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Årsberättelse i artilleri och handvapen 1927. 
Avgiven av ledamoten Palm. 

(Forts . från h. l sid. 41 ). 

Kemiska stridsmedel och skydd däremot. 

Under världskriget kom ett 50-tal olika giftgaser till an
vändning. Med giftgas förstås då i detta sammanhang ej en
das t verkl,iga gaser, utan även de giftämnen, som i fast eller 
flytande form utslungas eller spridas med avsikt, att de ge
nom en mer eller mindre hastig Iförgasning eller endast ge
nom ultra mikroskopisk finfördelning s1kola v·erka genom sina 
retande eller giftiga egenskaper. 

Ovannä•mnda giftgaser ·och deras verkningar .torde vara 
så välbekanta, att de här ej behöva omnämnas. 

G iftgaser 'komma under kriget så gott som uteslutande till 
användning å lantfronten, varför även den enfarenhet beträf
f an de desammas militära bruk, som man nu äger, huvudsak
Iigen är 'bas.erad på rön däri'från. 

Till sjöss torde den kemiska krigföringen ej komma att 
spela samma betydelsefulla roll so1n till lands, men får dess 
betydelse 1fö·r sjökriget dock på intet sätt underskattas. Sän~ 

kande eUer EHintetgörande av motståndarens fartyg är dock 
sjöstr·idens mål och l\.an jru användandet av giftgaser endast 
indirekt bidraga härtill, därigenont att personal genom gift
gasers inverkan försättas ur stridbart skick eller att der<lS 
stridsförmåga minskas genom bärande av skydd mot gaser. 

'l'idskrift i 8jöviisendel. 17 
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Särskilt störande 'inverkar bärandel av gasmasker naturligt

vis för r~ldarc, avståndsobsenatörcr, sign alpersonal m. fl. 

Ett nedgasande av visst stridsområde, vill"et tilllands kan 

utföras och möjliggöras genom att gaserna beroende på ler

rängförhållandena 'kunna kvarstå inom visst område under 

längre eller kortare tid, torde .Jmappasl vara möjligt till sjöss 

på grund av sjöstridens rörEga karaklär och de slora områ

den, som tiH följd därav skul.Je behöva gasläggas, s·amt vin

dens större inverkan till sjöss att hastigt minska gasens kon

centration m. m. Mot en sjöstyrka till ankars torde nedgas

ning av ankarplatsen dock kunna förekomma. 

Giftgasus betydelsefullaste verkan under en sjöstrid tor

de därför åstadkommas av direkt i fartyget genom projektil-, 

bomb-, torped- eller minsprängningm iniförda giflmängdcr. 

Skyclclsmedel mot giH:iga gaser äro numera överallt in

förda för såväl individuellt som 'för kollektivt ändamål. 

Till -indi'\niduclla skyeld hänföras gasmasker, syrgasappa

rater och skyddskläder. 

Principen för gasmasken är att ldten filtreras vid passe

randet genom en med aktivt kol eller med någon lämplig k c

mi1sk sammansättning fylld behållare. För att skydda mo t 

1lwloxid måste den filtrerande behållaren dock förses med sär

skilda anordningar. Fransmännen använde srig härför under 

krig.et av en extra be'hållare fyUd med jodpentoxicl, vilken 

oxiderar -till kolsyra. Amerikanarna ·använde sig av en bland

ning av metalloxidcr, som benämnes hopcalite, för att nå 

samma resultat. 

V~cl riklig för.ekomst av koloXJidgaser är dock gasmasken, 

även om den är försedd med särski.J.cla anordningar för atl 

neutralisera koloxiden, ej skyddande, utan måste man här 

använda s-ig av helt iso'lerande apparater, där elen utandade 

luften renas ·inom apparaten och efter en tillsats av syre åter 

inandas. ·Dylika apparater benämnas .hos oss syrgasapparater. 

Ombord i fartyg, där stora mängder 'lwloxid kan bildas 

vid krevader eller kruteldsvådor i slutna rum, er fodras alltid 
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ett visst antal syrgasapparater lätt tillgängliga å olika platser 

under däck. 
Å dc nya holländska kryssarna har varje Jnan utrustats 

m ed dylik 1syrgasapparat. 

Till skydd mot en del gitftgaser, särskilt senapsgas och 

lewisit, erfordras 'impregnerade skyddskläder, som täcka varje 

del av kroppen. Fransmännen använda härför oljekläder 

samt handskar och stövlar av oljeduk eller gummi. Ameri

Jwnarna mwäncla gummidräkter, men utföra försök även m ed 

impregnerade tygsorter av olika slag. 

Som ko'Uektiva skydelsmedel mot giftiga gaser ombord i 

farytg avses gastäta rum, ventilationsanordningar med gas

filtra , lulftreningsanläggningar samt skyeldsanordningar för 

proviant- och vattcnförråcl. Hit bör .även rä·knas 'hjälpmedel 

att konstatera beofinlligheten av giftiga gruser samt dessutom 

aHarmanordnnigar vid ga sanfall. 

Inom 'aUa mariner ha.r efter krige~ mycken uppmärksam

het ägnats åt att vid nybyggnader ·eller ändringar göra far

tygen så vitt möjligt »gastäta» samt !förse dem med lämpliga 

ventilationsanorclningar. ErfarenheLen har nämligen visat, ::1lt 

olämpligt anlagda eller illa använda ventilationsanordningar 

kunna medföra, att i !fartygets inre nedsugas gaser .från den 

yttre luflen. Särskilda filtreringsanordningar erfordras där

för i ventilationssystemet, va.rjämlc ·i slutna rum även erford

ras luftrenings,appara ler. 

Förrådsrum för proviant och vatten JJöra vara väl gastäta. 

Fastän icke .direkt hörande till denna årsberättelse må 

dock här omn~imnrus, att utomlands, särskilt i Ryssland, myc

:ket stor uppmärksamhet ägnas åt alt förbereda anorduandet 

av k ollektivskydd mot gas för civilbefolkningen . Bland annat 

har i en ryslk tekni·sk tidskrift föreslagits att i alla hus den 

gemensamma trappuppgången skulle göras gastät och förs e·s 

m ed ventilationssystem med gasfilter för alt vid gasanfall 

tjäna som tilliflyktsort för husets folie Denna ide synes möj

ligen kunna utnyttjas även hos oss till beredande av skydd 

för stationernas och varvens personal vid gasanfall. 
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Befintlighct.en av giftiga gaser bör kunna kon stateras, in

nan de hunnit åst·adkomma någon skada. Detta kan mången 

gång b j ud a svårigheter, särskilt beträiTande lwloxidgaser, vilka 

äro ·lukt- och färglösa. 

Uneler världskriget användes ett flertal olika kemiska in

dikatorer för att hastigt utröna -befintligheten av giftiga gaser. 

Så användes exempelvis små bärbara paparater, i vilka lu ft 

insögs genom en kemisk lösning, som vid närvaro av giftgas 

reagerade antingen genom fällning eller färgändring. 

På andra håll användes stora skivor, vilka voro överstruk

na med ett J<.emikt ämne, som vid närvaro av gas ändralie 

färg. Tyskarna använde för att utröna befintligheten av k ol

oxid ett särs.kilt preparerat reagenspapper, benämnt kolox iu

papper. 
Det b illigaste och säkraste sättet att utröna befintligheten 

av gi:ftgaser, utom koloxid, är dock att använda sig av här för 

särskilt tutbildad personal, begåvad med fint luktsinne. 

.Det kemiska ·kriget har •möjliggjorts och kommer i en 

framtid att i ännu högre grad möjliggöras genom den kemi sk

tekniska industriens snabba utveckling, ty redan i fr.edsti d 

användas för kommersiella änd•amål giftämnen, som lätt ku n

na omvandlas för militärt bruk. 

Vid färgämnesindustrien spelar exempelvits !fosgen och 

,cJikloretylsulfid en synnerligen viktig roll. 

Den industriella ,framställningen redan i fredstid av gift

gasämnen, antingen som direkt proclukt eller som biproclukl, 

är •för ·en nation av synnerligen stor betydelse ur krigsindu

striell b eredskapssynpunkt. Tyskland torde i detta avseen rl r 

äga synnerligen stora förutsättningar tack vare sin oerhört 

väl utvecldade kemisk-tekniska industri, s~rskilt .färgämnes

industrien, och sina därmed förenade vetenskapligt anlagda 

laboratorier. En av dc största k emitska finnorna är exem

pelvis I. G. Farbenindustri e Aktiengesellschaft, som är Pn 

sammanslutning av TysidaneLs åtta största färgfabri·ker, ;!V 

vilka ·flera varel era sysseLsätta ett l 0,000-tal arbetare och 

många hundra tjänstemän. Endast Badische Anilin-und Soda-
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fabrik i Luclvigshaifen har i sin tjänst 434 k emister och ingen

jörer. 
Ä ven j Förenta Staterna haJ·, särs·kilt efter världskriget, 

elen kemisk-tekniska incltustrien utvecklats kraftigt. 

I England, Frankrike och Ital i·en, som före kriget endast 

ägd e en relativt obetydlig kem:is'k-telmisk industri, har efter 

kriget denna industri blivit föremål för statsmakternas sär

skild a inhesse och med 'stöd däriifrån även undergått snabb 

utveckling. 

De fordringar, som ställas på en stridsgas, äro förutom 

effektivitet även prisbillighet och att elen kan framställas i 

stora mängder inom landet. 

Trots alla internationella överens.komme.Jser torde det ke

mi·ska stridsvapnet ej kunna avskaiTas. General Fries och 

maj or \Vest (U. S. A.) säga härom i .sin bok »Chemical \Var

fan»: »Gas cannot be aboli.shecl. Poison gas in the world·war 

proved to be one of the most powel'ful of all weapons olf war. 

For that .r eason it w'ill ·never be abancloned. H cannot be 

stoppecl hy a.greement, becm1se if you can stop the use of any 

powerful weapon of war by agrcement you can stop all wars 

by agr·eement». 

Att det kemiska vapnet är e tt .synnerligen kraJftigt strids

vapen är otvivelatktigt. Bet.räffancle den humanitära siclan av 

~aken där·emot torde olika •åsikter göra sig gällande. Tydligt 

ar dock, att man numera ej .Jängre betecknaT d etta vapen som 

barbariskt. Kriget bcYisacle nämligen, att clödlighct sproc~n

t en b land gasförgiftade var mycket liten jämförd med skott

o~h •splitter·skaclades. I allmänhet m edför .ej heller gasförgift

nmg invaliditet eller kvar.ståencle men. Visserligen kan gas

va pnet även träffa stora delar av ·befolkningen, som ej direk t 

~eltaga ·i krrig1et, och tmfoga des sa 1idanclcn, men så är j 11 

av~n förhållandet då en nation uneler ett långvarigt l<'rig av

spanas 'från födoämnestillförs eln, varigenom även den civila 

befol kningen utsättes för hunger.lidanclen. Vid ett framtida 

krig torde man Iför övrigt 'säkerl~gen •ej komma att skHja på 

combattanter och non-combatt·anter, utan betrakta hela natio-
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nen utan undantag som stridande. strävandena vid framstä ll

ning av nya k emiska stridsmedel synas vara inriktade på att 

framställa sådana giflgaser, som på ett effektivt sätt fö·J·sä tla 

motståndaren ur stridbart skick endast för ·erforclerl~g tidu lan 

~u .döda eller göra honom till invabd. 

Uncle,r sådan förutsättning och i betraktande av, att de ! 

kemiska vapnet är synnerligen verksamt, varigen om krigc'l 

kan berälmas bliva avgjort inom kort Lid, torde man kun na 

beteckna detsamma som rela l·ivt humant, om detta uttryck 

ÖYerhuvud taget kan användas om ett sbridsvapen. 

Inom alla större nationer beclr.ives ;f. n. ett intensivt ar

bete att 6tuclera och framstä !Ia giftgaser ·Och s kyeldsm edel där

emot samt att utbilda pe rsonal för det kemiska kriget. Sär

skilda d epartement upprättas för den kcmi.ska tjänsten och 

mycket synes tyda på att utvecklingen .så småningom går m ot 

upprätt-andet av ett självständigt fjärd e vapen, gasvapnct, vid 

siclan av armen, flottan och flygvapnet. 

I Itahen har upprättabs ett ·kemi,skt kr.igsdepa<rtemcnl , 

direkt unelerställt krigsministeriet, ·och har ·sagda departemen t 

till uppgilft alt vara ett centralorgan fö.r det kemiSika vapnet s 

studium och utveckling och att i• ·in tim konl·akt med armen, 

f'lottan .och f.lygvapnet fö rbereda diet kemis·ka kriget. Det skall 

även noggrant följa utvecklingen av den 'k·emisk-tekniska in

dustrien inom landet och förelägga krigsministeriet föQ·slag ti ll 

·säkerställande av den linhemska proclU!ktionen av erforderliga 

gi:f.tämnen samt för .skycldsändamål behövliga kemika'lier, d. 

v. s. vidtaga alla förbe,red.ail·cle åtgä·rder för elen k emisk-tek

niska .inclus tri·cn.s krigsorgani•sation. 

Departementet är uppcle!,at i tre avdelningar: elen kem i

ska, d en fysiopatologiska och den tekniska. 

På den kemi.slm avdelningen ;utföres .laboratoriemässig l 

försi:iks•firamställningar av olika giftgaser samt handläggas all a 

direkt kemiska frågor. 

Den fysi•opatologi.ska avdelningen har till uppgift stu

diet av olika gifters inverkan på organism och n'ervsystcmct 

hos människor och djur. 
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A elen tekniska avdelningen handläggas alla frågo:r an

gåend e telm·iska hjälpmedel för offensiva gasers m. m . ut

slungande liksom även skydelsåtgärder däremot. I samarbete 

m ed aTmen, 'flottan .och flygvapnet utprövas och utarbetas ny 

t e'knisk materiel för gask•riget av •såväl ofTensiv som d efensiv 

karaktär. 
Genom elen tekniska avdelning•cn•s försor.g utbildas, även 

vid :s ä rsl<Ji'lda kurs·e r i .gas tjäns t p e11sonal, vi·lken. seelermera så

som 'instn·ukt.öorer och sakkunniga utkommeinderas å de olika 

vapen Stlagcn. 
I Förenta Statcrna upprättades omede[bart efter kriget ett 

självständigt »Chemical \Varfare Service Department» med 

ungefär samma uppgift som ovannämnda italienska organisa

tion. Sagda clepa;rtemcnt har uneler .senare åren utveC'ldats 

synner J i gen has tig t. 

Unel er departementet sortera kemiska anläggningar i 

Ed gewood och New-York, där förutom laboTatoriemässiga stu

dier av giftämnen även tillverkning av gasmasker m. m. be

drives: Tillverkningen av gasmasker och syrgasapparater k•an 

€nligt i »R evue d' ATtilll erie» synliga uppgHter vid Eclgewoocl 

uppdrivas till 2,500 st. per dag och i N cw-York till samma 

sitrra. 
I Edgcwoocl är även Förenta Staternas krigskemiskola 

förlagd. Här utbildas i särslåida kurser officerare tillhörande 

kPig,skemiväsenclet samt desSintom i al'hnänna ·kurs•er stabs

och tru ppoiricerare från armen. Vid särskilda &pecialkurser 

utbildas sj ö officerare m. fl. Anläggningarna i Edgewoocl elis

ponera f. n. en ·s•ammanlagd · pePson al av 8,000 man (civila 

arbetare och mHitä:r), 84 officeil"are, 13 ingenjörer och 7 läkar€. 

