogande, dels förut omnämnt tungt, rör

ligt fjiirrhållningsartil leri med ammunitionstillgång, rikligare 

i den mån delta artilleri anskalfas fåta ligt. 

(Forts. ) 
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Några synpunkter och förslag därest en 
reduktion av sjöförsvarets personal 

är ofrånkomlig. 
Anfiir and<• <·nli; .. d ~ :31 <1\' ledamo tcu (!ijsfa 7~/i r ens1·iirrl: fra1n fö rt y j,] 

KungL Orlog·smannas ;illsblJWbi S<lllllllantriidc dc• n '2 lllili'S 19'21. 

Framtidsutsikterna beträ!Iande vårt sjöförsvar torde häsl 

kunna karaktäriseras av att möjligheterna att erhålla ett rim

ligt s. k. nybyggnadsanslag ytterst hänger på möjligheterna 

att verkställa besparingar inom andra anslagtiilar ej blott 

t illhörande försvaret, vilket med tanke på det procentuella 

förhållandet mellan lant- och sjöförsvarsbudgeten just i årets 

föreslagna riksstat v~il vore möjligt, utan, vad värre är, till

hörande sjöförsvaret. Men på ett rimligt anslag för ersäl

tande :w såväl förslitna fartyg som föråldrade fartygstyper 

beror det, om Hotlan skall kunna fylla sin uppgift vid fäder

neslandets försvar. 

Flottans hllvuchtl_)pgift ~ir atl med välbemannade örlogs

fartyg till sjöss bekämpa rikets fiender. Kan flottan icke 

detta, äro alla utgifter för sjöförsvaret bortkastade. Det gäl

ler alltså . alt skapa ett maximmn av för operationer till sjöss 

atl\'änclbara fartyg, samtidigt med att på grund av begrän

sade anslag ett minimum av personal och materiel får avses 

för adminislrativ verksamhet. Varje kronas onödig utgift 

för elylikt iindamål är en krona tagen från de rörliga strids-
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b·afterna. I begreppe t administrativ verksamhet innefatlas 

här ick e blott förvaltningen i dess mest inskränkta betydelse 

ulan även materielens unrl crhåll , förrådens vidmakthållande 

oc h operationsbasernas skyddande. Det bör vidare beaktas 

atL sjös tridskra fterna i nödfall kunna reda sig uta n m arin

förva ltnin g och egna varv, under det. alt dessa organ nla n 

~,jöstrid skraftcr ju sakn a Yarje cx.istensherältigand c. 

Besparingar inom sjöförsvarels a nsl agstitl ar äro cmcllt>r

tid knappast möjliga med m indre p ersonalen minskas, och 

deL gäller då, att så onlna ofrånl<Omliga pcrsonalrcduktioner, 

alt icke försvaret till sjöss och därmed riket tager allvarl ig 

skada. 
Sjöfiirsvarets pe rsonal kan med fr å n seende av vissa 

mi ndre lduer delas i Lvå huvudgrupper, nämligen stridande 

eller militär personal och civ il personal. Mellan dessa gru p

per råeler en bestämd grnncls ldllnacl. Den strida nd e pcrso

nalen kan ul föra funktioner liggande i nom fönall n i ngsom 

rå dct under a lt den civila personalen icke kan användas fii r 

tj~instcn Ombord. O n'iccren kan lika bra SOlll fl en ciyjJe 

tj änstemannen sköta en mångfald administrativa åliggande n, 

aL L bedöma t e kniska frågor ä r ckn från n ågon av sjökrigs

högskolans kurser utexaminerade oll'iceren mera komp e

t.enl ~in l<anslisekreteraren , aH åler hehandl:l med icinsl«l 

frågor lum j u risten lika lite t som sj öofl'icern. Den c i vi la 

va rvspersonalen kan visserligen unelerhålla fartygsm ate ri elen 

i fred, dock lilleler militär eller civilmilitär ledning, saml i 

krig vid varven avhj ä lp:.! inträiTade skador å fartygen, men 

elen kan icke avhjälpa haverier ombord under strid . Den 

militära persona len av m as kin- och h an tver ksavdelningarna 

kan däremot med fördel u n der vi s sa organisa torisk a för ul

' ·til lninga r , vilka dock f. n. saknas, förrätta en del av dc nr

helen, som nu i huvudsak ligga på van·cns a rbetarepersonaL 

En~ir man av sparsamh etsskäl under fr edstid icke kan 

hava all materi el fullt bemannad - en del fartyg måste reda 

sig med kadcrbesättningar, en del av d e allra äldsta fartygen 

kunna lämpli gen vara upplagda - uppstår d el då elt övc1·-
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skolt av framförallt ofriccrare , undcroll'ice rare och marin

ingenjörer, tillhörand e stammen, vilka äro nödvändiga vid 

mobili sering. Detta överskott kan och hör tagas i ansprå k 

för administrativ verksamhet, för att vid mobilisering ersät

tas av reserYpcrsonal , v~i r n pliktiga ell er c i vi l a rbc tskra ft. 

Av ovanstående torde fr amgå att reduktion av persona

len i sista hand får träfia fl olians militära kårer och marin

ingenjörkåren. Skola i ndragningar ske bland elen militära 

pe rsonal en, kan del icke nog ofta framhållas aU en utbildad 

slammatros är m era värd än Lre värnpliktiga - och äler ej 

för mera än en tredjedel så mycke l. 

Bland elen icke stridande perso nalen torde man kunna 

verkställa åtskilliga nedskärningar, u ta n a lt flottans strids

värde sjunker, ~iven om man icke vågar vidtaga en så radikal 

å tgi.i rd , som att förändra Siockholms slation till depå m ed 

tillhörande Ya rvsanläggning. 

Början bör ske i administrat ionens lopp, bland försvars

depar tementets och marinförvaltningens civila personal, vil

ken personal i gamla sjöförsvarsdepartementet och marinför

valtningen uppgick till över 60 personer. Militär sakkunskap 

måste vid tillsätlanclel av ålskilliga befattningar inom depar

tementet väga tyngre ä n ämhetsmannameritcr, m. a. o. inom 

departementet böra i största möjliga utsträckning tj änstgöra 

ofl'icer a re av stam, p[t r ese rvslat och i r eserven . Marinens 

revi sionsväsende med sina tre instanser, varlill motstyck e 

saknas inom övrig statsförvallning för atl icke tala om d en en

skilda indus trien, är ju väl känd. f samhand med riksr evi

sionsverke ts ikraftträdande synes en instans och helst marin

förvaltningens l<amerala revision vara mogen för avs krivning 

och även i övrigt torde inom detta senare verk avsevärd re

du k tion av civi l p er sonal av alla grader vara möjli g att 

genomföra. Att använda tj ~instemän i förs ta lönegraden för 

att koalrollera renskrivning eller för att sä tta s. k . ~imhets

m annasYensl<a på utgående skrivelser är lindrigast sagt 

slöseri med stalens medel. Den c ivil a indus tri en och i viss 

m å n s talens afl'ärsdrivande verk torde böra s lå som före-
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dömc, än•n då det g~iller alt kraftigt bes.bi ra icke blolt ma

rinförvaltningcns ulan också varvens samt stationernas mi

litära, civilmilitära och civila expeditions- och skrivarperso

naL Dc många "m~llanhändcrna" måste bor t även på detta 

område, muntliga överläggningar mellan hes lutande p ersonl'r 

och besluts fattande på grundvalen härav måste träda i stäl

let för skriftväxlingen mellan expeditioner och verk. Begrep

pet "alt det måste vara papper på det först" hör snarast skrin

läggas. Behovet av sekreterare och annan skrivbordsperso

na l minskas då; det speciclt inilitära adjulantsväsendel i 

land kan ocl'"så beskäras. 
Manskapels rullföring, kommend ering och aYiöning 

m ås lc kunna ordnas utan anlitande av 14 expeditioner och 

h elst med slopande av den fr ån hären hämtade kompani

institutionen. 
Varvstjämtcn kan siikcrligcn avsevärt förenklas. Dc 

s.må departementen m ed sin a små verkstäder och egna lwn

loris tc r m. m. höra uppgå i dc större eller sammanslås ("De

partem ent of Naval Ordnance"). Förrådsverksamheten och 

upphandlingsväsendet synas höra regleras genom enklast 

länkbara former med efl'ektivitet som mål, ej kontroll. Den 

nuvarande kontrollen synes Yara uppgjord med tanke på 

stora försnillningar; den bär sig icke annars. Den omstän

cliga proceduren att t. ex. från flottans förråd mot betalning 

utfå några glödlampor torde sakna motstycke på annat h åll. 

Ifrågasättas kan om icke från det stora ohanterliga material

förrå det vissa delar böra utbrytas och fullt självständigt 

handhavas av förrådsförvaltare utgångna från undcroll'icers

kår en, m. a. o. sanuna personer son1 nu, ehuru under n1a

teriahntendenten, sköta desamma. Dubbelbokföring undvi

k es härigenom och några skrivbord med tillhörande beman

ning kunna kanske slopas. 
Flottans marinintendenturkår med dess såväl i förhäl

lande till de militära kårerna som till armeens intendentur

kår stora numerär torde tåla en högst väsentlig förminsk

ning. Mycket står att vinna genom vad förut är sagt on1 
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enkel hel i förvaltningen i allmänhet. Genom c U nytt och 

förenklat avlöningssyslem för de militära och civilmilitära 

]<årerna hör å tskillig personal, som nu sysslar med rena bok

förin gsålgärder kunna försvinna varjämte lägre kvalificerad 

personal, än vad nu användes, kan tagas i anspråk. Smn en 

jämförelse n'lå anföras alt h ela bokföringen och kontrollen 

vid ett distrikt av statens järnvägar slår under en distrikts

kamrer - tjänsteman i kommunikationsverkens H. löne

grad. En ren besparing av p ersonal står att Yinna genom att 

rekrytera alla verkli ga intendentursposter ' fr ån oll'icerskårcn 

liksom fall et är vid armen. Å våra fartyg räcker nämligen 

den ofl'icerspersonal, som för drabbningstjänstens skötande 

måste finnas, mer än väl till för vakttjänsten. Fartygsinten

denten åter saknar vid drabbning verklig funktion. Lösnin

gen synes böra bliva den, att låta en av fartygets ofTicerarc, 

vederbörligen utbildad, sköta även fartygsintendentens re

spektive divisionsintendentens icke allt för svåra t j än st mol. 

kompensation av vaktfrihet och vid drabbningstjänst place

rad på sådan plats, där ganska litet exercis kräves, 

t. ex. vid det lätta artilleriet. Från dessa "intendentsaspi

ranter" utgå sedermera de intendenturkaptener och kommen

dörkaptener, som krävas för verklig intendenturtjänst, så~ 

som stabs- och stationsintendenter, högre förrådsintendenter 

och intendenter i flatlans överstyrelse. Den personal av nu

varande marinintendenturkåren, som icke förrättar inten

denturtjänst och som, sedan all tänkbar förenkling i förvalt

ningstjänslcn vidtagits, likväl måste finnas kvar, synes böra 

göras helt civil. 

