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Arsberättelse i navigation och sjöfart. 
Avgiven vid Kungl. Örlogsmannasällskapets sammanträde 

den 6 april 1921 av ledamoten A. Th01'e. 

(Forts . fr. sid . 342 häft. G.) 

II. Navigationen. 

Dc 1.vännc gångna decennierna av 1900-talet kunna hart 

när betecknas som en ny ~-era i vad angår navigeringsinstru
ment. Tid efter annan finner man såväl i Tidskrift för sjö
väsendet som i andra facktidskrifter för sjöfarten redogörelse 
över nya eller förbättrade apparater och instrument avsedda 

att underlätta och trygga navigeringen. Detta ligger utom 
ramen för denna uppsats att närmare ingå på de framsteg, 
som i olika avseende på förevarande område blivit gjorda. Ej 
heller behöver 5ärskilt påpekas att uppfinningarna och för

bättringarna på navigationens instrumentella område huvud
sakligen berört elen terrestra navigationen. Det må emel
lertid sägas att de inom det ta gebit tillkomna instrumenten 

och apparaterna för u ppmätning av fartygets kurs, fart, rikt
ning och avstånd till punkter i land, vattendjup m. m. äro 

så pass talrika och ofta även av den komplicerade art all man 
frestas aU till de hittillsvarande m etoderna för fartygs navi
gering tillägga en ny avdelning, som lämpligen hord e kunna 

henämnas teknisk navigation. 

T idslc!-ift i Sjöväsendet. 27 
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Vid ingången till HlOO -la lct hade undcrvaltcnssignalcrin

gen - undervattcnsld ockor å fyrskepp ell er hojar och Jnot 
tagningsappar atc r å de l trafikerade fartyget - län111al si tt 

experim entella stadium och hörj at a tt praktiskt tillämpas. 
Slörrc delen av fyrsl{cppen v id dc a llmänna sl r ~tkvägarn a 

inom Nordsjön och Nordatla nten hade under åren n~irma sl 

före kriget förse ils med undcrvatiensklockor. Del nya ll[lYi

geringsmecllet var på väg att vinna insteg även i öslcrsj<in . 

Kriget avbröt cmcllcrticl utvecklingen av undervallenssi gnal
väsendet i vad Ilerörde elen ordinära hand elssjöfarten. Så 

mycket livligare blcvo emellertid framstegen på området inom 
dc krigförandes örlogsmarin er. Främst gälld e det j u h~\ r att 
söka att uppfånga ljudet fr ån en undervattensbåt och 'icc 

versa. Av de apparater som för detta ändamål framkonstrue

rades må särskilt uppmärksamheten fästas vid elen av pro
fessorerna von HornbosleJ och \Vertheimcr k onstru erade nkt

ningshörapparaten saml uncl ervatlensklockans ers~iltand c llll' d 

en m embraavsändarc. Något närmare ingående på de nu 
nämnda apparaterna skall här ej göras. Det torde emclll'rti cl 

ku nna antagas att de under kriget gjorda framstegen pa forc 
varande område erhåll a sin betydelse även för handelssjö
farten. Det navigeringsproblcm, som man härvid främst soker 

lösa, är att uneler tjocka och utan ändring av fartygets kurs 
finna riktningen till del föremål varifr ån ljudet utgår; vid are 

att finna avståndet t i Il ifrågavarande föremål. A vslånd she

stämningen sker genom en kombination av akustiska och ra

diotelegrafi ska signaler. 
Efter krigets slut har apteringen av undervallenssigna l

apparater tagit ny farl. Icke få sven ska fartyg ha under 
sistförflutna året försetls med mottagningsapparater. Föt ut 

vecklingen av ifrågavarande navigeringsmedel ~ir det eme l
lertid av vikt att vederbörande myndighe terna inom de olil,a 

sjöfartsnationerna ti ll se att fyrskepp m. fl. sjömärl{en snarast 

bli försedda med unclerva tlcnsklockor. Vad Sverige vid kom

mer är härvid ännu åtskilli gt att gör a . Dock har man .'1YC11 

hos oss allvarli gt börjat att taga saken om hand och till inne-
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varan de års riksdag föreligger en f ramstä llnin g om 33,000 
kr. för ans],a fTnin g av en kombinerad aga lys- och ljudboj med 

und ervattensklocka jämle föran kringsgods avseeld alt place
ras utanför Vinga vid inloppet till Göteborg. Vid bifa ll till 

fram ställningen skull e boj en utläggas allaredan u n der inne

varande år. Det är att hoppas all snar fortsättning seeler

mera fö lj er, och aU sålunda unclen·a llensklockor forlast möj
ligt bli apterade till a ll a fy rskeppen lillhörancle dc svenska 
kustvattnen. 

Avståndsmätare. Från örl ogsflotian har Barr & S lroud's 
avstundsmälare funnit vägen till handelsflottan. Baslängden 
för dc å handelsfartyg använda instrumenten utgör 80 till 

100 cm.; förstoringen 14 gånger. I nslrmnentet apteras an

tingen på ett stativ eller fastskruvas till r elingen borelvarts å 
bryggan. Ovissheten vid mätningen under något så när gynn

samma omst ändigheter uppgår, för ett instrument med 100 
cm. haslängcl, till 0,, yards på 0',, avstånd, 15 yards på l ', 

61 yards på 2' och 380 yards på 5' avstånd. Ännu har veler
Iigen icke n ågot sådant ins trument anskafTats för svenska 
hand elsfartyg. Däremot lär, cnligl uppgift från fabrikanten, 

avståndsmätaren nmnit stor anv~indning inom engelska han
dels marinen. 

Radiopejlingar. Av nyare anordningar avsedela alt öka 
säkerbeten vid n aviger ing har ulan tvivel r ediopejl ingarna 
ti llvunnit sig den största uppmärksamheten. Här har man 

ett medel att allaredan på slort avstånd från land förelaga en 

säker ortbestämning och sålunda finna en utgångspunkt vid 
angöring under tjocka. Ett fl er tal stationer för radiopejling 
(Direction Finding) äro allaredan upprättade. För fartyg, 

som a ngöra Englands ostkus t, använder man sig av någon av 
D. F. stationerna Flambo ro ugh, Berwick eller L eter head, var

vid den punkt som erhålles genom pejling från lvå sta ti oner 
kan verifieras genom pej ling från den tredje. 

Under sommaren 1920 uppsattes i apparathuset tillhö
rande radiostatio nen vid Nya Varvet utanför Göteborg en 
radiopej !apparat. Det vi sade sig em ellertid att dc fl ekt ion en 
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genom mastantennerna var så betydande, att felet i p ej lingen 

av ett fartyg u te i Kaltegatt uppgick till flera lO-tals grader. 

Apparaten utflyttades därför till Vinga, där den för näna

rande är uppställd. Positionen uppgives vara lat 57 o 38' :w··, 
Iong 11 o 36' 5". Inåt mot Göteborgshållet äro även å den nya 

uppställningsplatsen pejlingar felaktiga, vilket undertecknad 

varit i tillfälle att konstatera; utåt mot havet har man dar

emot enligt uppgift funnit riktiga resultat. Systematiska un

dersökningar torde emellertid vara nödvändiga för att få h11l 

klarhet i saken. Särskilt bör undersökas om de flektion fiin· 

kommcr och storleken av denna vid pejlingar parallellt med 

kusten. 

Ett framsteg i radiopejlingen s användande för fart ;) ~s 

navigeringen erhålles otvivelaktigt genom att placera el en rör

liga ramantenn, varmed pejlingarna tagas, ombord i det egna 

fartyget. Härigenom blir man oberoende av observaliircr i 

land. Anordningar av detta slag ha blivit inrättade å en de l 

farlyg, bland andra ombord å bogserångaren "Mjörn" till 

hörande rederibolaget "Transatlantic" i Göteborg. De hiir 

förekommande apparaterna, som medgiva en kombinering aY 

undervattenssignalering och radiopejling äro utförda av l\ .-B. 

Telesignal samt grunda sig på av ingenjör Uno Sänun ark i 

Göteborg gjorda uppfinningar. 

Pejlingar från fartygel på en landstation måste tydl igen 

hänföras till fartygets kompass; r esultatet måste alltså h!iyn 

en devierande pejling. Det återstår emellertid att närm are u t

röna huruvida n ågon ytterligare felkälla ifrågakommer, cxt m

p elvis dcfleklion löranlecld av antennerna för den ordi1 ,ira 

radiotelegraferingcn. När den saken är klarad bör m an upp

taga spörsmålet aU förse cll antal fyrtorn eller fyrskepp med 

apparater för avgivande av radiosignaler. Räckvidden nY 

signalerna bör kunna begränsas till 150 u 200 naut. m il och 

appm·a Lerna anordnas att fungera antingen kontinuerli gt i lik

h el m ed fyr ljusct , dock även under dagen, eller ock Yid iJI

fä lle, då osiktbar vä derlek r åder. 

• 
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Ett system av radiofyrar, som komma inom räckhåll 150 

a 200 naut. mil från kusten, kombinerat med undervattens

klockor utanför de förnämsta hamnarna och andra mera 

framträdande angöringspunkter bör tillförsäkra den stö rre 

sjöfarlen en säkerh et och regelbundenhet i trafiken som aldricr 
5 

tillförne. 

Hompassväsendet. Kompasskonstruktionen här i landet 

har under det sista året tagit ett märkbart uppsving. Anled

ningen härtill har varit dels den kraftiga nybyggnadsverksam

beten å svenska skeppsvarv jämte frikostigheten hos rederi

erna att anskafl'a fullgod kompassmateriel, dels den under år 

1919 här i landet införda obligatoriska kompasskontrollPn. 

Huru kontrollen verkat framgår av antalet av de å konlro.ll

stationerna utförda certefi eringarna av kompasser. Enligt 

uppgift från Naut. meteorologiska byrån har antalet under

sökta kompasser utgjort: 

Stockholm ............... år 1919 1,102, år 1920 2,827 

Göteborg . . .. .. .. .. .. .. . . .. , 

Malmö .......... . ...... . . . 
164, , 

36, 
418 

29 

Instrumentfabriks-A.-B. Lyth i Stockholm är fortfarande 

landets förnämsta kompassfabrikant, varefter konuner firman 

C. M. Hammar i Göteborg. 

Torrkompasser konstru erade efter Thomson's princip ha 

numera så gott som å a lla större handelsfartyg undanträngt 

övriga kompasslag. Å mindre fartyg föredrages som regel 

våtkompasscr. Av utländska kompa.ssfabrikat, som påträffas 

å svenska fartyg intaga de av firman Kelvin, Bottomley & Baircl 

i Glasgow konstruerade torrkompasserna ett framstående rum. 

Nämnda kompass utmärker sig genom. en högt uppdriven full

ändning i fabrikationen, varjämte de vetenskapliga synpunk

terna vid konstruktionen i hög grad blivit beaktade. Några 

detaljer från nu omförmälda Thomson-kompass torde må

hända vara av intresse. För en 250 mm . ( lO") ros av stan

dardmodell finner man följande la! : 



Vikten av åtta mUar .. .... . 
yttre ringel! . 
papper och radiella 
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3,31 gr. = :25,8 "/o av rosen s tota tkt 
5,-iö • = 4:2,~ 0 /o 

trå,1ar . ....... .... = B,37 26, ~; 0
/,, » 

alminiumhylsan ... = 0,70 5,5 (l/o » 

, rosen i sin helhet = J:.l,sJ 

Fördelningen av tröghelsmomentet ställer si g salunda: 

Åtta mllar ... .. = f>8 C. G. s.- enheter = 4,8 °'o :w totala trögh et' t wn 1. 

Yttre ringen ... = 877 
Papper och radi-

ella trådar ... = :?7:2 
Aluminium hylsan. = 
Rosen i sin helhet- 1,207 

)) 

= ~2,5 u u >) 

1\Jagnetiska ll10111Cnlel utgör 300 c. G. s.-enhell' r och 

sv~ingningstiden (i Glasgo"·) IG sekunder. 

Dc i handeln varande roserna torde i allmänhel ha nago l 

större vikt, 14 a 15 gram, samt etl magnetiskt moment , so m 

slundom överskrider 400 C. G. S.-cnheter. En övergån g till 

s~irskilt lätta roscr, exempelvis under 12 grnms vild ellc t ti ll 

roser, clär sv~ingningsliclen nedgår under 12 tL l 3 seku nder, 

har icke visat sig medföra några fördelar. 

Vitllyfliga unelersökningar ha blivit gjorda i syfte a tt 

nedbringa piuåfriktionen. Hiir har kompassen sin iiwma 

punkl. För ett par år sedan utga\·s av engelska aminllitl'lcl 

en publikation över kompasspivåer innehållande bland annat 

etl anlal förstorade fotografier över skadade stenar och sti ft. 

N~tgot definitivt resullal rörande yare sig den mesl liilllJ>tiga 

formen eller material e t för piYåcrna synes man icke ba k Hn 

mit till . 1\Iinsta pivåfriktionen lonlc erhållas genom al l tn

viinda en safirpnnna och spets :w osmi-iridium. 

Lndertecknacl har under senare åren vid ull'örandL av 

deviationsundersökningar llat'L myckel goda tillföllen att l>c 

döma olika kompassfabrikat i fråga om snabbhell'n och nog·· 

grannhelen Yid kursinslällningcn , LiYensom all i n~imnd:1 nY

seende undersöka samma kompass efler Yiss Lids mell an1 till· 

1\fed slöd av den erfarenhet, som härunder inhiimlals. \.-'ar 

" 
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jag u tlala den uppfattningen all en ursprungligen låg och i 

forts~i tlningen bibehållen ringa pivåfriktion för kompassens 

n oggranna inställning är av slörrc värde iin clt uppdrivande 

av deL magnet iska momentet med exempelvis ett 50-lal G. C. 

S.-cnh clcr. Denna detalj av kompasskonstruktionen bör allt

så göras till föremål för våra kompassfabrikanters ständiga 

uppmärksamhet. 

De fortgående förhällringarna i kompasskonstruktionen 

och d c finesser i tillverkningen, som. tid efter annan införas, 

har bragt det dithän att en modern kompass av högsla kva

litet numera kan betrakLas som eLt prccisionsinstrumcnl. Men 

dä rav följer även all kompassen blivit ömlålig och all den 

alltså bör behandlas med försiktighet och p å all t sätt skyeldas 

m ot yttre åverkan. 

D e j'artygsmagnctiska j'ällen och kompassens placering. 

Allaredan för lio år sedan i en uppsals i "N anti sk tid

skrift" ullalade unel er tecknad en förmodan att de av Airy 

111. n. uppställda reglerna för dc fartygsmagnetiska fälten, 

deras utbredning och inverkan på kompassen i fl e ra avseende 

nu mera förlorat sin giltighet. .Jag hänsyftar härvid särskilt 

till läran om fartyget som en cnhetsmagnct, vars pollägen äro 

beroende av byggnadsorlens magnetiska latitud och fartygets 

stödriktning på stapelbädden. Ett l'lertal sedan dess gjorda 

observationer, såväl d evieringa r som mera fullständiga mag

netiska mätningar, för etagna ombord å farlyg av olika stor

lekar och byggnadslyper, har till fullo ådagalagt all min då 

uttalade förmodan visat sig vara riktig. Givetvis vill jag icke 

påstå aU själva fartygsskrovels magnetisering och hänid 

uppkommande magnetfäll i något avseende förändrats, ulan 

vad som göres gällande ~ir a ll genom de inredningar och på

byggnader, i form av långskepps- och tvärskeppsskoll, pop

däck m. m. av järn, som i allt större utsträckning förekomma 

å moderna farlyg, lokala magnclläli bildas av den styrka och 

lttsträckning, att dessa erhålla det ÖYCrvägandc in flylandel på 

kompassens deviation. 
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.. 
J!···· ····················································· S~andardkom 1 "'' 

-·--·--------------- -- ------------- -----------·N av igationshtb 
tri\ R. V 

--· ·---- ---------·H~s Q med Yiig·~""ar .. av 
plat och tal, ny tr;c 

......... .. ...................... Dicck av trii. 