Budgeten 19,24- 192:5 för elen kemiska tjänsten var 

8, 700,000 do Nars. 
I Ryssland pågår ett synnerligen intensivt arbete beträf

fande ,studiet av l<'emiska .stridsmedel och -organisetrandet av 

k emiska strids:förband . Skola för krigsk:emi med tillhörande 

laboratorier är inrättad i L ening:rad, Smolensk, Charkow och 

lrkut!sk, och utbilda•s 'här årligen ·oiTicerare och rper.sonal från 
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o'lika vapenslag. En livlig upplysningsverksamhet bedrive s 
dessutom över hela landet, delvis av civila sammanslutningar, 
för att bland beJolkningen sprida kunskap 0111 de kemiska 
stridsmedlen och dessas möjligheter samt om åtgärder all 
skydd•a sig mot desamma. 

I Frankrike är inrättat en sä'l·skild tjänstegren för kemisk 
krigföring (se rvic•es chimiqrues) och •sorterar densamma under 
artillm·idirektionen i krigsministeriet. Kurser i g:as·S'kydds
tjänst avhMlas i P'ari.s för officerare ur de högre staberna och 
utbilda de.ssa sedermera truppförbandc111s office[·are. 

I England har även upprättats dt »Chemical War,fare De
partment» och står till detlas förfogande en »Chemical \Var
frurc Commitcc», förlagd till Porton, där instruktionskurser 
för utbildning av ga.sofficerare äro anoTdnade. 

Även i Belgien har en särskild tjänstegren ·för kemisk 
krigföring upprättals e>fter amcTikanskt mönster. 

Optiska hjälpmedel för ballistiska och skjuttekniska 
ändamål. 

Den 1snabha tekniska utvccl<aingen inom optikens område 
har under de senaste åren även me.dfört, att kamemn och 
optiskt materiel i övrigt allt mer och mer börjat använda·s så
Slom hjälpmedel för utförande av ballistis•ka mätningar, sikt
justeringar m. m. 

Mätning av utgångshastighet •utföres å .skjutbanor allt 
fortfarande med användande av Bonlanges kronograf. Denna 
utmärkta och .Jätth.anterliga apparat har dock den o[ägen
heten, att den är bunden till platsen samt omöjliggör mät
ningar .i höga elevationer, enär Tamhöjden ej lämpligen kan 
gÖTaS ohanterligt stor. Strävan har cläTfÖr gått Ut på att kon
struem en apparat, som möjliggör mätning av utgångshastig
heten vid pra•ldi.skt taget vilken ka111onuppstäHningsplats och 
vid vilken elevationsvinkel som helst. 

Ett ,Berta! ·olika apparateT för detta ändamål finnas nu
mera konstruemdc. De äro •samtliga baserade på fotografe-

-233-

ring av projekti.Jen i banan och förutsätta, att den fotDgrafe
rade delen av ·kulbanan är en rät linj e. - Denna sistnämnda 
förutsättning förefinnes även vid Bouhwges kronograf. - Den 
fä>r hastighetens beräknande •erforde rliga bestämningen av den 
tid, som åtgår för projektilen alt passera den fotogra,ferade 
handelen, vilken senare väljes s.å kort, att hastigheten kan 
betraktws som jämn, utföres även med kameran eHer med 
särskil t ticls:bestämningsinshumcnt. 

Som exempel å ovan angivna, apparater för hastighets
mätning må här Dmnämnas en .sådan kon.struerad av d :r 
in1g. H. RumpiT i Bonn samt en .a.nnm1 av ing. Fra1nz Duda, 
Wien . 

RumpiTs apparat arbetar med film och pTojicera>s här 
pTojekJi,Jens gång genom luften som etl >Streck tvärs Ö\'er 
filmen. 

Den tid, som projektilen behöver iför att tillryggalägga 
det fotograferade banstycket, registreras på samma film. 
Förutsättningen härför är dock, a>Lt kameran instäHcs .så att 
proj.ektiiba111a n rör sig öv,er !filmen paraHelt med dess ena 
'kant, .samt att filmen under mätningen förskjuter 1sig lodrätt 
mot projektilens rörelseriktning. 

Härigenom erhålles ett diagmm, i vi,lket väglängelen fram
ställes som ordinata och tiden som abscissa. 

Konstruktivt är problemet .Jöst på lfö.Jjande sätt: 
Filmen är upprullad på en trumma, vars ax.el g·en,om ka

merans 1i·nslällning bri•lllga1s :parruHel med kulbanan. Innan 
skottet går, sättes trumman i rotation och i avfyrningsögon
blicket öppnas kamerans slutare. Kulbanan kommer nu att 
vid fotogr•af;er,ing Jram:stå som dt m·ed fiJm.ens kant parallell 
streck. 

Filmtrummans Totationshast·ighct maTkeras på fotogra
fi.sk väg genom att ·en ljusstråle ,får passera in tiH .filmen ge
nom en liten öppning, s·om öppnas Dch stänges med hjälp av 
en vibrerande stämgafTel med bestämt svängnings.tal. Längs 
filmens ena kant uppstår här.igenom en prickad linje, där 
avståndet mcUan varj·e prick svara1r mot ett bestämt sväng
ningstal. 
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Duclas appawt, benämnd baHistograph, skiljer sig från 

föregå.ende ap para t principiellt därigenom, att man här er

håller skarpt markerade :fotografier av projektilen ·i vi1ssa lägen 

av det banstycke, som 'kameran behärskar. För fotografe

ringen användas plåtar. 
För mätning av tiden användes en m ed ballistographen 

ckktriskt förbunden mikrotidmälningsapparat, vilken på op

tisk- elektrisk och akustisk väg möjl'iggör uppmätning av y l

teTSt små tidsmoment 
Genom införande av ovan omnämnda apparater kan mät

n~ng av utgångshas tighet utföras å pjä.ser , uppställda ombord 

i fartyg ·eHer å fästning. Förutom d e ekonomis·ka besparingar, 

som härigenom lnmna utvinnas, möjliggöT det även sprid

n~ngens nedbringade, .enär ma111 genom att på fotografisk väg 

ombord i 1fartyget mäta varje 'kanons utgångshas,tighet kan 

noggrant bestämma pjäserna.s individueHa slitning samt häri 

genom vid ,skjutning med hela batteriet giva varj1e pjäs sin 

1rätta i.ndividuena korrektion. Mätning ·enligt de111n a meto<l 

har dock även sina nackdelar ·och to.rde därför ej kunna h el l 

ersätta mätning m ed Bonlanges kronogra·f, utan snarm·e en

dast Jwmpl!Cttera densamma. För den fotografiska upptag

ningen fordra,s nämligen fri bakgrund, vilket o.fta kan vara 

svårt att erhåHa, samt ·lämp'ligt väder. Upptagningen är dess

utom Tätt tidsödande, varjämte r·esuHatet ej kan erhållas förr 

än efter plåtens r e1sp . .filmens framkallning och därefter ut

föl·na mätningar och beräkn'ingar. 

Bestämmande av 1krevadpunkters läge m. m. utföT·es nu

mera säkrast på fo1ogra:mmetr.isk väg. I Ty.skland börjad e 

m a n redan å r 1907 göra för.sök härmed. Först år 1911 had e 

man emellertid med dessa försök konanit så långt, att m an 

h ade utexperimenterat och färdigställt en an1läggning för foto

grammetri,ska mätningars utförand e för ovannämnt ändamål. 

Anläggn'i n gen u tgj or des a v två ·id.entiskt lika .kameror, be

nämnda fototeocloliter, medlång brännvidd. K1amerornas kon

strul<:tion 'har •sedermera .undergått många förbättringar, och 

synes man nu i av <firman Zeis.s i J1ena tillverkade fototeocl o-
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liter äga ett .synnerligen gott hjälpmedel för att bl. a. vid ta

b ellins'kjutning med luftvärnskanon noggrant bestämma kre

vadpunkten s .Jäge. 
Principen för metoden s användande är, att m an m edelst 

två på dt noggrant uppmätt av,stånd från varandra uppställ da 

fototeodoliter samlicligt fotograferar krevaclp unkten . Kame

rarnus opt.iiska axla•r skola härvid vara noggrant para1lel

ställda. Seclan man därd ler med användande av ett härför 

särski!L konstruerat instrument, benämnt stereokomparator, 

å plåtarna bestämt krevadpunldens läge, beräknas cl.ennes x , 

y ·och z-koordinater i lförhåUancle tiH kanonuppställnings

plat.sen. 
1Fototeocloliterna 1kun.na användas för upptagning såyäl 

uneler dager som und·er mörker, men b j ucler upplagningen 

uneler mörker så många fördelar, att mam i allmänhet använ

d er .sig härav. 
Fotogrammetri•en kan emellertid även a nvändas för andra 

skj-uttekniska ändamål än tabellinskjutn'i1ngar och må som 

exempel härå endast omnämnas des's användande för övnings

skjuhning mot luftmål, för av,ståndsmätningsövning och för 

v.inclmä tning. 
För skjutövningar mot 'luftmål har fotogrammetrien visat 

.sig .som .ett värdefuHt hjälpmedel och möjHggjort bestämman

det av kr·evaclpunktens läge i förhållande till målet. Foto

te·ocl.ol'iterna användas härvid på .sa:mma sätt ·SOm vid upptag

ning under ta•bellinskjutning, m en ställer deras betjänande 

nu oerhörda forclri1ngar på personalen, enär j u k amerorna, 

för att .ständigt bibehålla det ~sig snabbt föpflyttande målet 

inom .apparaternas bildvinkel, alltjämt måste ändra inställ

ningar i .såväl h öjd som sida, men dock alltid bibehållas iiog

gmnt parallelstäJ.lda. F ör att åstadkomma detta fordras sär

skilt uttagen, ·väl tränad pe1;sonal. I Ty,sklancl har man lyc

kat.s komma till synnerligen goda resultat vid fotoleodoliters 

an vändande för ovan nämnt ändamål. 
Vid övning i av·ståndsmätning, särskilt mot lu.ftmå l, m en 

även mot andra sig hastigt förflyttande mål, hava fototeoclo-
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literna även, särskilt i Ty6kland, kommit till stor användning 

för att kontrollera avståndet till målet. Denna metod kan 

naturligtvis endast få någon praktisk betydelse vid i land 

anordnade a vstånd.smä tnings's ta tioner. 

I allmänhet ubföres på skjutbana mätning av vindens 

harstighet och riktning i de luftlagrer, som projektilen berä'lmas 

pas.sera, medelst pilotballon:gvisering. Härvid kan man dock 

knappast ulföra mätningar utöver en höjd av 4,000 a 5,000 m . 

Under krig är det ej heller möjligt att släppa upp pilotbal

longer bakom den fientliga fronten eller på platser mellan det. 

heskjutna målet och egen kanonuppställntingsplats. Det är 

emeHertid här som vinduppgifterna bäst er>fordTas. 

Ty,skarna togo därför under kriget fotogrammetriren till 

hjälp även föT detta ändamål. Man använde sig härvid av 

sär.skilt konstruerade projektiler, som avgåvo en långsamt 

fallande lyssats med lång förbränningstid och som skötos med 

sådan elevation och instäHning å rören, att krevad erhölls på 

den önsl<ade höjden över den plats, där man viilie erhålla vind

bestämningar. Medelst fototeodoliter fotogmferades därefter 

den rfallande ljuspunlden med jämna tidsinterva!Jer, varige

nom dess bana erhölls. Härur beräknades därrefter vindens 

riktning och hastighet å ,olika höjder. 

På liknande rsätt kan man i övrigt även på fotogrammet

risk väg >fastställa den bana, som en från flygbåt fälld bomb 

genomlöper. Upptagningen göres lämpirigast under mörker 

och bomben förses med en ljuspunkt. 

ÄYen för justering av ccntral~ikte har fotografiska hjälp

medel kommit till användning. 

Dylik justering, d. v. s. paraHclsläll.ning av 'Sa'l1llliga pjä

sers kärnlinje i såväl höjd som sida i förhållande till centrai

siktets 'Optiska axel kan, om Jartygct 'ligger fullständigt stilla, 

utföras genom rsamNdig syftning mot 'ett avlä,gset föremål. 

För att dock oberoende av fartygets rrörelser kunna ut

föra ov,annämnd justering kan man även använda sig av en av 
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firman z e:iss konstruerad »foto-j usterapparal», bestående av 

ett antal ,små kameror, av vilka en rfästes till ccntralrsiktets 

okular och av Ö·vriga en till siktkikarens okular å vardera 

ka,nonen, sredan ~sagda kikare för st noggrant j uslerats i för

hållande ti-lrl ,kärnlinjen. Samtliga kamerors utlösningsanord

ningar förb'inda·s elcktrirskt till centralsiktet, varigenom sam

tidig fotografer·ing möjliggör,es. 

Som gemensamt mål användes bäst en avlägsen skarpt 

markerad punkt eller 'l_ysande för,emål, exempelvis en tänd 

s trålkastare eller dylikt. 

Vid fotograferingen genom resp. kikare fästes ·på plåten 

.såv.äl målpunkten som även kikarens hårkors. Man kan där

efter med användande av en härför särs'kilt konstruerad mät

lup uppmäta målpunktens läge i :förhållande till hårkorset 

i ·Såväl h öjd som s'ida för resp. ·l"anoner, och utföres nollställ

ning av höjd- ·och sidrriktmottagarna, med ledning härav. 

I detta· sa·m.manhang ma aven omnämna,s, alt n1an för 

jtustering av kanoners 'siktkikare har konstruerat optiska in

strument, varmed s. k. jnncrjustering kan utföras, d. v. s. 

j uster,ing där man äT obc1roende a v u tom kanonen befintliga 

föremål. 

Vanligtvis utföres dock fortfarande justering av kanoners 

~siktkikarc nTedelst samtidig syftning mot avlägset föremåL 

Man .är dock härvid alltid heroende av god sikt samt helst 

ingen rörelse å 1fartyget. För att göra sig oberoende av dylika 

yttre förhållanden och kunna utfö-ra justering även under 

dålig sild, mörker eller uneirer det fartyget är under gång, 

har man såsom ovan omnämnts under senare år på ett nytt 

sätt tagit optiken till hjälp, och använder man sig härvid ay 

en centralt i kanonen insatt ljuskälla, rSOl11 belyser hårkorset 

i en i pjäsen väl c~entrerad långkikare. 

I kanonens mynning, eller mn pjäsens konstruktion det 

tillåter .i kammaren, insättes ett s. k. yttertubsystem, som är 
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så konstru erat, att de från l juskällan i kanonen utgående 
strålarna g1enom i systemet placerade prismor brytas så, att 
de efter att hava passerat ytter tubsystemet utgå ,rätt bakåt 
och parallcia med kärn:I,injen. Genom att in,ställa yt•terlub
systcmet på visst sätt blir det i kanonen insalta belysta hår
kor.set synligt i kanonens .siktki,kare och har man nu endas t 
att så justera siktkikarens hårkors, att detta sammanfaller 

med kanonens. 

Industriell krigsberedskap. 

En med artilleriet nära sammanhängande fråga är den 
industriella krigsberedskapen, vilken ingår som ett viktigt led 

i ett lands allmänna krigsheredskap. 