Det torde emellertid böra påpekas, att icke alla här före

slagna åtgärder direkt komma till synes i form av minskade 

anslag. En r eduktion av varvens kontorspersonal t. ex. visar 

sig i första hand genom att ökade delar av underhållsansla

get bliva disponibla för sitt egentliga ändamål, som är strids

fartygen s underhåll. Först i andra hand kan en minskning 

av anslaget ske. 
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Men det kräves för visso kraftigare åtgärder, för aU erna 

de millionbcsparingar, som äro önskvärda. 
M ånga erfarenheter kunna dragas från det nu avslu Lade 

kriget och detlas lärdomar kunna förvisso diskuteras i det 
oändliga. En lärdom torde dock vara odiskutabel. Sanno
likheten av fientliga operationer i inre svensk skärgård ~i r 
numera försvinnande liten. Dc moderna fartygens ökade 
storlek, möj lighclcn av an fall från svenska sjöstridskrafter 
och risken för minor samt omöjligheten ay att i trånga far
leder manöyrera tindan för flygaranfall samverka här i hiig 
grad. Vårt land har dessutom så Inånga sårbara punkter, 
att en fiende, för att a!lyarligt skada oss, icke behöver för
dj upa sig i våra ofria vatten. Om vi betrakta Stockholms 
skärgård och Stockholm, finna vi för övrigt att artilleriets 
ökade skottvidd mcdgiYer ett modernt slagfartyg, 01n del 
ostört av svenska örlogsfartyg får uppehålla sig i yttre delen 
aY Stockholms södra skärgård, att därifrån beskjuta det slora 

mål, Sveriges huvudstad utgör. 
Ur dessa krigels erfarenheter jämfört med Yad ovan ~ir 

sagt om sjöförsvarets uppgift och med nödvändigheten av hc
sparingar för ögonen, växer med naturnödvändighet fram 
kravet på slopandet omedelbart av samtliga fasta försvarsan
stalter i Stockholms inre skärgård. Vaxholms nuvarande 
fästning har spelat ut sin roll och det är ej längre förenligt 
med god ekonomi att nedlägga kostnader av något slag på 
densamma och därstädes binda str idskrafter av här och 
flotta. Ehuru de ligga för långt indragna, höra dock sp~ir

rarna i Furusunds- och Sandhamnslederna färdigställas , för 
att under fredstid hava ell säl<erhetslås i de till Stockholm 
hörande alhnänna lederna, ett hinder mot ett plötsligt an
grepp av lätta stridskrafter. Härmed torde också maxinnnn, 
av vad som kan tänkas komma till någon användning av dc 
nuvarande eller planerade försvarsanstalterna, vara uppnådd. 
För att ernå enkla administrativa former, böra dessa spärrar 
såväl i fred som krig vara direkt underställda eskaderchefen 

för Stockholmseskadern. 
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Om Vaxholms fästning sålunda r educeras och de delar 
av Karlsln·ona kustartillcriregemcnte, som avses för krigs
h amnens försvar åt landsidan, överföras till hären, för vilket 
åtskilliga skäl t ala, främst likheten med härens artilleri i 
fråga om materiel, utbildning och taktiskt uppträdande, åter
står så ringa styrka av det nuvarande kustartilleriet, att det 
synes obefogat längre bibehålla detsamma som ett själv
ständigt och med flottan sidoordnat vapen. Den personal, 
som från rörligt und erlag kan upptaga strid mot fartyg, kan 
säkerligen od.så sköta de fasta försvarsanstalternas artilleri 
och skötseln av dc fasta miner.ingarna är ej svårare än min
tjänsten å fartyg. Då stora besparingar i förvaltningshän
seende dessutom torde vara att påräkna och då möjligheterna 
att skapa en enhetlig överstyrelse för flottan växer med en 
sammanslagning av flottan och kustartilleriet, bör steget ta
gas fullt ut och kustartilleriets reducerade kårer införlivas 
med motsvarande kårer inom flottan. Den del av kustar
tilleriets nuvarande personal, som sålunda behöver överföras 
till flottan, finner då sin användning på sjöfronterna, å sta
tionerna, i flottans överstyrelse eller dess fiygväsende . 

ögonblicket för en elylik reduktion och överflyttning sy
n es väl vald med tanke på de stora vakanserna inom kust
arlill eriet, varigenom någon större ÖYerföring av personal till 
indragningsstat i samband med sammanslagningen icke he
h över ske. 

Dc här skisserade, ganslw kraftiga ingreppen i den be
stående organisationen kunna dessutom göras utan att den 
pågående utredningen rörande rikets försvarsproblem genom 
försvarsrevisionens försorg förgripes, en utredning, som, har 
man rättighel antaga, i främsta rummet avser den mest liim 
pade avvägningen mellan lant- och sjöförsvar med häPsyn 
tagen till världskrigets allmänna lärdomar och rikets i föi·-

·hålland c till år 1914 ändrade militärpolitiska läge. 
Genom de föreslagna åtgärderna stå vissa besparingar alt 

vinna redan i årets riksstat, varigenom möjligheterna av ett 
bifall icke blott till regeringens blygsamma förslag om hyg-

TidslcTi{t i Sjöväsendet . 1:2 
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gandet av ett mindre antal undervallensbåtar utan ock till 
det av enskild motionär framlagda förslaget om ersättnings

byggande av jagare borde ökas. 
Genom de stora besparingar, som så småningom uppstå, 

säkerställes möjligheten för flottan att genom ett jämnt för
nyande av äldre materiel bibehålla det stridsvärde elensamma 
behöver, för att allt fortfarande vara och förbliva "rikets 

tryggaste försvar, värn och förmur". 

Diskussion · i anledning av föredraget. 

Ledamoten ö berg: 

I anslutning till kaplen Ehrensvärds anförande kan jag 
icke underlåta att understryka behovet av en grundlig re

fonnering av marinens överstyrelse. 
All erfarenhet från världskriget framför allt från den 

förlorande sidan lär, att sjökriget måste ledas enhetligt. Även 
Sverige måste äga en enhetlig sjöl<.rigsledning för sjöstrids

krafternas ledande i krig och för deras skapande och förbe
redelse för kriget under fred. 

En sådan sjökrigsledning får icke hava m.er än en topp 
icke 11 huvuden. Den måste vidare vara beklädd med 

makt - verkställande inåt - och skyddande utåt. 
Flottan har under sistlidet år förlorat sin egen repre

sentant vid Konungens rådsbord. Därmed har också det 
enda sammanhållande bandet m.ellan alla flottans 11 olika 
huvuden försvunnit icke blott utåt, utan tyvärr även i stor 

utsträckning inåt. 
Följden har också blivit, att flottan redan i årets bud

getsforslag blivit ytterligare ett par % tillbakaträngd av ar
men, när det gäller fördelningen av försvarsanslagen, och 
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yad går reduktionen av flottans anslagsandelar ut över? Jo, 
över hela sjöförsvarets ryggrad, anslaget till nybyggnad av 
krigsfartygsmateriel, utan vilken sjöförsvarets hela personal, 
organisation och administration sakna existensberättigande, 
och utan Yilken alla andra utgifter för sjöförsvaret bliva slö
seri med statens medel. 

Försvarsministern har av dc medel, som av marinförvalt
ningen äskats till nybyggnad, strukit medel för två jagare 
elle1' cirka 6 milj. för vart och ett av de närmaste tre åren, 
medel som kunnat inrymmas i försvarbudgeten, om flottans 
gamla andel därav fått förbliva obeskuren av Kungl. Maj :t. 
Det allra egendomligaste är emellertid, att beskärningen sker, 
icke med åberopande av det tryckta statsfinansiella läget utan 
på helt andra grunder nämligen att "den av KMF före
slagna jagaretypen måste anses innebära ett frångående av 
1914 års senare riksdagsbeslut om införandet av en mindre 
j agarctyp såsom enhetstyp för övervattenstorped fartyg, till
lika avsett för spaningstjänsten". 

Försvarsministern-generalen anser sig dänned kompetent 
att döma om lämplig eller olämplig jagaretyp för svenska 
flottan. För oss ligger väl saken så, att en jagaretyp för 
n renska flottan år 1920 ser ut så, som KMF i förening 
med HBK och CMS föreslagit den, och icke såsom våra för
åldrade jagare av typ 'Vrangel 1914 eller Mode 1902. Världs
krigets lärdomar fordra nämligen, att vår enhetstyp för ja
gare av 1914 för att kunna fylla samma uppgift som då, ut
vecklas till enhetstyp för jagare 1920, sådan KMF före
slagit den, oberoende av om på grund . av andra omständig
heter flottan (icke jagaretypen såsom K. prop. säger) "be
höver kompletteras genom nybyggnad såväl av torpedbåtar 
som av särskilda spaningsfartyg". 

Dessa företeelser kring årets statsverksproposition synas 
mig ägnade att ytterligare understryka behovet av en m{het
lig, mäktig överstyrelse för flottan. Med en sådan kunde 
säkert flottans behov framföras inför riksdagen på annat sätt 
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än genom enskild motion aY en riksdagsman för Ka rlskrona 
s tad, som tilläventyrs nu dkar vara sjöofficer. 

Vi behöva en grundlig reformering och omstöpning av 
flottans överstyrelse i riktning mol en enhetl ig sjökrigsled
ning - ett vär organiserat amiralitet. 
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Kinematograflen försvarets tjänst. 

En författare över ämnet "Film en som kulturfaktor" 
har framhållit, att icke sedan u ppfinnandet av boktryckar
konslen h ar cH med kinemaiografien jä1nförligt medel till 
kunsl<apers m eddelande och sp ridning erbjudit sig. Ty i 
klar åskåclligh ct, lättfattlig framställning och över tygande 
krafl bclräfTande kunskapers 
något sättas framför film en . 

hihringande kan näppeligen 
Ännu så länge h ar film en vis-

serligcn m est använts såsom förströelsemedel, men överallt 
gör sig en allt starkare s lrävan gällande att clärjämlc be
gagna filmens oöYerskåclliga möjligheter i undervisningens, 
kultu rspridningens, forskningens och elen praktiska verk
samhetens tjänst. Man k an utan överdrift säga, atl h ärv iel
lag clt rastlöst arbete f. n. pågår i hela den civiliserade 
världen, varvid ett fl ertal för eningar och sällskap med stor 
tillslutning bildats för ändamålen i fråg a. 

Filmens h nvndegenskap är j u atl kunna för ö gal fram
ställa det exakla förloppet av en tilldragelse, ett vetenskapligt 
fenomen, en teknisk tillverkningsm etod, en militär manöver 
o. s. v., och därvid kan man efter behag påskynda ell er för
dröja ,film ens rörelse, visa elen fram- och baklänges eller 
helt stoppa elen för att närmare studera ett visst moment i 
häncleseförloppet. Filmen bör därför givetvis kunna bliva 
av mycket stor betydelse inom skilda områden, icke minst 
inom det militära, och därvid ka nske i främsta rummet som 
hjälp vid utbildning och und ervisning. 
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Några exempel på huru filmen skulle kunna utnyttja s 

för den militära u/bildningen och undervisningen må här an

föras. 
strategiska och taktiska rörelser, såväl tänkta sådan:l 

som verkliga operationer och drabbningar, kunna framstäl 

las på ],arta medelst förflyttningar, som noga överensstäm

ma med det länkta eller verkliga händelseförloppet och tids

förhållandena. En samtidigt synlig sifiertavJa sätter åskå

daren i tillfälle att avläsa den varje rörelsefas molsvarand e 

liden. I Tyskland finnes sålunda hl. a. slaget vid Austerlilz 

framställl på filmen, och i England lära arbeten pågå m ed 

ett liknande framställande av Jutlandsslaget. 

Olika vapens verlmingssätt, ballistiska egenskaper och 

lräfl'yerkan kunna noggrant sluderas på filmen. Den fram

för Verdun stupade tyske vetenskapsmannen Dr. Bruno 

Glalzel har i sin bok "Elektrische Methoden der Moment

pholographie" ingående skildrat de möjligheter, filmen er

bjud er för utförande av ballistiska forskningar och experi

ment, och givelvis kunna dessa möjligheter också med fram

gång utnyttjas för bibringande av kunskaper inom det ifrå

gavarande området. Hur enkelt bör icke exempelvis en in

struldion i den ofta svår in lärda "mekanismens verkan" p a 

en kanon, ett gevär o. s. v. kunna göras m ed tillhj~ilp av le

vande bilder, som man kan framföra i vilken takt man be

hagar. 
För bibringande av materielkännedom bör vidare å fil

men åskådliggjord framställning av tillverkningen ay vap·c n. 

maskiner o. s. v. kunna bliva ay slort värde. "Deutsch c 

Lichtbi ld-Gesellschaft" förmedlar sålunda ullåning av film er 

i nämnda syfle, föreställande bl. a. tillverkningen av en gra

nat, ett tändrör, en motor, en fartygsångpanna o. s. v. 