!------'-------,-------'-------1·------Pop<litck "' J irn 

.... Huvud<litck a·· jilrn 

.............. 16m .............................. . 

Fig. l. Tvärsektion genom standardkompassen. 

K 

Standardkomp .................................................... ] 

"''kom, u m m i n 
_.Hirn 

Huvucldiick -..L.---------------------- -
Fig. 2. Längdsektion genom kompasserna. 

.. 

b 
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Fig. 1 och 2, föreställande tvär- och längdsektioner 

f rån ett nutida fartygs m ittskeppsöverbyggnadcr, äro 
någorlunda naturtroget hämtade från en under fjolåre t ny

byggd ångare om cirka 8,000 dödviktstons storlek. Vad man 
lägger märke till äro de mäktiga järnmassorna, huvudsal<

Jigen av vertikal utsträckning, som befinna sig uneler kom
passerna samt förom och akterom dessa. I nämnda järnmas

sor uppträda kraftiga magnetfält, såväl av permanent som 
inducerad natur, och förhållandet är vanligen så att, ifall en 

kompass uppställes inom mittskeppsöverbyggnaden, intensi
teten härrörande från lokalfälten blir övermäktig fartygets 
allmänna magnetism. 

Tydligen inverkar icke det nu påpekade förhålland e t på 
deviationens toeri och hithöra nde formler, då man nämligen 

vid uppgörandet av denna teori utgått från allmängiliga för

utsättningar, men bilden av fartyget i magnetiskt hänseende 
blir en helt annan än om man följer det hittillsvarande be

traktelse sättet och anser fartyget som en enhetsmagnet En 
hel del i kompass- och deviationslära nu vanligen förekom
mande resonnemang blir därjämte antingen överflödigt eller 

föga korrekt. Så t. ex. läran om. att tecknet för Bp är bero
ende av hmuvicla stävriktningen på stapelbädden varit nord 
eller syd, läran om styrbordsvinkeln och sätte t att med k~in

neclom om denna vinkel uppdela B uti ·s P och B, föreskrift en 
om att kompassen om möjligt bör placeras å gränslinj en mel:.. 

lan fartygets magnetiska fält m. m. överhu~' ud k a n sägas 
att läran om de magnetiska fälten i ett järnfartyg, sådan 
d nna hiran återgives i för ekommande läroböcker, icke väl 

låter sig förena m ed elen faktiska verkligheten. 
Några erfarenheter fr ån kompassuppställningsplatser na å 

nutid a handelsfartyg skola här n edan i kortfaltact form å ter
givas. 

En ytseklion, långsk epps genom kompassen och som 
sträcker sig över, und er, för- och akter om denna, inneh åller 

som regel stora variationer i de magnetiska kraftlinjernas 
riktning och intensitet. Är kompassen placerad högst upp p å 
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överbyggnaden finner man emellertid överallt (å farlyg bygg

da i Europa, Nord-Amerika e tc.) en Ycrtika linlensilel, s0 111 

ofta med 50 %, stundom ännu mera, överstiger elen för j ord

ort en normala. Härav LL!Jpkomm er en krängni ngsdefl'ir ient, 

som för nordsjölatituder ligger mellan 1,, och 2,,,. För hort

kompensering av krängningsdeviationen, då denna har en :å 

be tydand e stor lek , använder man sig sedan n ågra å r till baka 

i nakterhu s av en gelsk tillverkning av ett fl ert a l krängnings

magneter instuckna i e ll stä ll , som är fl y ttbart i verti kalled. 

Molsvarande anordnin g h ar nu ~iven införts inom dc h iir i 

land et lillvcrkade nakterhusen. En undersökning av Ycrtik :\1-

intensiteten å tvä nnc kompassor lcr, båda h ögre li ggande ·m 

järndelarn a i mitlskcpssöverbyggandcn (se K och K' fi g. ~) 

ger vid hand en, att Ycr likalinlensiletcn vanligen är fullt sa 

stor å o rten för den högst placerade kompassen som å den 

lägre. Anledningen härtill är a ll först på e n tillräckligt sl or 

höjd öven en verliJ,al järnd el Jnmna krafllinjerna anses ha 

ful lhordat sin fullständiga krökning och intagit en n cdålga

cnclc riktning. Å en or t högre liggande ä n K hör tydligen 

vertikalin tensiteten ha förminskats . Är kompassen place rad 

framför en vägg av j ärn , vilket stu ndom är fallet, neutralisera 

dc långs vä ggen uppåtgående kraftlinjerna d e l<raftlinjcr, som 

tillhöra Yertikalfällen under kompassen. Hes ullatel blir d:1 

Z' 
ofta all ~ = l och att a lltså den egent liga d elen av krän g-

ningsdeviationen försvinner. 

I den nyss om förmäld a ylscldionen finner man hög'-t 

\'arial> la värden på ullrycket ;_ (~ + C lan (-J,) alltså rö

rande storleken och tecknet av lwefTicienten B. Är kompas

sen placerad längst fram på Ö\'crbyggnaden har k oe ff. B t cr l<

nct minus och den för ost och Yäst upplr~1clandc deviationen 

ofta flera 10-lals grader. Har kompassen sin plats mera ren

trall på överbyggnaden ( 1\, t' ig. 2) iir vtirdel Yiixlandc, d o('k 

att i fall skorstenen och maskinkapparna befinna sig n ii1 1 

akter om hryggupphöjningcn, B har lccknet minus . Förfly t -
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ning aY clt nakterhu s cndasl några få decimeter, något fram 

ell er något upp ell er n ågot n ed , förorsakar va nli gen ganska 

stora ä,ndrin ga r i B-kocfricicnlcn, varav man kan draga den 

slutsal sen att fället i nu behandlade y lscktion ingalunda är 

]l omogen l. 

Återigen OJJl man tänket sig elL ylsnitl tvärsk epps genom 

överbyggnaden och und ersö ker d enna sektion finnes h~i r en 

viss regelmässighet i fä lle ls struktur. Det förmirrl<es sålunda 

en fortgåend e minsk nin g a v inl cns ile lcn i den m å n som ~v

ståndet till tvärsk eppsgående j iirnd elar ökas. Härav följer att 

C-koc!l'i cicn t cn f'iir c ll högt helii gen kom passorl ~ir mindre än 

för en ort längre ned. Som exempel på en sådan avtagan d e 

fä lt styrka kan del 1 fig. J och l'ig. 2 an förda fallet å beropas, 

där viird c l på kocfT. C för or ten K' utgjorde + ]8 °,,,, men för 

orlon K + no. Fartygels sl~ivriklning p rt s lapelb~idclen har, 

full t i enli ghel med va d teorien hittills lärt h ~irom, Yisat sig 

äga slorl inflytande på s to rleken och t ec knet för koeJJ. C. 

Man finner alltså små viirclen på denna koefficient, d ii stapel

kursen Yaril nära nord eller syd, men stora värden - säg 

ända ti ll 2 streck för ordin~ira kompassuppställningsplatser 

- i fall stapelkursen varit ost e ll er Yäsl. C-koe!l'. har + 
för ostli ga slapclriklningar, men - för v~islliga. 

l\Iotsva randc rcsonnemang som hä r ovan fiirls m ed av

seende p å koefl'. B och C gäller även för dc i clel mjuka hori

son talj ärnct uppträdande fäll en. Undersökningar visa all de 

i sam manhängande c-järn uppträd and e fälten utmärka sig 

för en re ge !hund en s truldur och en mol kompassortens höj el 

Över tvärs keppsj ä rnet minskad inlensitel, under del att inten

sitetsväxlingarna i a-fälten uppträda mera or ege lb undet. 

De av den bahfasta magnetismen förorsakade växlingar

na i koclT. B och C - Grwssinska felet - är som bekant den 

förnäms la anledningen till osii kerhcten i deviationen. För

ändringen s slorlcl<. uppgives vara beroende a v farlygsj ärncts 

kemiska heskill'cnhcl, liden varundn en viss sliiYriklning in

tagits samt dc htinmdcr förekommande Yibralioncrna i far

tyget. Å t'arlyg hyggda av jiirn förefinnas dc största iindrin-
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garn a, vilka för koefl'. C stundom uppgå till 10 o . Stålfart;,'gen 

visa sig som bekant äga mera konstanta magneti ska egen

skaper; dock påträ fl' as även här i ifrågavarande q\ seende 

ga nska stora ändringar i deviationen. I normala fa ll torde 

man böra räkna med en variation av G o i koeff. C och :1 a 
-! o i koefl'. B. 

Allaredan vid slutet av 80-talet uppställd es av K oldemey 

en form el avsedd för beräkning av de av den halvfasta mag-

netismen föranledda rubbningarna (LJ B och ·LJ C) i koe fT. 

B och C. Något större värde har bcräkningsn:tetoden icke visa t 

sig äga, och man tyckes ha upphört att teoretiskt syssla med 

spörsmålet, ehuru det ingalunda saknar vare sig vikt eller 

intresse. Undertecknad vill på försök uppställ a den tesen a lt 

,J B och LJ C äro oberoende av storleken av koefl'. B 0( h C, 

men att däremot nämnda storheter (i samma fartyg) }iro 

. a l e 
proportwnella mot 1 oc 1 --=-· 

A J. 
De halvfasta fält, so m föror-

saka ifrågavarande rubbningar, skulle alltså ha sitt siilc i. 

samma järndelar som de, varifrån den kvadrantena devia tio

nen utgår; främst alltså i överbyggnadens långskepp s- och 

tvärskeppsskott samt järndäck. Härav skulle återigen !iilja 

att, ifall en kompassort väljes, där ~ och ;_har ringa vCtrde, 
). l. 

; l B och <f C kunna väntas alt i motsvarande grad 

förminskas. Av det föregående är k lart att den ort, so111, fö r 

uppnående av detta syfte, främst kan ifrågakomma, bör vara 

belägen vid överbyggnadens förkant och möjligast högt upp. 

För att pröva riktigheten av ovan anförda resonn ewu ng 

anordnades å lvänne ångare h emmah örande i Göteborg upp

ställnin gspials för respektive standardkompasser å en ort 

fyra meter över kommandobryggan och vid dess för kanl. 

Kompassen har fått sin plats i övre delen av en ihåligt byggd 

påle och en l j u skälla är fästad så att graderingen r e fl ek te ras 

mot en snett ställd spegel, vilken befinner sig inuti pålen på 

cirka l ' / , m eter från dess fot. Avläsningen l<an härigcnolll 
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ske på samma s~itt som fallet är vid en vanlig kompass; dock 

erfordras förstoring. Det ena av fartygen förstördes strax. 

efter det försetts med nämnda kompassanordning genom 

minex.plosion, vartör någon närmare undersökning icke hann 

att verkställas. Observationer företagna å det andra fartyget 

ha emellertid visat, att elen på nämnda höjd placerade kom

passen företer väsentligt mindre ändringar i deviationen än 

de som förmärkas å en på samma fartyg, men i närheten av 

bryggan uppställd styrkompass. 

Universaldeuiaskop. Det utmärkande för cleviaskopct är 

de många varianter av fälttyper och fältstyrkor, som kunna 

anordnas, varigenom de via Lioncns orsaker och arter på ett 

ingående sätt bliva belysta. Särskilt har syftet varit att fram

ställa dc fält, ett och ett eller i olika kombinationer, som man 

påträfl'ar å nutida kompassorter. Inställningen av kompassen i 

förhållande t i Il fälten, och deras läge i förhållande till var

andra kan anpassas så att dc å instrumentet uppmätta vär

den på devia tionskoefficienterna och induktionsfaktorerna (B, 

C, D, a, e, c, Je o. s. v .) överensstämma med de aktuellt 

ombord å fartyg påträffade. De för undervisningen i devia

tionslära hittills konstruerade deviaskop medgiva föga nog

granna mätningar av förekommande kvantite ter - dc kunna 

knappast betecknas som mätningsinstrument i egentlig me

ning -; här framställda deviaskop är i nämnda avseende 

vida överlägset sina föregångare. Slulligen må påpekas att 

instrumentet tar ringa plats och lätt kan förfl y ttas från en 

lärosal till en annan. 

Grad eringarna på kompass och plallor äro utförda efter 

360o systemet ; delvis också efter 90 ° system et. Å fällplattan 

är uppdragen en konlur av ett fartygsdäck för atl tydligt mar

kera riktningen för och akler. 

Instrmnenle t medgiver en mångsidig a nYändning. l\Ian 

vill exempelvis utvisa arten av den devia tion , som alstras aY 

ett viss t Hitt. F örs t inställer m an då fältpla ttan, så a lt den 

visar r ä tt O o (nord ) p å den fa sta pla tta n, där den fa stlåses 

ll1ed skruven o ~ ärefter lossas skruven p och genom vrirlning 
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111cd en skruv, därefter lossas en annan sl<xnv och genom \Tid

ning på en ratt inställes Jwmpassens styrslreck i samma Yc r

Likalp lan som nyssnämnda gradtal. Slutligcn vrides h ela na k
terhuset på bottenplattan tills att kompassen visar nord, var
efter nakterhuset fastlåses med en broms. Grad eringen 
på den fasta plallan angiver nu magnetiska riktningar oc h 
sättes nu en permanent magnet till någon av sina fä sten på 
fältplattan samt skruven lossas så uppstår vid vridning av 
fältplattan kring centralaxeln en avvikning av nordstreckel i 

förhållande till styrstreckct, som till storlek och riktning mol 
svarar den av fältet förorsakade deviationen. Återigen om 
samma skruv lossas, men en annan skruv fastdrages så erh [illc s 
deviationen för magnetiska kurser om fällplattan genom vrid
ning av ratten inställes på det önskade gradtalet å den fast a 
plattans gradering, samt deviationen för kompasskurset på 
samma sätt genom inställning av styrstrecket mot elt visst 
gradtal på kompassrosen och avläsning av motsvarande mag

netisk kurs på den fasta plattan. 
Det anförda må vara nog som ett exempel på instrume n

tets användande. Även andra mätningar, som icke direkt 
hänföra sig till deviationsläran, kunna företagas med ti ll
hjälp av dcviaskopet. Exempelvis utrönande av kompassens 
kringsvängningsfel, inställningen vid nedsatt riktkraft m. m. 

Instrumentet är efter undertecknads anvisning tillverkad 
av instrument-A.-B. Lyth i Stockholm och A.-B. Nautik i 

Göteborg. 

.. 
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Landstigningsföretag sedda i belysningen 
av krigserfarenheterna från Dardanellerna 

och Östersjön.*) 
(Förmedlad au kaplen O. Braman.) 