Vid världskrigets utbrott torde inga nalioner hava vid
tagit några mera omfattande förberedelser beträffande den 
industriella krigsberedskapen. Italien, som senare anslöt sig 
till de krigförande, var det enda land, som började kriget m ed 

en mobiliserad industri. 

Kriget visade med full tydlighet, att en nation, för att 
snabbt och möjligast ,smärtfritt kunna övergå :från freds- till 
krigsfot och därefter framgångsrikt motstå den oerhörda på
frestning, som ett krig medför för hela befolkningen, redan i 
fr-edstid måste hava vid tagit väl genomtänkta förberedel-;er 
härför såväl beträffande det rent militära smn äv•en beträffan
de det industriella och ekonomiska området. 

Efter världskriget har mycken uppmärksamhet överallt 
ägnats åt att genom lagbestämmeJ.ser ·och förberedelser i öv
rigt möjliggöra en mobilisering av hela nationen till utnytt
ja:ndte av aHa dess resur:s·er och hela des·s kraft. Säl'skilt hava 
i Frankrike och i Italien omfattande åtgärder vidtagits i detta 

av.seende. 

Före världskriget torde i allmänhet den åsikten varit rå
dande, att ett modernt krig ej kunde bliva långvarigt och att 
mobiliscring,slager .samt landets ordinarie fabriker och bruk 
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för krigsmaterieltillverkning borde vara tillräckliga för till
godoseende av behov·et. Kriget visade dock snart, att dessa 
beräkningar ·ej skulle komma att hålla streck. Mobiliserings
Iagren voro vid krigeLs början i samtliga 1]uigförande länder 
relativt små, och hade några åtgärder i allmänhet ej vidtagits 
att trygga er-sä ltningsbehovet genom omläggning av den pri
vata industrien Iför krigsmatcrieltillverkning. 

Särskilt ·bristen på ammunition börjad•e därför snart göra 
sig kännbar. Av i litteraluren synliga uppgifter framgår, att 
bristen på ammunition började bliva katastro11al redan i okto
ber 1914 både på tysk ·och fransk sida och torde detta synner
ligen allvariigt hava inverkat på operationerna. Det gällde 
därför för de krig1förande länderna att snabbast möjligt skapa 
en krigsindustri av avsevärda dimensioner. statsfabrikerna 
och de privata fabriker, som förut sysslat med krigsmateriel
tillvefllming, voro ej på långt när tillräckliga >för att fylla de 
ökade kraven, utan måste även den privata industrien anlitas. 
Att detta mitt •tmder brinnande krig ej lät sig göra utan oer
hörda •svårigheter och skarpa slitningar är tydligt. En om
läggning av den privata industrien till krigsmaterieltillverk
ning låter sig ej utan vidare utföras, :icl>'e ens i fredstid och 
ä-nnu mindre under krigstid, då det blir fråga om masstill
verkning under forcerad drift. En sådan övergång måste 
föregås av synnerligen ingående granskning av respektive före
tags ma,skinella utrushring iför att fastställa Iför vilka arbeten 
de olilw industriella företagen lämpa sig samt deras tillverk
ningskapacitet. För att möjliggöra tillverkningens igångsät
tande snabbast möjligt fordras, att verktyg och besiktnings
instrument samt fullständiga arbetsritningar föreligga klara 
att omedelbart vid mobiliseringen tillställas respektive fabriker. 

Men det är hög1st ·osannolikt att tillverkningen av krigs
materiel under krig, då man måste räkna med stoppad import 
och därJör tvingas att reda sig med ~nom la:ndet befintliga rå
ämnen och egna resurser ci. övroigt, talltid kan fortgå efter sam
ma grunder som Tmder fedstid. Till följd av brist på vissa 
råämnen eller vissa maskinella anordningar tvingas man kan-
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ske ti ll ·en fu llständig omläggn:ing av tillverknin gen. Så var 

e xempelvis förhållandet i Frankrik e belrätl'ande ammunilions
ti llv·erkn ingcn, då man där under kriget tvin.gade.s att m c<l 
användande av den privata indu·strie!1 hastigt igångsätta en 

massproduktion av projektiler. Före kriget framställdes dessa 
genom pressning. Den privrata industrien, som plöbsligt stä ll

des irmför dc•nna nya uppgift, .saknade emellertid er{arcnl1l'l 

om projektilprcssning. Dess u tom funnos inom landet ej lill

Täckligt antal för pToj,ektilpress:ning lämpade pressar och m ed
gav ej heller ticlen anskaiining av dy.likra. Man måste alltsa 

hastigt genomföra en fullsländig omläggning av arbetsm eto

den, och bes~öt man däl'för att för del lätta fältartilleriet ute

slutande tillverka ,borrade spränggranater. Detta medförde 
emellertid ·en omkonstru k tion av projektilen, som i sin lu r 

framtvingade nya verktyg och nya arbetsritningar. Eflcr 

mycken tids u L dräkt k om fabrikationen därefter igån.g, m en 
vi•sadc sig .snart vådai11 av en o,t'ullstäncligt förberedd massti ll
verkning. Man hade nä m ligen eftersratt fordringarna på m a

terialet villket hade Lill följd, att sprickor i godset ofta fö rc
komm;. Enär tiden dessutom ej medgivit till räckligt om

sor.gsfullt .utförande av konstruktionen, blevo projektilerna 
även behäftrade mercl andra rfel. rFöljden blev ett stort anlal 

.JoppkreVIUder och sprängda pjäs.er. På en dag . sprängde~ 
exempelvis vid ett tillfälle ett 30-tal pjä.ser. Fordnn goar na.ya 
crsättn~ngrstillvel"'ming av kanoner ökades härigenom avsevar t. 

Ä ven i Tyskland hade m am svår.igheter att snabbt fylla dc 

sinande projektilförråden ·och liiJlkom här dessutom att lan 
dets .förråd •av koppar till gördlar snart även började try ta . 

Som förul <framhållits .spelar tillgången på råämnen en 
avgörande roll för Ju igsmaterieltilllverkningen uneler kri g. 

Vid förrhereclelsen till krigsindustriens ·organi•serande må ste 

denna faktor därför noga ka.Jkylera·s. Inom landet finnes i 

.allmänhet redarn under ifredslid större eltler mindre J.agcr av 

vissa Tåä•mnen, avsedda för statligt eller privat behov. Enär 
man vid krig måste räkna med avspärrning, som omöjliggör 

.eller försvårar ytterligare inför•sel rav råämnen, stäUes m an 
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infö r va let a.tl a'ntingen redan i fredslid upplägga .stora lager 

av dylika under krig svåråtkomliga råämnen, •som ej finnas 
inom .landet, cl'ler ock ratt anskall'a ersättningsämnen härför. 

Då ett uppläggande av för ett långvarigt krig Lillräckligt 

sbor a J.ager ·av råämnen måst-c sUdla sig synneThgen dyrbart 

och ,j många fall är omöjligt, torde man bliva tvingad till all 

för Juigsindustrien räkna med ~stora mängder ersä ttningsäm
nen. H.cdan ·i fredstid måste därför åtgärder vara vidtagna 

för dylik·a ersä Ltningsämnens {rams.täUning smnt arbetsmeto

der förberedda fö r dessa ersättningsämnens användande. 
Enlcnleländ.erna med sina relativt J'ria förbindelser hade 

under kriget i allmänhet ej stor känning rav råvarubrist och 

behövde därför ej heller i någo1n större mån tillgripa ersätl

ning-sämnen. 
I Tyskland däremot gjorde sig som bekant bristen på 

vi ssa råämnen :särskilt kännbar, men lyckades man här, till 

stor del lack vare detta lands s s borra och synnerligen veten
skapligt l~agda kcmisk-telmiskra industri, ganska snar.t lösa 

dc flesta ·ersättningsfrågor. En biland de vikt'igastse för att 
ej säga den viktigaste frågan för krigets förande var ,för dem 
dock at.t ·finna elt ersiittn·i,ngsämne förrdet chiles·alpeter, som 

för e k riget varit grundämnet för 1frramställningen av kväve, 
vilk•et som bekant ingår sorm en oundgänglig beståndsdel i 

krut och sprängämnen. Men ä ven detl•a svåra problem lö·stes 
snabbt. 

S.edan 1913 tillverkades näm'ligen vid Badischc Anilin 
luftkväve i mindre skala ·e,nligt Hahcr-Boschmetoden. Denna 

fabrikation u l vidgades nu hastigt och lyckades man härige
nom säkers tälla kvävebehovct. Efte!· kriget har denna irr

clustri i Tyskland sedan utvecklats oerhört. Från att före 

k riget ha va im port·erat 800,000 'lon chilesalpet er århgen är 
T yskland nu stor kYäve·exporlör. I de slom kväverfabrikerna 

i Oppa u och ~ferseburg samt i si n•a kalkkväve:fabriker till
verk ade Tyskland under år 192·5 550,000 ton av världsproduk

ti on ens 1,250,000 ton kväve i form av ammoniumsulfat, norge
salp eter, ka lkkväve m . fl. 

Tidskrift i Sjöväsendet. J8 
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Även för oss ioir kYävefrågan av e tt a lldeles särskilt in
lres·se, enär Yi vid ett inträdande kri g ganska snarl k>rdc 
stä llas ;inför de t >faktum, att landets inneliggande lager ay 

salp eter äro slut. Kvävdrågan är därför ·en av dc för o~ s 
mest brännande frågorna i förb ePeclelscrna för krigsindu stri
ens organi·sation. 

Förutom råämnes.frågan är personalf råga ns ordnande a, 
synnerlig vild för krigsinclu sri ens ~igångsättande, ty trots all 
maskinell u trustning och alla tekniska framsteg blir dock all
lid industriens liksom all övrig produl<tionsförmåga ytl ersl 
beroende a v ti>llgången på mänsklig arbetskraft. Den i nom 
landet tillgängliga m.hetsl<raflens ändamålsenliga förd eln in g 
är därför ur krigsberedskapssynpunkt av utomordentlig be
tydelse och måste denna .fråga, för att gena·st vid krigets u t
br·ott möjliggöra ställandel av tillräcklig och utbildad m·hels
kraft tilf krig.s1.ndustr;iens 1förfog,andc, redan i fr eds tid vara 
väl förberedd. De krigförande länderna hava en mycket dyrt 
betald ·erfarenhet härav. Såsom >förut framhållits hade vid 
·krigets utbrott inga genomgående förbcrcd·elser i något av de 
krigförand e länderna vidtagils för industriens krigsorganisa
t ion, och alltså ej hellenför 'att säkerställ a tillräcklig arbetskra ft 
för krigs ind ustrien. Tjänslepliktig,a arbe lslcclare och a r l:Jeta re 
,inkall'acles däl"för vid mobilisNingen unel er f'anorna, obero
ende av att man därigenom urstånd&alte industri en att pro
ducera fö r krigsmakten och för landet i övrigt erforderliga 
förnödenheter. Man hade som förut fram h ållits i a ll mänhet 
räknat med ett kortvarigt !mig och a lt befintliga mobili se
ringslager och .stalliga >fabriker skull e vara ll: illfyll cst fö r be
hovens till godoseende. Då det emellertid snar t visade sig at l 
så ej ·skulle bl iva !f:allet, måste man, för att åter igångs~itta 
krigsindustr;i cn, från fronten återkalla .såväl arhct·sledarc som 
yrkesk unniga arbetare. Enär kr.igsii<duslrien gans,ka snart 
måste 'Uppdrivas <ti'll en ocrhörd produktionsförmåga, med
förde detta även att man tvingades beröva de .stridande tru p
pern'a allt mer och mer per·sonal. I Frankrike IJ11åstc man 
cx.empelvi s under loppet av några månader 1915 från fronte n 
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återl( a ll a ej mindre än c :a 500,000 m:m. I T ysklad \"ar för
håHandet i st,orl selt ensartat. Man kan ,förstå att detta i hög 
grad m åste bidraga alt skapa oreda 'samt a ll var'ligt inverka 
på truppförbandens organisabion. Minst d rabbades England, 
som ej hade den allmänna Yärnplikten, av elylika störningar 
av Juigsindu-strien . 

M'en ä\'en seelan krigsincluslr.ien genom å terkallande av 
frontp erson,al erhål li l ti'llräcklig arlJetskraft för dri>ftens igång
sättande och ulvccld>ing, återslocl dock flera frågor angående 
denna personals sl i.i llning m. m. atl lösa. Sicla Yicl sida i en 
fabr ik kunde nu näml igen stå en mobiliseringsinkallad och 
en, som av ålders- ell·er annan orsak ej var krigstjänsleskyl
clig. Den förre st·od unel er krigslagarna, var bunden till och 
skulle >fuHgöra s1in värnplikt vid sin maskin, elen andre löd 
endas·t uneler sitt arbe lsbefäl och hade sin fria flyltningsrätt 
m . m. Löneförhållandena för dessa två kategor,ier slällclc sig 
även alika, 'allt bi:dragande atl skapa konflikter, som man ge
nom väl genomtänkta föreskriHer oc h förordningar i fredslid 
skull e kunna och bör undvika i knigsticl. 

Av stor bctydel·se för den industriella krigsberedskapen 
ä r även att under .fredstid beställningar av krigsmateriel och 
övriga förnödenheter i så stor u tsträckning som möjligt läm
nas tiH den inhemska !industrien, även om priserna här skulle 
ställa sig dyrare än vid beställning {rån utlandet, ly härige
nom kan behovet av m·a·skinutrustning och yrkesutbildad per
sonal .Jiksom även rå varulager delvis säkerstäl>las. Ä ven stan
da rdiser ingsfrågan spelar ,en stor roll för den industriella 
knigsber edskapen och är denna >fråga f. n. föremål för mycken 
uppmäTksmnhet inom al>la lä nder. Så få typer och så ensar
tad e arbetsmetoder som möjligt är dagens lösen ej blott inoin 
det mWtäm området, utan äv,en inom h ela industrien. För 
a rtill eriets vidkommande bör denna standardiseringsst'l·ävan i 
förs ta hand taga .sig uttyck ,j en begränsning av pjästyperna 
sam t därigenom även av pr,ojektiltyperna. 

Förutsättningarna för att vid krigstillfäl.le snabbast möj
li gt och utan aolH för stora rivningar kunna igångsätta en 
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krigsindustri av så stor omfattning, som omständlighetern a 
framtvinga, är alltså i fredstid väl utförda förberedelsearbe
ten, och måste dessa givetvis uHöras i inhm samverkan m ed 
den p·r.ivata industrien. I dc krigförande ländenm har m an , 
vis av und·er kriget vunna er,fm·enhetcr, säkerligen synner
ligen omsagsfullt vidtagit förbereddser för detla ändamål. 
Även hos oss hm· ju denna fråga sedan länge varit för emål 
Jö·r de orgm1iserande myndigheternas intresse. 
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Några praktiska synpunkter på ett 
jagarmaskineri. 

Vid uppställandel av fordringarna på ett jagarmaskineri 
böra i främsta rummet komma driftsäkerhet och enkel sköt
sel ·och i andm hand ekonomien. Ehuru denna i och för sig 
är mycket önskvärd, medför den nästan oundvikligen ett 
mera kompli cerat och svårskött maskineri, och då viktshän
syn en ställer ofrånkomliga krav, får lätt någon del av maski
neriet påfrestningar, som överstiga de lämpligen tillåtna. 