Vid elen förberedande sl'j u tutbildningen kan m an med 

filmens hjälp framställda naturtrogna och "krigsmässiga" 

mål. Vad lantkriget beträffar, kan bilden således föreshill a 

etl infanterianfall, som mötes med kulsprutc- och gevärseld. 

el. d. Efter varje salva eller skott stannar hitden automa-
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tiskt, och träffen markeras genom belysning bakifrån. P å 

samma sätt skulle för sk j u tutbildningen vid flottan kunna 

användas m åltavlor, framställande en till anfall framrusand e 

jagarflottilj el. el. 

Bilder från främmande länders armöer och flottor kunna 

naturligtvis också b liva till stor nytta vid utbildningen. 

För att förhöja värdet av kinematografien i undervis

ningens tjänst böra som regel förevisningarna ske i samband 

med korta föredrag, i ändamål aU sammanhålla det hela, 

framhålla det viktigaste och närmare utveckla vissa delar. 

Genom filmens klara och lättfattliga åskådliggörande av hän

delseförloppet inbesparas emellertid stora delar av elen 

muntliga redogörelsen, och man torde därför kunna med 

största säkerhet förutsäga, att samtidigt som instruktionen 

så att säga fastnar bättre tack vare filmen, så kan utbildnin

gen därjämte ske på avsevärt mycket kortare tid än annars 

skulle vara möjligt, varigenom mera tid kan avses för dc 

mera stridsm~issiga och praktiska övningarna. Vilken stor 

förd el, som detta innebär för den militära verksamheten, 

behöver icke närmare utvecklas. 

Med filmens tilihjälp torde man vidare kunna väsentligt 

förenkla och förbättra förfaringssättet vid utförandet av 

vissa mekaniska arbeten, såsom handgreppen vid betjänan

det av olika vapen o. s. v., på samma sätt som en framstå

ende kirurg lär ha uppfostrat sig själv till den största för

enkling av de kirurgiska handgreppen genom ideliga film

ningar av likartade operationer. Och på liknande sätt upp

nådda förbättringar kunna genom filmen på ett enhetligt sätt 

bringas till allmän l<ännedom inom olika truppförband, på 

olika sjöstyrkor och fartyg m. m. 

Många andra exempel på utnyttjandet av filmförevis

ningar i ulbilclancl e och u ncl ervisancle syfte skulle kunna 

framdragas, och för elen förelagsamme och uppfinningsrike 

öppna sig h~inicllag snart sagt obegränsade möjligheter. 

Om sålunda filmen kan i många avseenden underlätta 

och verka tidshesparande på det militära utbildningsarbetet, 



172-

har densamma en kansl<e icke mindre viktig mission all 
fylla i fråga om nwiu;kapets sysselsättande på fr itiderna. l 
cletla avseende är filmverksamhelen ay två slag, nämligen 
dels sådan, som bidrager lill höjandel av personalens allmän
lJildning genom visande av naturvetenskapliga, historiska , 
geografiska och andra instruktiva levande bilder, dels sådan, 
som uteslutande är inriktad på elen rena f'örströelsen. I detta 
sammanhang torde böra erinras om, atl i såväl Stockholm 
,·.om Göteborg bar man nyligen börjat anordna regelbundn ~1 
filmförevisningar för skoh1ng<lom, avseende etl höjande aY 
el ensam m as all m ~in hi l d ning. 

Betr~ifl'ande rekryteringen av 111ansl.:ap till armen och ma
i·inen synes filmen kunna spela en myckel betydelscl'ull roll 
genom all visa bilder ur soldalens eller sjömannens liv i land 
och ombord, dclmilihira idrottsliYet m. m., samtidigt med all 
de förmå ner och förd elar, som anshillningen medför, jämv~il 
på lämpligt säll medgivas. 

På liknande sätt kan hos allmänheten spridas en nyUi g 
kännedom om och bättre f'örstäelse (ör verksamheten ino111 
försvaret , varigenom kanske flera oriktiga föreställningar och 
feltippfallningar om hithörande fö rhållanden kunna undan
röj as. 

Systematiskt upptagna filmer över verksamheten inom 
armen och marinen kunna vidar e bliva av bestående värde 
för f'ramliden såsom historiska dokument över gångna tider-; 
försvarsverksamheL Dylika fi lmer kunna exempelvis upp
tagas över fälUjänstöYningar, kustflottans tillämpnings- och 
dridsövningar, utbildningsmetoder av olika slag o. s. v. Vi 
dare kan man tänka sig ett truppförbands historia fram
ställd i. levande bilder, upptagand e personalier, seder och 
bruk, gamla lägerplatser o. s . v. Särskilt böra elylika filmer 
från livet vid Karlberg och vid Sjökrigsskolan kunna bliva 
av storl intresse för kommande generationer. 

Mera värdefulla filn'ler av nu nämnt slag böra givetvis 
fc)rvaras i centrala f'ilmarl.:iv och d~irigenom bevaras åt efter
världen. 

- 173 -

Som av ova nstående lorde framgå, måste det anses vara 
ett ytterst augchiget önskemå l att för den militära verksam
hetens räkning tillvaralaga filmens rika möjligheter i fråga 
om underlättande av utbildningen, såv~il den militära som 
den allmänbi ldande, sysselsättande av manskapet under fri
tiderna, ernående av fören k lade och tidsbesparande ar bels
metoder i olika avseenden, spridande av kännedom om och 
fö rståelse för försvarsverl<sanihetcn samt upptagning vid ar
men och marinen av levande bilder, vill<a kunna bliva av 
beslående framtida yärde, m. m. 

I ändamål att verka för dessa syften har nyligen i Stock
holm bildals föreningen A r me- och Jlarinf'ilm , avsedel alt 
utgöra ett centralorgan för att till minsta möjliga kosluad 
åstadkomma clt etl'ektivl och syslemaliskt utnyttjande av 
filmen i försvarets tjänst. Föreningen har genom kringsända 
cirkulär till samtliga högre militära myndigbeter uppmanat 
armens och marinens truppförband, sjöstyrkor, skolor m. fl. 
att ingå såsom medlemmar i föreningen, och avses de från 
dessa akliYa medlemmar inflytande avgifterna (300 kr. i in
trädesavgift och :200 kr. i årsavgift) att jämte eventuellt stals
anslag bilda det rörelsekapital, som sl.;;all sätta föreningen i 
s tånd atl bedriva sin verksamheL Förulom ovannämnda ak
tiv~ medlemmar kornmer föreningen även att söl<a in L ressera 
privatpersoner alt som passiva medlemmar gå in i densam
ma, och komma avgifterna för dessa a lt bliva en engångs
avgift av minsl 100 kr. eller en årsavgift av minsl 10 kr. 

De aktiva medlemmarna skola i vederlag för erlagd a 
avgifler hava rättighel aU: 

dels mot en mindre avgifl ( 40 % raball) till låns be
komma föreningen li llhörandc filmer (här må omnämnas, 
att föreningen bl. a. skafTat sig rälten till en kopia av å pan
sarkryssaren Fylgias långresa innevarande år upptagen mi
litärfilm), 

dels erh å ll a rabalt (15 %) å filmhyra för övriga genom 
föreningen anskaffade filmer, 

del s genom av föreningen på medlems anmodan utsänd 
filmfotograf få därför lämpade övningar m. m. filmade, och 
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dels genom föreningen erhålla råd och upplysningar 
fråga om anordnand~ av filmförevisningar, anskaffning m· 

kinematografapparater m . m. 
Föreningen har med A.-B. Svensk Filmindustri träffat 

avtal beträffande upptagandet av filmer för föreningens räl.;.
ning (av vilka en d~l beräknas kunna visas på de allmänn a 
biograferna), dc ekonomiska villkoren för filmupptagningen 
samt granskning och förvaring av upptagen film ävensom 
beträffande rabatt å filmhyra för av föreningen förmedlad 
uthyrning till militärmyndighet av annan än arme- och ma

rinfilm. 
Den av föreningen Anne- och Marinfilm gjorda hänv än-

delsen till dc militära myndigheterna har hittill s resulterat 
i, att från armen 25 truppförband ingått såsom aktiva m ed
lemmar, under det att av flottans myndigheter endast 1 in
gått såsom aktiv medlem, nämligen chefen för underofficers
och sjömanskårerna i Stockholm. Från kustartilleriet har 
icke ingått någon aktiv medlem. Därjämte har ett antal 

personer ingått såsmn passiva medlemmar. 
Föreningens start är sålunda, om än icke lysande, så 

dock relativt tillfredsställande. lVIånga medlemmar fatta' 
emellertid ännu , men det är att livligt hoppas, att innan 
föreningens andra arbetsår den l instundande oktober går 
in, de flesta av de myndigheter m. fl., som för närvarand e 
avböjt aktivt medlemskap, måtte giva föreningen sitt väl
behövliga stöd. För alt åstadkomma en planmässig och 
fruktbringande filmverksamhet i försvarets tjänst är del 
nämligen nödvändigt, alt dc militära myndigheterna intres
sera sig för saken och taga elensamma om hand. Den Lid 
måste komma, då varje truppförband, större fartyg och skola 
har sin egen kinematografapparat och då l j u s bilder ingå son l 
en nödvändig besUmdsdcl i utbildningsarbetet inom såväl ar

Jnen son1 marinen. 
Stockholm i februari 1921. 

Aug. Giron . 

Anm. Föreningen Ar·rne- och Jliariniilms adress är: Osterm alms
gatan 8 I (Knp ten S . f{l ·ingspor) Stockholm . 
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Insänt 
med anledning av Ledamoten G. Ehrensvärds föredrag 

Kungl. Örlogsmannasällskapet den 2 mars 1921. 

Frånvaron av varje översikt av de konsekvenser, ett ge
nomförande av de förslag ledamoten greve G. Ehrensvärd i 
sitt föredrag frambar, skulle medföra, gör en diskussion av 
dessa mindre tilltalande, innan närmare detaljer rörande de
samma framlagts och dessa därefter kunna underkastas en 
ingående prövning. Av denna anledning avstodo vi från varje 
inlägg uti den efter föredraget följ ande diskussionen. Dock 
anse vi oss böra, då föredraget nu ofTentliggöres, i största 
kor lhet framlägga våra synpunkter på detsamma och icke 
minst på den av ledmnoten Ehrensvärd ifrågasatta begräns
ningen av kustartilleriets omfattning och förändringen av 
dess organisation. 

l. Helt visst är en omorganisation av Marinens över
styrelse nu nödvändig. Någon, om ock ringa, besparing står 
därvid mö j ligcn att vinna. För den i den reducerade över
styrelsen kvarstående personalen medför en i besparingssyfte 
gjord omorganisalion dock givetvis en ökad arbetsbörda. 

2. Behovet av ett tillräckligt nybyggnadsanslag för sjö
krigsmaterielens förnyelse synes oss påtagligt, men dessutom 
anse vi att anslag för kustartillerimaterielens h ållandr i tids
enligt skick är lika behövligt. 

3. Några miljonhesparingar stå siikerligen ej att få ge
nom bcgrän~.ning ay det fasta kustförsvaret. Skola flotta n s 
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opcralionshaser och \':'ira håcla största handeissläder fortfa
rande skyddas, äro nämligen de redan befinlliga fasta för
svarsanordningarna s~ikcrligen oundgängligen behövliga. 

-!. Såsom föredragshållaren påvisar har ell land m ed 
långsträckt kust m å nga andra sårbara punkler än dem, som 

äro belägna i inre sbirgårdar. Världskriget har visat, a ll 
sådana 1ner eller mindre öppna kustområden kunna och böra 
eiTeklivt skydelas av ell. rörligt kustförsvar i land. Persona l, 

ma ter i el och anslagsm ed el, vilka eventuellt hefi n n a s obehöv

liga för det fasla kustförsvaret, kunna säkerligen finna en 
~indamål scnlig och mycket god användning vid organiser an

deL av detta rörliga försvar. 
5. I rikets allm ~i nna försvarsplan tiller],änn es säkerligen 

Vaxholmsställningen allljäml stor be tydelse. Nedläggas 
samlliga kustförsvarsanordningar därstädes, måste försvaret 
på denna tänkbara opera lionslinje mot huvudsladen övertagas 
a v andra och i så falL väl rörLiga formatione r. Vilka ä ro 
dessa, och yarifrå n skola de tagas •) 

6. Till 1K93 h andhad es försvaret av sjöbe fästningarna 

vid Karlskrona a v flollan . Efter från flottans ansvariga myn
digbeler gjorda framställningar och på efter förutgången u t
redning framförda starka skäl uppsattes Karlskrona artilleri
k år för omhändertagandet av detta försvar. Då , oss veter

ligt, det ej påståtts att artillerikåren och dess efterfölj are, 
kustartilleriregemente t, ej varit kmnpetenta handhava denna 
uppgift och ingenting, vare sig av föredragshållaren eller, 
såvitt vi veta, elj est i olientlig diskussion framkommil av be

skaiienhet att förringa betydelsen av den motivering, som 
gjorde uppsättningen av en särskild artillerikår berättigad, 
anse vi ej, innan mycket starka sådana skäl förehringas, att 
sjöbefästningarnas försvar skall återgå till flottan. 