Samverkan mellan arme och flotta har i alla krig visat 
sig vara en mycket svår uppgift, som även för det mesta lett 
till m isslyckanden. Orsakerna härlill äro huvudsakligen att 
söka i otillräcklig samövning i fredstid mellan dessa grenar 
av k r igsmalden. Några iakttagelser såväl ur försvararens 
som angriparens synpunkt gjorda vid striderna om Dardanel
lerna, vid försvaret av Bulgariens Svarta havskust mot ryska 
land stigningsförelag samt vid erövringen av öarna ösel, Moon 

och Dagö i Östersjön torde därför kunna vara av inlrcssc. 
För den, som skall försvara en kust mot en befarad land

stigning, är god spaning det viktigaste medlet att skydda sig 
mot överrasknnig. Förr fullgjordes denna spaning genom. 
framsk jutna bevakningsfartyg. Detta var emellertid endast 
en nödfallsutväg dels emedan dylika farlyg lätt kunde till
intetgöras av en överlägsen fiende, innan dc överhuvud fått 
tillfälle att avgiva rapport, dels emedan dc ofta på grund 'av 
bristfällig teknisk utrustning saknade möjlighet att hastigt 

') An m. :\feclansLåcndc in Lt'l!ssanta tippsaLs b ase m t· sig på cr[arcn

hetel' frän försym· av J'ort<l kustslrii.ckol', val'för icke ctlla i il ensammet 
framhållna synpunktcl' kunna tilliirnpas vill försvaret av en kust m ed sil 

lt'tng utsträckning som den SYcnska. Fört'aLLJ.l'()ll, korYCltenkapiUi.n O. D. 
E' it'le .. l san 'Le Yitl Danlancll ema slagskeppet Golio.tlt samt deltog som amiral-
s tabsofficer i öseloperationcn. 
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och säkert inrapportera sina iakttagelser. Borlselt hiirifran 

ställd e en långvarig bevakning med övervattensfartyg av en 

utsträckt kust stora krav på sjöstridskrafternas personal oeh 

materiel. Lämpligare för ändamålet visade sig sedermera i 

många avseenden u-båtar vara, då de voro i stånd att i rii lt 

tid skydda sig genom dykning, varvid de ofta själva fingo 

goda anfallsmöjlighe ter . Å andra sidan var deras syn fi ilt 

mer begränsa l, var j ä m te svå1·ighetcr ofta uppstodo fö r d t· m 
att aygiva rapport. 

Framtidens användbaraste och tillförlitligaste span il!{!s

orr;an v id avvärjandel av la ndstigningar måste att döm a av 

krigserfarenheterna bliva fly gvapn et. . Det är även det hill i

gas le. Man kan i allmänhet räkna m ed, att angriparen igang

sälter landstigningen tidigt på morgonen vid soluppgånge n 

eller i morgongryningen för att å tminstone ge sina tniJ•tll'r 

tid att skafTa sig ett brohuv ud. Man bör alltså kunna r:ik na 

ut var den fientliga flottan med den för var j c landstignings

företag a lltid erforderliga rätt stora trossen måste befinna sig 

på aftonen före en landstigning även som vid daggryni nge n 

omedelbart före en sådan. Regelbundna spaningsflygningar 

inom de med stöd härav uträknade farliga områdena \:tr je 

afton kort före solnedgången och varje morgon vid <laf,;gry

ningen utförda med flygplan försedda med gnist möjl iggöra 

fiendens siktande och rapportens insändande härom snabbas t 

möjligt. Tillåla ogynnsamma vind- och väderleksförhälla n

den under några dagar icke spaningsflygningar, så är lan< ti g

niagsfaran under dessa dagar icke heller stor, då lugn si <i och 

goll väder för angriparen vid varje landstigning äro el t ··on

cliho sine qua non. 

På kusten lämpligt fördelade gnistpejlingsstationer, som 

oaYbrutet uppfånga och inskära fiendens gnisttelegrafcri ng, 

tjäna även till att i r~itt lid upptäcka påfallande för~indringar 

i de fi entliga sjöstridskrafternas rörelser och Yerksamhct, då 

ii.ven hos den bäs t disciplinerade motståndare till följ d a' len 

ocrhörda apparat, som samlande l och ledandel av tran'- >rl

flotlan utgör, en förhöjd gnisttrafik aldrig helt kan un<h ka s. 

( 
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Lyssnarposter lursedda med hydrofoner, som på Kurlands och 

Flanderns kuster med fördel kommit till användnincr för att 

upptäcka u-båtar och motorbåtar i närheten av kusle~, kunna 

också göra kustförsvaret goda tjänsler, då väl i regel en mot

ståndare före en landstigning förmedelst u-båtar och snabb

gående motorbåtar låter rekognoscera det utvalda landstig

ningsområdet, före taga loclningar i anmarschvägarna elit samt 

noggrant bestämma landstigningspunkterna. Dessa hydro

foner möjliggöra med stöd av propellerljudet ett ganska nog

grant bestämmande av bäringen och avståndet till e lt fientligt 

fartyg. Planmässig fördelning av strålkastare med största 

l~.usstyrka längs kusten är erforderlig. Dc böra dock ej allt 

for starkt uppställas i anslutning till artilleristä llningarna. 

Av betydelse är vidare för försvararen ett väl anlagt tele

fonn~~ för a l~ hastigt kunna genomföra order om allarmering 

och forflytln.mg av trupperna. Då landstigningspunkten i 

allmänhel ända till sista ögonblicket torde vara försvararen 

obekant, och den anfallande dessutom väl i regel genom sken

företag på flera ställen i det längsta söker hålla försvararen i 

o~isshet om sina avsikter i syfte att förmå honom att splittra 

sma krafter och därigenom försvaga honom, så är det klar t 

att order- och rapportväsendets snabba och säkra funktione

rande för försvararen är av utslagsgivande betydelse. Det 

må h är nämnas alt allt detta vid försvaret av Darclanellerna 

mot elen seelan länge förkunnade engelsk-franska landstignin

gen antingen helt saknades eller ock endast förefanns i ytterst 

primitiv form, varigenom angriparens uppgift vid anfallet i 

a.pril 1915 oerhört underlällacles. Turkarna hade varken an

vändbara flygplan eller sjöstridskrafter för spaning och be

vakning och icke heller hade dc ett för överförande av order 

och rapporter dugligt t elefonnii L. I el< e en gång användbara 

kustsignalstationer med sj ö mi l i tärt u t bild ad personal, vars 

r~pporler verkligen kunde tillmätas något värde, f unnos. 

1 r ots detta led angriparen, som var slösakligt u trustacl med 

alla elen modärna krigföringens hjälpmedel, ctl binnbart ne

derlag. Hus /signals tationer m ed sin personal spela en mycket 

1'irlslc1-ift i Sjöväsendet. 28 
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viktig roll och deras omsorgsfulla utrustning, per sonelll och 
materiellt sett, skall vid allvarstillfälle alltid betala sig. Hur 
ofta åstadkomma icke falska alarmrapporter från outbildade 
observationsposter oro, förvirring och felaktiga beslut , hos 
den ofta långt från kusten liggande ledningen. Vikten av 
anlagda och anordnade kustsignalstationer är en av de för 
nämsta erfarenheterna på detta område såväl från striderna 
om Dardanell erna som från det bulgariska kustförsvaret och 
vår krigföring i Östersjön, varest ledningen ofta oroades ge
nom falska rapporter från kustsignalstationerna, vilka be
m annades av armens lantvärnsmän. Dessa kunde ofta ej 
skilja en handelsångare från ett slagfartyg eller en t orpedbåt 

från en u-båt . 
Försvararen kan ju i r egel efter kartan bestämma dc 

punkter, som motståndaren sannolikt kanuner att välj a så
som landstigningsplat ser. Han behöver endast . tänka sig i 
angriparens ställe, tänka sig dennes mål och huru de på enk
laste sättet kunna nås. Visshet kan ju ett dylikt bedömande 
aldrig giva, m en det bör åtminstone med bestämdhet kunna 
an giva vissa punlder på kusten såsom särskilt hotade. Andra 
sträckor kunna å andra sidan i följd av oöverkomliga naviga
toriska svårighet er , kustens olämplighet beroende p å stenig 
strand, t ä tt intill str anden sig sträckan de skog eller dållga 

vägförbindelser lämnas ur r äkningen. 
Den för svarande bör därför icke över allt göra sitt Jzus t-

skydd lika stark t uta n kan avp assa styrkan efter de lo kala 
förh ållandena. Fö rsvaret åt s jön till , som tidigar e m es t ut
gjordes av minspärr ningar, har så till vida förändr at sig, a tt 
minspärrningar enelast på sådana platser äro ändamålsenliga, 
där de ligga inom. kustbefästningarnas verksamma bestryk
ningsområclen. I annat fall ersättas de med fördel av min
läggande u-båtar, vilka besitta minvapnets alla fördelar men 
ej dess tungt vägande olägenhet att hämma elen egna rörelse
friheten. I allmänhet torde av krigserfarenheterna att di)nHl 

värdet av reguljära minspärrningar hava betydligt mins
1 
'ts, 

då man i allmänhet måste rälma med att deras befintl ighet 

• 
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är av fienden känd och deras undanröjande alltid kan verk
ställas även nattetid av en energisk fi ende, även om de flan
keras från land. Bättre är, såframt man ej vill helt avstå 
från minor, det planlösa utströendet av minor inom vissa 
vattenområden, från vilka fientlig beskjutning m ed fördel 
synes kunna utföras, eller som äro ur navigatorisk synpunkt 
särskilt viktiga; aldrig sammanhängande spärrar utan i 
stället oregelbundet utströdda mingrupper. Därigenom för
svåras motståndarens röjningsarbete i hög grad. 

Huvudförsvarsmedlet åt sjön till från land, vilket av far
tygen är mest fruktat, blir emellertid alltid kustartilleriet i 
egentlig mening. Förr ansåg man sig genom anhopning på 
vissa ställen av största möjliga antal pjäser av alla kalibrar 
skapa ett mycket kraftigt försvar . Kriget har lärt, att anhop
ning av artilleri är olämplig, och att anläggandel av stora 
slutna fort knappast längre kan anses berättigat. De erbjuda 
fienden goda mål såväl för hans flygare som för hans fartygs
artilleri. Väl blir den materiella skadan oftast obetydlig, m en 
bemanningen k an a llvarligt skakas . Lämpligare synes det 
vara a tt uppställa det svå r a artilleriet utstrött i t errän gen .s å
väl som m öjligt maskerat åt sjösidan och m ot luften och 
så långt från kusten som m öj ligt. Artillerielden , som för sin 
ledning givetvis kräver elclledningsfl ygplan , är det bästa och 
kraftiga ste vapn e t m ot far tygen. Med st or fram gång blevo i 
Dardanellerna de an fa llande vilseledda genom sk enhattericr, 
från vilka skötos lösa skott. Bärigenom svävade den anfal
lande till en början i oku nnighet om, varifrån beskjutningen 
verkligen utgick, och det drö j de i regel en avsevär d tid, innan 
detta stod klart för honom. Såsom skydd för artilleriet hava 
vid DardanellCI·na jordvallar visat sig mycket förmånliga. Är 
gr unden å dc platser, där befästningar höra utföras, berg, och 
finnes ej i närheten j ord, kan det j u ej bliva tal om långa 
transporter härav, utan får man då söka skydd av berget. 
Det är emellertid därvid att märka, att vid projektilnedslag 
mot berg genom dettas delvisa söndersmulande splitterverkan 
väsentligt ökas. Detta gör, att pjäsbetjäningarna fä svårare 
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att uthärda. Under sådana förhållanden är del därför alt 
rekommendera, all pjäserna förses med stora sköldar, Yi lka 
under kriget visat sig avsevärt öka möjligheten för ell he
skjutct ballcri att besvara elden. 

För sirandförsvaret fordras ett rörligt, lätt artilleri smnl 
framför allt i möjligaste mån flankerande uppställda kul
sprutor, vilka äro i stånd att förhindra det för varje land
stigning avgörande överförandet medelst skeppsbåtarna från 
fartygen till stranden av den första stöttruppen. Om man 
klargör för sig, vilka krav, som ställas på den försla land
stigningstruppen, då denna befinner sig i skeppsbåtarna, utan 
möjlighet att använda sina vapen och sedan kastas i land 
på en strand, varest terrängen och försvarsåtgärderna äro den 
fränunand c, så skall man för stå, vilka möjligheter att anla 
anfallet, som erbjuda sig för en försvarare, som förmår balla 
huvudet kallt och som förfogar över rörligt, med riklig am
munition försett, lätt artilleri. På punkter, som synas sä -
skilL hotade, böra vidare befästningar förberedas, vilka kunna 
bjud a försvararen ett stöd. En kapplöpning konuner ju all
tid att äga rum mellan försvararen och angriparen, om vem 
som först skall besätta elen ställning, som är avgörande för 
landstigningsföretagets framgångsrika genomförande eller a ·
slående. Den anfallande har till en början i artilleristiskt 
avseende fördelen på sin sida, i det hans fartyg kunna lägga 
spärreld. Detta gör, alt det för försvararen blir av avgörande 
betydelse, att i första linjen stående trupper äro så starka, ~1tl 
de, stödda på försvarsanläggningarna, kunna uthärda tills fur 
stärkning kan framföras. Dessa i främsta linjen slåen1k 
Lrupper utgöras av utvalt folk, då uneler de första stricler,1n 
undcrbefälhavarnas, ja, de enskilda männens förm åga ~~" 
självverksamhet, kan vara av utslagsgivande betydelse. Om 
en landstigning lyckas eller misslyckas avgöres i allmänhel 
under de första timmarna allt eftersom försvararen lyckas att 
genast kasta moständaren i havet eller elen anfallande med 
arlillerisliskt stöd från fartygen till en början förmår lutila 
sig i ett brohuvud. Det förstnämnda lyckades under sln-
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derna om Dardancllcrna Lurkarna på Llcn asiatiska sidan det 
senare engelsmännen på elen euror)ciska 1\•Iecl , ,a1· · t" ' •• • •• • " G J c 'lll1Ille, 
s?m ~n val forberedd angripare förmår hålla sig kvar på den 
f1enthga kusten, växer för försvararen svårigheten att driva 
J~onom ut ur hro_I~nvudet. Ty även nattetid är skeppsartille
net, som med hJalp av str ålkastare är lika användbart som 
p~. dagen, l_ma~past möjligt all tysta medelst det i land upp-
stallcia arllllene.t. I Hinaden 'ir ir1crer1 ·tt"ll[)l) ] ~ < ::. . vuxen ccnna 
t~·.um:ld, som icke ställer några särskilda krav på ske psbes~:tn.~ng.~rn~ och därför vid behov kan givas lång varak~ighet. 
Darfor ar for den törsvarande de första timmarnas strid av
görande. Resultatet beror huvudsakligen på atl order- och 
rapportväsendet funktionerar väl ävensom på en ändamål _ 
enlig fördelning av till förfogande slående artillerisliska oc~1 
infanterisliska försvarsmedel. 