På telmikens nuvamnde ståndpunkt kan för jagare en
dast ett utväxlat ångturbinmaskineri med oljeeldning iifråga
komma. 

Pannanläggning. 

överhettning eller ej är frågan. Gör man i detta spörs
mål en 'jämförelse m ed förhåBandena inom handelsflottan, 
finner man, att d essa äro av helt annan m"t. Vid inst,allatio
ner p å handelsfartyg arbelm man under så gott som hela 
tiden med hög b elastning, och god ekonom i vid låga beJ,ast
ningar är a v rjnga betydelse. För en j agar e är det emellertid 
tvärtom . Denna går under större del en a v sitt liv m ·ed marsch
f,art, och med endast en del av pannanläggningen i drift under 
jämförelsevis lå g belastning för att skona pannor och hjälp
maskiner. Följaktligen vore det nödvändigt att konstruera 
överhettarna så, ,att tillräcklig grad av överhettning uppnås 
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även vid den låga hel,astningen. På grund av vilds- och u t
rymmeshänsyn kunna ej separat eldade överhettare ifråga
komma. Enda möjligheten är att pl,scera överhettarna där, 
>'arest förbränn ingsgaserna lämna den ånggenererande del en 
av tubsatsen, och vid sådana konstruktioner är den grad av 
överhettning, man ·får vid låg belastning, av ringa värde. Pla
ceras åter överhettarna så, ~att de göra nytta vid marschfar t, 
d. v. s. i den hetare zonen av tubsatsen, så lämna de säker
ligen mycket övrigt att önska vid 1forcering. I Engl,and h ar 
man på senare tid lyckats konstruern vattenrörpannor m e!l 
överhettning, som vid endast 1 j " av full belastning ge ångan 
en överhettningsgrad av 70 %. Vid verkst·adsprov ha emel
lertid svårigheter yppat sig beträfTandc materi,alets motstånd s
förmåga mot hettan. 

Vad står då att vinna, om man lyckas praktiskt lösa över
hettruingsprohlemet? Högst 5 % vid användandet 'av en öve r
hettning ~av 100 gmder vid fo:rcering och 3 % vid marschfar t. 
Högre i överhettning kan man knappast gå på en jagare. 
Denna vinst är ju ej ·att fömkta, men kan på ett annat sä ll 
överträffas iför marschfart, varom me~·a i det följande. Nej, 
man får .nog ~nstämma med en i.ng,enjö.rothcer, vilken jag träf
fade på 'en amerikansk jagm··e, ~som hade varit försedd m ed 
överhettare. Då jag frågade, vmiför överhettarna voro horl
l agl1!a, s varade han: »\V e we re s·im p ly n1'ade to throw ou l 
those damned crownests». Med överhettarna följa nämlige n 
sådana olägenheter som minskad dri.ftsäkerhet genom lätt 
uppkommande tubhaverier, reP'arationssvårigheter på grund 
av oåtkomlighet och så gott som omöjlighet för efi ekti ' 
sotn,ing. 

Stommar111a för jagarpannor ha numera nått ·en hög grad 
av fulländning. Tubernas tillverkning står högt både beträ f
fande material och utförande. Av stor vikt är ytans beska f
fenhet. <Denna bör såväl ut- ·som invändigt vara spegelblank. 
:pen mins·ta repra eller skorvighet, uppkommen genom ofull
koinlig dragning ·eller felaktig behandling vid böjning, i n
bjuder till påbörjande av frätning. Tubs,atsernras livslängd 
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uppgår numera med ändamålsenlig skötsel och lämpligt ma
tarvatten tå Il l O år. Den s·ku lle kunna ylledigare ökas genom 
skärpba fordningar på matarv,attnet och förbättrade konden
sorer. Ett par saker belräffm1de tubsals·erna borde bättre be
aktas. Utbytet av tuber bör underlättas. Med de höga eld
sbadstemper,aturer, som .förekomma i oljeeldade pannor, in
träffar trots god skötsel, att tuber bli skadade. Visserligen 
kunna dessa pluggas, men det är ej att rekommendera, enär 
tuberna vid bortbränningen kunnra skada närliggande hela 
tuber . De skol'a i stället så fort si,g 1gära 1återr bytas mot 
ny,a. Med d·en konstruktion på jagarpannor vi nu ha måste 
en starr del .goda tuber srkrotas för .a:tt sätta 1in en ny 
tub i lul::rsa•tsenls inre radm. I detta 'hänseende erbjuder 
White-Fos'ler.pannran stom fördelar, därigenom att alla tuber 
äro lo·,ökta ·efter samma cirkelbåge och kunna tagas ut och 
sättras in genom manhålsluckan. Därigenom att tuberna äro 
lika, blir även förrådsfråg·an' lättar·e ordnad. Vidare höra 
v,attenbehålJrarna vara helvalsade för 31lt undvika haverier i 
långväxLarna, som kunna uppstå på nitade sådana. Beträf
fande panntuber torde tiden ej vara så långt avlägsen, då 
priset på det rostfPia stålet ej lägger hinder i vägen :för deUa5 
·användand e till panntuber. Då kommer man säkerligen till 
en livslängd på pannorna, som håller jämna steg med j,agaren 
i sin helhet. 

En detalj vid de olje·eldade pannorna på jagare, som be
rett stor svårighet, är pannkåporna med tillhörande murverk 
Enär flämtning i brännarna vid V'issa belastningar lätt upp
står, och pannan då råkar i skakning, måste såväl kåpor som 
murverk va·ra slradigt byggda. IDe plana gmrlarna och bott
narna komma ;trots förstärkningar ~att vibrera i t ~akt med 
flämtningen, varigenom denna ök,a·s. rDessa borde där.för gi
vas ·en välvd form för att bättre kunna motstå tryckvari<atio
luerna vid flämtning. Den välvda formen skulle även vm·a 
gynnsam vid vänneutvidgningm·, som till .följd av den höga 
eldstadstemperaturen bli rätt ravsevärda. 

Teglet i murvel"'ket är en synnerligen viktig del av pan
llan. För att bli hålHast såväl mot hetta som behandLingen 
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vid tr.ans,porlcr måsbe t eglet göras med hög specifik vikt, vil

ket å terigen är ogynnsamt ur viktssynpunkt. l\fan måste dä r 

gå e n m edelväg, och har del lyck,ats f ram s tälla tegel med en 

sp. vikt av l,a, som tillfredsställer dc flesta anspråk. Lägre 

bör man ej gå, enär tegl et då blir ,av sämre kvalitet. Bullarna, 

som fästa tegl et vid gavlarnra, böra till verk~as aY material, som 

tål11ög~a lempemlurer utan att brännras ell er förlom sin hål l

fasthet. Som lämpligast h ärför har befunnits ' "ara manga n

nickel med 96 % niekel och 4 % mangan. Bultarnas hunHl 

böra skyddas av minsl 70 mm. tegel och fästa teglet geno m 

urtagningar i hanlerna. Ej med genomgående hål. 

Pannanläggningen hör dimensioneras så alt 12 ahk. räk

nas per kvadratmeter dTcktiv eldyta. Elt go tt kriterium på 

pannanläggningens tillräcklighet är, 'att säkerhelsventilerna 

skola utan överransträngning rav pannorna kunna blåsa Yid 

fullt pådrag på turbinerna. 
Förvärmn,ing av mal,arvaltnet är nr ekonomisk synpunk l 

önskvärd. Härigenom tillgodogör man s ig ju de avsevärd a 

kvantiteter värme, som f~innes i 'hj älpm askinern,as avlopps

ång,a. Trots dessa fördelar böra ur rlriftssäkcrhe tssynpunk l 

inga förvärmare förekomma på jagarr. Deras uteslutande ä r 

ett Icd i förenklingen av 1naskinerict. Varje rfläns och varj e 

meter rörledning, som kunna undvaras, inn ebär ökad grad av 

säkerhet. Om jag får köpa denna med något hundratal l<ilo 

brännolj a per timme, så har jrag gj.ort en god a fUir. Till för

värml1'ing kan i stället förb r ännängsgasernas värme bättre u t

nyHjas genom att leda in mabarrören på båda sidor i ångsam

larcn ·och m ratm·vattnct genom de två yttre tubradernn. Dess a 

böra då utgå från ängsamlaren ovranför högst1a vattenn,ivån , 

och marorvattnet genom hål eller munslyeken i Inatarrören 

spruJns ned i r! e ytter stn tub raderna. Häri,genom vinnes ä ven 

förbättrad cirkul ation i pannorna, en synnerligen viktig sak, 

som, om elen ej blir rätt tillgocl os,ecld, ~kan leda till tråkiga 

tubhavenier. 
Matarvattne ts beskaLienhel hör ägnas all möjlig omsorg 

och uppmärksamhet. Att endast med enkla reagensmed el 
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övertyga si.g om, hurrtivicla fö,ror eningar finna's e ller ej , är otil'l

räckligt. U nelersökningen bör ~iven angiva graden av föror e

ning. I matarvalten kunna uppträda mindre mängcl~er av järn

och alumi niumsralter , silil< atcr, fria syr or, fett och luft. Dessa 

föror en.ingarr komma vanlirg.ern Jrå111 olj.or, packningsmater ia l 

oclh ,från rost i pann or och matarvattenta nkarr. Luften odJ y

rorna a lrstra frätning. Luften kan man till stöPs la delen Mi av 

m ed genom att h ål'la hög kmperatur på h-otwelln, och syrcrrna 

kunn a neutraliseras genom sv~ag alka1i sk r·eal<'bion på matarvatt

net. Dea utwn ,gensiige:lse mest hekymmerrsm11ma föroreningen 

ä r h avssaltet, som inkommer i matarrva ttn et genom mi'ssköt ta 

eller felaktigt konstruenade ~cvaporatorer, läckande kondenso

r er eller ,andra ställen, där sjövatten kan intränga i matarvat

ten:ledn~ingm·na'. Numera finnas relektriska salinom etrar, me

delst vilka man med räU stor tillförlitlighet kan direk~ t avläsa 

salthalten ,j pannorna. Härigenom blir man ii stånd att ome

delbart ,ingripa och avslängra den panna, som överskridi,t den 

kriti ska gränsen, eller genom blå sning ·och matning sänka 

salthalten. 

Propellermaskineri. 

Det utväxJ,adc propellennaskineriet har nått en hög grad 

av full ändn~ng p å våJJ.·,a si sta jagare. Där finnes knappast 

något altt förbättra angående turbiner och växlar. Ett önske

mål är doc.k att tillgodose propell crrlrycklagret med större 

irryckytor, gärna två kammar i stäHet rför en. Vidare bör pro

pellerhyls orna gå ända till ,axelbärrarna, så aL't även sista här

Ilagret blir oljesmort. Fundamenrl-en un·der turbiner och Yäx

lar böu·a .göras krraftiga med gncla förband såväl inom bild

elarna som vid dems fäsbandc till skrovet. Angående kon

densor erna torde enkd genomströmning med scoopanordning 

va'm att föredrag,a. HärV'il! bör .t:illses, a tt kylvattnet vid kon

densorns inloppssida får passerra genom ledskenor -eller ga ller 

för att förhindra virvelbildning med ty åtfölj ande frätning av 

tuberna. Inspektionsluckorna i gavlarna böm g·ör a's så st01·,a 

och så många som möjlig,t, så att varje del av tullpl åten hlir 
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åtkomlig. Inloppsöppningarna i botten böra konslruems me d 
tanke på att i möjligaste mån förhindra sjögräs att inkom ma 
och s,toppa kylvattnet. 

Den svaga punkten i propellermasldneriet ligger i de ss 
dåli,gra ekonomi vid marschfart. Denna skulle avsevärt kunna 
förbättras, om .för farter till 16 lm. användes marschturhin2r. 
För en jagare om 1,r000 ton uppgår häs.tkralftbeloppet vid 
denna fart till c :a 1,,600 ahk. På våra nya jagare svara'r dett a 
mot ett propellervanm11tal av 180/ min. Med en utväxlin g 
av 1/20 tillmarschturbinerna få de ett varvantal av 3,600/ min . 
och kunna därigenom arbeta ekonomisk{. Marschturbinerna 
skulle ha sin egen kondensoranläggning och elektTiskt drivn a 
hjälpmask,iner. Vidare böra såväl marschturbinerna som hu
vudturbinerma hava losstagbara kopplingar till sina drev, vil 
ket ej möter några: större tekn·iska svårrigheter. Härigenom 
vinnerr man den ·stora fördelen aH vid maTSchfart ej behöva 
draga med huvudturbinerna i tmngån.g, samt att vid ev.enturell t 
hav·eri på någon. turbin kunna frånkoppla densamma. Med 
detta arrangemang för marsc·hfart bör man kunna komma til l 
en brrännoljeförbrukning vid 16 knop av max. 1,000 kg. per 
timme i stället för nuv:arande 1,600 kg. 

Viktrav överhettare och förvärmare med armatur och ['Ör
ledninga~r uppgår l'ill 15 ton. 

Vikt a v marschturbinm· med kondensoranläggning, rör
J.edningar och armatur uppgår till W ton . 

Ett utbyte av de förra mot de senare er b j u der alltså ur 
viktssynpunkt inga svårigheter. 

Hjälpmaskiner. 

Stillaliggarnde. 

Ekonomipanna oor fin.nas, ej större än att den vid :04 
belastning :räcke[· för värmeledning, kabysse:r, ångturbindy
namo om c :a 15 kw. och länspump. Pannan bör vara vat
lenrörpannra, inbyggd med luftskolt och försedd med forcer a t 
dra:g från eleldriskt ckiven fläkt. Pannans hjälpmask,ineT så-
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som matrarpump och brännoljepump ävensom cirkulations
pump för hjälpkondensor tänkas elektriskt drivna. 

Den cleklmiska generr.atorn bör vara ångturbindriven och 
tillr,äcklig för följande kra!f:t'behov: belysning, en s,i,gnalstrål
}(asta-r,c, elektrisk s.pis, ·ekonomiprann.ans hjälpmaskiner och 
sanitetspump. Belysning, ekonomipannans hj älpmaskinm och 
sanitetspumpen äro .avsedda för kontinuedig drift, övriga be
Lastningar bli inteJ·mittenta . E.t:t krraftbelopp rav 15 kw. torde 
under sådana förhållanden va,ra t.illräckligrt. 

Sanitets- eller spolledllling.en bö:r vara skild från brand
postledningen och matas av elektriskt dniven centrifugalpump 
sam:t försedd m ed till l kg./cm.2 hel:astad överflödsventiL 

Hrandpostledni,ngen, vartill anslutas ledningar för fyll
ning av ammunirlionsdurkar, 1natas rav .länspumparna, vilkras 
returvcentiJer fördenskull S•kola Jnmna belastas till 6 a 8 
kg. jrcm.2 

Marschfart . 

Hjälpmask1nerna för marschfart bö~ra va:ra elektriskt 
drivna. Kra:ften erhålles då från huvudgeneratOTerna, 2 st. 
ångturbindrivna om 3·5 kw. vardera. De elektriska hjälpma
skinerrna äro å de nya }aga1rna: 2 :st. smörjoljepumpaT, l st. 
cirkulationspump och l :st. kondensatpumrp rför marschturbti
nernas kondensor. övriga hjä'lpmarskiner äTo ångdrivna och 
ut:göra~s av de ordinarie för fart,er över 16 knop avsedda hjälp
maski:nerna. 

Fail"i över 16 knop. 