7. Till 1902 omhänderhades sjöbefästningarnas artilleri 
av artillerikåren och minförsvaret av flottan. Då denna 

dualism orsakade högst väsentliga olägenheter, beslöts, jäm 
v~il under kraftig medverl<an av flottans myndigheter, clet 
s.. k. fasta minförsvarets överflyttande till kustartilleri e t. 
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Ehuru minYapnct sedan dess i högst väsentlig grad utvecklats, 

anse vi ej, innan övertygande sl<äl för en bättre organisation 
fr amläggas, att minförsvaret vicl kustfästningarna skall åter
gå till flollan. 

K. Vi anse vidare del numera bevisat, alt kuslUislnin
garnas tekniska materiel genom etl målmedvetet och grund
ligt samarbete mellan olik a organ i flottans överstyrelse och 

ku startilleri ets chefer bragts l i U en vi ss grad av efTektivitel, 
och våga uttala, atL densamma, därest elen omhänderhafts 
av uleslu tand e flottans män, ej vari t av än bättre heskaiTen

h et, helt naturligt, då ju den sjögående materielen måste ligga 
flottan närmare om hjärtat än den fasta. 

9. Frågan om indragandet av ett helt vapenslag är slut
ligen av den synnerliga betydelse och grannlaga beskaffenhet, 

att det hör vara en berättigad fordran att den må behandLas 
frislående för sig och ej inkapslas såsom en detalj i ett 

annat spörsmål, även om detta avser tillgodoseendet av ett 
~iven efler vår mening synnerligen angelägel behov. 

Ledamoten Ehrensvärds påstående att det av honom 
skisserade ingreppet i elen bestående organisationen kan göras 

utan att den nu pågående utredningen rörande rikets för

svarsproblem föregripPs , torde för iiHigl ej kunna ledas i bPvis . 

Karlsl<.rona i mars 1921. 

Fr. von Otter. E. Lindbery. 
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Meddelande från främmande 
. 

m arm er. 

Personalorganisation. 
r iniiii utgången HY decrmlwr månad .1920. ) 

England. 
Dc furbancl, som rnligt, Jmtlg·etsfu r'Siagct .1020- .1921. skola finnas, or·l1 

Yilka iiro grunden fur pcr~onal11ct<ikningar m. m. i1ro: 

,\ t l a n t c r f l o t t a n bes Uif'lldl' a Y: 

l flaggsl;epp 

'2 battlc squadL'ons 

slagskepp. 

!l ~lagskepp, 

l IJattlD cm i ser squaLlr·on 

"L light cruiscr spuaclron 

. . . . . . .. . . . . • . . !t ::;lagkJ·yssat·c, 

.i Llestroyer flottillas och trängfartyg 

J O kryssare, 

1 8 flottilj ledare, 
...... l G i oceanjagare. 

First Lon! ansC L' at t detta är elet minsta antal fart~·g, som m erl

~·il'er taktisk och sjömansmässig utbilclning av en flotta. 

~[ c el e l h a v s c ska d e r n , som bestär av: 

1 lmttl e squadL'On 
l l igl1 t <:r u i ser squaLl r on ... . 

l dcstJ'O)'er f'lotlilla ocl1 tL'iingfartn; 

G slagskepp, 

() kryssare. 

f '2 flottiljleclarc, 
..... \IG oceanjagare. 

E s k a el r a r n c på Kina, Afl'ika, Norcl-Amel'il;:ansl;:a, Syd-AmeL'ikan

ska och Ost-Inel iska stati onema. 

\'cle nsl•apli!J fiksöksansfalt. 

I lJuclgctsfurslagct meddelas vidare. 

Genom amiralitetets försorg 11 H e i Teclclingtong upprättats en marin

Yetenskaplig föl'söksanstalt i sam l1nnrl med det elärstäcles r cclan befintliga 

National PIJ~·sical Lahoratory. Mar·inens försöksanstalt skall ingä som 
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en anl c lning i rl cnn;l. nrcu und r·r· amir·aliLI'Lets LlPl''ikl; alla prakt isl;a 

försöl;: mecl uppfinningar· l'LL·. 11tföra~ p;i J;l LLa J;r·yssarc, _jagare or:l1 anclra 

farL~yg Li l l lrur·;uHle försöks- Ol' IL pr·GvningsansLaltcrna Yid fiollans statio

ner. ;':om cll C( för denna veLenskapliga IörsöJ;:sansLalt L.i~instgör "D i

rector or sl' icnti fic rescardr· ' , vilken post nu nyslm paLs ociL som åL' 

adj ungerad Li Il "Controller or tl1 e Nav~·". Nyssnämncia "Director" skal l 

vidare intim t samariJcla med maL·instaiJcn, ptl. clct att alla n J·a erfarcn

lr ctcr nclr uppfinn ingm· m~rtLe <l snalli)L ~om möjligt komma Lill. amiL'nli

tctets kilnnerlonr. 

Tl'knisl;:a skolor·. 

Dc r·edan fur c kriget e:-.:isLcnmLle sko lorn<1 föL' Lek n is k u tbilclning i 

Portsm ouLir , Duvonport or: l t CltaL11am l1av:1 IJctJ·dligt utökats ocl1 kom

pletterats. Där:jämte ha en del fGL'Söks- ocl1 prövningsanstalLer inrättats. 

En minskola l1ar upprii.LtaLs vid Gun \\' llarf j Porbmoutl1 föe un

derv isning i lwnrlllaYandet a1· minor ocl1 kontrami nor (skötsel av para

Yan ? ) . 'l'orp ccl-, signal- oc l1 el ektriska skolor hava utvidgats och för

setts m ecl föl'söks- och prövningsanstaltet·. Vi llare l1ar upprättats en 

antiunclcl'vattcnsbåLskola ocl1 11-b[ttsskolan IJet"J·cl ligt utökats. 

J\:adcllc r·u:t s nlhilduin!J . 

K aclcLLuLhilclningen IHU' seelan är 1!J03 flera gänger mocliiierats o.-Jr. 

följ er L n. n eclansttl.enclc program. 

Utb i lcln ingen sker v ie! etablissementet i Dartmout11, Osborne kommer 

att stängas mccl innevarande års utgång. 

Antagningsåldern är f. n. 13 ' / ,-H år. BliYande såYäl officerare 

som ingenj örer crh tl.lla uneler '' 1\.rs t i ll samma uppfostran i land. Den 

tlel av clcnna Lid , som uneler åren l!J03-J92.0 ågnacles at ingcnjörsutiJilcl

ningen, kommer· att reclu ccras och i ställ et kommer mera tid att an

vänclas fur Rll milnbi ldning. 

l~ rtc r· dc !1 fu·en i lancl kom mer en sjöcxpctlition um t: månader j 

Lvå omgilngar J'Gr praktisk uliJildning pä ett slagskepp, varefter kaelet

terna utnämnas ti l.l miclsh ipmän och gå till sjöss på ett är. Av denna 

Licl avses ' / , fur unelervi sning i t ill ingenjörsfacket 11örancle ämnen ocl1 

'1, för cläckst,jänst. Eftce ()etta försöksilr uttagas clc micls11ipmän, som 

visat spec il' ll . fall enhet föL' ingenjörsfacket LiH viclarc ut!Jilclning häeföL' 

och få nu • ilgna '/, av sin tjänsteLid [L t tj änsten in om ·,rJ;ct. 

Ofl'i cet':ll' ll CS ut hildn in !J. 

l<Jfter 11tnämning titt unelerlöjtnant uttagas ytterligar e fr iv illi ga för 

. lilbiiclning ti Il ingenjörer gemensamt m ed dem som redan som miclship-

111än g ingo in härför. Ingenjörsgrenen utbi ldas därefter i specials1wlor 

i lanel och ätergår ej till LiäcJ;:stjänst tltan avancerar inom sitt -;,-rke oclr. 

har särskilda lGncförm[meL'. 
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Ef'L• ·t· •·Il ar~ l.Pn~ l s<•llt liijlnanl lll lt r· n ofTir c· t· f i't ~[Jt'<'ialltiiJildn itt~ 

inom mtgon a" fiil.iand•· 1-'t·r•n:-tt· · i nc:·•·n,jl•t·-. ar L i Il,. t· i-. n a ,.i!-'rrin~,·s- l'li•·t· 

l orpeduff'irrr . 

:=:a lunda SJW<·i :t lls• ·rnli<' :Uct·git l'i'Lct· G ' / ,-~ Cu· s ljiln~l som ~J• r·_ 

l'ialisLct· till YRnlic;· dii('ks tjiin st oclt lt c l'orclras i Ynnlic; O]'(lnin .co. 

OJTicct·sulltildnin,Q<•n ~i t' sftlrdes r. n. flil.i amil': 

l. Anlagninc;· Yid ·1:1 '1,- 1:, 5xs itlrlrt· till nnt·ltttll<tl.lt. 

2. :~ åt' t: m il n. sk ollid d ~lrstildrs. 

B. i' nt:1n. s,ji'•tirl pn dL slagskt' [JjJ. 

'L ~ '! , fu· sji'tl.id sont mid:-dtipman uclt d ~l t· e fl>'L' ttLn ~i t<tnin g till lltt

d.-.rlujLnant. l': rt rr dl ar !.iii sj iiss l;:unna micl sltipmi\nn cn l'å Yillja in g.-.n

jiirsulhillining. t :ndct·lujtnant l; an ilYen f å Yilja ingenjiirsutbilcln ins. 

~>. Hcf urdnt n lill li'tjtnanl efter ett [u·s tjilnsl. SOlll l.Jildrrlöjlmml. 

d. Y. s. Yid c :a 2t ars hlrlt'l'. l~ fl l' r r tl; i'trs L.Fln st som !Ujlnant J;:an nlTil' •·•· 

f;t Yitlja speciaiii ti) il t! n i ng. si• rinn 0 ITicrr ät ergår e fLer G ' / ,-R ftt' L iii dik t;:,_ 

tji.insLcn. Ingenjör mil dock l;Y::trslanna inom sin Jwan,;cll . 

G. Brf'onlmn Lill liruLenanl-rnmmanli cr Yid ornkt·ins :m flr~ aldr'l'. 

.. Vieinre IJ ct'nJ'dt·nn sotn J'. n. 

Siio•sl;ilt lempm·ii•·l allla!t"i"!Jssyslo•Jn fiio· lmt!Pllel". 

T. Y. kurnm e<' <'llit'llr•rLid aLL samLidigl oelt 'j iilnnllipandt· nwli """Il 
sk i Id r ad e antag n i ng o l' l t 11l11i Id n i ng f ii<' kad cLlcrna J. w n anYitndas <kl 

~. k. Sprc ial Enh·>· ~ >·s te nwL. 

Enligt cl ess b es tämm elsP r antagas efter exam f' n ;u·li gPn JJ ynglin gat· 

!l lll 11 ' / ,-18 ftr. Dessa skil'kas till sjuss på en kn·ssarc pä ett fu· ol'ir 

följa sedan i'trcLs micl slli pmiin. nc bliYa så lunda i a llmitnl• rt ej n< t·• · iln 

r LL ä l' ;udre i:in m0LSYa,·and t• arg~tng nai'Lmoutll - l,adctlct·. 