Viktigt för försvararen är vidare att hava klara och en
hetliga be~'älsförhållandcn för alla de stridsmedel, personella 
~c~ n~atenell~: som äro avsedda att möta en landstigning eller 
l ovngt. att. forsvara kusten. Det är därvid utan betydelse, 
om de bilhora armen eller marinen. Intet är sämre och alst
rar lättare slitningar och svårigheter på detta område än 
oklara bcf~i Isförhållanden. En absolut klarhet i organisa tio·· 
nen och sammanföwndet au befäl i en hand är oeftergivligt. 
~ndantagna häri från få endast de sjöstridskrafter vara som 
lampa sig för atl kämpa på öppna haYct och även göra :letla. 
E,~1dast de .. måste hava sin fulla handlingsfrihet enligt sin 
hogslc bcta~havarcs bedömande. D~iremol måste alla fa rlyg, 
som av nagon anledning äro lmndna vid hamnarna eller 
~~~1sten, och vilkas uppgift därför blolt faller inom det lokala 
fm·svaret, underställas den befälhavare i land, som har till 
uppgift atl Lrygga kusten. UppdeJandet a\' kusten i försvars
områden med möjligaste handlingsfrihel för dessas befälha
;ar~ ~ir ändamålsenligt och inskränker högste befälhavarens 
atgarder till allmi.inna sådana. l högste befälhavarens stab 
Inåslc försYarets alla grenar, knslartillcri, sjöstridskrafter 
Undcrräll elscväscnde, hmlltrupper vara för c>lrädda av specia~ 
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lister, vilka skola svara för de olika stridsmedlens ändamåls

enliga användning och draga försorg om dem. Inskränkan

det av order- och rapportväsendet till elt minimum skall hitn

synslöst eftersträvas, då eljest enligt vad erfarenhelerna visa 

en landstigning lätt kan utlösas i ett oerhört överbelasta nde 

av gn ist- och telefontrafiken till men för verkligt vildiga m ed 

dela nden. 
För en anfallande, som heslutat en landstigning, är vald 

av la ndstigningsplats grundläggande och erbjuder därför d('n 

största svårigheten. Är landstigningsplatsen väl vald, har 

därigenom i de fl esta fall också skapats förutsättningen fiir 

hela företagets lyckliga genomförande. Valet konnner i all 

mänhet att utgöra en kompromiss mellan olika önskningar 

och fordringar. Först har flottan orde t, då en del platser til l 

följd av navigeringssvårigheter, det må vara bristande vall en 

djup eller för en landstigning olämpliga strandförhållandcn, 

icke kunna komma Ifråga. Det måste alltid gälla en mol hn

vudvindriktningen skyddad kuststräcka, i allm~tnhet ·väl en 

huld, då pålandsvind med åtföljand e sjögång även vid ch·n 

flackaste kust omintetgör en landstigning. Den för utskepp

ningen erforderliga båtmaterielen skull e nämligen på korl li d 

vid landningen skadas så svårt, alt elen fortsatta utskeppnin

gen ~iventyrades. Eller också slutlie transportfartygen r ulla 

så svårt, atl urlastningen, framför alll av artilleriet och 

hästarna, slwlle hart när omöjliggöras. Av sådana grund

helingetser beror emellertid en landstignigns lyckliga utga11g. 

På så sätt bliva endast etl fåtal platser övriga att välj a pa. 

vi l h1s liimplighet eliirerter måste prövas ur landstrategisk 

synpunkt. I a llmänhet konuner det därför alllid blot t ~d t 

röra sig om en eller två platser, vilka ur sjö- och lantmiliiii r 

synpunkt fylla huvudfordringarna. Vad som därefter bli r a" 

s törsla vikt är den i god tid utförda rekognosceringen av dessn 

platser för tillverlming av goda kartor och för vinnand e a Y 

möjligast noggranna överblick av strandbilrlningen, event u<·lla 

försvarsanordningar och lipplandels beskafl'enhet. Den na Il'

kognosceri ng vcrkslälles biist genom fl i ti gt anviindan (h ;tY 
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med fotografiapparater försedda flygplan. Så ordnade den 

tyska flottledningen rekognosceringen av de baltiska öarna 
' 

innan anfallet mot dem igångsattes. Flyplanen fotografera 

därvid hela elen ifrågavarande kuststräckan, var av en full

ständig flygkarta kan hopsättas. Vidtages en sådan åtgärd i 

sista ögonblicket väcker den fiend ens uppmärksamhet, varför 

det är nöclv~indigt anti ngen att lå ta flygspaningen pågå under 

lång tid eller , om detta icke är möjligt, på så många ställen 

av ku sten och uppland et, att den icke allt för tydligt röjer 

ändamålet med densamma .. Bearbetningen av detta materiel, 

dess användning till speciall<artor och för undervisning av 

a ll a vid landstigningen på något sätt m edverkande såsom land

stigningstrupperna, fartygsbefälet, luftstridskrafterna, be

gynna därefter för att giva a lla deltagarna i företaget möj

ligast grundliga kännedom om förhållandena på elen främ

mande kusten. Förstoringar av dessa bilder och kinemato

grafisl<a förevis n ingar för manskapet hava visat sig mycket 

lämpliga och intresseväckande. De över Taggabukten och 

Zer e l på ösel på sin tid med stöd av flygfotografier förfär

digade kartorna möjliggjorde en i minsta detalj gående kän

n edom om terrängen, varpå operationsordern kunde grundas. 

De visade äYen tydligt de befintliga befästningsanläggnin

garna, då ryssarna mot flygspaning påtagligen ej vidtagit 

någon masl<ering. 

Ett lämpligt val au lidpunkt för landsligningen ~ir nästa 

föru lsättning för framgång. För elen anfallande är överrask

ningsmomentet av mycket st.or betydelse. Därest försvararen, 

om ock blott ungefär, känner lid och plats för landstigningen, 

kan han träffa sina förberedelser , vilka i samband m ed de 

naturliga förd elar försvaret alltid äger m ed största sanno

likhet sälta försvararen i stånd a tt ominte tgöra angriparens 

landsligningsförsök . l\1an måste alltid h ålla fast vid atl för

svararen rör sig i egen lerräng med för h onom kända styrkor 

och m ed ett bestämt mål, avståendet av landstigningsförs(iket , 

Vilket. u lan vidare blir r ä tlesnörel även för yart och ct.t av för

svararens olika förband . Angriparen rliircmot gör sin stöt i 

( . 
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det ovissa, yct a ldrig vad som i nästa minut väntar honon1 

och kan därför knappast på förhand vidtaga n ågra dispos itio

ner och ännu mindre giva sina förband, m ed vilka han snar t 

är ulan förbindelse, n ågo n som h clsl anvisning. Han kan en

dast då utjämna alla dessa nackdelar, om det lyck as honolll 

att för försvararen h emlighålla såväl tidpunkten som platsen 

för förc laget. Del är därför lämpl igt att samtidigt uppträda 

med farlyg utanför olika delar av kuslen och all på flt-1·a 

ställen vidtaga a lla förber edelser för landsligning. Del ~w g<i 

rancle slaget skall däremot fall a enelast på ett ställe, men 

vilket stiille detta är, bör i det längs ta döljas. Blott på så siil t 

kunna försvar arens förberedelser oroas, vilket är den anfallan

des bästa hjälp. 
Dc s törsta fa rorna vid landstigning ligga, bortselt fran 

elen r ent sjömilitära delen, d. v. s. landstigningskårens trans

port över havet, varpå här ej skall ingås, i truppernas ut 

skeppning på den fientliga kusten. Vad landstigningskårens 

överförande be trä!Tar, sl<all här enelast anföras den ur sjö

militär synpunkt ifråga om landsUgningsföretag grundläggan

de satsen, att Holtledningen enelast då k an ansvar a för trans

portens säkra utförande, när {lottan besitter oinskränkt herra

välde över ifrågavarande hav eller känner sig stark nog all 

tillkämpa sig det. 
Truppernas snabba utskeppning är i första hand he roen

de av väderleksförhållandena. Vilket hinder en endast svag 

vind med ringa sjögång i själva verket ~ir för de lätta med 

manskap tätt packade bålarna blir ofta ej tillräckligt heal,La l. 

Man måste under sådana förhållanden redan efter några tun

mar räkna med en väsentlig minskning av lransporlmaterielen 

på grund av skadade båtar. Därigenom kan, om man ej sill· j t 

för erforderlig rcservmateriel, uppslå betydande förseningar, 

ja, hela företagel äventyras. Dessutom. visar erfarenheten, a lt 

tillsynes obetydliga mnständigheler kunna spela en viktig roll: 

Det landsatta infanteriels senare användbarhet inskränkes 1 

hög grad, om del vid landstigningen nödgas yada, om orJ·stl 

blott några mclcr, ty saltvatten och sanc1 i stövlarn a inskritnka 

avsevärt marsch[örmågan, ja, kan ren av helt och hållet it\·en-
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tyra den. De t är därför nödvändigt an tingen a tt lå la bålar

na komm a så nära stranden, att trupperna k omm a torrskodda 

i land eller ock a tt från hålarna utlägga landgångar eller 0111 

så erfordras slå spångar till stranden. Pontoner med ncd

fällhm·a bord, över vilka trupper och materiel vid lämpliga 

strandförhållanden kunna komma lorra i land, hava visat sig 

praktiska. 

Störes nu utskeppningen genom fientlig a rtilleri- eller 

handgevärselcl, kan man lält föreställa sig, huru alla de rent 

naturliga svårigh elerna i hög grad ökas. Är därför skepps

artilleriet icke i stånd att h ålla fi enden n er e, åtminstone till 

dess de för s la trupperna hunnit sätta sig fast i land , så k an 

man, däres t försvarar en ~ir en ergisk, knappast räkna med att 

landstigningen skall lyckas. Det ställer oerhörda krav på dc 

utsli:.eppadc truppernas moraliska kraft, då ju dessa under den 

låt vara korta fientliga beskjutningen måste förhålla sig 

overksamma i båtarna. Det är emellertid för fartygen svår l 

att uppnå en utslagsgivande, ja, blolt någor lunda tillfreds

ställande verkan mot dc fientliga ställningarna i land. Först 

och främst ä ro dessa nämligen SYåra alt upptäclw från far

tygen , vi lken svårighet avsev~ii·t ökas genom det ofta vid mor

gongryningen över kuslen stående diset eller dimman. Far

lygen kunna också nödgas intaga en i förhå llande Lill solen 

oförmånlig s lällnin g, vi lket kan medföra stor a olägenheter. 

I fråga om farlygens ammu nitionsutrus lning bör näm

nas, att gran atkar lceller och gasgranater, som i allmänhel 

icke finnas ombord, vid landstigningsförelag kunna b liva er

forderliga. Särskilt svårt är det även att från fat-Lygen ut·· 

föra de för artillerie ldens ledning erforderliga obsen-alionerna. 

Ja, det är såsom erfarenheten visat knappast möjligt alt leda 

artillerield en utan flygobscrvationer. Också visade det sig 

vid beskjutningen av öselbatterierna vid Taggabukten och 

Zer el, atl dc materiella skador, som skeppsartilleriel förmår 

åstadkomma mot befästningar, äro försvinn ande små, ett för

hållande som bekräftade de redan från Darclanellerna i. cletla 

hänseende hämtade er farenheterna . Så mycket större är där-
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emot den moraliska verkan på befästningarnas bemanning, 

därest elden från skeppsartilleriet ligger väL 
Av u tomordentlig betydelse för eldledningen är en snahh 

och säker förbindelse m ellan de landsatta trupperna oeh 

fartygen. Eljest är det, såsom d e t vid olika tillfällen Ylsat 

sig, alldeles omöjligt att leda fartygselden, d å man sväYar i 

fullständig olmnnighe t om de egna truppernas ställninga r 

och följaktligen kan utsättas för de obehagligaste mi sstag. 

ömsesidi gt utbyte av förbind elseofficerare - sjöo!Ticerarc ti ll 

lands tigningstrupperna och a nneolTicerare till fartygen - - fiir 

att erhålla pålitliga r a ppor ter, vidare utbyte av signal perso

nal, ti lldelande till landstigningstrupperna av små, rlytlhnra 

crnislstationer och bestämmanrlc av ett fåtal korta m en tyd
" liga signaler är ändam ålsenligt. Från avståndssignalering oeh 

över huvud taget optisk signalering måste avrådas, då den 

lätl blir utsatt för förväxling eller efter apning. Yllcrsl nog

grann reglering av gni sttrafiken fartygen sin semell an, ml'l 

lan fartygen och la nd s tigningstrupperna, för spanings- oeh 

artill erieldledningsflygpla n en o. s. v. är nödvändig. Un dl'r

r ättelse- och rapportväsendet m åst e tillmäta s den s lörsta be

lydelse. Denna detalj måste på förhand vara i sina minsta 

enskildheter bestämd. 
Det bör genom föreslående k ort a, endast dc Yikt ig<Jstl' 

förhållandena berörande framställning, få anses ådagalag t, in 

för vilken svår uppgift såväl den anfalland e som den fiir 

svarande är ställd, då det gäller landstingsföretag i stiirrc 

omfattning. Det är ej för mycket sagt, om man heleel,na r 

dylika företag, i vilka arme och marin gemensamt dcl t-tga , 

såsom de svåraste militära operationer. Genom stucliu lll aY 

den yngsta krigshistori en skall väl i detta hänseende mycl'el 
stå att vinna, men tro ts delta skall verkligheten alltid stiill a 

såv~il angripare som försvarare inför nya uppgifter. Dessa 
kunna endast lösas av ledare, som våga taga ansvar, vilkilS 

valspråk är "Erst wägen dann wagen" och till vilkas fiirfo

gande stå trupper, vilka fylla de högst ställda fordrin gar 

Rudolph Firlc 
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Arsberättelse i artilleri och handvapen 
för år 1920. 