Hjälpnns,löner för högre fmter äro å de nya jargar.na alla 
ångdrivna~. .:vlatarpumparnar, smörj- och brännoljepumparna 
utgöras av :s:imp l·expumpar. Matarpumparna böra vara place
rade i eldr.t1n1men. Dessa bö,ra ~ej rymmar mer än en panna 
och med a lla hjäl1pmaskiner, ~som ·erfordras för pannan, pJ.a
cerade i 'Samma rum som denna. Några ångturbindrivna ma
ta,r,pumpar turde med tanke på ko'lvpmnpannars s:tom drHtsä
ker[1et ·ej behövas. 
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El·drumsfläkba.rna böra vara ångturbindrivn:a. Den typ 
v1 nu ha på våra· jagare innebär en hög grad av ,säkerhet och 

efl'ektivitet. En sak som bör beaktas är, att luften från fl äk 
tanm ·genom skärmar ledes så diirekt som möjligt till brän

n:arna. Detta för att hindra luften alt genom stöt mot div·c'r se 
föremål i eldrummet komma ii virvlar ·eller ojämn ,rörel se, 

vaJ·igenom flämtning vid b:ränn1ao1a underlättas. 
övriga ångturlJindrivna hjälpmaskiner utgöras å de nya 

jwgarna •av 2 st. cirkulations,pumpar och 2 st. konde'l11satpum 

par. BcträfTande aHa ångturbindriV111a hjä,lpma·sk~ncr gäll er, 
att tätning,a,ma för Lurbinax·larna ej få läcka ånga ut i rumm el. 

De nu vid flottJan uJtexperime111terade oljebrännm·na och 
luftlwnerna fylla högt s-tällda forclJ·,in.gmr och ha visa.t si,g syn

nerligen lämpl~ga. Så är däremot ej fallet med luftlådorna 

med lillhömnde luckor. DeS'Sa äro självstängande rför a tt 
säkra peJ'Sonalen för hakflamm. Dänigenom att de äro eld s 
för veM konslrueJ·,ade och ej tvångs.slyrda, komma d,e lält i 

vibration, och genom upprepa1d av.l<lippning av lUiftströmmen 
till brännaren öka dc flämtningen, då denna har tendens a H 

bö~·j 'a ·. Av stor vikt för förhindrand'c av tflämtn>ing är altt ·l u fl
strömmen blir så jämn s.om möj1iglt och ej v~d passagen tm 
brännaren har at't pa,ssera skarpa plåtkanter och hörn. Fm·an 
för .baMlamm är ·ej så stor, om pannan ,skötes rätt, särskHt 

vid tändning, och bör persona.len Iför sådall1a eventualiteter 

vara utrustad med handska:r och förkläden 'av asbest. 
Efl'ektiv isolering av a'lla vä'l·meutstrålande ytor bör gö

ras för aH undvika värmelförluste:r och för 'ai't ö.Jw personulens 

uthå.Uighet. Isoleringen av ån.grö~· av över 90 mm. dianwter 
och all stöne ,a.rmatur .göres m ed magnesrimnassa och övriga 

ångr·Ör samt mindre armaJtur 11n ed ~duk och snören av a sb est. 
LikaJså höra alla värmeutstrålande dcJ.aJ· av pannkåporna klä

das m ed a shes'tmattor 1 största möj.liga utsträckning. 
Alla åtgä•I'der, som överhuvud äro möjliga för att för

enkla maskineri,et och göra det så drHrt,sä.ker't som möjligt, 

höm genomfö:ra:s. Därigenom blir det även mera lättskött 

och kan bäbtre underhållas. Fö>r en jagare betyder detta myc-
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l«d, då i dc,ss höga fart lågger en ,av dess vikti,gas'l·e såväl 

off.ensiva som defensiva egenskaper. ·Genom att alllid vara 
förvissad om a!U lnuma utnyttj a de.nsamma fåJ· såväl chef som 

besättn·ing en välgörande käns'la av trygghet. Då däremot 
gång med hö§sla 1fart uppfaltas s om o lt experiment, som har 

s toTa utsi·klter at-t ·miss.Jyckas, 'hrur man ej mycken glädj e av 

en massa tekniska finesser, •avsedda allt slå rekord .i m ·insta 
möjliga hränsleförb'l.·ukning. J·a:g ifrågrusäl'ter om någonsin 

forcl.rin:gar ·lipps·läHts för artil.leriet p å .ekonomi. Nej, d et vore 
v•ans,in nig l. Där gäller det att .[>r ä fl' a snabbt och efl:'ektivt till 

vad pri.s som helst. Vad maskincJ·i e•t för .faTtyg.ets framdri

vande be. lrä(Irur, hord e smnma fo,rdran vara naturlig. Alltså! 

Så snarl Yi.mpcln blåser 1på en j agare 'skall maskineriet vara 
berett att när :som h elst utveckla full eiT,eld. Om nå gra kil o 

kol el·ler olja kan •sparas i timmen ·spelar bra liten roll, när 
det en ,gång gäJl.er allvm·. 

Karlskrona den 29 mars 1928. 
E. Löfuen. 
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Militära flygplans egenskaper. 

En rikl.ig upp fattning om de militäa·a flygplanens egen
ska per är nöd vänd i,g fö1· plan•läggning och u l-förande av öv
ni ngm· med flygplan och frainförallt sådan•a övning.ar, där 
samarbete :Skall äga a·um mellan flygstridskrafter och and ra 
strids1uafter. Under det att å ena ,slidan ·flygplanens egenska
per .icke Jå överslmttas, är de.t å andra .sidan nödvändigt , alt 
flygpl anens eg•cn.skaper till fullo utnyttjas , på det aU flyg
stridskrrufterna må komma t;ill .sin rätt. Då det gäller att un
dersöka militära flygplans egenskape•r .iir uppenbart, att d enna 
un dersökning måsle ske under .förutsättning, aH flygplan en 
äro lful'lt .slrids utn1stad e, d. Y . s. att i ,d en s. k. »nyttiga la:St» , 
som m edföres, w~r klig,en medtages all den materiel (·eller mot
svarrunde vikt), som för fuUgörande av krigsuppdrag är erfor
derlig. I annat fall bliva uppgifterna om egenskape,rna miss
led•ande, vilket kan Leda W!, att ·förv ä ntningar ställas på !flyg
planen, .som de i .krig icke äro i stånd att fy'lla. Vid uttagande 
av 1f!ygpla.ns .egen~kaper mås•te detta sålunda 1ske crned den 
nyttiga .Ja1st, som mO'ts,narar krig.sutru s•tningten enligt fastställd 

ut•rustni1ngsförteckning. 
Tydligt äT •att för ol~ka ändamål avsedda flygplan måste 

hava slöJda egenskaper. Jaktplatn ,skola sålunda besibta ~1ög 
{all"t, god manöverförmåga och stor s.tigha:sti,ghet, under det 
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att bombplan skola vara i stånd rutt medför·a 1stor bomblast 
över län gsta möjliga fl ygs.träc.ka o. s. v. Det gäller därför 
att för varje slag av flygp lantyp beroende på dess uppgifter 
tållgodosc de olika egenskaperna på lämpligruste sätt. 

En ledning .för bedömande av hur J.ångt man ,f. n. kan 
nå a ifråg,a,va,rancle avs•eenden kan ·erhål'las genom granskning 
av dc rcsultwt, s.om uppnåtts med •avs,eende på fm·t, flygs-träcka, 
flygtid och största flyghöj d med olika stor nyttig last. De 
bälsta resnlta,ten (världsrekmden) uppnådda intill l januari 
1928 1al1iiv:l!s i nedarusolå·cnde tabell. Med »·extm last» förstås 
därmed den extra last, som medtagits utöver för flygningens 
utförande e•rforderl~g. 

l Distans å fartprovet 
i km. 

J 100 ..... o o o o o o o o o) 

l 

j 
500 · · · · · ··········] 

1,000 ... .... ........ j 
2,000 ............... jl 

•a) Farirekord. 

Medförd extra 
last i kg. 

o 
500 

1,000 
2,000 

o 
500 

1,000 
2,000 

o 
500 

1,000 
2,000 

o 
500 

1,000 

Fn.rtrekord (fart i km. pr timma)! 

med sjöflyg- 'med landflyg-
plan plan 

456 401 
237 281 
196 246 
190 216 

259 307 
219 250 
191 2iH 
174 215 

211 248 
181 236 
176 215 
166 215 

172 219 
172 205 

205 



Medförd extra 
last i kg. 

o 
500 

1,000 

2,000 

Medförd extra 
last i kg. 

o 
500 

1,000 

2,000 

5,000 

Medförd extra 
last i kg. 

o 
500 

1,000 

2,000 

5,000 
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b) Distansrekord. 

Största flygstri1cka i km. 

Sjöflygplan Landflygplan 

Sluten l Rak Sluten l Rak 
flygstri1cka flygsträcka flygsträcka fiygsträcka 

2,525 l 2,963 l L!,6G1 l G,29-! 

2,;)25 2, 7 36 

l ,GOO 

1,525 

c) Rekordflygtid. 

Längsta 

Sjöflygplan 
l 

2St g (im 27 8 

20t 4;Jm os 
l! t 7m 1 8" 

u t 7m 188 

d) Höjdrekord. 

2,315 

1,750 

flyg t id 

Landflygplan 

52 t 22m 3}5 

22t u m 458 

ut 23m 45" 

13t l m 12" 

l t 12m 2}5 

Störs ta uppnåelda höjd i meter 

Sjöflygplan l Landflygplan 

11,581 11 '727 

G,7GO 8,578 

5,851 6,805 

4,G84 6,2()2 

3,586 
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e) Slörsta extra last i k g. mediförd till 2,000 m eters h öjd. 

l Sjöflygplan l 

l 3,504 l 

Lanel
flygplan 

6,000 

I ·t•aiJ. ang,ivna J'eJs ultat kunna giYetvis icke direkt läggas 

till .grund 'för bedömand eL ay mtilitära fl ygplans egenskaper. 

Säi,skiH må beak·ta.s det •rcirhållandet, att vid militär .fly.gn·ing 

likaval rsom Yid vanlig kommers,iell måste i aHa avseenden 

~räkn•as med .rese rv, vilken då det gäHer bensinförråd, flyg

sträclm och flygtåd Yanligtvis sätters till 30 %. Rekordr·esul

tat·en .angiva ·emellertid i varje fall en bUd m ·, hur långt ut

vtecldli.ngen inom närmaste tid ·kan .fönäntas leda. 

Arthur örnberg. 

Tidskrift i Sjöviisendet. l !j 
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Meddelande från främmande mariner. 
:Meddelad<' frå11 Marin strtbcns Utri·kesm·delning. 

(Mars 1928.) 

Från stormakternas flottor. 
Ur den år]io·rn av cngds.ka amiralitetet utginHt redogö relsen 

ÖYcr dc sju förnii~lsta sjömakternas örlogsflottor har tidningen Th<' 
IIampshire Telcgraph a11cl Post gjort följanetc sammanställmng. nlken 
tord e vara av allmännare intresse . 

Den brittiska flottan s 'fartyg haYa under (kt gångna året retlu -
ccrats från 424 till 387; den huvudsal;liga reduktionen har gått ut 
över jagare, sloops och minsvepare. l<'öre:1ta . '~ta~el'll~JS f lotta h ar 
ökato;; ft<ån 542 till 545 fa rtyg och J.apans f ran 231 t tll 2J0 . .. .. 

En intressant uppgift i redogörelsen är den, att England ar OYcr 
Jägsct i antal h angarfartyg. 8 st., med>m U. S. A. h ar 3 o~h J apml 4 . 
u. s. A. har G sådana fartyg projekte nnl<' . Angående Ja.garflottd
. . . f. .. ntt U S A har 309 J·agare . England 150 och .l ap :llt ]etna an OIC•S . " · · · · · ., , 
114. U. S. A. h a r 18 slagskepp och England 16. England. har .''.t> 

--l 1 33 f"" o ] U0 r·. u s \ 16 J apan 3:3 fa r tyg unde r byggna:u mo oreg1acnce '. ' . · " · , · 
Frankrike 91 (inbe rätknat 46 u -båtar), Itahen 43, Ry ssland _10 oc h 
Tyskland 15 (inb<' gripet 12 små jaga re). Engl and h ar ett pro]<'ktera t 
nybyggnadsprogram på 43 fartyg. . .. 

Under det gångn a året h ar den engelska slagskClppsflottan o~<a ;;~ 
mccl >> Nelson >> och »Rodney». »Rodncy» har ett deplacement på 3J.0( 
tons, men »Nelson » är m ind re, 33,500· tons. »L ondon»-klassens ln~· ss~1: 
re äro i stort sett litka »Kcnt» -klassen. med unda11tag av farten, 32."-· > 

k t I r t 31 b- Dessa fartvg stå i detta häD !'>f'('1.1df) efter cl l' ll nop mo » ... en s» , . · " . 1 · 11 "3 ]· U S A·s »Pcnsacola» och ,}~: r japanska »Naclu»- < assen, 0 dlop, . . · 
26» med respektive 32,5 och 35 knop, de franska »Duquesnc>> och 

S ff 3" 34 ·'-nop och den italienska »Trento», 36 knop. Al Lt ,, u ren >>, · 0- "' 1 
d eRs a äro på 10,000 tons. D e i t al i en ska 5,000 tons kryssarna a Y »Ba ne '' 
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j\et·e»-k lasscn nJ"O konstruerad e för cl<'n Jllfirkli;ta farl en a,· 37 knop, 
yi]J,en är rckonl föt· faryg ay dera s cert . 

I önigt är lll't mest int rr '<!'Clll1:a bl ;mcl dC' Jlya uppgifterna att e r
f,1 ra. att den storu n-b åt<'n X I. som ickC' officiellt 11ppgi\·its göra <'l1 
f 11 r t a,- 22 knop i ö\· .-läge, en{hlst gör 19.3. JJiksom hos den mindre 
och nyare »Oberon » iir furten i UY.-Hif!l' !l lmop. »Obcron » gör 15 
]d10P i ÖY.-läge Yid 2,700 hkr. De förbättrade u-bfttarn::t aY »0 »- och 
, p ,, .]da:oscr na hl iYa omkring 200 lons s1ijtTC'. men i önigt lämn as inga 
uppgifter om clcn t. 

D å del förs( icke offi ciclH. mcddclacle". att dc :jnprrnska hangat.·
fartygen »Akagi» och »Eaga » skulle bestyekn s med 10 20.3 cm. och 
j () :1 2 cm. kan .. Y<lrilY :12 HY ck senare skulle l1liYa lud'härn skanoncr, 
trodde man i många kretsar. ait uppgiften icke Yar san n. Ku då det 
i de t engelsk~ nmira litC'1cts rcd0görelsC' bekräfh1 s. må ste m8n sätt:t 
t ill tro härtill, ty det iir knappnst troligt aH am irnlitctet skulle god
tagit uppg iften. om det ej fått elensamma bestyrkt, då amiralitetet 
anser, att dc 16 12 cm. ],an. Yarmed »Cou ra gcoust» och >>Furious>> för
ses, (änd ringen bC'1riiffande det sena re fartyget torclc Yar.a C'rt nyhet 
fö r många) äro !'n otillräckliga. 