Ofl'iecJ•shefm·dt·au l'o·i'111 mausl;npct . 

l l i tti llsYaranrle sys t•• m l t ar l< al't lien n arkcle lrn alL fr ii n ntansk" pr•t 

ulg;Ingn:l o lli< 'l' r ar· c• \'f\ t'il ,. :a G ftr ~ild t· c• itn tnots,·arantk ;{ r sk <ti'S <t!Tit' •·

J'at·e frän Dal'tmou ll'i. 

]'l e nYat·e b CS LitlllnWisern a ilro: 

n e aY manskap cL. som Yicl 21 års ålclt>r i'cltt '1. kl. t' CrLifit;aL Yid t'l l 

SJWL' i t• ll exam en i m ek anik. gro metri. lti stol'in, fy sik orl< al.lntän bildnin .~ 

1"1nna instlilla sig inför Admiralty ~c l ect i o n Board. Dr som flY dr:nna 

nntn!"aS t ill lerl iga plalst•r (rt l antal sftdana b es t~lmmrs :<v amiral il!'Ld 

fur Yal'j c iie ) utn ~imn as Lil l ading mates (sL>Tman ) . Om silclan al'lin .~ 
nm l P ert.cr genomgacnrit' ~ '" P il specia lkur·s eril ä ll cr J. kl. certifikat ]! lir 

l< an utnämnt! till JöjtnanL virl c :::t 2B är·s åltl er. Få t' ltan li\grr ])e t.>·g e• ·

fordms Wngrr sjöLid fur· 11tn ilmning till löjtnant. 

Et't.er uppnadd lujLn;<nL~gnu l lwfol'flras säclan flfl"ic<'<' i JiklteL 11t1'rl 

i't\T ig:l offi•·• ·•·arc. l,iJ;nandr• llr~tö.mmelsr r k nmm;t aLl uLgiY::tS !J<'L<·iif-

Janlil' ltcfo rclring li Il ingPnj ii r. 
l\tan har fl'tl ' aYs ikL ntL )'Lll'l'lic;·arc· uLYiclga miijliglwLcma flir tnan

skap att. n ii o fl'i rr r shdorrlran . 

lSl-

Ofl'kl'l"<ll'lles allmiinhildniu!J. 

1\rigscrf::tr enltc tcrn a lt aYa giY it Yi<l ilatlfl en aL l.. cl!ll rU rlct f'<llllla 

sj'slcmrt pft clct 11 c l:1 laget alstralir ul'l' icera r e m er! l<ögt clriYcn tekni sk 

sld ckl iglt c t, det i vissa cwsccndcn si;: n l le kunna mod if i ut·as. P<L rl f' l at 1 

offkeram c m;Hlc f:t mcm allm~\niJildning. 

i\fan har rcclau fursökt och ~iL ' tn>'Ck ct nöjd m ed r csultale L aY ett 

cxperimcnL aLt skicka y ng<·r· u!Tiecrarc till universitetet i Cambr·itlge föt· 

all l\ Olltplc ltcnt sina sturliet·. För· J'mmtidrn plan eras att åt'li gen sända 

23 % aY Yarj<· ilrsku1·s undcrl öjl.nan tcr till en et tåri g univcr·silctRkur~. 

llcnna kurs skull e föreg'fts aY en allmän kurs i Grecnwicll i m ::ttr

matik och fysik oc l1 en f örlw l'cclandc ' \ Yar'"-kurs äYCnlccles i Grcenwi cl t 

och omfalLamle stralrg i. takl ik oc l1 sjökr·i gsilistoria. N~·ssnämn cl a tvännr • 

kurRt't' !'<l;:ntlr Yat'a olJ iigalur iska fiit· alla. undcl'löjlnantcr och efter clcrn~ 

flVSlU lan el e SkUltC Uttagningen ll,Y CIC fUr UniYCr Sitetsstncli ema itVSCC!lJa 

23 % äga rnm. 

l .: thildnin!J liJI slahs(jlinsl. 

P i\. grnnrl aY att m an till cl l minirYtltrn r clirll·ct·at silväl rnatcr .ic l 

som p ersonal. är clct s>·nn et·lis·cn viktigt atl mariusLaJ)ens p er sonal i alla 

a vsc•cnli cn flttt en genomr.;ftcnd e u L11i l el n i ng nwcl ensattall e , sikter ang[t

cnclc ,;tmLcg isl;a orll takti sk a l'l'i'tgo J' ocl1 angående riktiga t ill ~tmpningc n 

HY Llt"tl omal'll c frän kriget sant L furm:tga atL furu be Y ad I ram tidens kri):'

flirin g kontttll't' all ställa som fn1·rlringal'. 

:'llccl anledning h~l t·ay l.Hil' en stabsskola gruntla ts i GrecmYil'i l . JJ Pn 

första •otrsJ; urscn hi.irjacl e i ,juni J'iir lidct år ocl1 aYslutaR i juni i ar . 

Englancl l1clluw·r ärligen unclcl'ilr !,() sLabsu tbilclacl c sjönfficcrar·c·. så att 

om 10 :'lr kan m an riil;:na på !oOO ko111pel cnta sj öofficcrat'C. som cl a komma 

att vara fiirrlelad e in om Lj ilnsLC' ns olika grenar. D et itr Yidai'C llligsL 

önskviirt a tt i stabsskolan antalet representanter för armen, luftvapnet 

ocl1 k o loni c!'na likas. sil aLL snml!iltlllet mellan försvm·r·ts olika grenat· 

uppcl1 åll es orh en gem ensant uppl'aLLning om r ikrls flotta fmmkall as, 

gnmclad p ~L dc lcor·ict· enlicol: ,.ilka l'lnLlans krigsiJ ct·etlskap uppelt[Lil cs. 

För att kunn a genontfura llt'lln pt·ogmm ])cltliYes en utöknin g ::tY 

sko lan. Plancma 1-•il t•fi'or iirn dock i.\nnu rj ulal'lwtaclr. men man lwppa~ 
få ()Cm fito·cliga till hudgctiu·et l!l2 1- J!)'22. 

Hm•sct• fiir iildo·e officco·are. 

F ör dc älclt·., n!Tieerar r. Yili;a c.i ];unna k omt11 a ifraga lill slaiJs

kut·se l'lla. il at· en '"\Yat· CuJI(·gp" (ippnab i GrecmYitit. l Yilkcn förcläsc~ 
i strategi. taklik oclt ltrf~llsfi'll'ing . Den Iör·cgcts aY t ekniska kut·scr i 

Portsm out11 inom de ol ika l.j;inslegt·rnarna. 

r\mio·aliiPIPis nHII'inslah. 

Förr J;rigrl b es tort nrnit·aliLCL(·l~ marinstalt aY und c•tT~\ Ltc l sr-. r•p cr a

tion s- Of' ll rnoiJiliscr ingsaY<if'lnin garna. f inlir<· kl'ip->'t utYirJg·advs m at·in-

1'idsk1·tft i Sjöväsendet. ]. ~ •l 
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stab en gr ::uhis till a lL sa s uJculingom omfa ltct en ll el d l'l ny a al·de lnin gm· 
ocll de t ä t• tydligt att den or ganisa tion , l i Il v ilken m a n sil tumla k om •·.i 
~\e att b e trakta som s lutgi!Lis·. 

P å d e t att alla fea ms trg inom sjöl<ri gsmatcri clen m ftlte bliYa i ~tl!ii . 
l ··tt b eclo .. J11rl a ·1··J·e FcJ·vi s och b er oend e på en öp;onbli ckc h a vseenc en r a , , ' · " ' · . - . 

in "·ivelsr, m åste clc s tr1cleras ue l<rigss}npunl;:t oelt m ed le!lnmg aY .Crfil-
r e~ll etc r frä n vår a u LcYarantl c flottor und er fr uclsövningar na. Furs l et~ 
lill fa rtyg·sk onstruJ;:Li uncr l1 o rdc icl;:c ocll f il ir \;:e J1er o på _e tt llu gsl;:o\L 
hos c n per son, rle m åste gruntlas på väl utfo rmade beraknlll~:u·. u!"i1 
erfarenh e ter från vitea sjögåend e fart·yg , is~·nnerllct som clct ar 111 0111 

nottorna f art~·gcn oc ll Ll <' ras Ya pen sl;:ola komm a till användnin g. ]) r \l n 
m å l sJ;:o la vi nå nJ<•rl Ye Lcns l;:apens tillltj(Up. 

·\rh e lc av nyssn iln1nt s lao ~ir s tal1 ens YerksaJnh cLsfälL Några a,· 
rnarin~ taJ)cns avrl~lningar ]lava numer a samm a nförts orlt uncl c rsttll \1~ 
"c\ ss is t ant Clli ef of tl1.e NclV::t l Staff". oc \1 i:lro dessa aYcl c lninga r cl c s_nm 
ltandli:lgga frågo r :Lnc;aendr h es t ,·cl;:nin g, fa rtygs ty pe r oc \1 pl an er ad e Jar
l:yg samt deras v idare u tw ckling, s aml1ancl e t m eLl luftvapn e t oc l1 d ess an
\'c\mlninb i sjökrige t, Yap cntcknik och n} a vap en. 

.\ ss is tant Chi ef blir u neler CL1 cfcn fö r mnxinstab en inför f örs\<' 
L orden a nsvarig i allR s t a!Jsär enclen so m rö ra t akti l;: ocll s Lt•iclsbe r eclskat•· 

De avclelningar inom stab en , som llamm\gga oper ation er , m a r m
l•oli Lik, unclcrriitLelseväscn clc och övninc;at·, h a Ya på liknancle sätt sam
m anförts och s tå uneler Deputy Cili cf of the Na,·al S taff. 

i\Ja n hålle t· s ig sålund a slrängt till allmänt antagn a pl'in cipen all 
löpande a rbet e ocl1 planläggningar böra slc. ötas av sJ;:ilcla avdeln ingar. 
Op cr ati onsaYdelningcn l1 e l1 an el! a r alla löpanetc ä remlen angäende fart)·!'~ 
förflyttnin gar och l1amnförsnu· , politi s J;: a avclclningcn un der soker fl ·ant
Licla s tra tegisJ;:a f riigor, förs lag till sammanstl Ltn in g av flottor ocl1 n i
Yeeklingcn av clockor , v:1.rv oclt övri ga !Jjälpmcd cl , som kunna J;: ommn 
att ])el1övas, a llt enligt I'Cgcr ingcns clirektiY. 

:Uat•i nslabens oruanisalion. 

I fr cclsticl ät' m a rin s tabens organi sati on f uljaml e : 
Befäl e t övct· marinstab en utövas av dess ch e f, som är F örs te 

L orLlen a nsYari g f öt• flottans J;:rigsb cr cll slw p oc l1 Li c s trategiska och opera
tiva in s LruJ;:tione rna föt· utför aneJ et a Y r egerin gl' ns politik. Uneler c!l rfcn 
för m a rin s tal) cn ä r "Deputy C\.1 ief of tll c NaYa l S taff" an s va rig för o pera
t ioner , marinp o li LiJ;: , unclciTä ttelseYäsrnclc oc \1 övningar och "Ass i s t~n t 
1 ;Il ie f or l \1e Nava l s tuff ' a nsvarar f ör stabens del a v frågor som r u ra 
anvä nd n in g av ocll ulverklin g av m a teri elen. va l'i inn e fa ttas fa r t ;·gskon

strul;: Li on r r , ])es t yckning och taktik. 
:\l at· insta l)en~ per sona l. komme t· c; enom denna ny o rganisati on a t l 

l l ll . · alla bliva sil. redu cer ad som ät' fö r enli gt m·~ Ll en c!Tckti v )C 1a nc m g av 
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11 ppJ; omma llll P frågor . Ile n k omnwr aLt IJr:; t;i ay 8 a\'llt'lninga r om c :;\ 
J60 ofric ~ r a r r i ~t(ill r t Jiir som f ö r11 l JO Hvd r~ \ningar m r d c :a :J '10 offi ce
rare. 

S iflltaldcpat"(em en f. 