Avgiven vid Kungl. Örlogsmannasällskapets sammanträde 
den l :2 januari J 921 a v ledamoten E. Lindberg. 

(Forts . fr. sid. 158, häft. 3.) 

b) Svå rt landarlilleri . 

Under världskrigel f ingo svåra kanoner och haubitser för

utom vid an fallsförelag god anvä ndning även vid försvarels ut

övande inom ställningskrige t. Därvid utgjorde ifrågavarande 

pj äser ön skvärt krafttill skott till övrigt arti lleri och tilldelades 

ej blott sådan a uppifter, för vi iluts lösande deras särskilda över

lägsenhet måste tagas i anspråk, utan användes järnväl såsom 

förstärkningspjäser vid spä rreld, när för h å llandena så krävde. 

Uneler gynnsamma omstä ndi ghete r kunna nämligen avsevärda 

områden spärras med nedslagseld från svåra pjäser. Exempel

vis uppgives för österrikiska 38 och 42 cm. haubitserna del av 

sprängstycken från granat verksaml bcstn1kna området vara 

omkr ing 150 m . i längd och 150 m. i breeld för elen förs tn ämnda 

samt omkring 180 m . i längd och lRO m . i breeld för den senare 

pjäsen; 50 % -iga längelspridningen för denna 42 cm. h aubits 

lärer hava uppgått till endast 22 m. på 8,000 m. avs tånd. 

Betr~ill"ande den nu omn~imnda 38 cm. haubitsen, som yar 

försedd med kilmekanism, l<an anföras : 

p = 750 kg. ; 
Vo = 470 m /sele för största L = 17 kg. ; samt 

slörsta skoltvidd = 15,000 m . 
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. Eldrör och Jave llage v~igde sammanlagt 40 ton och til lhö

rande bäddning 43 ton. Vid transport fördes eldrör och lavc u 

var fö r sig på särskild vagn, dragen av en motorvagn (med he n

sinmotor om 165 hkr.). Bäddningen transporterades pa lvå 

vagnar. l\Iotorvagncn var ~iven försedel med generator, Yatil'rå.n 

ström vid behov uttogs till befintlig motor å transporl\ ·agnarna. 

Härigenom kunde vid avbröstat system en transporlvagn ma

növreras oberoende av tillhörande motorvagn. Fordon en ku nde 

apleras för såviil landsvägs- som järnvägstransport ; vid jii rn

vbigstransport användes molorvagnens egen drivkraft eller ock 

särskilt lokomotiv. Bäddningen förlades så vitt möjligt till griiwl 

eller spr~ingd urtagning i marken utan underlag av be long el ler 

timmer. För pjäsens uppställande och klargörande li ll sk jut

ning erfordrades en tid av 12 timmar, för dess aptering li ll Irans

port från eldställning endast 4 timmar. 

Även den österrikiska 42 cm. haubitsen ( kilm eka nism) 

var konstruerad för d elad transport enligt samma grunder som 

för 38 cm. pjäsen. Bäddningen motsvarade den ovan omniimn

da; lavetten rörde sig medelst kullager på unelerlagets glidbana. 

P uppgives = 1,000 kg. och största skottvidelen = 15,000 m. 

Den svåraste pjäs som biltills framställts torde h ava varit 

en fransk 52 cm. kanon, som dock ej lärer hunnit prövas under 

världskriget. För densamma uppgives P = 1,400 kg. med 

sprängladdningen uppgåend e till omkring 300 (?) kg. Pjiisen 

Hirer h ava varit apterad på ell järnvägslavettage om lvå hoggie

vagnar, vardera försedda med (j axlar ; möjligen använde" sam

ma Javellagekonstruk l i on som för den fra n ska 34 cm . k vars 

vikt var G5,, ton , P = 550 kg. och maximiskoltvidd = 32,000 m. 
Beträffande Tysklands under krigel använda 42 cm. h w bits 

( P = 820 kg.) har från tyskt håll numera m edgivits, att dess 

förmåga a lt genombryta belongskydcl blivit mycket överdriven. 

Sålunda lärer på 14,500 m. granatens inträngning i ell Yiil för-
'I'ill 

ankrat massivt betongblock ej överstigit omkring l,. 111. 

följ d av denna j ~im förelsevi s ringa inträngning går jiimviil vid 

d enna svåra proj ektilmycken energi från den delonerande sJ,rii ng

laddningen förlorad vid krevaden. Huruvida med ifdgavma ndc 

- 407-

pj äs även sö.nderskakning av helaugskydd (genom projektilens 

9nsl.agseJ~ergi och gastrycket [rån krevaden) kan påräknas efter 

jntrangnmgen, beror för u lom av betongskyddets t j ocklek och 

samm~nsättning give tvis iiven av spännvidelen vid helongkon

struktwnen. Inträngningen i vanl ig jord uppgives för 42 cm. 

granaten under gynnsamma förhållanden hava varit omkring 

14 m . 

Svårl artill eri, med uppgift alt beskjula p å många mils av

stånd belägna mål , m åste konstrueras enligt alldeles särskilda 

principer. De på tysk sida använda s. k. 12 mils kanonerna för 

bombarderingen av Paris uneler år 1918 erbjuda e tt intressant 

exempel på rlylikt artilleri. 

Dessa pjäser, enligt uppgift till antalet sju, utgjordes av 

urborrade 38 cm., 45 kaliber långa, marinkanoner försedda med 

21 cm. tub. Tuben sträckte sig 12,, m. utanför det omgivande 

17,, m . lå nga eldröret; den sålunda överskjutande tuben försågs 

.med band, som fäsles lill den urborrade pjäsen. I förlängningen 

av det sålunda sammansatta 30 m. långa eldröret, rälilat med 

likformiga räfl'lor, anbringades ett () m. långt orä!Ilat eldrör 

vilket fästes med trådlindningar och band. Kalibern i de~ 
o~·äfflad e delen utgjorde 21 cm. med tillägg av lvå gånger räiTcl

dJupet i den räfflade delen. Denna förlängning av eldröret lärer 

hava betingats av nödvändigheten alt utlaga mesta möjliga dri

van~e : 'e rkan av krullaeldningen och bidrog jämväl atl slyra 

proJektilen. Krutkammarens längd var 2,, m. 

21 cm. tuben var tillverkad ~w så tjockt gods, att densam

ma efter loppels förslitning medgav urborrnincr till 24 cm. och 

d~refter möjligen till 2(j cm. kaliber. 38 cm. k:nonens baklacld

n~ngsmekanism användes även för elen ändrade kanonen. Eld

roret vilade i etl vagglavettage m ed motviktsystem, och rekylen 

l~~ptogs av tvenne r ekylcylindrar. Kanon med lavettage fram-
ford ' ·.. . ·· 

.. es pa Jarnvagsvagnar lill pjäsplatsen, som var försedd med 

Vandskiva på kullager, till vilken pjäsen nedsänktes och försäk

rades. Slörsta elev a l i on uppgives till 55 o . P j ä sen ansägs för

brukad efter 50 skott. 
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Till eldrörsmateriel måste, på grund av luu lgasens höga 

temperatur och tryck, uttagas särskilt kvalitetsstål bestående av 

chrom-, nickel- och vanadiums tå l. Genom att begagna ett mindre 

livligt krut hade man kunnat erhå lla lägre maximitryck, vilket 

dock i sin ordning skulle hava medfört olägenhe ten av ett än 

Eingre eldrör. Härigenom skulle även faran för urbränningar 

hava ökats, då de omkring 3,000 ° h eta gaserna under all tför 

lång tid fått in verka p å loppet. 
För bombarderingen av Paris användes en elevation av om

kring 50 °, som gav en störs ta banhöjd av omkring 32 k m. ~led 
elevationen 50 o nådde projektilen hastigare de övers la h m na 

luCtlagren än vid 45 o elevation. Till följd av den däri genom fö r

minskade inverkan av luftmotståndet erhölls med ovan niimnda 

50 o elevation pjäsens maximiskottvidd 128 lon . 

Nedanstående tabell å skådliggör huru Iufttrycl<. et avtager 

med ökade stighöj der: 

l l l l l l l l l j so 
l 

Höjd i km. o 5 10 12 20 30 40 60 140 

l Barometerstånd 
i mm . ............ 760 403 198 146 41 8,6 l ,s O,o9 0.01' 0 ,009 

Vikt i gram ... 1,250 733 414 319 106 2± 4 0,2 O,o:, l -
Projektilen till den lå ngskjutande k anonen utgjordes av 

granal av specialstål, försedd med hätta ; dess totallän gd_ var 

4 ]·al 0 oivradi cn upJY'ives ti ll omkring 7 kal. samt godst.J ock-
,_ \.. . , b o ')~"' 

lei<.cn till omkring 45 mm. i projektilens bollen och omhing ,.D 

mm. i livet. Granaten var försedd med två koppargönll; ·· och 

t. f"' h d SS'l (~örd-mcd en räfflad styrningsvalk . rmn or var oc en av c • · 
Iarna hade hnYliLlsakligcn tätande uppgifl; den baln·e var :31 111111

• 

f' .. 2- l l R .. t"f l d . )C L va•· Ol11l"L'l. 11" •J unn. och den ramre u mm. lrcc. a e JUl · • '- b ~ • 

och breelden å bommarna omkring 3 mm. Vid ladelandel tnpas-
. ' l i' .. .. 'I'l d t · 1 "'S" all·, 1. el el 6trlade sades pro.] el{ t1 ens · ram re rat a e s yrn11 g ' .... • 

lor)pct. Sprängladdningen i projektilen var delad i t_vå <h hr aY 

l l 1 kg.; 
en tvärvägg, försedd med kanaler, och vägc e om umg ;;r da 
den utgjordes sannolikt av trotyl eller att döma av dess o< 
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sprängverkan av det skoltsäkra trinitroa nisol. Två brandrör 

användes i granaten, nämligen ett nedslagsrör i dess botlen och 

ett tidrör i mellanväggen. Det uppgives, att alla proj e ktiler, som 

nådde Paris, kreverade. 
Proj ektilvikten var sannolild 108 kg. och utgångshastighe ten 

1,400- 1,600 m / sek. Laddningens vikt antages hava varit om

krin g 100 l<g. progressivkrut; enligt en annan uppgift s kallladd

ningsvikten hava uppgått till 145 kg. Pmax. nå dcl e 4,200 

kg./ cm .' . 

c) Granatkastare. · 

Under världskriget anvä ndes granatkastarna (minkaslarna) 

ursprungligen vid strider om bcfästade ställning för avgivande 

av kasteld mot mål på korta avstånd framför egna skyttegravar. 

Vanliga haubitser visade sig ej lämpliga för dessa nya uppgifter 

på grund av pjäsernas tyngd och deras alltför stora skottvidd. 

Sedermera har granatkastartypen utvecklats därhän, att den 

numera kan sägas vara ägnad att i vissa fall till och med ersätta 

ar tilleri e t. Sålunda m ås te granatkastarna i starkt kuperad l er

räng m ången gång användes i stä llet för artilleri, och detta torde 

vä l även bliva fallet inom sådana framskjutna d elar av kust

fästningar (öar, uddar och and r a terrängområden), d~ir försvars

artilleriet ej tilläventyrs hinner i tid träda i verksamhet för av

slående av landstigningar. Under alla omständighe ter utgöra 

granatkastarna ett synnerligen värdefullt komplem ent till land
artill eriet. 

Tyskland synes hava varil den enda stormakt, som redan 

före världskriget utexperimen terat och utvecklat det be tyd else

full a granatkastarartilleriet I detta land hade man redan före 

rysk-japanska kriget insett behovet av en särskild kastpjäs för 

töjande av viig genom hinderlinjer för stormande trupper. 1\Ian 

ansåg f; i g nämligen ej vå ga med säkerhet räkna mer l så riklig 

lillgång på sprängningsprojektiler för det svåra artillcrie l att 

detta bleve i stånd alt i ställningskriget grund ligt förslöra hinder 

Och bereda erforderliga genomgångar i desamma. Erfar enh e-
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tcrna från Port Arthur bestyrkte sedermera åsikterna, alt fie n
dens spärrhinder före stormning ej kunde nog omsorgsfullt fö r
slöras; genom tillkomsten av kulsprutorna måste man nämligen 
i annat fall vara beredd på stora ofler vid försök att med spriing
ning i slormningsögonl>licket förstöra fiendens h indcrlinj er. Det 
blev sålunda nödvändigt att framställa ett vapen med korl por lc, 
varmed sprängprojektiler k unde kastas från den anfall andes 
stormställning. Att därvid använda en kastmaskin med f.iiider
kraft lät sig ej göra eftersom vikten av den kastade projektilen 
måste göras stor; dessutom var det nödvändigt alt med kas t

p j ä sen erhålla Lillfrcdsställande träfförmåga. 
Man uppställde till en början fordran på en spränglad d

ningsvikt om 50 kg. hos projektilen; granatkastaren borde vi

dare med krut som drivmedel giva obetydlig spridning vid kas t
ning på 200- 300 m. Ovannämnda vikt på sprängladdningen 
hade framgått såsom lämplig vid sprängningsförsök mol h inder

linjer. 
För alt granatkastaren skulle kunna transporteras till storm-

ställningens närhet av trupp måste den hava låg vikt och vara 
söndertagbar i delar, vilka ej fingo väga mera än omkring 200 
kg.; bäddning borde hälst undvaras och pjäsen kunna lwsl igt 

sammansättas och uppställas. 
Den först konstruerade tyska granatkastaren, Bom doek ej 

tillfredsställande uppfyllde de uppställda fordringarna , synes 
hava varit en tung slätborrad mörsartyp av stelt system (block
lavettage). För alt uppnå tillfredsställande träffärmåga samt 
för att förhindra aU projektilen slog över i banan gjordes hranat
kastarcn sedermera räfl'lad och försågs med eldrörsrekyL 

Rekylanordningen betingades även av nödvändigheten att 
stabilisera pjäsen och hindra densamma att kastas över iinda 
vid skottlossningen. Vid en projektilvikt av 100 kg. blev näm
ligen rekylarbetet så betydande, att granatkastaren, däre st stelt 

system skulle bibehållas, måste förses med tungt underlag och 

bäddning för att kunna upptaga rekylen. 
Fordran på ringa vikt och möjligast låga eldhöjd hos p.iiiscn 

gjorde det nödyändigt alt inrätta granalkastaren för mynnings-
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laddning. För att underlätta projektilernas styrning försågas 
desamma med styrningsringar m ed lister , vilka vid laddandet 
inpassades i räfflorna. Särsl<ilt Ncgl-krut, bladformigt, tillver
kades, givande jämna utgångshastigheter. Moderna siktinrätt
ningar samt riktanordningar infördes jämväl vid granatkastar
materielen. 

Kalibern ökades till 25 cm. Ifrågavarande granatkastartyp 
anskatTades redan år 1910. 