Det är intet hiYe l om. att för att aYsl å jagaranfall de t talrik::t 
·arti llerie t av :12 cm . ],an. är utJJJärkt , men om man fönäntar sig hot 
från fientliga kryss.a re. b l ir det e n l1elt annan sak. Dc japanska far
tygens kraftiga bestyckning gör dem mycket lämpliga fö r expeditio
ne r på egen hnnd ÖYcr Stilla IIaYet, om strid ighctC'r skull e uppstå 
därstädes och dc·tta faktum tord e icke undgli att uppmärksammas s•är
skilt i Kalifornien och dc Yästra delarna aY U. S. A . Anfall på 
ham nst äder och f lottbaser av c·tt par ha11gmfartyg skulle ju ej på 
minsta sätt im·crka på ett k rigs gång. militärt sc1t, men det kunde på
Yerka ncncrna hos e n demokratisk befolknin g 'Som de n amerikanslet 
och e1t sådant fartyg, som YOl'C i stfllld att medföra en betydande 
landstigningsstyrka och åtföljt nY en eller t\·å kryssare, kunde ut
göra en framskjuten bas. Yilken skull e tvinga fienden att a, .. söndra 
eu hel del lätta stridskrafter f rån sin huYu.dstyrka. 

Argentina. 
Sjömätnings- och patrullfartyget >> San Juam>, det första av de 

fartyg, som den argentinska regeringen nu beställt i E ngland, har 
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a,·s lnl at sina proYturor och är e1t imp·onC'l'a ndc fartyg för sin stor 

lek. Fartyget u tgör en blandning aY nytt och gamma lt. ty maski n r· 

rict är en h ögst mode rn h ol ländsk Di esel anlä ggni ng. men clcss•u to n• 

är det fö rse tt med fu llstäDdig barkrigg. D å man ta r i bct. rakt:lllcl• · 

de kolossal t l å nga kus tsträck or utefter vi lka fartyget kommer att u t 

ö1·a sin tjänst, inses l ätt Yilkcn nytta de t se n are hjälpcl riYmedlet 1l1<'f1 

för . På samma gång, sägor iicln in g0n The H ampshirc Telegmph an ,] 

Post. komme r man aH tänka p iL att don engel-ska flottan Iämpli gell 

borde jfrågasätta en åtc.rgång t ill srgC'l som hjiilpmed cl å dess fii r 

l ånga eli stanser aYsedda p atrull fa r tyg. ty det är en h ögst offentli g 

hemlighet , att mång.a expeditione r. som skull e varit av nytta b åde 11r 

nationell och kommersiell synpunkt, m ås t uppgi vas till följd a.,. s'·" 

righeten att komplette ra bränsleförrådet. T id ni ng'en tilläggr;r, att d 

under 'kriget byggiLa ,s]oops" av >> H orbaccoru. -B ord{'l'»-klassen ick·· 

kunna hålla i evighet och att då dc skolra e rsä ttas, det Yore att hopp a,, 

att förkämparna för en Yiss ön1in g å sege lf a rtyg, blan{] Yilka - fö r 

uto m. rep rosentanter för d et gaml a garclr t - fin1ws mån gil a,· dr yn !.! 

re. m odernt utbild ade sjöoHicera rn a. till slu t fin ge t ill fä ll e att se s:

na :'\s iktr r förn•rkligade. 

England. 

Kryssaren >> Bcrwi0k , , 10,000 to ns, har avgått till Kinastilt iont"J 

·dit än•n "Suffolk >> och >>Cornw all >>, som ännu ej äro fullt f ärdig a. 

l.;:omma att senare avgå. 

Kryssa ren >> SusS>ex >>, 10,000 tons. har sjösatts i Hcbbul'D on -TynC'. 

(Kaval a nd Military R ecord, 29 febr. 1928.) 

Det första h anga rfa r tyg. som byggts för australi ska flottan . >>,\. 1-

batross>>, h a r nyli gen löpt av stapeln i Sidney. där detsamma påbö -

jades i maj 1926. Arbe-tet å f a rty get blev betydligt försenat genow 

elen e11gc \sk a kolstrPjken. ,·i lken fö rorsak ade att ståll c ,·c ranscrn a fö r

senades. 
>> Alb atross>> h ar ett deplacemen t a1· 6,000 tons och maskineri l't 

utYcckla r 12.000 hkr. H on ä r· en fÖJ'mi nsrk ad k'opia 3 , . >>H c rmes , , men 

några Yitlare detaljer äro e>j kända. Trots dc relativt små dimcnsio· 

ne l'D a k an fartyget ombordtaga ett ans0nligt an ta l flygplan och deso<L 

kunna starta från flygdäcket Det torde hon bli1·a möjligt föt· d <'J• 1 

<ttt l anda på fartyget o,a,ktat elen begränsade däcksyta n, 0fter ·o m stor:t 
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förbättringar h an1 g:jorts beträffande an ordnhtgarn a fö r att stoppa 

upp farten h os f ly gpl anen cllå d c la1Hl a och f å dem att has tigt stann a. 

Mr cl ~.i ö s fittningen a1· >>Albatross>> b:wa alla fartyg tillhöranek 

<let austral1 sk a nybygg n adsprogrnmmcta,,- år 1924 nu löpt av st apeln. 

Kryssarna >> Canb'Cn'a >> och »Australia >> ii r o nfi1stan fiircliga och u-b å

tarna >> OxlC'y '> och >> Ot.way >> nu p å Yäg till Australi en. Man förmodar 

att yt ter li gare nybyggn ad projekteras a1· regeringen för syste mati sk 

ersäti_ning aY dc gamla kryssarna och <'tt gradYis uppbygg ande av e n 

kraH1 g u-båtsfl otta samt utwckling a1· lmscr. ammlllni t ionsfabriker 

och fl ygl'tise ndet. 

(The H amps,hire T rkg rap h allCl P ost . 2 ma rs :1.928.) 

Rör ande fartyge ns di stribution har t he First L ord. Mr. Bridge

man, meddelat följ ande: Den fördelning a,· slagskepp Deh slagkryssa

re mell an Me{lclh aYs- och Ailantflottorna, so m omnämndes i föregående 

å rs budge tförsla g-. ä r numera nästan h elt genomförd. Dc t1· å ny,a sl ag

skeppen "~elson.>> och >> R od nep> haYa ingått i Atlant.fl.ottan. >> He

Yenge>>, det s·ista a1' »Royal-SoYereig m>-klasse ns fa rtyg, som B'kall ö 1·er 

f lyttas från Atkmtflottan , kommer att ingå i Medclluwsflotta n un 

der innevar ande å r. 

,Slagsk cppen och s l agkryssarn a k omma att under å r 1928 YUl' ~L 

fördel ade mell an fl ottorna på följ ando s ätt: 

M edc lh avsf l ot tan: l"yr a fartyg av >> Qucrn Eli zabct.h >>

klassen, fyra ell er fem ay »R oyal-Sovc rei gmHldassen ; det femte sk1g

skcppct av >> Queen Elizabetl1»-kl asscn k om m.er att undergå omfattau 

de reparationer och så är äwn fa ll et med det femte rw >> Hm ·al Sovc-

reign >>-kl assen unel er s.törre delen av å ret. • 

A t l a n t f l o t t il n: T Yå fartyg a1· >> Kc lsom>-kl assPn , t 1· e a,- , Iron 

Duke>>-kla ssen och t ro slagkryssa r'C. Det fjlirde sl agskeppet a,· , Iron 

Duke>>-kl assen s,];all moderni seras. 

.. >>Courageuus>>, som ä r uncl Pr ombyg,gnacl till hangm·fartyg af för -

hattrad typ, komm er att fä rdigställ.>ts och in gå i Atlant.flott.an s112.r t 

nog. 

H a n garfartyget »H ermes >> h ar bli1·it tilldelat Kiua.stationen uch 

hangarfa rtyget »Argus >>, som under någon t id f råntag its Atlantflot

tan för tjänst i Kina, komm{'r ait inom kort ingå i Atlantflott::tn. 

Den nya minkryssaren >> Achentm"e >> har in gått i Atl::tntflottan . 

>>Centuriom> har omä ndTats t .ill målfartyg för att c rsättra >> Aga mcmnon,. 

.. Dc två första ·kryssarna av »K 'Cnb-Jd assen h ava aYgåt t ti ll Kina 

for att aYlösa "Vinclictiw>> och det är troligt, att fram i juli de fem 
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kr:rss,·Jrll•l ,.,,. 'lA1111n, ]·] ocs · ] l l t t l 
~ • " ' c " ' "~ · ~'o n 121·a 0rsa c enL som nu tjän stgöra 

å denna station. 

De första fyra k1·yssarna ay »Lonclom>-klassen skol<l. när dc bli -

Ya Hi rdign, ers ii t ta kryssa re i M0cl0 l11 a ,·sflotta n. · 

Under det gångna årc•t han1 gdinserna för lhc Xorth Amcri c· 1 

and vVcst Jnclics stati onen ust rä ckts till att omfatta ä1·cn Sydan1erik :1 

o,~h statwnen hRr fått namnet the America and West I ndics stnti.-n ~. 
1111 folJd av stattonens uh·idgnin g komnwr rlc s cskaclct· att ökas nwd 

kryssaren >> Damnt lrSS1>> från McxlcllHI\"Sflott"all . .Denn a ut o·iird mö ') lio·n·'i l· 
tt . fl o . "'"'' 

a · YJsa agga n mrra regcll.JIItHlct i sydaln C'r ibJnska fa ryattcn än falk t 

va rit seelan the So uth An10r.ica Squudron a1· finansiella skäl inclrou·, 
Ar l 9~L ~ 

Dc hå ny a jagarna >>Amazon>> och >>Ambuscad c>> k omm a att fi i

rctaga. en expedit ion till s;ydamcrikanf1ka fanatt0n från april til l 

augusLt 1nDc\·.arandc åt· innan de ingå i den aktint flotian och rU 1· 

ersätta t1·å äldre jagare . . som sko la förläggas i rrscn. 

R:c jagarflottiljen har permanent tilldelats Kinastati on en. 

Al.la jagare, som t illhöra rcs·en·cn och iokc a n1·änclas fö r ö,·n in" ' 

iinclamål vid skolorna eller ligga i beredskap i örlogsha<Jllnarna, sa~;tt 
sådana, som äro Hl'seckla som t illHillig e rsättu ing i dc rustade flottil 

jern~, hava för lagts till R os:yth, nrigcnom ma n fön· än tar s ig, att a 11 .. 

senliga besparingar skola kunna göras boträffnndc deras underhåll . 

U,båtcn >> Oberon >> ble1· sistlidne augusti färdig i Chatham oc h 

ha r dä refter h ålli t på med dc omfattande pro1·, ,so·m äro nm li ga nh' 'i 

det fö rsta f a dy get av en ny typ. 

Dc h å första a1· de fyra flodknn onbå tar. som påbörjades 192~>. 

>>Petc rch och >> Te rn >>, ltavrt insatts i tjän,:t i Hongkong och skola sLl · 

tione ras å YangtsE>flod cn. Dc andra hå bliva snart färdiga och p n 

av dem skall också anes för samma flod. Då dessa tre farty g an 

kommit dit, skola tro a v dc ga<mla och f,örslitna kanonbåtarna u b· a n-

gcras. (The Ham,pshire Tclcgraph and P ost 16 mars 19:28.) 

Amiralitetet har medde.lat, alt u-båt0n >>P :y( hon >> tillhöran.J , 

1927-28 års program fått sitt 11<1•11111 iinclrat till >> Panclora >>, som föru t 

burits av flera örlogsfa rt,yg efter år 1779. Anledningen till namnför

ändringen uppgi1·cs vara den, att fartyg med rept ilnamn ofta visat si g 

förföljda a1· otur och år 1901 gingo td jagar0 med namnen >> Cobr:1 : 
och >>Vipen> förlorade. 

(The HampshirC' Telegraph and Post. 23 mar8 Hl28.) 
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Frankrike. 

H angadart:ygct '>> BoarD >> har nu avslutat sina provturer och in

gått i den aktin. flott.an . F artyget ät· p.å 21,800 tons deplacement, 

men gör 0nda:>t· 20 knop, vilket man anser vara Yäl litet. 

(Xanli and Mili tary Rccord, 29 fehr. 1928.) 

Det i:ir dl, säger the I-Iampshire Tclcgra.ph and Post, att franska 

· regeringen äntli gen beslutat sig för att gö ra ntcl den bort föe 'fler e 

mån ade r sedan, nämligen att gå hårdblint fram mot. dem. som upp

vigla f ranska matroser och sold ater till att gö ra myteri. Ehuru det 

icke li r tilltalandr att ti]].griprt dödsstraff i fredstid. råder det intet 

tvivel om. att dc fransLt agitatorernas arbete i hamnstäderna, sär, 

skilt i ,Toulon , h:ar varit så vä l planlagt och framgångsrikt, att 

ett strä ngt fö rfara nde var ahso],ut nöd vä ndigt. Det är mycket led

samt, fo rtsätter tidnin g0n, att dessa arbeten fö r att unele rgräva per

sonalens moral u tföras just i c.n tid, då den franska mar inen kommit 

på fötter och inser fördelen av do t n u v a rand c mini steriets goda led

ning. Det åtnjuter en popularitet som sjöministeriet icke ägt på 

mån ga å r, men det är tydligt, att dc framsteg, som bli va fö ljelen här

av, snart nog kunna omintetgöras, dä rest manskapets på litlighet un

dcrgr äyes. Och fiska rna fr,ån Brctagnc, som för första gången få 

],änn a di sc.ipli nrns tryck. äro syn nerligen benägna att lyssna till 

agitatorer. 
Fransmännen sYara på de ii"Etlicnska nybyggnadern a av flottil j

ledare med de tro fa.rtyg, som påbörjades förlidet år 'och som utgöra 

en fö rbättring av >>Lion >>-typcn med sam.ma dcpl accllllent som denn a 

2,646 i ons, 'me·n med mas.kinst:yrkan ökad med 6,000 hJ.;:r. för att få 

upp farten till 36 knop, var jämte anta let 14 cm. kan. ökats ti ll 6. 

Enli gt senaste un elerrättelse r bliva lcle fartyg, som skol a p.åböejas in

nevarande å r, något mindre, 2,400 tons, men då det icke är troligt (med 

tanke på dc nya ita lienska fartygen), Dit deras fart kommer att re

duce ras, torrle erforderlig- vi ktbesp~riDg fistad'kmmnas genom någ'on 

minskning Rv arti ll crdct. något som mycket vä l låter sig göra. Be

nägenheten att överbcstyc],a {lessa magnifika fartyg kommer sig av 

tendensen att anl'ä.nd a dem för kryssartjänst snarare än som flot t ilj

ledare, 'V il krt engelsmännen anse va r a oriktigt. 
(The H ampshirc Tekgraph and Post, 9 ma rs 1928.) 

Kryss~rcn >>Duquesne>>, :10,000 tons. som nu håller på med ~in:1 

Provt,urcr. har därunder uppn ått en fart av 35,3 knop, vilket gör don

samma till ele n snabbaste b l and ul l a n u befintliga kr,yssarc. 
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A,- Je senaste medclelamlena framgå r. att denna fat·t Yar mcdol.
fart under en god del aY kry.'sarens 24 timmars fu llkraftsproY. att 
Jet icke Y::trit. n ågon sYårig,hd för masl:ineriet att ub·eckla 133.000 
hkr. samt att deplacementet under dessa provtur<'r, med o'l jc- och Yat 
tenfö rr åd . uppgick till 11.700 tons i stället för 10,000, som är fart.r 
gets standa rddeplacement l'nligt \V ashington-bestämmclserna. Det ä1 , 
~äger the H ampshire Telegraph and Post. ett gott be Y is på elen f ranskn. 
flotta ns framåtanda, att fartyget företagit s.ina prO\-turcr med en 
~;ådan b<'l astni ng i ställ et fät· med så lite n såda n som möjligt i al'· 
sikt. aH nå dc bästa resu ltat för anvi:inclning i poli tis1kt syfte. 