\'id a miral ite te t 11 a r upjJr ,\ Lla L::; e LL "' :; ig na h.lepa rlcm cnt·' . AI IR (\ren
den ctngaeml e organisa tion. materi e l, undrnhn i ng ocl1 rc l;:t· y tcr ing av 
pc1·sona li'n l' li r gnisLLr lr· ;..: m fi , l'a clinlt'lcfoni oc \1 s ign a lcrin c; ltö J' it till cle
partenw nl et s Yt'l "k ::; aml ll'Lso m räfi<' . l lC Jlil l' tem r nLet elle r k a n::;ke r äL La re "'cle
talj en '· sta r tll1 Llt ' l' b efiil a Y Director o r tl 1c ::; ig·n a l Ll cpa l'lcm ent (D. S. D. ) . 
n enn c offi ce r j (lmnst<\ll es m ed \Jirt• elor roi :\Tn,Va l Onln;tn ce och flir cetor or 
Torpcd oes a nd. ·.\Tining . 

Sporlanlc lnin fJ . 

Vid ar e lutr organisc 1·a ts en ltYd e lnin g f' ö t· ~p o t · L c n inom J'l o LL<m . 

Chefen l:ö1· mat· in in!J en j örl;;IJ·cn. 

Cl1cfens I öt· m ar inin genjör l<ät·cn s t(\l lnin g lwr nnmcra f ör (tmlra ts så 
til l v iLla, aLL l1 un , med lJi lJcll alla ncl c av s in s tä llning till 'l'hircl :::ica Lord 
förorclnals att \'ett'a förnlimsLEt r adg ivare ä L c!J cfen för marinstab en i alla 
frågor so m r öt'a m ariningenjöre m a. Han J;:omm er Lh en a tt inföt· Seconcl 
Sea Lo nl Ya t'a ansYa ri g för in genj ö r~pe r ::;o n al en s ul.!) i\rlning oc l1 öY
ningar. 

YansdJC I"sp ostc t·na k omm;< a tt i fr a mtiden kunna h esä Ltas m ecl ofTi
cerarc ell er ingenjörrr . De senarr få clock en inskränk ning i s in ])efo gen
het; cle m ä icJ;: e samtidi g t som dc h ck läll ct Yat·vscll cfspos t för ordnas till 
stut i onsb efä!l1 avur c. 

" \Var staffs". 

Alla sjögäcnclc !Jc fLl lll aYar e::; nclt s ta ti onsb efälll a Yat'CS "war staffs" 
l1ava nu orga ni serats en! igt sam mu p rinciper som t i ll ,lmp a ts för a mirali
t e te Ls marinstab och rcdLlcer<1Lti i prop ortion till sjös ty rka ns s t o rl ek . P å 
summa sätt so m förll å ll anclet Yar in om amira li tet e Ls stab , vo r o även d e 
sjögi'lcncle s t ab ern a Yid krigets u tb ro tt till go cl oseclcla huYuclsukli gen enelas t 
i tekn iskt llän secmle till f örfån g f ö1· el en opcr a tiYa s id a n aY ::;ta l)sarbetet . 

Krigscrfarcnhc Lcm a hava framtvingat en r adikal ändrin g i d etta 
hänseencle oclt m a n Ilar nu uppd ela t cle :;jögäend c s taberna i "w ar s taff" ' 
och teknisk oc l1 admini s tmtiY d el. !\llteft er so m m an seelermera erhå lle t' 
lränacle " 'Ya l' s t a fT "-offcc mee (fr il.n s talJ ss1;:o lan ) k ommeneleras clc till 
dessa befattningm·. Gr•n om uLIJyto m e llan amira litet e t s s tab ocll de sjö
roacncle sta bcm a orlt genom a lt o rdna så a tt s tab so ffi ce1·urnc m ed v issa 
;ncn anticler k omm eneler as till fm· t)·gstjJn s t , säk e1·s täll cs samur·J)c Let rn el
an amrralilc te t ocll fl ottan å en u sicl an ocl1 <"L andra siclan för·Jor a ej llcl

lcl' stabsoffi cc l' ::tl"l1 e k ontakLen med li wt on1h nrd oc\1 UJJ[Wll illl a s in prak-
lisl·a ·.. . '' SJuma nn askJckli giJ(•t. 
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Auliralitete l anse r ;lll ··,yar starr .. l1äl'igcnom slwla n i't ll ögsla ka

pacitet or·l1 cJTck li Yilct samtidigt c;om de fö1· flottan utg iYna pcnnin .~

med\en li ~irigenom komm a a lt anYiimle~~ på clrl e1Tcl,tin1sle siilt. 

Flo l ta n oc h lul'tntpnl't. 

Amiralitetet uttalat· som sin 1\.siU al t luftvap nC'l ln;tl, ~i nd a i en lCmr:l 

n.vJägsen framtid kan Jwmrna alt J1 elt c ll CI' tiolvis e rsii.lta del nuvanmfi ,. 

".iövapnct. n ct sk11llc eme ll ertid yara sy nnerligen farligt alt redan nu 

llörja realiscm clessa icl('l'l'. l varje fall måste clock enge lska l'lollan" 

organisation yara sitdan aLL m,·ncligl1 c tcrna l'unna noga fö lj a luftvapnpt, 

framste;,; ~>l'll des~ infly tandt· pft sjökrigföringen så alt sjö- oc lt Ju[tYa['

n ens s::unarlJetc blir ful lt k larlagt och kan utn~· ttjas li ll rike ts försYar 

ocl1 för kontroii Pn iiYer J ~ nglanrl s förbindelser till sjöss. 

i'\:·organisationc n med aYski lj and e aY en clcl aY am iralitetels n wt·in

slab 11ntlrr .\ssistant (:llid or L11 e Nantl slaff är ägnar\ att !Jcft·ämja tlrlla 

samarJ1etc oel1 ÖYCI'0nskornmrls u lln r rcclan träffats varigr•nom r\et iir 

säkersliUit. 
Amirnlite te l har in galunclfL [ö r avsikt att Emyo upprätta ett sllrskill 

lnftYapcn för n otlan , c· nilr ett utl)r 0 tamle aY flottans tlel från luftrninislr•-

1·iet sk11lle ås tadkomma att utvecl;:lingen llämmacles ocll säväl materiell'n 

som perBonalen föt·syagadcs. .\ anrlm siclan måste man clraga upp rn 

t~· tllig griins m e llan ami m l i tl'lets ocl1 luftm inistericLs Yerksamhetsomra

den, spPcicllt inom omt·aclct för ansYar för operat ion er. 
Amiralitetet har till. '', \ it' Council'' framhällit sin äsiJ't a tt 
alla opcra ti one1· med Ju CtfaL'l}g, som utgått från flottans fart;·g för 

Yilke t ändamftl som l1~llst, d. Y. s. ej enelast rekognoscer ing ocl1 n erlslar:-s

o])serYat ion cr utan ilwn lui'Lopcralioner i ort- eller cle fensh·t syfte saml 
alla operationer rn ccl Jurtf'aL·tyg, som icke utgätt frftn fartyg , men 

som utföras i samhand med operat ioner för 11erraYi.lltlet t ill sjöss, el. Y. "· 

rekognoscering öYCL' ll <l\'C L oc lt anfall em ot fi enrlen s fartyg. 

skola st& umle r leelnin.!.) av sjöofficer . 

l\ m · al lnslt·ucl Ol'S. 

. Amiralitete t meddelar all; "::'olaYal Instl'llclors·' i:lll;·o komm a att öll-

sl~lllas. 

T ill n innsul !alandt>n. 

Army and Nay~· GazcLLe nmle rstöcler amiralitetets volilik i personai

Jragor. Likaså t.yckrs i a llm ~inhrL lien lihcrala pre~~rn nr])eta i sammet 

ril,Ln in g. 

Ylt1·and r a \· Lol'll .!eiJicoP. 

I cletta satnnHull tan;,; torde böra cmföt'as ett yLLramle av Lortl 

Je l l i('U e: 
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"Della förefaller sum u 111 de t \·o re su n L törn u fL alt pel'soner, som 

i<Jl'c r:···no m s ilt ~Tkc t illllöt·a f lottan. böra t·cspektcm en sjöoff icers om

döm e om Ya<i som til ll1ör l1ans y rke lilm mycket som 111an r cspektet·ar en 

li-ikare, illgcnji'>t' e ller ariY nka l. YHr ucll •' n inom s itt 'JTkP.·' 

Frankrike. 

l 'ndcr lr;-·d;•·L as nödYilntl ighetcn alt JJasl igt bcm;Jnna den palrull

IHUs l'l otta, som under kriget upprättades för att l) ekärnpa u-båtarne an

togas år en 1911- 1919 ej mindre än !,6,000 man, huvudsakli gen anarki s l;iska 

a r])etaL·ee\emcnt. ,\ L' 1\J2.1- 192:l b li.r man aY med c :a 30,000 av dessa, men 

nu har amira li tetet ej förutsett nägon ersä ttning för clem ocl1 antagligen 

filt' man nilsta år sl; L'iva ut de IJc iLövliga 20,000 rekr~·tern a !J iancl härens 

ma nsh:ap, m. a . o. blancl f olk som a lclrig se tt vatten. Om man tar i b e

trak tande att ~amti eli gt planeras en nedsättning av ö v n ingst.iclcn är det 

tydl igt att fl ot tan ej h inn er göra sjöfo lk a Y elen n a oövade ma ssa och att 

man lJar orsak at.t be Lt'akLa fl ot tans mansk apsfråga m ecl oro. 

'J' i ll gängcn på und ernf'fi~era rc ät· elileemot gael. 

Ftil'de lninfJ Cn inom 1'1•ansl;a riolian s oiii ct>rSfJl'adet·. 

\'ad o!Iieerare angår tyckes franska flottan Yal'a Yä l f' öL'tiedd . På en 

mansJ>apsst'JTka ej öve L'S ii gn nd c 30,000 man fin nas 45 Yice- oclL konter

~mirale r. HO r apitaines dc YaissC"au, :lHl cap itaines cle f regalc , t30 tJap i

tain es clc concUc, 800 li cu tcnants och 540 ense ignes. 

AY :l9H offi cer a re äro s:i.leclcs '':i flaggmctn. 359 rcg.-off'ir e raL'e, 800 

lu1ptcne r ocJ1 540 sub alterne r . 

Her ord r i n ys hest.iimmelse 1.·. 

Nya b estämmelser fö L' b efordran inom rL·anska flaUans l1 ögee of[i

ccr sgrader !J aYa fastställts a tt träda i kmfl um tv[t år . 

F ö r ]) c f o r tl r a n t i l c a p i t a i n e el c "a i s s c a u skall. Yccle r

borande tJap itain e cle J'J·egatc h aYa tjänstgjort i graden 3 ftr , aY Yi lk a m inst 

lvänne å r till sjöss ocl1 av dessa ett åL' som chef ä sjögåencle farl; ~·g, 

f ö ,. h e !' o r elr a n t i l l k o n t e r a m i r a l 3 års tjänst som .. ap i

Lain c el c Yaisseau , va m v 2 å t' som fart)·gs ch ef il. sj ögåcncle fartyg, 

v i d IJ e f o r el r a n t i l l \· i e" a m. i r a l k11nna enelast li e konter

ttrnira ler ifeågakomma som tjänstgjort t ill sjöss J8 månad er som befälil a

vare för sjöstyrka ell e r 1'1aggkapten. 

Genom dessa n)·a ])eslärnmclsP I' nedsättes s&ln nda tjilnstelidcn t ill 
·sjöss l' ör ])cfo t·dran 
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för capitai nt· tie f'rt ·'·"·alt• Jli CCI ett år. 
f ör capitain c dc Yni~scau nwli. ett at· sum f'ar·L:· !:'~cltef nclt 

för kon te ra mi ml rn ccl sex m ån aclc r·. 

Som s j öL,h1nst rill;n as ihcn tji1nslgöring Yicl lufl,·ap ne t. 