För att tillgodose behovet av granatkastare för försvaret an
togs 1913 en flyttbar granatkastare med största skottvidd av 
750 m. och med en sprängladdningsvikt av 17 kg. Denna typ 
fram ställdes för att i försvarsställningar bekämpa fi endens min
kastare samt för a tt i vissa fall vid närstrid möjliggöra för för
svararen a tt i avsaknad av erforderligt artilleri, beskjuta ä~ 
gynnsamma m ål, som erbjödo sig i skyttegravskriget. 

Omedelbart före krigsutbrottet konstruerades slutligen en 
7,, cm. lätt granatkastare med skottvidder mellan 1(\0 och 
.. ,050 m. Den visade sig sedermera sätta infanteriet i stånd 
att i nödfall och i vissa taktiska lägen undvara stödet av fält
artilleri ; ursprungligen var den avsedd att användas mot kul
spruteauläggningar och skyttegravsarbeten. 

Utmärkande för granatkastarna är den ringa utgångshastig
het, som uttages av dessa pjäser givande mycket krökta banor 
även på korta skjutavstånd. Tung projektil, rymmande stor 
sprängladdning (i vissa fall ända till halva pro j ektilvikten), kan 
användas utan alt pjäsens vikt därför behöver bliva alltför stor. 

Tunga granatkastare hava en kaliber av 20- 25 cm. med 
P = 100 kg.; pjäsvikten uppgår till 750-2,000 kg. och skott
vidderna till 450-2,000 m.; eldhastigheten kan beräknas till 1 
skott varannan minut. I Österrike voro under världskriget i 
bruk svåra minkastare med kastvidd av ända till 4,000 m. 

De medeliunga äro av 12- 17 cm. kaliber med P = 50 kg. 
och pjäsvikten omkring liOO kg.; skottvidden kan varieras mel
lan 300 och 1,200 m. 

Lätta granatkastare hava G- 1 O cm. kaliher och P omkring 

Tidslcrift i Sj öväsendet. 29 
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5 kg.; p jäsvikten uppgår till omkring 200 l<g. och sko tlYidden 
ända till 1,400- 1,600 m. 

Dc stora sprängladdningarna göra granatkastarnas projek
tiler synnerligen verknings full a; dc överträtTa så lunda i minYcr
kan artillcriprojel< tilcr av m otsvarande kalibrar. Deras lu fl
trcksvcrkan utövar stort moraliskt intryck på och ned bryter 
levande mål. I stenbunden terrän g bliver verkan mot le\ ande 
mål i hög grad förstärkt genom stcnsplitler. Granatkastarna 
lämpa sig därför i a llmänhet även för auuärjningseld . 

En projektil från tung granatkastare h ar stor förin lclseför 
måga; den genomslår 4- 6 m. jorcltäckningar, kan i taggtråds
hinder beräknas röja en yta m ed omkring 10 m. diamet er och 
bestryker vid krevad ovan jord verksamt ett onuåde av iinda 
till 200 m. Medeltunga granater hava god verkan mot om kring 
2 m. jordtäckningar. 

Vill man använda granatkastare för avgiva nde av spärre ld, 
måste deras största skottvidder tagas i ·anspråk, därest spii rr
elden skall kunna läggas över ej a lltför begränsat bestryknings
område . Vid tunga granatkastare nödgas man nog därvid r iikna 
med ett behov av 2 pjäser för varje 200 m. av målfr ou lcn. 
Kunna gran atkastarna uppstä llas på kort avstånd från egna 
främsta linj er, bör jämväl flankerande eld i någon m ån ku nna 
pårälmas med desamma. Dock gäller det att diirvid ej fra m
skjula pjäserna längre, än att dc äro undandragna infanteristri
dens böljande fram och åter omkring egen försvarsshilln ing. 

Av vikt är alt god 1naskcring är anordnad vid eldstiillnin
gm·na, enär mynningsflamman samt projektilen, som är s~ 11 lig 
i sin bana, verkar i hög grad röjande; medgiver terränge ns be
skaffenhet granatkastarnas placerande i nedgrävda pjäsp latscr, 
är d elta fördelaktigt även med hänsyn till skydd mot luftspaning. 
För alt undvika att granatkastarnas eldgivning röjes, siirskilt 
vid inskjutningen, kan man låta den utföras samtidigt m ed elden 
från avde lade artilleribatterier. stundom kan det vara lämp ligt 
att för a tt dölja granatkastarnas uppshillningsplatser låt a de~n 
träda i verksamhel enelast und er skyeld av rökslöjor, nalleltd 

eller under skymning. 

-413 -

Man har beräknat ammuniti onsförbrukningen mot skyttc
värn med tillhörande s kyddsrum oc h framförli ggande hinder
linj e : för tung granatkastare till 2,, skott per löpmeter av målet 
och för medeltung grana lkastare till 6,,, skott per löpmeter; där
vid bör 50 % förstöring av m ålet kunna u ppnås. För mötande 
av stormningsföretag i s tällningskri get anses en ammunitions
tillgång av åtmins tone 30 skott böra finnas till hands för varje 
tung gra natk astare och 60 slwtt för varje lätl sådan pjäs. 

Granatkastarnas a mmunitionsersättnin g är förenad med 
svå ri gheter, då dels de lta slags pj ~i ser kräva riklig tillgång på 
ammuni tion och d els deras placering ofta är lå ngt framskjuten 
mot fi enden. Från värld skriget finnas dock exempel på vä l 
underhållen amm unitia nstillförsel med kärror och smärre for
don , dragn a av m anskap. 

Under välrdskriget kommo gasproj ektiler till användning 
även för granatkastar na; ovedersägligen måste införandet av 
dylik amm unition innebära en förstärkning av eldverkan vid 
granatkastarartillerict, i vars projektiler kunna inrymmas av
sevärt större mängder gasalstrande vätska ä n i vanliga artillcri
proj ektiler. 

Granatkastarmaterielen låter sig framställas på jämförelse
vis kor t tid och, på gr und av dess prisbillighct, i avsevärd om
fattning, till skillnad frå n artillcrimatericlen, vars ersättande 
är omständligt och förenat med stora kostnader. 

För jämförelse meddelas här nedan några uppgifter om 
tyska, franska och sven ska granatkastare: 
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et- CDCD p. (fq ~ et- ~ CD CD CD CD 

Med rälfelstyrning Med vingstyrning 

Pjä~vikt, kg . 1
) 150 560 388 600 8622) 1,4902) - 1~0 .. . 

Projektilvikt, kg .... 4,7 48 5,3 18 81 195 100 1:2,3 23,5) 

Vikt av spräng-
laddning O,G 10 ..... .... 0,8 5,3 42 93 - 1,2 ( 1,5) 

Antal laddningar .. . 4 5 3 2 2 2 - 4 2) 

Största skottvidd, m . 1,300 900 1,700 1,900 2,150 2,800 1,800 1050 (650) 

Eldhastighet 
. 20-30 1-2 4 3 1-6 1-6 - 1- r, skott min . .. . .. . .. 

' ) Eldbredd. 2) Vikt utan bäddning. 

Anm. Enligt tyska uppgifter har man vid skjutförsiik 
Sverige med 6 cm. granatkastare M/ 18 och med P = 23,, kg. 
på 650 m. avstånd lyckats förlägga samtliga träffar inom en y ta 

av 5 X 15 m. 

De lätta minkastarna i Tyskland voro våren 1918 ti lldrlade 
minkastarkompanier av följande materielorganisation: 

6 lätta minkastai·e med lavett för flackeld, 
6 enspända ammunitionskärror (vardera rymmande 44 

skott), 
l 80 3 tvåspända ammunilionsvagnar ( varel era rymmanc l 

skott jämte utrustning ) , samt 
12 hästar. 
Vid marsch kopplades minkastarna till ammunitionskärror

na; ammunitionsvagnarna bildade tillsammans ammunitions-

kolonn. . .. . . .. , ·'tk
Engelska armen hade uneler varlclsluJget anvant hm ud s, 

li eren m ed tunna eldrör förs eelda granatkastare, vilka enela st t,ti de 
o l d .1. C Il en låga gaslryck. Numera synes man i Eng an VI Ja ororl ' 

-415 -

lo·aftig utveckling av granatkastarmaterielen med skottvidder 
upp t ill minst 3,000 m. samt med projektiler rymmande bety
dand e sprängladdning ar och gasalstrande vätska. 

För kustfästningar är det av vikt att erhålla en medeltung 
crranatk astartyp med stor skottvidd. Med tillräckligt antal dy-
" lika pjäser kunna luckorna täckas i artilleriförsvaret å såväl 
]and- som sjöfronten och därigenom bland annat mot landstig
ningar skapas rörliga artillerifronter till. stöd för infanteriet vid 
avslåendet av dylika företag. lVIan måste nämligen nog räkna 
med att landstigningar kunna utföras till och med mitt på sjö-

. fronten av en kustfästning. Enelast kraftig spärreld är därvid 
i stånd att bindra fi enden att u tveclda större styrkor och dyme
delst skapa lägen, vilka kunna bliva ödesdigra och leda till fäst
ningens besittningstagande. Följaktligen måste granatkastare i 
tillräcklig omfattning alltid stå till förfogande för komplettering 
av artilleriförsvarel. 

Vad särskilt angår möjligheterna att inom kustfästningarna 
med artilleri tillbakaslå landsligninagr bör ytterli gare framhål
las, att även om befintliga sjöfrontsbatlerier kunna behärska 
landstigningspunkterna, det dock ej kan anses tillrådligt att upp
offra den mot fartygsmål avsedela ammunitionen för avgivande 
av spärreld mot landsligningsstyrkor. På sin höjd kan dylik 
eld m ed rörlig beslyckning erhålla förstärkning från den fasta 
bestyckningen. 

Den rörliga bestyckningens fåtalighet inom kustfä stning
arna gör det slutligen till en ren nödvändighe l a tt för d essa fäst
ningar avse artilleriförstärkning av granatkastare med stor skolt
videl; enelast härigenom konuner ifrågavarande rörliga artilleri 
att någorlunda räcka lill för den m å ngfald uppgifter, vilka i 
krigstid tillfalla detsamma. 

För den händelse det anses ovisst,huruvida vårt land vicl 
krigstillfälle ä r i stånd att m ed erforderlig snabbhet framställa 
behÖvlig granatkastarmateri el, torde d et vara rådligast att redan 
i fredstid anskaffa så mycket som möjligt av denna materiel 
samt uppsätta de nödvä ndigaste granatka starforma tionerna. 
Granatkaslarförhancl cn för ku s tfästningarna få taga en el ast ohe-
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tydlig slampersonal i anspråk och böra så mycket som mö 1·1i "t . ,., 
bemannas med reserv- och depåpersonaL 

d) Gevärstyp för beskjutning au tanks och f lygstridskrafter. 

Efter omkring 10 års försök hade man i Tyskland före 

världskriget konstruera~ en gevärsprojektil, någorlunda lämpli g 
för beskjutning av stålsköldar. Den genomslog en 3 m m. stä l
sköld på 1,175 m. och en 4 mm. plåt på 700 m. avstånd och ersal le 
en förut befintlig gevärsprojektil (S-Geschoss), som ku nde ge
nombryta 3 mm. plåt på 450 m., 4 mm. plåt på 250 m . och 5 
mm. plåt på 150 m. avstånd. önskemålet var emellert id a lt 
kunna genombryta en 4,, mm. plåt av Krupps specialstal på 

1,500 m. avstånd ; därvid hade ma n beräknat ett vapen av 11 m. 
kaliber med en kul vi Id av 30 gr. Då under världskriget det h lev 
nödvändigt atl anskaffa ett effektivt eldhandvapen mot lanks, 
framställdes i februari 1918 av \V alTenfabrik Mauscr A. (;. ctl 
gevär (T-Gewchr), cnkelladdare, vägande 17 ,, kg., av 13, . mm. 
kaliber och med en längel på loppet av 1,, m. Geväret s totala 
längd var l,, m., patronens 13,, mm. och lutlans (i4 mm. Patro
nen vägde 117 ,, gr., krutladdningen 13 gr. och kulan 52,,, gr. 

Det nya välskjulande geväret besatt betydande förmåga att 

genombryta stålsköldar; sålunda kunde med detsamma genom

slås fölande specialstålplattor på nedan angivna aystnd: 

10 111111 . plål på 2,000 m.; 

18 9(i0 

22 5GO samt 

25 250 

Siklet var ej anordnat fiir större skjutavstånd än 500 m., 
del längsta som ansågs lämpligt för eldgivning med geviiret i 
fråga. l Tyskland heldagade man under Juiget, att dett a vapen 
ej ställts till förfoga nde i lillräckligt antal för avslående m Jlln ~s-
anfall av tanks . 
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Nedanstående tabell jämför S- och T -Geschoss · 

N edsla.g;svinkel Flygtid Shlthast. 
v stånd se k. m jsek. 

s. l 'l'. s. l ~r. s. l T. -500 19' 45" 15' 50" 0,73 O,G7 538 G85 

1000 J 0 4G' JO ' 38' lO" 2,08 1,4± 317 583 

1500 50 20" l o 13' 45" 4,J3 2,37 229 489 

2000 l J o 20 ~)' JO" fi,H± 3,50 171 405 l 
Det synes önskvärt, att nu omhandJade gevärstyp bleve an

skaffad och prövad såväl inom armen som marinen och särskilt 

inom fl ygväsendeL 

Med tydlighet har världskriget framvisat betydelsen för ett 
land s flotta av starkt försvar för dess operationsbaser. Man 
erinre sig, för att taga ett exempel, hurusom amiral J ellicoe 
ända till i februari 1915 ofta nödgades förlägga huvudkraftern~ 
av sin sjöstyrka i skydel på västkusten av Skottland och även 
till Irland under väntan på att försvaret ( spärranordningar med 
flankering av artilleri) av Scapa Flow blev upprättat. Efter kri
get s slut har man i England erkänt, att de nordliga flottbasernas 
fasta försvar vid tiden för krigsu.lJn·ottct var försummat och aU 
dröj småle t med utförandel av de provisoriska försvarsanord
ningarna därsl~ides lwnnat hliva ödesdigert, därest tyskarna be
gagnat sig av svaghetstillståndet på engelsk sida för en framstöt 
mot i frågavarande operationsbaser. 

För ett litet land är det av allra störsla vild alt omsorgen 
om skyddet av flolians stödjepunkter icke försvagas , i synner
het som man ej vågar hoppas på en i främsta rummet hos stor
makterna företagen kraftig, oavbruten och målmedveten ned

s~ttning av dc ruslade sjöstyrkorna och därmed förenad slop
ll1ng av sjökrigsmateriel till sådan omfattning, att förstärkning 
av eget kustförsvar bliver obehövlig. 

Alltjämt gäller det särskilt för oss, att oavlåtligt tillse, att 
kustförsvaret hålles väl och tidsenligt rustat , icke minsl i vad 
angår dess stöd ombord och i land : artilleriet. 
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Meddelande från främmande mariner. 