Ritningarna ti ll dc två nya >>sloops, för den fran ska flottans luJ

lonialtjänst, varom det varit tal en längre tid, äro nLu kända och de 
avvika betydligt frå n vad som förut uppgivits angående dessa fa r1 yg. 
Det uppgaYs, att dc skulle bliva på 1,700 tons deplacement och 18 kn ops 
fart, vilket många ansåg•o vara val mycket för fartyg av deras slag. 
men ehuru depl acementet. var nästan rikbgt, h a r farten befunnits bli 
va endast goda 15 knop . Drivkr aiten l!lir två Dieselmotorer p å till 
sammans oml..: ring 3,500 hkr. l stä llet för 2 14 cm. och 6 10,2 cm. kan. , 
vr. nncd dc sacles skola bliYa lwstyckadc, förses de med 3 14 cm. kan . 
och 4 47 mm . luftvä rnsk an., JIH'll härtill koonma blockaclminor, ett 
flypoplan samt möjligen en e ll er t.~·å torpedtuber. Fartygen bliva an
sen ligt stö rre än de engPlska av >>H crbaceous-Borclen>-klassen. 

(The ll:unpshi re Tclcgraph and Post, 16 ma rs 1928.) 

\ 'a rvet i L orient h ar fått order att bygga ett moderfa rtyg för H 

båtar, ,, Julas Vcrnc", som skall Yara färcl~gt i början av 1930. Farty
gets huvuddata äro: Deplacement 6.000 tons, längel 115 m., bredel 18 
m., djupgående 5,8 m. Maskiner iet utgöres av hå mot.orc r på ti llsam
mans 8,000 hkr. och beräknas giva en fa rt av 18 knop . Bestyckn in g~.;n 

bl'Står av 1!,9 cm. kan . och 4 37 mm. luftvärnskanoner. 
(J~c Ya ch t. 1.7 mars 1928.) 

Italien. 

Arbetet på de 12 nya flottiljledarna synes göra goda framsteg. 
De påbörjades förlidet år och äro en förbättring av den ryktbara 
,, J~conc>>-t.ypen. Deplacementet är praktiskt taget dctsRomma, 1.,9(38 
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tons. men f<lrtcn har ökats t ill 38 lmop Yid 00.000 hkr. mot 34 knql 
och 42.000 hk r. ltos dc tidigare fa rtyg<' n. För at1 kunna ås tadkomm::t 
detta har antal et 12 cm. kan. minsk ats fr:'\n 8 till G på så sätt. aH 
h å nY cbblwlla,·cttag<"n gjorts enklH. Yi lkct icke blott ä r föt·dclak ti gt 
för Yiktbcspa ringens skull. ut an ~ntag]igc n också gör clC'm till bä ttre 
8jöbiHa r och lämpligare för den italirn ska flo11ans spcci<'lla bc ho1·. 
Annu har intet försports om 'huruYicla clc skola utrustas med tn inrn· 
liksom >>L<'onc »-klasscn, men det är Hl<'r ä n sa nno li kt, a1t så blir fallnJ·, 
ty italienarna anse att några f å blockadJ11inor, även om d-c icke äro så 
särskilt kraftiga. äro mycket effP1diva mot en cftP rltängsen födöljar<'. 

För Öl'l'igt fö rberedas planer iör att bygga ett ant<ll något större 
jagare, lllen rkt är ännu ic:l.;:c bc·kant. när dessa kouana att påbö rj as. 

(The H am pshi rc Telcp raplt and PosL 9 mars 192R.) 

ltali<'n förbereder byggandet <W ytte rl iga re tl·å 10.000 ton s k rys
sarr a\' >> Trento >>- klasscn och mnn l1oppas. alt dessa skola kunna fär 
cligst.fill ns pi\. mycket k ortare tid iin dc hå fiiregåL'lHlc. Då doss1 
fa rtyg jä mte dc fyra li,OOO tons 'flottilj lcdnr na med. 37 knops fart in 
satt s i t.j1inst. kommer Jta lien ntt få en mycket stark ställn ing i ~fc

clelhavct och clet är intet tviYel om. att en sådan kryssarstyrkil un
der befäl a1· en hancllingskrait.ig amit·al blir ett sä rdeles kra ftigt \'il

pen . Jh lli·enska experter påstå . att >> Tricstc >> och (].ess systPdartyg. 
t rots deras myck<'t höga fart . 36 k nop. iiro hiittrc skyel dade än de ras 
engelska samt ida och mycket bät1rc fin fl,r f ranska >>D uqucsncs>>. Om 
detta är sa nt. anm ärker the H ampshi rc TclC'graph and P ost, synas 
dc vara ännu m rirkli gare fa rtyg. än ,·ad framgår a1· (le offcntliggjorJR 
deta lje rna om dem . 

Japan. 

Den j apanska regeringen h ar byggt sex nya minsYcpningsfartyg, 
som väckt en hel del uppmärksamhet, och tidskriften The ::\ a ,.y granskm· 
i en a rtikel dc n~·a fa rtygen. .Artikeln lydrr: 

Under krigets t id igare skede blev SYcpning a,- . minfält av såtla Jr 

Yikt, ntt nlla sbgs fartyg, trålare. bogsrrbåtar. hjulånga re m. f l. togos 
i <J.n språk för denna tjänst. Sena re började cl e stridan{l·e makternas 
lllarina myndigheter konstruera och b~'gga s[irskilda mi nsyepare. Men 
det var fortfarande nödvändigt att dessa fartyg kunde byggas hastigt 
och i stort anta l. Principer ,som Nll ämp<IS vid byggandet :l\' h:.tn rlc· ls-
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fartyg· fö ljdes i s tor utsträckning för att fart~·gcn sk ull e ku nn a hastig·t 

bli,-a färdiga. Dä1:a ,- komm er det sig. att dc mins,·cparc. son1 n u <1' 1-

Yändas i elen en gelska och andra flottor t ill störst·a d<-1en näsbm , ,, 

ut som sY aga hand elsfartyg. 

Japnn erna ha va all ckles ÖYergi;-it denn>t Ya nliga blnmltyp ho ,; 

minsYepare. Dc h:wa konst ruerat en typ . som mycket· närmar si-' 

jag:uen i ub>cc ndc_ Sex ay de uya fa r tygen ti llhöra 1920- 28 å rs uy 

lJyggnadsprogram. Dc ii l'O p:l 700 tons deplacemen t. h ,t,·a e n ma ski n 

dy rk a på 2.000 hk r. och gö ra e n fart a,- 20 knop. Bestyckninge- n. 

som är a nmärlmingsd\r t kraftig :Eör fartyg :w dett a sln g, ut gö ros HY 

2 1il cm. k a n. och 2 76 ~1lll1, lufh·ärnkan. För a rbetet i JJJinfiU k n 

måste deras djupgående ya ra litet ocl1 är od;::"å endast ~-il m. T ill 

kon st rukti on och utseende ku11nn de icke ut an skäl s tigas ,-a t·a »ha h ·" 

jagare» d. y_ s. dc nä rnJ ;l sig ja gartypPn, lll e n h HYa 14 knops min r];-,. 

fart r.ch sa];n a t.orp edbestyckning_ 

Mrn ä ro YCrkligrn dPssa jnpanska fartyg avsrdda so m miD S\'1' 

parr . som {le officirllt benämna s? Av fo tog r afie r fram g·å r. att <ka 

enda ut rustnin g för m.in svqming som dc för a, ä ro ett par högLnb

p r;nt ,·aner och dän •rtar sa<mt Yinschar akterut. En utr ustnin g ,; ,

detta slag ap tcntcles å britti~·k a ja.gare under kriget och några få <J\ 

{!cm h aYa den iinnu kY Hr. En så da n utru stning k an ich- skälig·:-;; 

a ns{'s förändra et t krigsfartyg t ill en lämplig mins,·epare . 

Men vad skull e väl d essa japanska fartyg kunna atwändas till 

vicl siclan av deras minsyepnin gstj ii nst ? En hol mängd sa•ker (lc l! 

mycket bra därtilL Utrustade med hydrofoner och en mängd sjun k

bomber skulle dc u tgöra utmärkta >> u-båtsclödarc» . De ra s 13 cnL k•nL 

sku ll<' till å ta dem att a ,-spi sa {len störs ta u-kryss•arc. 

Vi ssa andra Hnväl1(lningssätt r rbjucla sig själdalld för d;•,;,:_ J 

fm·tyg, såsom t . ex. tjänst som lätta m infa rtyg. Dera s briinslefö rr åcl är 

ännu ej känt_ Men äY en om detta är li te t , skull e fartygen ntra mye 

};:et vä;·defulla för skyddand et a\· handelsviig-ama mell ttn Kina oc h 

Japan. Skydd et aY dPssa ,-äga r. sä rskilt ·mot u-båtar. tir a,- de n allr :J 

störsLt betydelse. vilk et cle japnnsu;:a m,yndighctcma också fö rkl ar,,t_ 

Som små k onY ojfartyg knnnH de japanska min!=<,-cparna ha\·a änn 1; 

<c·tt ve rksamhet fält. 
Beträffa ndr-. sto rlek och fart kunna de japanska mius,·cparna ick,• 

säga•s yar a någon absol ut nyhet bland sådana fa rt,yg. I dessa hii n 

see nden ä t' O de r n-wrklig efterbikini ng a\' den g a m la engelska >>Spced 

>vell »-klasscns to rprdtkano nb ~ta r . som all\--ä ndes såsom min sYcpare un 

der kr iget. Det ori ginella l i g g<' r i det t a: J apancrna synas hava sk<! 

paten typ av små far tyg. som ktm korn n1a till Ycrkligt prakti sk ny ti ;J 

och Yara am·ä ndbar till li tet a\' yarjc i krig. Skullc stridsläget nö<l 

Yä ndigt fordra minsYcpning. minering, koll\·ojcring ell er u-båtsjak t 
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så f i nns i dessa f>Htyg meri let härför. Genom sin må ngsid ighet skulle 

de japanska Jnin s,·ep a rna kunna bcfri,t jagarna från al la dessa a rbe

t en o01: _spcci~ ltj änster, so m k ri g-e t s ford ringar Yanli gen lägga på 

dera s taL1ga skuldror. 

Polen. 

De tre u-båta t·. som den polska llhtri nen har uneler byggnad i Le 

H avre . bcräJmas bli"Va HiHliga i slu tet ay innc,·arandc å r. 

Deplacementet i Ö\' ,-Higc ä r 980 tons; bestyckningen utgöres av 

1 JO,~ cm. kan., 1 luHYiirnstkan . och 10 53 cm. to rpedtuber, ,-a rjämtc 

40 m1no r ];unna ombord tagas. (Ri,·i sta :Marit.im n. jan. :1928.) 

Ryssland. 

Ingen fat•a friw den ryska. flottaJI. 

UJHlcr denn a r ubrik :innehålle r t h e IIampshire Teleg raph anfl 

P ost följande artike l : Som många fa clm1än på si n t id trodde _ h a r den 

ryska regeringen f unnit de t vara fa rli gt att cn{last lång-samt ar bcttl 

På sitt mycket omta l_ad.c nybyggnadsprogram för fl'Ottan , och nunJ er a 

går d et m~'cket sa,]da fram{Jt med detsamm a. Då stridsövning a rna i 

Östersjön Och 8 \'arta h a\'e t sku.lJc utföras, måste - j förbigående sagt 

- bcs.ättningarna förflytias härs igeno m l{yssland för att dc båd a 

flottorn a på olika tide r sk ulle ku nna g,å till sjöss; en viss rek lam 

ananger a,clcs, men blm· i_cke ay större ,-erkan, ooh myndigheterna i 

Moskva vo ro icke se11a att förklara. ait d{' lat a besättning-arna ,-oro 

lika be redda att tala ·om at t störta de n nu ,·aranclc regeringen. som 

de ta] a(l€ om att stört a tsarreg-cring:cn 190:) och l9l7. 

Enligt de mest tillföl"iitliga bland alla de or·äkneliga upp gifter, 

som komm a från l{yssland , äro fartygen praktiskt taget obemanna 

de och åtg-ä rde r ha,·a v idtagits för att ber•ecla syssels:ättning för nwn

skapet i l and_ genom vilke n dc kunna f'å någon inkomst. och d är de 

äro alltför villi ga att gin fritt lopp för sina oänd liga disk ussioner. 

En aktiv f lot ta är det bästa stödet för en kraftig- reg•ering, men 

en overksam sådan ä r det fa rligaste vapen so m finns och d€ t l ättas le 

att ut så m issnöje ut i. Den gamle k loke Lord SL Vincent lärde oss 
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don sa,ken för mer än hundra år sedan, och sedan den tiden 1un dci t<J 

faktum prnkti skt bekräftats genont erfa renheter jorden runL So,·

jctmyndighct erna Ycta mycket YäL .att dc Yarken ha1·a det matcrir'i. 

:;om behö1·s för att sätta si n flotta i stridbart skick. e lle r ÖYade br!

"ättn ing:n· för att gå till sjöss nwd densam ma. och frånsett fara n 

f rån smärre fartyg, som kunde råka i händerna vå några fä fanati ci. 

l;chö,·cr man icke hysa någon fruktan för den ryska floHan på å( . 

111instonc tio tu· franllilt, mycket 11Igt räknat. 

Tyskland. 

Tidningen the Hampsh irc T l'lcgraph <111d Post framhåller 1t t. 

:;åsom Yäntat YHr, planen på att bygga det första a1· de :10,000 ton s 

p ansa rfartyg, som Tyskland har rättighet t ill c nligt V crsaillcsför

dragct. återkommit i den nya budgeten. trots att donsamma icke bi 

fö lls fö rlidit å r, och i motiYeringen fl'amhålles, att ett sådant fartyg 

tir behövligt för att tlppch ålla lm1dcts lHcstigc i Östersjön, ollor nwd 

;Jndra ord för att förskaffa Tyskland herraYälde i de fan·att nen . Ti, l

TJingen tillägger, att äyen med den nuurandc tyska slagflottan, R 

gam la slag·skepp mt'<l kanoner :w maximum 28 cm. kal. , innehar den 

1vska flottan denna ställuin g·, ty ehuru ryssarna äga större farty g. 

ä.r (leras flotta så ineffektiv. att dt' nsamma med lugn kan lämnas ur 

räk ningen, och den SYen&ka, som dock är mycke t stridsduglig (l'(' ry 

df icicnt), äger endast tre kustförs1·arsfartyg· på .mindre än 8,000 tons 

som sina förnämsta fartyg . Det är mycket säkert 'att ryssa rna icke 

med vidare gläcljo se tillkomsten av sådana fartyg i don tyska flottnn , 

i all synnerhet med hänsyn till dennas utpräglade imperialistiska lägg

ning, men det synes icke finnas något skäl för öyriga nationer :1 tt 

oroa sig däröY or. 