Algärrlen J;rit hcras skarpt aY en ticlning, som s kriYcr· : "JJ ella ii r 

att fo rt~iit ta m <' rl d c irl ca li~l;ct förllållanclen<1 inom \ '<"i l' marin. flott an 

uta n far-ty g oc lt s_ ji"1111 iln. so n1 i ~kc ilt'O till. sjöss. 0 l'lt Yftt'l sjöfolk ]l.._ 

lr öYC I' mer än Yill kon1t11:t t il l sjöss ··. 

Spot•f en . 

}, t!:'·llnlcl' f lir Ii i\j a nil c a,. SJlOl' li n l ressel be h fu la~ . 

Tyskland. 
A,· tyska r il;sdaöcn l1 am llland tl c lliigr e o fTi ce r· sgTaclcrrHt inom ty~b 

fJolLan Iölj anclc inskt'ilnkning·ar gjorts : 

.'i t• HH!J å t'S s la l. Xmlring. Nuva r:a nclc ~l<tl . 

Amiralt·r 1 

\ ' i CC' ::till i !'a ll' r 
,, - l :! ·• 

Konte t·amit· ;-d Pr ~ - 2 G 

Kapltän z. ~ :~ 'l - (i 2~ 

Frcga ttC'nk. o. kOl'YE'Llenk . ()/ - (j () l 

Däremot ökarles anta le t kap i lä nl r tJlen a nts m cc! fl o dl oiJerlC'u len an l;, 

med '• platser. OJTicerskfu.·cn hc~lilr a lltså nnmera av r,a2 off icrmre enli!-'l 

s tat. Y::tt·ay 0 amiralc 1·, 11 \1 1' '-'ö>O ITil' e J· m·e. 1~0 l;apililnlrutcnants orlt :Jil; 

subaltc rn o rri cc r n re. 

Finland. 

Uthildninn a\· offit·t't'a t' l' dd ft•an s ka flottan. 

Sex finska o ffil' craec lt aYa umlcr t; :a e tt iix t.i i~nslg.ic• r l i fran,;k a 

flottan, tYenne av cl e m llaYa nu ll rmkom mit (j uni 1920 ) . il e i\n·i ga forl

sätta si n utbildnin g. 
Unele r s in tjänstelid i Frankrike luwa clc nu ltemktl!lln <·t ge noutf-\·,ilt 

J:;co le fle eannonaB·e ombord på s lagskeppet Demoerat ic ft·rlll 1 okt. :1919-: 1 

mars :1\)20, varefter d e i 'J'ou lon genomgå tt Jo~r;olc des of[ ie ic r· s t·annoni cr,, 

Yilk e n klll's aYslularles i mitten av juni ilctla i'u·. 
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nr lw nn r ii\Tiga officemme IHtYa srlian l ok1. 1!119 l,j iin s lgjort Yitl 

J~colc des Torpilieurs omb o rcl på sJagsl;:cppet P atrie. 

lnr•iit t ande '" . en sj iikl'i!JSS I>ola . 

:\[an h<u· en till cli skn tc J':-tL frågan om inr~ltlamle av en sjökr igsskola 

oc lt rlärvicl vägt mellan olika a!Lernat i\·. As iktema t yckas n n a lltmer ::t 

luta ilt att utb ildningen böe ske v icl. flottan. 

lJLJ)i ldningsprogramm e t l rar sk isserats sålunda. 

E;rtcr aY!agcl stuel entexame n antagas p i't vår en et t antal y nglingar . 

som därefter tjilostgöm pi't fioLlans fat· lyg under so mma ren. Uneler 

därpå följ::tnrl c Yi nter Hirltlgges un clcrYisningcn i land och lägges därYiLl 

]JUYUclY iktcn Yicl naYigat ion samt i a ndra l1 a ncl kemi , fysik, clektrotr lmik, 

allmä n sj ökrigsil istoria . sn•nska, fin ska oc l1 del Y is utländska språk samt 

tj änslgöri ngsreglcmcn len . 

L;nclr r därpå följand e sn mrn:-tr rörläggas öYning::tma å nyo til l flot

tans fartyg, Yat·efter k omm er en ny Yi nt.erkurs i land m ed ll uv uclsakli gen 

m il i tä1'a stu di er. 

E fLer sft lund a fulll) ord ::trl u tl1 i lrln in g sk ulle karJ e ttema ulnilmn as till 

marinfilnrikar och efter t venn e ä r s tjän s tgöring i d enna grad sam t en 

kompl e ttr ramle examen skull C' ntnilmning till uneleelöjtnant äga rum. 

ii.ven före följande bcforclingar till löjtna nt , kaptenlöjtnant och kommen

dörka pten sku ll e examina av läggas. 

So m sko lfart~·g skull e n , got a Y flottans fartyg tjänstgöra. Ett 

ann at förs lag l1ar förekom mi t, nä m Ii gen att dela upp kadetterna på fler a 

fartyg. Ur elen enhetli ga utbildningens synpunkt bör dock det för·sta 

alternat iYC't Y am a t t föredraga, specie !t som dä_rigenom en långfärd till 

frä mm a nde läncler mot slu tet aY andra utbildningså ret kunde anordn as. 

Uthildnin!J av manskapet. 

För utbildning av ersättnin gsmanskap till flotta n kommer den s. k 

sjöb a taljonen att omorganiser as till ett skolförband under ledning aY 

s pcci:-tlofficcrarc. Sjöbata ljon cn li a r hittills enelast Yarit e n Yanlig in 

f::tnle t· ii)ataljon med f öga samb a ort m c([ f lottan . 

Förenta staterna. 
Be m <tnnings- oc l1 rekrytrringsfr ilgorna vålla i'or lfanmcle sto t·a be

kymm er. Flottan hat· L n. c,i minetre i1n !10,000 Yakanser oe lt rckrytc

l' ingen 11å i1 Pr nätt orl1 .i ilrnnt :iclmn a ~teg med avgi'Lngen. 85 % av man

skapet tage r v~irvnin g enelast pil t\·ii år. Hekapitulationcn har s lag it 

fullk omli gt fe l. E.i minclrc iln 90 % a\· m anskapet äro "unga och oer-

Il 
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farna l'ek l'yle L· , J;:nnllilnda dt gott matr rinl , men ~org li gt clefekta i iniLi a
tivtagand e, i omdöme, utbildning oclt J;:t·oppsli g utveckling". ,\Lmin 
stonc hälften aY officer~k[tren har intr~lLL i flottan efter april 1917, lwmn a 
antingen från sjök1·igsskolan ell er frå n manskap e t och "saknar clärföL· 
k:tnn eclom om övni n gsnwtocler och fonlL·ingar på skicklighet fl'iin för,• 

krigPV'. 
~J;;n förcsl itr 1111 intcnsiYa övningar i fonn :lv en skola omlJord pa 

vnrjr• fa rtyg oc lt skärpt disciplin m ed s trån g:1 s lral'f fi\t· minsta t.i~instc-
för~nmrn c ls e s1\si:il för <~f'ficer·are som [i'tr m:msknpe t. 
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Kungl. Örlogsmannasällskapets Bibliotek. 
Ny till kom11a böcke1· 1020. 

r. "ial'i!Jal i on, Sj öl'a1·t nr h llr·fcoi'OlO!I i. 

Hii!I!J., E J•il•. J·landho\;: 11l.i Pr8ktisl;: :\'aviF;·atinn. :'tnl'l;:lwlm 1920. 

Gåva. 
J~ull!l'- Sjökal'(.c\PI'kr•L H<'ghtCL' J!l20 ii\·l'r S.iijku1·1. 0\'11 Seglings]) c

skrivningar. Stocklwlm J!J20. Gåva. 
Tillägg till Svensk Lots. De l I, II. III av :1r 19JG, l!lli, J0 :18. Stnek

holm 1920. Gåva. 
Svensk Lots. Del I, J.!.l20. Skagc rak, KaLLegat och i) rcsu ncl. Sto<;k

holm 1!120. Gäva. 
Sjök ort,;n N :o .12- '"'IL 7!1, Norrls,jön Ol' IL Göteborgs h amn. Stock

ll olm 19:!0. G;\va . 
. \ke•·hlom, F. Bull e lin mensucl dc L 'o iJ ser·vatoil ·e ?lrc tcorologiqu f' 

de LTniv<' J'Site ,J'L:psala. Yol. LI .l9J0. [ l p~ala 1919-20. Gåva. 

II. Sjök•·ins ,·etens lmp 0('\J Hisloria. 

Schm•J', Admi1·al. De u lselllancls Hoi'ILsreflntte im \\'e l tkrieg. Ber
lin g 1920. 

,Jcllicoc, Admii·al. '\' Il e grand Fleet J9J \- Hi. Its C1·eatinn, Devc
lopm ent and \Yol'lc London. NC\\' York 19\!J. 

Carlyon Bellairs. Tl1r Balti c or .T ulland. Lomlon ·1919. 

Sir llounlas BI·owm•ifi!J. Indiscrc lions of t l1 e Naval Censor. Lon -
<lon 1920. 

Vaschaldc, J. Marine et Guerr(' N a vale. Paris 1920. 

lialau vom Hofe. UnSCI'C Flotte im \Veltkriege. Berlin 1917. 
Scheibe. D ie Seesch lacht vor dem Skageralc Berlin 1916. 
J<alau vom Hol'!'. Kampf uncl Untergang· cles Kreuzer·geschwaders. 

Berlin J9J!t- 15. 

Groo~, O. Der Kr·icg in cl~'r Norclset: (1 :sta delen av Der Krieg Z111: 
·See 19H- 18. H1·causgcgcb en vom J\Tarine-.,&,.rkiv ). Berlin 1920. 
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,~ 0 " Hase, Gco•'!l · IJi e h"·ci \\'c issen \'ölk t.! L' . L c ipzi<J J\!20. 
L \\'aldeyc1·- H; 11·tz, llll!JO . Yon Tsin g tau zu dr n F a !U anrlin sc·ln~ 

Berlin J017. 
J{alau 1·o111 Hol'•·. Unset·c l' t'Stc·n 1\ämvre zur ~ el'. Be rlin . 
G•·af, Ernst, ·t.u IIP\'l' llllo 11'. Dir• AnfgaiJ e der lkutsdt r n t'loLJ r, in 

Llisscm g•·ossen Kri cgl' l~ll',-1:>. Berlin. 
Y. Slosch, lliclnu·d. In Fjorli. unrl l\J.illl·lrnc c r. i'' niii ' Lcll f' iJWs KJ,·i -

nen J\t•euzt• rs. Berlin ·I9J '~, 

J9Hf. 

\V~· Ilie, w. L., m. fl. \lot·c ::ica lligllts o r tlte Gt· ca t \\'a t·~ L ond,n 

Baeo11 , lleuinald. 
ÖJ'IIher·!J , .\rlhtll'. 

Tlt e Jl o,~ct· L'alrol , 1GJ5-:L\J :L7. Vol. l - U . L ond,n. 
VärJ elskr iget VI. t~ nclervatten sh f•tskt•ige t IHJ, J..r 

Stockilo lm HJ20. Y;irl fl skrigct J !l! ,,_ ·J !l ! ~. 
Be l'lin i!ll'i. 1\il'l'hlH'I', ,JohaiiiiCS. Uas 1 ~-Bu ot IJ Ci LlCt' .'\rbe it. 

III. Lalldl;,·i!JSI'e lc ll skap och Jlisl.ot·i a. 

1\liii!JSJHlt', Stall' an. 1\rigsl'örplägnacls-, Krigsmateri e l- oclt 1\ t'ii-''
l;assatjtlns tL·n u1. n1. Yili l' tl lnfanLc rircg·emenit• oc lt rl rss uncl c ntVd f'l

ningar . StoclJ10lrn 1\JI~l. G<ha. 
Holm 11 ren, .-\ndt·cas. 1\ri::;ser fat· cniJeler särskilt ft·im l')'l'a ihlc'tTiki, k-

l ' ngcrska fr onte r. Slockltolm Hl.I !J. GåYa~ 

1 \11!1. 

G a va. 

(;nYa. 