(Ferts. fr . sid. 37G häft. Ii) 

N. ~I. R., j a n . 1() 1!!21. 

Utvecldi n!J ell inom al'lillcl'i- och t01·ped\'äscndc(. 

~Jcdar!Je ta r en i l1 ä r ~; itcrall c t idning ~Ir . H . B ~·water fli rubcif!•'I ,. 11 

kraflig u t veck! i ng på <lessa L\·ennc om råelen i r ik tn in g cm o t stlitTC kal ilH·at ·. 

Ju stö rre to rp ederna g öras, clcsto svå rl1antc rliga re bli va cl c rmr !lr• J·

Li<l odt s peciellt om!J orcl i U-båta r lJ lit· cler as Lingel s lu tli gen olwk \iln L 

?-rt·. BJ·vvater håller f ör tro li g t a tt nils la s lagsk ep p i F örcnLt '--la

tel'lla ko mm er a t t fä 4G cm. kan on er oc lt a tt .Japan i s å fall k omnwr· a ll 

fö lj a e ft e r . I S torlJriLLani cn tillverkaclcs såcl an a k a n on er oc!J tU1Y iinrlr,; 

seelan undct· kri get och i F rankri ke är en såclan pj äs i a rb ete. 

E n d e l a m e rika nsk a sjlimiliLi:lr a f örra tta re påy rJ;:a att t vå D.\' tir • nyn 

slagkryssam e skola föt· ses m ed 6 s t . !,6 cn1. le i s tä ll e t f ör 8 st. H <'IJL k 

Något beslut i d enna fr åga h ar clock e j fa tta ts . 

Frå n \Vas l1ing t o n m ecldc las cm clle rti cl nu a t t m an ä t· fät'tli ~ mer! 

konstruk ti onsritningarna " Lill en 5Ö cm. k, v ill;:cn ä t· överl ägsen <kil ~Il 

cm. Je, som britti sk a a m iralite tet IJes tä llcle u nd er kei ge t" . 

"Det v ill m . a. o. sy nas som o m m a n ånJ·o g inge m ot gTön• • J;a

li !Jrar oeh må ll ä ncia k a nuner clärm ccl att fö lj a so m en m oclesak !'ur lliWOll 

l icl en r en ässan s av cl c ka nonbi.'ttar, so m voro så pop ulä ra för e :a rit ar 

sedan och Yilka, ~om IJek a n t , has ti gt Ycixtc i s t orlek, Li ll s d c lntn n• rt ll 

Ile stora fa r t~·gcn" . 

.T. n. s_ L , felJr. J921. 

Ta n 1-.'ut!Jal'e . 

I l' o l'Ls m o u th be finn er sig_ f. n. 

brännol j a fUr flottan om JO,OOO Lo n s. 

slwla snal'L påb örj as. 

N. :\ L H., dec. 22 1920. 

\
7arv. 

u nd er byggnad en tankänf'ar• fiiJ ' 

TYft lilmandc fa r tyg o m ;<,'1011 ln n~ 

Fråga IHU' Yi\ckts om att nc<llägga Clw tilams Yat·v. Från Jok <li !ta ll 

Ilar nalurligtYis ec:;ls Pn kraflig p ro l ,' st, Y<U'S kraft igast e a1·gument 1' <'1'" ' 
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vara att va r ve t ä t· n (id\' ctndi g t J'lit' nylJ n !·gnad cr J<Jt· a t t ~ta l e n sk a ll kunn a 

l,onlWtTcr a m ed Ilen p ri va ta sk eppsb )·ggnad s in .-'lu s lri e n . 

J. R. S . I. , 192J. 

Baser. 

i\Iilfo t'd Haven s bas Ilar indrag its. 

N. i\I. R., clcc. 22 1920. 

N y b as föt' U-h å La r fli r •~s l i\s fU rl agd ti ll lnYcrkei ll t in g (n cim Ho~~ th ). 

N. 'r . f. ::l ., J!JZO. 

Kingston (Jam a ica) s icall utbyggas till ko l- ocl1 o lj cs ta Li on f ö r ~åvä l 

örlogs- som ll a nclclsflo tta n Hamn en ska ll f ö t·cljupas till JJ m. 

Y., febr . J() 192J. 

Docko t·. 

Le Yac l1 t ko ns ta ter a r med en v iss sk ad cghldj e, at t i\Ycn engclsktl 

flottan s öYCrStJTelse s tundom kan v isa bri s t på f öru tscr nc! P, m e n att så

dana f ö t'S)- nll elser ej v iiek a såd a n t uppseend e som i Fra nkrike. F örhä l

lancl et är n ä mli gen aLt s edan ~ lagskc ppen Ra milli es, Hcso luLi on ocl1 Rc

vengc numera f ö rset ts m ccl "bulgc" , ingen av d ock o l'lla i söd m Eng la nd 

längr e r Ymmer clcm, utan rlc m åste g·å t ill Ros~ t1 1 fö t· a t t b liYa r r' ng j orcla 

i !Jo ttnama. 

N. M. H., j an . 19 J\J21. 

Ma n f ö res lå r nu an sl,a!I a ntl ct av fl ytd oc ko l' om c :a \0,000 t. för att 

ersätta b ri s ten. g n i'I J' Ldock;t p1l~L1l~ Yam IJilliga ro il n en g r ilnl ti oeka av 

samma d imen s ion •: r . 

N. M. R. , clcc. 22 1920. 

S lopningae. E ng la nd Ila t· ~ed an Yapc twilans inc;;1c ndf' s lnpnt 250 

jaga re Ol'll 7G U-bålar. 

Slaul'ady!J · 

Förenta staterna. 
!SI;cppshy fJ[Jnadspoli l i k . 

I Föt·cnla state m a !J a!' äYcn di~k u ,;sio n cn o m slag fartyg~ n ~ vara 

eller icke Yara upptagit:; _ Man synes dock Liimligc n ~ n arL ila\'a rattat 

stå neJp unkt i f r ftfO·an oc-11 fortsillter mrll a ll makt alt rusta J'lo LtiuL 



- 420 -

K . i\1 . H .. j an. :; l ~l~J. 

' 'G cn ~ra l B oo.rtl" s:lgc r i sin år sbcr:ltLc lse J'iir år· J~l20: ·· rnt:·•·n tinc: l~:u· 

intr:lffat under Y(i r·ldslil'igc t , som k nn k omm o. Gener al Boarcl alt fiir: 1ndra 

sina ii.s iktcr om ll('t:·Ll r h r n aY att elc;a s l agfar l ~):;; li c äro n ~ rn lig<'n tlt· •·n tla 

farty g, som kunna g iYa oc lt s ta föl' ll[u·da hugg". 

C: encntl B oo.nl anm:irkcr , alL mnn spclmlcro.l nl)'Ck et r'l'il'antl, • tlt nrt

Yarande s lag fai'L:· t:·cns J'ramLid <l y ;[r·cJ p sedan U-l)ä lar oclr lu l'lfa l'l:-' rr i 

YE'ckl nls Yid ar·c IJ l' lr ultr· ycJ; r•r· so m sin 5s iJ;t, ''a tt cl c l skul le Yar·a '"··jtJ 1·n 

nv rl[t r sk np o. tt :-inrlt·o. l"'"t den Lill rl a l o f öloj li fl Jn ggnaclsp olilik •·n enti,.,J ]'a 

g runrl HY lös t fr ·o.mkasl acle teor ier c\ ngacnde tl cn framlida ttlwrl,Jinc:•·n 

a Y n )·ssn elmnda n :·n. Ya pr• n . 1 l i li nt i Il s 11 ar rl en m er! p o.nsar· sk:·!Jd<ll l'. '·<~

non en Yfll' i l det r· l'f'ckti\·as t•· Yapn cl till sj öss. lli st o t·i cn hcyisat· "lillil'

f art:·gcns" :; l ont Yilnl c. A ll a opr ntl.ioncr· , som ulför·t s med stn<t Ltr·t:c:. 

sl öclj as H\' slag fnl'l)·gsfl ottan . Ka,·a J and i\ l ililar·:· Hr r·onl papckat· i tl• tia 

sammanli ang all ( ;f'n Ct'al B oard e.i :ir sammansa tt a\' iilrlt·r•, 1-ealdi-tniir·J 

sinnntl r· pct·soncr , utan !r ar· nnscend<' all Ya t· a en a\' rl c ski rk li ga~J , ,., , 

m es t f r am stcgsY:inliga J;o rp or·a li onct· i Y:i rlden. Dess ulla lanek "'"'l•· 

tl ät•för anses Yru·o. JJ et:·ti c lsc fuiiL. Gcrw r al Boan! tt·o r så fög fL pft all ,~;,~·

fat' l Ygds daga r :1 r·o r :1knadt', fl l t tl cn f ör·s lag il k ong r·esscn "all un tlt ·r· \ d

rlt~ra et \ il t·cn 1021, 102:1, or l r ·102:1 p;i.llö t·j n. c l l kratt ig l m ock m t sl ,tg,];,·pp 

fö rntom rlc l G y;lltli ga slat:f ar J,·g. snm mt Llr·o uneler bYggnad fiit• l'i H'• 1ta 

Sta tel'!1as f lntLa". 

s. A. , dec. ~ ;-, 1D:l0. 

General B oa r ris fö t·sl ag till l; ongrcssc n omfattar J:iil jandp ttli ',J,r,ing· 

fl\' h)·ggnarl sp r ogratnm c l u nrler år en .1 921- 192a: 

'' s lag ful'l:·g (:i slagskep p, 1 slagkr yssa r· c), :lO :10.000 l. J;r·:·s"trr·, 

ii btnonlJ;l l ar , Jt< st ut·a _ja!-jar c, 12 m inlägg::t ntlc l "-h ftt ::tt · 111cll stur· akti ~on , 

r acli e, G l '-lJ frlskt') ssar c, ', ae r· opl anm ocl er·fartyg, B ,i agm·r· och :l 1"-llalitr·. 

:\lr d anled n ing a,· tl clla försing lt ~u· ett ,., r• natsu tsko l t ! rart i IIJ•I'

tlmg a lt trtHl t• t·s ii k a lt tlr 'uYida s lag l'at·t:·t:·e J ih cn för f r aml iden k art iill"'" 

nöriY:intli r; l f'i i r· Ftirr nla Sl al r rn as f lo lf;t. 

1\i elc r· Kt' LI <'slc Naclrri clil r n , fc ll t'. 1:l lfi2 J. 

[ sin rap po r·l till H'nal ('ll l rnr· u l sl;n l tel framllillli l , all slaftl'ariL ·n 

ilYcn i framti den mas l P utgi'H'il en !'l o ttas 1 1 l1Ytrtl ~ l,Tl;a, Ll-Jiatar 11d r J'l) ~ 

plan J'iirliliYa lr .i ill["fl J> C'!l . 

l iail)· ' I'P II'gntplr , fd lt'. 7 1\l;l l. 

,\ mir:alPma l•'iskr· oclt :-;irns 11<1\'H in l'iit· kongrcssC'ns mar·ink11r nnt '''' 

förnt·rl at h)·gt:·andrl aY ;:;Jnm ar·r ·op lrtnmorl crfart)·g rnccl Bil k nops l'<lt' l ,,.,, 
rttr 
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Slau sl•epp. 

Slags kepp en RY l nlli anakl asscn fft f ölj ande dimensioner: 

L tin g·d m ell an perpcncl il; lam c 20 1,_, m. , J:1ngll ö\'e r·al l l :WI., m .. brcclcl 

39 m ., ll.iliJ)fJ'~te n d c (nr er lc l- ) 9,, m., rJ r j·,Jaecnll'nl norm alt 1,3,200 l. , dcp la-
w,, 

cemen t m ax . 1,:-;,ooo t . 
Denna f art)·gsklass J;an sal cclcs b egagn a 

SJu ssöppn ingarna :1ro nilmligr n 3:~ . , m. IH·ecla. 

sig av P o.namakanalen. 

!lferl särskilt aYscen cl e 

f äs ta t pil del se nas te kriget , l1 ar m an l'ör· si\kl al l f å f artygen s[t Yii.l sJ.~yd

clacl c som m öjligt. 
B cs t)·ckn ingcn Jllit· 12 si. '10 .,, cm. 1. / ~>0 i f )T a t om , JG st. t :i cm. L/ ri:1 

oc11 1, sl. 7~> mm . L/ :iO lnftk . 

Far ! 2.~ kn op . .\ l asl; in sl y rk ;\ GO,OOO ltkr .. 1, p r opell rar. Kr , ~t n arl Ml 

milJ. rl ollnrs. 

Ki elcr K cueste Nctellr·., jan. K 102 1. 

t "nrl cr i\ r l !l:?O Il ar· k n·rcntls slagsk ejJpct Tcncssce. :-;J ;t~skeppct 

iVIm··yJancl Yiint.as hl iYa r:11'Ci i;,:t unllcr janu::tri 102.1.. Tcnesscc !Hu' :l:>G mm :s 

sicl opansa r . Dc sYil.ra Jnm cn lla\'a fr f r on ten !,Gi mm. pansar·. 

Y., fc!J r . .1 2 192 1. 

L. J;r·yssa r·c. 

Saml.li g·a untler ll yg;,:n <td Yaranrlc a,· denn;\ trp kc,mma all Yar a fär

di ga fö re I ~J22 ;u·s u Lg<tn s·. Iler as nam n J) l i\' a O ma l w, i\l i lw<wkc, Cinci

natli , HaiP if! ll , l lctroil, H iciJI IH•n tl , Cn ncorcl. Tren lnn, :\lar!J lcltcacl oc l1 

M cm plri s. 

Y ., i'Clll'. 1:! J!l2 1. 

.la!JHI'C. 

l ' nclc r· <\l' :I!W) 10\'C I' l' l'ali t•s ('. :tt :W si . Y l terligar'l' 116 :l i'O uneler Jyygg

nacl. 12 sl. , ti l l Yill;a medel IJ eYiljals, lrnYa iinnu c.i hliYil hes l lilllla. 

N. :\ f. H .. l'viJr. 72 1 J ~2J. 

J', ;.;l. " fltr ~ l r" tl ill'L;uk j ngar·c l rct ,·a un \l):·p·g ls lill lllinulliig;,:<u·r . Tor

pecllu llc r·na lt aYiL l10 1'llap'its. nwn cU' li lll'l'i llCs l yck n ingt·n , 1, sl. 111 r·m . L / L GO, 

f innes k Y<tl'. \"ar'jl' _jagare J;nn m r·tll'li l'a i'O ,;t. n tinnr tn('d t:n k g :s huld

n ing. Dt•ssa m inn t· YOl'r ' Ut'S Jll 'lltl g li t:·c·n a\·sccltl a att an Yelnrlns mol u-bti l al', 

m en Pl'i';u·eniJI'l('n Il ar Yisat. att dc ku nna Ya r·a Yl'l'.ksanllna cmnl stora 

över·Yatt r·n sfa l'lyg nc l r tl<l rlc :l i'O Lilla al l 11antt•r· a äro clc l )"tlli gcn sp er il'lll 

lämp l iga all J:igf!·ns fl'an snall!Jt:·a,·ncle J'arLYf:·. :\l an !tar r;·ll' nYsikt alt 

Omltyg!-ja ytlct•li f!·ar·r f'll nnlal .iHgar·c l'i'11' minu l lL\e:-,c:·ning. 
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N. l\T. R. , dec. 29 1920. 

U-håtat·. 

8tt antal U-biltskryssare om 2,000 t. pästås vara undc t· b; .~·:.: nad. 

Fart 21/11 knop . Best. 1 12,, cm. le 
Av de uneler lJyggnacl varande 19 JJätarna llava 15 levererat~ 

Y., febr. 12 HJ21. 

Den amerikanska sl;epssllyggnadsinclust,·ie n liLlCJ' J'. n. mYck •·t av 
försenins·ar av materiallcvcranser. 11-båtslevcrantöt·erna t}cl"'~ Yar" ~pe

ci ellt illa ute. 
Dc s c x stora U-krl·ssarnc, som l1 cviljats av konsresscn, IHtY<l ilml\1 

ej påbörjats . 

Y., fclJr. J2 J\J2J.. 

Fö,•siil• med motorbåt, som l•an !JÖras näslan osynlig. 

Marinclepartemcntet följ er t'. n . mecl stort intresse för~ ukrn metl 
Sehcm·ces motol'lJiH. Denna kan genom att in taga valtenballas l ,u ii ras 
nästan osynlig uneler anfalle t. Länsel :18 m. fö,·s cLlll m ecl 2 molor!' !' nm 
:JOO Hkr. fart 30 knop - i n edsänkt läge 20 knop . Bestyckning 1-:J tor
peder, 1 luftkanon ocl1 fem cljupbomber. I freclstirl kan elen arEi\ntla. 
som cl1 e fs- ell er inspektio nslJät . 

N. i\1. H. februari Hi. 1921. 

Flygväsen det. 

Koltmnspol'tiingarcn Jupitet· ät' umlcr omJJyssnad till nHJdcrJ'ar
iys flit' torpeelplcln. Förenta Slalema llava f. n. 3 t~·per olik a plan tnctl 
följamlc data: 

N :r J. Hyclroplan 360 Hkr. LilJertymotor, Vikt 2,540 kg. 
Kan bäm 1,033 J(s. Fln;ticl mccl full fart 3 "l , t. Full fa rt ~J·~ Jtl i
les i t. Best. 1 torped om 470 kg. 2 mans besättning. 

N :r 2 Aeroplan (lJiplan ) 2 st. 400 Hkr. LibcrtJ·motorer. Vikt 4,6/G K~· . 

Kan lli.lra :l,G72 kg. Flygtid mecl full fart 3 t. 30 m. Full far i. 110 
mil e s. BestJ·cJming: 1 torped om 749 kg., 2 Lewis kulsp t'lli• -r·, 2 

mans besättning·. 
N :t· :; Aeroplan (l" :r 2 modifierad ). Vikt 5,405 kg. 

Kan 1Jä1'a 2,270 kg·. Flystid med fult fart :3 "/ , t. Full fart J09 JJJiles. 
Bcstydminij: i torped om 74\J kg., 2 Lcwi,; kulspruto r, ;J mtm,.; IJC

sältnin g. 
\nnu stötTe plan lära vara under pt·övnins·. Den engelske f iirf ,[La

ren Byvvater an,;ct· at l tlcl loqJ cclskj ulanlie n~· s planet kommer a l l sr•el a 
en viktig rnll i framlitlons sjiikrig om man oek flir:;t milslc nta rl!l'i.J en 
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metod för aU kunna släp pa torpeder i Yattnet från stor höjd med bi
be!Tållancl c av torpeOens inr iktning emot målet. 
· I "La n ev ue 1\lar.it imc" anses liJ;aledes toq! eclplanet komma att 

få en mycket vikt ig uppgift, specie lt emeclan cless anfall kommer att ske 
överrask ande. Tidningen anser att torpedplanen ej komma att uppträcia 
självständigt, utan föreställer sig, ntt cle komrna att användas tillsammans 
rned morlerfart;yg. 

A. N. G., febr. 1(1. 1921. 

Triing l'ari~' !J. 

De föräldracle slagskeppen Kcntucky, Alabama, \Yisconsin oc!t Illi

nois skola ombyggas till oljetankilngarc. 

lliH'l'St'. 

go amcrilmnsk S-M t (C-ll ttt ) om 
AAl-båt 

" 
U -b å tskryssare 

" 

Bom h[örsök. 

1,090 tons kosta r c:a 
1,500 e:a 