Hiksrådet har vid sammanträde g:ått in på riksdagens be,lut bc

(:räffande marinbudgeten. ÄYcn rikEda.gens heslut att b;yg·ga e,n pau 

sarkryssare gillades utan invändning. 

Enligt ÖYcrcnskommclso med riksYärnsministe rn skall denna icke 

"medelbart stape-lläggas, utan först då förarbetena till budgeten fii1· 

[tr :1929 taga sin början d. v. s. instundande höst. 

(Kicler ~eueste Kachricht on, 1 april 1928.) 
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Scdan i W i lhemshaYen i mitton ay mars fyra jagare :o:jösatts. ut

göra dc rftc r kriget byggda fartygen a\· denna klass 12. Dc först<\ 

sex påbörjades :1.925 och H\' (]enna grupp bJ,e,· >> Möwc» färdig :1.926. 

,,Seoad lcr». >> Greif >> och >> Falke >> l9:i.7 och >> Albatross>> samt »K ondor " 

h ålla nu på att färdigställa s. Dessa fartyg ä ro på 787 tons mctl 

<'n fart a,· 32 knop. Den andra gruppen påbörjades 1927 och alla sC'x 

fartygen i dens;tmmn iiro sjösatta. »Ilti s» och »V{.olf» i oktober oclt 

»Tiger» . >>I,ltX». »Jaguar» samt Leopard » i mitten av inne1·arande 

mars. Dess::~ sex jagare beräknas få 24 kn ops fart . ehuru lll<1 Skin· 

tyrkan är densamma som hvs den föregående gruppen (23.000 hkr.). 

Man Yct ännu ej om bestyckningen blir densa mma som å dc tidigare 

fartygen. där den utgöres aY 3 :10.3 cm. kan. och 4 torpedtuber. 

(The I-Iampshirc Te legraph antl P o" t. 2:3 mars HJ28 .) 
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Litteratur. 

Karl XII och Östersjökriget år 1715. 

En sjöh istorisk strategisk studi o av kom
Jncndör G. Unge r. M a rinlittoraturfö rcn ing
en, C. E . F r,itzes hokfö rlagsakticbol ag, Stock
holm. Pris I\ r. 5 : - . 

S<tlmingon i påståendet >> VV(•r a llr s konsenioren will , konservicrt 
nichts>> bekräftas g'enom res ultatet av y, r '>i6krigsföring i Öste rsjön 
å r 1713. Det är märkligt. att K a rl XTI ifråga om sjökrigets 1oclm1Cle 
tlet å ret tillämpade ett strategiskt system rald motsatt det, han un
tler l4 år följt ifråga om lant kri gförin gcn . H änsy nslöst str ävade 
han i den sena re år efter å r mot ett kl a r t utstakat mål: att nå E yss
land s hjiirht. Va.:l som sked.de i Y å ra Yärdefulla Ostersjöprovinscr, 
Finland, j a, i sj äh· a Sverig.e, Ya r för honom a Y sekundä r betydelse. 
Men år 1715 när det gällde att hindra f iendern a Rtt kasta os>s ut ut' 

do sista sk ansarnR p å konti nente n och n tir f lottans insats va r av ui
slagsg·ivan{lc betydelse, d.å brast dot h ela just a y det skäl, a t t dun i 
lantkrigföringen tillämpade n;en där icke lyckade st rategien frångicks. 

Man tycker, att någon tvekan icke bo rclr hava funnit s rör ande 
det p rimärn målet för sjökrigföringen år 171G. Konunge n själv be
fann sig i St ralsund, där vår sist uppsatta här skulle försvar a res·t ema 
av Yåra transbaltiska besittningar. I r,vggeH hade de Riigcn och sc
dnn haYet -och framför sig på all a sido r fienderna . Att h ä n ·id flottan 
i första h a nd och utan hänsy n t ill and ra måls uppnåend e borde haYa 
insatts fö r att trygga förbindelsem u m ed hemlandet och fö rsya r a Ri.i
gen m åste h aYR s tått kl >trt för krigsl,e<cl ning·en . 

Förf. visar oss i den föreliggande boken p å ett klart och överty
gande Slätt felen i sjökrigsoperatione rn as planer ande och ledande samt 
följd e m a hli ra v. 
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E onungens tankar när han Yin icn t 1714-1715 to g it.u med s.1o
krigsope rationemas planerande gingo fö rst österut, icke som man bort 
yänta l"iisterut. I första ha nd sklllll<> e n eskade r hindr<l sjöhandeln 
på dc , fö rbud n <l hamnanHt l> i öster och hindr:1 ryssa rna att komma 
ut ur FinsLt Yikcn. Först sena re framhö ll konunrten Yikten ay den 
s1·enska flottans rustande, »så att komtnunikalion 1~ellan S,-o r ige och 
dessa od c r (Pomm crn) jämYäl må hmna upprätth å lla s,. ::lär ~nnu 
i febru a ri 171G inga dirckti1· lämnats f! mir,t!it rt.skollcgium. hm flothln 
sknlle grupperas för {]en kommande kampanjen, fö reslog kollegie t , att 
3 eskadrar skulle rustas . Försia eskadern , kusteskadcrn, för lok al
skydd av SI"CnSika ostkuste n, andra eller f in ska eskadern , ele n starkast,;, 
fö r bl ocbt'lltjänst i Finsket Viken och t redje eller beredskapseskadern 
fö r at t i syd,-ä stra Osto rsjön obsr r l"cra dansk arn a och k ommn öni ga 
eskadrar Yi(l bcho,- till hjälp. F ördelningen av krafterna n r felaktig, 
ty Yad som h ade kräd s n n en st ratC'gisk koncentr0ring ay kra.ftcn 
t ill sy<häst ra Östersjön för det angiYnn. primära måle ts Yinnande. 

Den 5 lll<ll'S godkände konungen dcmhl spl ittring ay sjöstrids
kr afterna . mon amiralitetskollegium fö reslog den, nuför konungen 
icke ensam SOJIJ förf. äYen fr am h åll er få r ldanllras för felet i plane
rand-et. D iirC' HJot gjorde ],ommgen ett ti l!figg, i eld på hans order 
en f jfi rde eskade r. den dunska, bildades av 4 skepp och 2 f regatter för 
att närmast hejda 4 i Engla nd för ryska f loHan inköpta fartyg, Yilka 
Yä ntad<-"S till Ostcrsjön. 

Va-d opc rati on0rnas utförande beträffar modfö rde konungens cll
rckta ing ripande i sjökrigets lednin g synnerli ge n beklagliga konse
kYensor . Eonungen had e giYit amira li tet kollegium direktiv för rl cu 
nysk npadr clan sk a eskad erns oper-ationer, och på grundYn l aY (lott :. 
hade kollrgict utfärdat inst ruktion för cs'knd e rchcfen. E skadern s kulle 
hålla sig mellan Möen och skånska htsten för att förstö ra fien!lig;t 
örlogs- och handelsfartyg, särskilt de i Engl an d inköpta ryska f<Hty
gen, oeh fö r att trygga förbindels erna med Pommern . E skadern k om 
ut i god tid. don 24 ma rs. och mot dess utsrind.an clo i och fö r sig är itl
tct a t t anmi~rka. Men i 0skade rched' cns instruktion stod äyen, att h an 
skulle meddela k.onungon i Stralsund, när .h an var ute, och inhämta 
konun gens lJcfa llning rörande sitt förhållund0. Konungen ger honom 
då dirokt or·dor att a,·segla t i ll de danska faryattncn Yid Lnngel and
Laaland, och därmed blir den eskadern avskure n av on dubbelt över
lägsen <bnsk flotta och t age n. E tt s tr ategiskt missg repp, som f rån
hände oss G fartyg och ökade dPn da nska sty rkan med 5. Ohi,·elak
t ig t måste konungen bära ansyaret fö r fö rlusten, mon man må också 
lära sig a,· händelsen , a tt , sedan dirokth Himnats för en ope ration och 
instn1ktion på grundYal hära1· ul ffirel ats för ou sjöstnkobefälhava re 
skall drnne h andl a och icke beordras at t fra mställ a " onödiga frågor: 
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D et hnr icke Yisats. att konungen i sina d irektiv uttryckt den önsk:111 , 

att r s<l.;:aclcrchefen hos honom skull e inhämta närm a re order. 

Emelle rtid hade ä1·en den finska eskadern så småningom färdi g 

rustats orh befann sig .i s•lutct av maj 13 skepp sta rk i Fin ska Vi k011, 

mynning. Eskaderchefen ha rlc fått sin instndcHon av amirnlitl't :.; 

koJlc.gium, men fick äYen e n pe rsonli g sådan av konungen, Yilken an 

<las en Yä lgöra ncle offensiv. Eska<1crchefen skull e »iåb dess fi j,· 

nämsta a1"scende va ra, att angripa ryssens fartyg, v·arest dc kunn•l 

fi nnas - - - - - antingen uti sjön eller ock angripa de m 

i själva hamnen al lt som tillfä llet det medgiver >> . Riktigt, men sy nd 

blott vid en grans•kning a.v d et strategiska läget, att kraften sätt' "' 

in på en sekundär krigssk ådeplats. Förf. p åv isar hur eskade rchefe n 

också följde denna instruktion - ryska flottan Yisade sig aldrig t ill 

sjöss när den svensk·a cskad·ern befann sig i Fi nska Viken - gen m!l 

a tt uppsöka mo tståndarue inne i Revals inre hamn. Den 29 maj ver'.;: 

ställdcs ett passageanfall mot den till anl.;:a.rs liggande ryska flo ttn 'l 

men uta n resulta t. »Nf1got annat åtc rsod unde r sådana förh å llandt•u 

<'i för I.illic än att återtaga elen enfo rmiga och tålamodsprövaiid:• 

hlockndtjänstcn i l<'inska Vikens mynning» sägrr förf. om detta för 

sök. Det hade nrit av intresse att få dc närmare omständigheter• t· , 

vid detta anfall k larlagda, t y nu måste man f r,åga sig, varför ick <· 

anf allet upprepades, till dess att den fientliga flottan förstört s, oc h 

l ätt drages slut3atscn, att den tappre Lill ie dåligt följt sin konUllf.'' 

instruktion. 
Beredskapseskadern -eller som den i verk] i g hete n bort kallas, h u

Yu.clfloH.an, blev färdigrustad i början av juni, men först den 17 juni 

var flott an grupperad så som elen från börj.an bort vara. Finska esk :<

dcrn vnr då förenad i Karlskrona med beredskapscskndcrn, t illsan J

mans 20 skepp, under Sparre:s befäl. N u skulle en Yälbehövl i g tra ll s

IIOrt av gevär, krut , kanoner m. m. •föras till Stralsund. Men ko

nu ngens direkti v för dc förenade eskadrarna lydde »och måste de allt 

dter som vinden fogar antingen söka upp den danska cller elen ry~k<t 

flott an eller ock uppa,ssa dem som mot förbud segla till de inkräktc1 d•• 

hamnarna ». Det är fortfarande ett fam land e efter målen , som m å . .; w 

menligt inverka på operationernas utförande. 

Synbarligen Yar {]et bristen på f regatter för spaning, 80m g-jor.J,, 

att Sparre oförmodat fann danska flottan ost Rug.en, när han m t·<l 

transporten kom dit den 7 juli. Sparre sökte strid, men danska flott an 

tog jakt till sjöss, och åtor stöter man på en ogendomlighct i fråga ont 

sjökrigets ledande. MellaJ1 skånska vall en och Rii gon lägger Spa nc 

bi med flottorna- t ran sporten hade följt med under jakten- skick ar 

·e n brigantin till Stra;Jsund och anhåller om instruktion för dc f or t 

satt a operationerna! :Ji,ed &käl fön-•ånas man häröYer. men Sp<liTC' 
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hade kon.llngE'.ns (Jrdrr att fö rst efter nådigt medgiva nd e söka <Wgö

rande stnd m c-el i1endcn. Man hor<le r-r-rLm då kiillt ti ll , att 0tt dylikt 

siilt ntt lrrLt sjiiki-ig siillnn iii· fr;lmg!\ngsrikt , ty 11n<ler 1600-blct. ]1,11 ] ,. 

systf'met priiYnt s ;w fransmän oclt C'ng<'isllliin mrd dåligt rrs ultat. 

I cke föniin den 28 juli f ick Spa1'!'e tillLille ntt söka den 11 ppgii

rclsc med da nskD flo Han. som bord<• l1 ;w a inl ett som ma1·cns opcrn t i o

ner. SlagC't blc1· oavgjort- dc på y!\ ren förlo-rade fart ygrn hn Llc m11-

hända änrlrat sitl!ationcn on1 dc 1'3 J"it lll<'d - ·och s 1 · en~ka flothm mi\stc 

s-egla till 1\arlski"O na för ÖYersyn . D<•n iotaln bristl'n p;'1 nllt - 1wngnr 

segel , tåg1·irkc, fo lk - g jor{le , att Yi för st <kn 17 s1•pt. fit<'r kund 1~ 
skick:1 floUan till sjöss. Då hiirjad.e hiists ton11 arnn frtm s~·d och syd 

yfist, och de s<'t rftl'r liin gtad:e llll'llsiiHningnrn;t n~11ldr• <llil rig l'rnm 1 iii 

Stralsnnrl. U1vlcr denna tid <Wgjorrle den dm1ska floihln JUi Qr•ns oeh 

Stralsund s öde. · 

Förf. lltll' på ett utmärkt khrt och r e-digt siilt fr,Jmlagt ynzl som 

h[inde till sjöss 1713 och tyclligt: p;his<lt grundfPlcn i det str;lteg isb1 

nnl'iindandct fll" sjiisl ri{l sk r.aftc rnn. Studien g<'r osökt an!Pdning till 

elen rcflrx ionr n. att en l1ög,st a krigslf'rlning. so n1 icke llr·hiirskar ~<.iö 

striltcgicn. i.ekc llr·llr•r di, ,r-kt \,(jr ut·ö'·" il'dllin g·<·ll :w sjijkrigs11p8ra 

tionNll'J. 
8--ck. 
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åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter. 

Organisation. 

F lygya pne t s siiilluing inom fi)I'BYar<'t (Ny mil. tirhkrift m>ll'S Hl2."-). 

Artilleri. 

A rtillnict och r adio n (Art. T. h. l och 2 1928). 

Flygviisende. 

Årsbedittelsc i lrrftbi gs•l'elensknp (Kr. vet. ak. T. mnrs 1928). 

Die Ausbild llllg im l<' J i egen i n dr r ma r i nr dN Vrrri 11 iglrn Sta:1 ft. 1 

(Mar. R h. 3 1928). 

Historia. 

Di e Aufgaben det· cngli schen Gross0n Flotte in den ersten l1 ri 

rlcn Kriegsjnhrcn CMnr. R. h. 3 1928).- Di e dt•utschr Lrndnn g·i>nht t•i 

lrlllg :ruE Gnlli11ol i (Mnr . IL h. 3 1928). 

Diverse. 

Kring dagens försv::trsdiskussion (med. nnlf'·dning ::t\' major K . . \. 

lhaits nrtikel i SYensk Tidsk rift »Det europeiska krigets nya s·k <'l' 

nad >> .) (Xy mil. tidskrift mnrs 1928) . -Kemiska och fysi s.ka e grnsk:1 

]Wr hos stridsg·ns0 1' ocl1 rr!k (T\ r. \'l'l. nk. T. hihiif t,, n :r 1 Hl2~). 