Tin!JS!en , L:ll's . :-:tn1Le::;iens g ruml e t·. Stockllo lm J9·20 . 
Cyrus, Allan . :-:tucli e r i Ku s tartille l'i c ts t akti l;:. :-;tor·kltnl m 1\l:W. 
~IC!Jt>manll , lle•·n~;1n . Grsl'lt ich te cles Kri eges. TJI Bnnd. S tutL)'·.,rJ 

Y. ,Ja!(O\L (; . \' ill'ld s l; rige ts "rsakcr ocl1 ltlbruLI. S tocklt o lnJ L!ll\1. 

l\'. II•' !IIClllCIIII'll ol'h Bcliinlmndcll 111. 111. 

;\mlringar i J:tr>gl em e ntc L J'iit· :\ la l'incn. Del. I. 11. :-:tnt:khnlm J!l·!tt . 

AY Cl1cfen [öt· :-:jij J' ö rsl·arsLlr•parLr rn cnLc L utsedda sa l, l; unniga . 
Länkande octl förslag angåvnd c offie c rsJ; år·ens Yi cl FioLlan rrkr~·tcring· 

utbildning m. m. Gih'a. • 
JI. U neleroffi ce rs befo rdran Ull offit·er. m a rinintend ent och m ari n

ingenjör. AYgivet ele n ~O a pt·i l 1!J20. :-:toekholm 1!l20. Gfi.Ya. 
Kung l. \llarinfönallningen . Li gga t·e öYer cl e i Rikssta ten uppflird <l 

anslag å Femte ltuYudlite ln m ed tillägg~slat nc lt a nslagstit lar för år 1920. 

S toekholm 1\119. GåYa. 

\ ·. l\h•tno<ll't-'1' 111. 111 . 

Von Hindcnhm·n. t 'r tn ilt li1·. B cm ~· ndi g·acL översLlltning. :-;tol'l;

holm. 
l\lartin-Leul;e Steph!'n . 'fl1 e lire uf S ir Jol.1n Lcakc. Vol. I. Lon-

don 19'18. 
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Hanma11 , To•·s lcn . F rå n 1\arlski'O IHl utgiingna ör logsexped iti on er 
ären 1ti80-1895. GåYa. 

i\luntllP, Älm. Spansk l:is rbok , Uppsala 1920. Gåva. 
Torps~c-Jcnscn, Th. .-\. Det Danske Syjofficerskorp:; 1801- 1910. 

!{j iJ}) cnlJ a m 1919. G ä Ya. 

VI. Handel och Sjöfart. 

f\.-n. UassP ""· Tullbern s l'öl'ltl!J, SLocldwlm. Sveriges Sjö fal' t . Sjö
fal'Lsväsc n cl e t~ s kepp sbyggeri e t ocl1 Ha nd elsflo ttan . Stockholm 1920. Gån. 

\'II . Åt'Shiickcr och redouö•·elser. 

Svensk a i\larin ens Hull a :1920. S tockholm 1920. 
Kung l. Sj ökrigsskolan s rtul la :1920. Stockholm 1920. Gåva. 
J\un!Jl. h:omme•·sl;olleniunJ. Hcdog·ö eelse rörande sven ska fartyg·s 

sjöol~~ckor :l9i!l. Stock!Jolm 1920. Gftva. 
Sn·nsl;a Tcknolo!J i'iil'PIIill!JCil . Lr rl a m o tsförtecknin g m. m . S to!'lc-

!J olm 1920. Gi\va. 

Vill . Tidsl>~·ii'le•·. 

'L' idskrift i Sjöv Llscml e L. 
Ticlskri ft i Fortifikation. 
Tidskrift för \Iaskini s le 1·. 
.\r ti ll c ri-'J'idskri ft~ 
,;yen:;k Kustartill c ri -'l' icl s l; r if t. 
Naut isk 'l' icl skrift. 
T eknisk 'J'iclskrift . 
. \ ce tylenleknik. 

svensk Lots- och f)'l'Liclnin g. 
Kungl. Ke igsYetenslcaps-Akarl cm i ens Hancll in g ar och 'l'iclskrift. 
:la hrbnt:h el er clralltlosen 'l'c lcgr ap ll i e tlncl 'l'e lephoni e. 
'l'iclskrift for S.j iJva·sen (norsk ). 
Ticlskrift for S0Y<Bscn (dansk ). 
Th e NaYy. 
' l'h e Ncwal ~\Jilitar~~ n ecorrl. 
'1'11 e Scanclin a ,~i a n Shippin g Gazcl lc. 
' l' l1 e Nationa l i\lar ine. 

lJn itecl States Naval Institute J>roccccl ings. 
.lo umal cle la \Iarin c . L e Yael1t. 
r,a Renw Maritim e. 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter år 1921. 

Slo•alegi och lal<l ik. 

'J'l1e war f a re o r t!J e futw·c ..... 

Sjölo·igshisloria m. m. 

. \rsb erätlelsc av föo·edraganclen i sjöl;xigsve-

tenskap å r 1920 ......... .... · 

19H- 1921 .... .... ........ .. .. 

B.uckblick auf elen Seckrieg 

Navigation. 

Ondervanclssignaler, rad iotelegrat:itike r e t-

ningssignaleo: og hyclo:ofonet· i navigatio-

nens tj en es te ................. . 

llndervaiiensbå lao·, t.o•·pedeo.· och minor m. m. 

'l'orpeclobaacles anvende lse .................... . 

I<ustbefäsin in g ar. 

'"l'illfällig indelning" inom kustfäsln ingst'öo·-

svaret ...................... .. ...... . 

striderna om "kustfästningen" Flandel'!1 

Sjöfart. 

Betongfärjor för Englanclstl'afiken 

British shipping, mar ine in su o·an~e and 

freights ..... .... .. .. . 

Hlils.a- oeh sjukvård. 

Hälso- och sjukvårelen vid marinen 1919 ' !,.-

p . U . S. N. I., s irl. 15'7. 

K . V. A. H. (T. ), sitl . l. 

~l. H., s id. L 

~L H. , s icl. 13. 

D. 'l'. r. s .. s id. 1. 

Il. T. f. S., sid. 3'7. 

K. T., s icl. 82. 

K. •r., s id. 90. 

rr . rr. , sid . 1. 

s. G., sic!. 361, V.3, :):!8, 

615, 697, 781. 

"!, 1920 . ..................... T. H. , sic!. 211. 

l)ivm·se. 

Der tecklljJlcll e vorsprung der f remclen SPP-

mächte .. ................ .......... .. .. ........ .... .... . ?-l. R , sid. :32. 

A. 'l'. 
A. N. G. 
D. 'J'. f. S. 

I. M. 
J. d. '1'. T. 

J. R. A. 

J. R. S. I. 

K. M . 
K. 'l' . 
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Använda förkortningar: 

= Artilleri tidskrift. 

= Army and Navy Gazette. 

= 'l'iclskrift for Sevresen (Dansk ). 

= Illustrerad Militärrevy. 

= J all rbuch der clralltlosen Telegraphie und Telephonie. 

= Journal of the Royal Artillery. 

= Journal of the H.oyal Uni ted Service Instituti on. 

= Kommersiella Meclclelanden . 

= Svensk Ku startill eriti clskrift . 

K. V. A. H. ('1' .. ) = Kungl. Kri gsyetcnskapsakaclemi ens Handlingar ('!'id

skrift ). 
L. M. F. 

M. el. L. F . 

M. N. 

l\I. R. 
M. S. 
iVI. T. 

N. J<J . 
N. M. R 

N. M . 

N. T. 
N. 'l'. f . S. 
P. U. S. N. I. 
R. A. 
R. M. 

S. A. 

S. G. 

S. L. T. 
s. u. 
T. F. 

T. H. 
'l'. M. 
'l' . T. 

U. S. G. 
V. F. 
Y. 

= La Marine Pran Qaise. 

= l\Ioniteur de la Flotte. 

= Milität·n·J·IleLer. 

= ~rarin c H.undscJ1 a1t. 

= 'l'he military surgeon. 

= Svensk Militär Tidskrift. 

= 'l'lle n avy (engelsk ). 

= Th e n avy a ncl militury record. 

= '1'!1e n ational marin e. 

= Nautisk tidskrift. 

= Norsk t idskrift for Sj0vresen. 

= Proccclings of the Unitecl States Naval Ins titute. 

= H.evu e cl 'artilleri e. 

= Revue maritime. 

= Scientifi c Ameri can. 

= Scanclin aYian Shipping Gazette. 

= Svensk Lots- och Fyr tidning. 

= Svensk Utrikeshandel. 

= 'l'iclskrift i Fortifikationen. 

= 'l'iclskrift i militär lläl sovå rcl. 

= Ticlskr·ift för maskini ster. 

= Teknisk Tidskrift. 

= United Servi ce Guzette. 

= Vi\r Plotta. 

= Le Yacht. 



Datum 

<5/2--21 

12/2-21 

19/2-21 
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Kungjorda patentansökningar. 

l Diarii- l 
nummer 

2871 / 19 

2152/ 18 

1022/19 

296/15 

229/20 

2925j20 

2927/20 

3298 /18 

l573J20 

Uppfinning ens art. 

C'ält ::tLL fram ~Lälla en för pan~ai'IJ I' yla nclc projek

tilrr aYSl'Cl cl kapp. 'rilos. For lll & :Sons L imi

lecl, Yorksllirc. 

Appar::tt fö1· cli kLni n!'!· ay foga1· <"t J'aetyg. N. Cay. 

Orcgon. 

~lol<mil·iwn omkrrstninssimiltLning f öt' propell ntr 

nH·c l \TidlJUra J)i:tll. C. Buecl1arcl, IIami"Jurg. 

LawLL fö1· :; Lot' t b estrykninssområcl e t ill al'tilleri

pj Jsr l'. 1; :i e des Fo1·ge~ eL Aci cri cs dc la :\la

l'ine rl d'Hom ecourt, P cc1·is . 

SikL för r lcl vapPn med i sidl ed. för automatisk 

kniTCkLi on för· aYdrifLr n inställhar sik tsk åra. 

1\. A . Bräunins. C:uhl. 

L.inssignalanordnins för s·<l~ . ."Julius Pintsrh A.-U., 

Brr li n. 

J! r ivanonlnins föl' blänclam ::t vicl \Titll)am ljns

kns Laru. .Julius Pintscll A.-G. , Berlin. 

Fart~ygsån gLul'bin. H. F . Schmidt, Wilkingsburg. 

Ano1·rlning v ie.! olj emnskincr, särskilt sjömaskincl', 

för regl ering av inblåsningsluften ocl1 luften! 

föl' igångsä ttningen. :\fnscllinenfalnik Augs

lJw·g-J'\ Lirnhers A. G. & G. Pi cl sti ck , Augsburg. 

» 4742/]8 'J'rMtu·t~·gskonstruk.ti on . .J. M. :-'opcr & J-I. G. \Yil-

~ o n, SouLil ampton. 

3025/20 V~ll~k clJroms för· artilleripjäser mccl en i elen illå-

liga kn1Yst;1ngen inskjuLancl c till s\r ypningst ån::; . 

Fri rc.l. l\1'11[1[l A.-G., Essen. 

Tillkännagivande. 

Redaktionen får härmed tillkännagiva, att tvenne pris, 
ett första om 300 kr. och ett andra om 100 kr., komma att 
tilldelas de två bästa under året enligt nedan insända ar
tiklarna. 

För att artikel skall kunna prisbelönas, skall den vara 
redaktionen till handa före den l november d. å. samt av
handla ämne tillhörande någon av nedannämnda grenar. 

Sveriges sjömilitära läge och flottans betydelse efter 
världskriget. 

Flottans styrka och sammansättning; nybyggnadspolitik. 
strategiska, taktiska och tekniska lärdomar av världs

kriget, och deras tillämpande inom svenska flottan. 
Flottans organisation. Personalens rekrytering, utbild-

ning och avlöning. 
Flottans administration. 
Flottans operationsbaser. 
Artikelns värde förhöjes givetvis, om i densamma fram

lägges positiva förslag. 
För insänd artikel, som införes i tidskriften, betalar r e

daktionen vanligt honorar, oavsett om artikeln ifråga pris
belönas eller ej. 

Karlskrona i januari 1921. 
Redaktionen. 