2,000 c:a 

1S 
25 

32 

mil l. 
mil!. 
mil!. 

Försök för att få någon för es tällning om Yerkan av aeroplanborn
ber på fartyg hava i slutet av förra Ftrct företagits emot clet gamla slag
skepp et Incliana. Fartyget, som sänktes (efter vacl det vill synas på grund 
av at t vattentäta dörrar med flit lämnats öppna ), ~eclan en bomb åstad
kommi t en obct:·clJig hicka, skall upptagas för att tjäna som målfartyg 
för ar tilleriskj utninsar. 

Daily Telegrap ll , fcl)l'. 7. 1921. 

Amiral Sims uppgav inföt· kongressens marinkommittc, att man fått 
11 % direkta träffar Yicl bombförsöken . :Faran för aeroplanen att bliva 
träffade var ollet;·cJlig. På Yästfronten uneler kriget lJchöYCles 1,000 
skott för att få en träff. 

Delta amiral Sims yttrande bemöttes av clilvarancle marinministom 
Mr. Dani els, som påpekade, att unr.le t' cl e omtalade försöken Incliana legat 
s tilla samt att ilon Yorc ett gammalt och omoclemt fartyg, Yarför erfaren
heter grunclacle på försöken måste omsorgsfullt sovras oc l1 ej kunna utan 
Vidare tillämpas på mocl ema fart~• g. Do skaclor, som flyglJomberna ä
staclkommit på Incliana, hade icke allntrligt nedsatt fartygets striclsvärcle. 

Le Temps, febr. 10. 1921. 

Skjutförsök m ccl artilleri pit kort avstånd och torpeclcr från luftplan 
komma alt verksUlllas emot f. el. t)·ska slagskoppet Ost-Fricslancl. 
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P. U. s. N. I., jan. 1\121. 

lJ cn l clccembcr voro umlct· JJ~·sf!·nad: 
11 slagskepp ( l ~eclcrmem Jcwrcrat ), li slagkt'YS~c"ll' C, JO l. kl') ''"l'•', 

oljc tanUal'tyg, 1 kanonbåt, J sjukvårflsfarlYg, l ammuniliotbl':tt·l~ !.!:, 
1 v c rJ;slarlsfat't)·g , 2 modcrfal'tyg för jagare, 1 modcrfat·Lyg t'iit· u -h:Jta r, 
J rnodct·l'art)g !'iil' f!ygiJåLar, :31 jagat·t', ;," u-!Jälar <)('!t .l lJog:;c t'I H\l. 

BcYiljalle, nwn il'lzr bestilUlla ~l t' O: 
1'2 jagare, 7 ('-JJålar ocll l Lt·ansporlfart)g. 
Under novcmh c t· o r h <leccmlJC I' Icyc r et·ades 8 s l. jagare, 'l l '-h .tl<• t·. 

1 sjögiicnri•' JJOgseriJ il.L otit ett sju l;vårclsfart)·g. 

N. :'\J. H., ja.n. 1'2 l~W. 

llasel'. 
General BoarLis i det förcgilrnde omnämnda förslag till ulYid c:·n ing 

av fiollans Il) ggnadsprogram uneler d c :3 näl'm astc å l'Cll omfattar :iwn: 
utYiclgning av ba~cn :-;an Fransisco m. IJl. a .en U-båtsslalion 
en IIJ'Llroplanbas v i1l Sand Point (Kings Counly \Vasltingtun ), 

vite. 

en U-lJåtsjagat·c- od t hyclt·oplan!Hts vid Port Angeles (\Vasl1iu c:·!, n ), 

en 1J-båts1Jas Yill Los Ansel es samt 
en U-JJåts- oc li .jagarelJas vid Astoria (Orcgon). 
Vidare föt·e~l:ls u LYillgnin .c; av l'loLt!Jasl't'LH1: Ha\\·a i, G u am o !'l t Ca-

N . ""'I. H., l'c!Jr. :!1. .1 021. 
F lottans station i Pearl !IariJOUI' ( Ha\vai ) Jwmm c t· alt ut\'id l)ct' sil 

aLL !J CIR :-;til!alutvst'loltan kan anvilncla den som ]Jas. En clel l'c1l'lyg kn m

ma aLL stationeras dilr~tädcs i d en n ill'maslc fram t id en . 

Japan. 

N. ""r. H .. dPC. 2'2 1~:20. 

Flollpt'O!Jranl. 

Dc pil sidan JO\l Tidskl'ift föt• :-;jöYilsemlct omniimmla slac:·~h•'l' l'cn 
1\kagi Ol' i1 .\ mJgi ilt 'O enligt nyal'C uppgifter slagJ;r)·ss<u·e Ol'll ~k o l :t dc

plal'Cl'a '1'1 .000 t. 
.\t· 19:21 lJestat' .Japans moderna slagflotta av sex slagskepp : F u,;n, 

Ycunasl liro , hl' ocl1 llittfja it :J-2,000 L. , 2::J J;nops fart oc lt H 3G cm. 1< ,.;: tllll. 
Nagalo ot·lt l\lutbu it '•:2,000 L., 2'• Jmop ocl1 8 st. '•0,, cm. J;:. 

Fyt·a slagkr)·ssat'l!: Ha runa, Kirisl1 im a, Hiyci ol'it Kongo ( :l~.J illl 1 l ,n, 

27,;, J.::nnp oc l1 ~ ~{~>. 0 cn1. k. 
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Und er ;h· 1!l20 ltat' ntan l'ol'tsatl ]))'fjga nd et av 'l slagskL'JlP: K aga oclt 
•rosa ( typ Nagalo ) ; 'l slagl;t·y~sat ·c: Almg-i oc l1 Alllagi av J!J19 Cu·s program 
samt 2 slagkn·ssare : Alago oc lt Takao av 1920 fu·s program. 

Dessa 6 Jart~yg fä en 11omogen IJ esLycl;ning av 8 '•O ,, cm. k. per far
tyg. Det pf1stäs alt Jl alsusc, som skall palJörjas år 19J, kommet· att JJe
s tyekas med iö cm. kanon er, vilka s~·nas bliva J'mmtid ens pjäser. 

Den EUll Ct' ikanska prrssen följet· Japan med stor uppmärksamhet. 
Jämlikt New-York 'l' im c:; lwva th· 1~)2:3 Förenta staterna 17 s lag-

sJ;epp, 8'1 k. it 3J,, cm., 10'' i• -\1 cm. oc lt 6'2.'. ,07'' tons. 
Japa n : 8 s lagsk epp, !,8 k. it 35,, cm., :n it 41 t: m. oc l1 2:\8,860 tons. 
Fören la Statel'na: 6 slagkryssarc, !,8 k. :'• '•l cm . 
. Jap an: G slagkt'J':iSare, 32 !;. it 3:J,, cm., J (i il !d cm. 

P o !i tiken, jan. 13. 1U:21. 

Enligt e n uppgift frän Lomlon ska ll en talare i Förenta statern as 
Jwngress IHtnt påstått att Japan f. n. 11at· :) slagkr J·s~at· c unrler b)·ggnad 
i England. 

Hamp sltit·c ' !'eL, jan. 2.1. JU-21. 

Som ju vm· att Yi'inlit lJlev detta t')' kl<! dPmt!nterat J'r:ln cngcbkL !tall . 

N. i\I. H., fc iJI'. 9 . .1921. 

J'apa n :;ke marinaLtaclleen i London, KoiJa)'a~lti, !tar :'lYcn dementerat 
clcssa t·ykLcn. Han m edgav cmcl le t·tili HLL en del japatHI;a fil'lnor Ilade 
svårigl1eter med att utföra e n clel av sina IJcsLällningat· oc lt att dc där
för möjli gen placel'at en ct c l order i England. Likasä lot·de cl e t vara möj
l igt att om n ågon tid lJrställningar av stora fat·L~·g komma att göras på 
gruncl av svål'igllCterna för den japanska industrien att åtaga sig fl e ra 
beställn ingar. .'J. slagskepp' oclt i slagkryssare om samman lagt 2'• 1,000 
t . äro nu undl't' !Jyggnacl i .Japan o el t parlamente t (,japan:;ka ) Ilat· b ev i l
jat meclrl Li Il ylterligal'e R l'al'Lyg a\' ännu slöt't'C clinlf'nsioner. Dessutom 
äl'o uneler b~·ggnali ellct· !JCYil,jadc J6 l. kryssare och l'lt stort antal jagare 
och U-lnllar. Alla dess <~ f:tl'L~·g skola YHI'a i':ll'cliga inom J'rm it sex fu·. 

Nanl .\nnu al, JU:20--l~J~1. 

.\r HJIG-J~J17 antog japanska parlam entet ett skl'ppsiJ)·ggnatbpro
gram, cl e t s. k. 8-8-8 progrfl.lllmet. ~lan aYscr ll~leig enont alt alltill !J itlla 
en flotta o:11 8 ~lag-skepp orlt 8 slaskt·ysscu·e av uneler 8 Ct t'S å!Liel'. lhlr
til! komm a liiLLa J;t·ys:;at't', ,jaga re ocl1 U-h:tlal' samt Lr:ingf:<I'Lyg i ]J CI1öv
lt gt antal. 
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De s ista a Y slaerskcppcn cnli t; t delta program sk ulle leYen·r oh <\[' 

1\J23-19i'•. 
I l' lll.i t;h e t rn cd lH'ogeamm el lwr man också pftll ö rj at siRg~kr'JI[•r·n 

Naga to oc l1 :\Iutts u so m antagligen ])liva f iircli glJ)' t;gda uneler ftr 19zJ san rt 
Kaga oc l1 'L'osa, som cinnu ej k ommit sä liw gt. 'l'ill sammans mell d• !'yra 
modern a redan i tj ilnst varand e 'fus o, J' amasl1it'O , Ise ocll IIiuga ;;kn llc 
man allLsft J1 aYa rle H rartygen som åstunclas. 'l'u so ocil J'amaslliro 11Jil• n(1 
emell ertid äicl e rSf!Tllnsen åren 1921-25 och man måst e alltså byg"·" ny a 
fart~·g eller J1öja å ldersgrän sen . 

Samma i\t' förlrållanclct med s lagkt·yssama. )\Jan llae nu neks.,, Pf
ler Yatl som pås lås ocll Y i lkc t ju b es tyrkes av intervjun med .ictl"tlbke 
marin a tLcttlH~c n i Lonclon. Yicltagi t sp ec iela å tgärcler för att öka lr;"l i~
lt et en fl\' n~ lJ ~·ggn RLlc ena . 

.&e 1920 antogs rlessutom e tt till äggsprogram, varigenom prognnnmr t 
av ae 1\J JG-1917 ulökacles m ecl fyra s lags l;:epp, f)Ta slagkryssare ul'lt 12 
hitta kt'Yssare (utom j at;are oc l1 U-b å ta r ) att full borclas 1927-102c. 

D~ fullt m oclerna s lagsk epp en år 1927- 1928 skulle således ]J l i\'a: 
l\Iuttsu , Nagato, 1\:aga, 'J'o sa ocl1 fyra n~·a ocl1 cle fullt tl [lltlnna 

slagkr ~·ssarn e sk ulle va m: 
Amagi, Al;agi, Atago , Takao, 0 \Yari, Kii ocl1 tYenn e ny a. 
Allfl cl essa f ar t>·g ~iro s törre än ;,o,ooo t. 
AY nftgot atclt' e f artyg skulle finnas : 7 sl::tgskepp ocll 7 slagkJ')'~a

r e f örutom fart)· g från för e Dreac!noughtaeran. 
I pressen lwr uneler s is ta ticlen talats om ~· tte di gare lilliic:~ li ll 

cletta program. 

L J;ryssarc. 

E nlig t 191G-1i ftrs p.rogram lJy ggas 8 st. li.Yen ·lläe h ae rm('lkl'l iol 
pengrammet utökat s med ick e mindre iin 12 st. 

D ep l.: 5,500 t. Fart: 3G knop. Brs t.: 7 s t. :l4 cm. k. 

V- båtar. 

l -mler ft ret !ilr japanska U-lJatsflottan !ta va ökats med 4tl 1'. rl: c· 
ökningen lär pEtgEt i I1asti g L temp o. 

N. l\1. H. , dec.. 2\l. 1920. 

Japan påstås ltaYa palllirjat en serie U\' U-lJil tar liknande d t· ~te> t'a 
t~yska minlö.gganCi e U-båtarne. (övers. anm. : J'fr. Förenta S tatern ;1:i Ge
neral Boarels till:1t;gsprogram ) . 

P. U. S. N. I. , dec. 1920. 

,J apan hir äYen llava IJö rjat b-ygga e tt an ta l U-b å tskryssaru ··nli ~~ 
modell e fter den f. el. tysJ;a ll-142. 2.130 tons. Fart 18 k. ö. Y. h,·.;l. h 
tuber, 2 13 cm. kanoner. (se fl•regftentle anmä rkning ). 
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Japanska ticln in gar, clec . Hl20. 

8-8-8 peognunm e L, vill; c t dc japansk a m a rin a a uktor iLe tem a b e
t rakta som en minimi~Ly rka för sjöförsvaret, liar varit aktuell alltseelan 
rvsJ;-japansk a kri ge t oc l1 l1cl a n a tionen har hoppats på cless förYerkli
"~ncle . P å g t·uncl av fin ans iella och p oliti ska skäl har m an hittills av-
" stått från a tt fullfölj a det. En j apansk ti clnin g y ttrae a tt cletta program 
ingalunda lJör , draga Japan någo n misstänksamhet fr·ån cle övriga mak
tema och fortslitter: ".\Yen om alla värlclens makter gä in på en inskränk
ning av s iLL försvar , skulle el et för J' apan Y ara med el ess geografi ska 
Jägc och nationella säkerilet oförenl igt att neclsl;t'iYa elen japanska flot
tan till minclJ'e stanclarrl i1n 8-8-~ ... 

N. l\L R. , febr., 9. 1921. 

Ueslällnin[J3r utomlan ds. 

För el en japansk a flottan liiLYerkas i Eng land 7,500 t. spec ialpansar 
för slagskepp en Kaga ocll •rosa samt en rlel U-båtsmaskiner. Hos Hacl 
fi elcls äeo i'lera tusen vansarprojektiler av 35,, ocll 4.1 cm. k a l. i arb ete. 
En clel torp erl er llaYa bes tiillts lt os \Yllilclleacl, \Ve ~ · mo utl t. 

N. l\L H., f ebr. 2L 1021. 

UJ•änslef'ör'råd. 

!\Iarinministern. Baron Kalo, ltae inför parl am ente t förklara t, att 
japanska 1'lo l Lan rcclan för hlnge seela n lii.iJ' jal lägt;a npp lager av bränn
olj a. 

Arlillrl'i. 

!d cm. k. L j30 för slagskeppen Kaga oe l1 'I'osa l1ava provskjutits 
med gott r es ultat. loi cm. k L/'•5 finna s r cclan om!J orcl på cle nu färdi ga 
farty gen Nagato ocl1 l\luttsu. 

Proj ektilen till 111. cm. k. r,;:-.;o vili! e r· ~lDO k g., emot proj ektilen till 
H cm. k. L/4 :5, som Yäger 9'•5 k;;. 

l\Ian tager nume J'U för t; iYet att Amagi , Akag i, Atago oclt 'l'akao 
komma att f å fl era ~in 8 s t. 11 cm. J; anon er per fart~·g och enil r dc j a pan
ska artille riofficeram a r·j hv sa n i\gol födro encl e t i Il tripple torn , tord e 
man k omma a tt gå in l'ör 5 s t. !luiJbeltorn. G clubb ollom anses skola 
komma att r cpresenteJ'U för s to r Yikl. J apanska ritningar till 46 cnt . 
kanon er finna s ocll s:icla na kanoner kunn a tillYerkas vid Yerkstäclerna 
i Muroran och Kme, men man to['(le ej gå in föt' a tt b es tyrka fartn;· 
mecl clenn fl. J;ai!J er. såYi cla ej Förenta sta terna b esluta sig för en sådan 
åtgärd. 

Tiilsk!·ift i Sjöväsendet. 30 
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Japan ä r numera i fråga om tiiiYerkn in g av torpeder lllJc•rut>ntlu 

av utland et. Dc f em inl ändska fabrik erna kunna levere ra intill GOO tnr

pcdc r· per å r ocl1 Llenn a siffra kan i händelse av b eh ov llas tigt ökas. .Ja

panska tidningar· p, stå a lt el e i Japan t i llYerkacle torpcclem a iherl1'iiffa 

alla utländsJ;a och dessutom iiro JJc ly(!Jigt billigare. 

Slagskcpp och s l agkr}~sarc äro förseelda med en torped 0111 1 '•.001) 

m :s pr tu, U-båtarna anviinda en annan ty p m ed l' ort porte och 11 i'' f! f; u· t. 

Japan behåller Linnu torp ednäten på si na stor·a farty g. 

Frankrike. 

Fartygsbygg nnd spolitik. 

.:\ven i Frankrike pågår en clisku ss ion om nödvändigheten '"' tilora 

fartyg . Landets dåliga finanser torcle iinnu mera än i Englancl f1' a1nk illa 

argument till u-bå ta1·s och flygfart~· gs favör. 

Le 'l'em ps, nov. 2G. 1920. 

Le 'J' emps på pekar· i här citerade artikel att slagfartyg äro n Gdviinrl i

ga ocl1 kritiserar skarpt alt man ej fiircligbyggt Noemancl icklassen. Tid

ningen viincl cr sig särskilt emot de t ofta Irörcia påst, cncl ct att slagfa t)·g 

skulle vara exception e llt ci~Ta och påvisar hurusom priset per ton ~ 1 :1g

fart~yg f. n. icke tol'Cle bö1·a sältas högTe än 13,000 fr· cs, under drt a tt 

prise t per ton und crvaltensfarlyg· m r rl siikerl1 c t tord e uppgå Lil !llin.,t, 

24,500 fr cs. 

Y. , jan . J. 1!!21. 

I marina kre tsar Ila ryUcn gall a ll Co nse il s upcri cur· rl e la \J winr 

definitivt 1J ppgivit a ll a planer på a lt bygga slagf'art>·g or \1 uppgju l'l l'll 

förslag at.t b}gga e tt 100- Lal u-båta r· oc l1 talril;a fl)·gJJä tar , som llii d;Jtl

eftcr skulle bliYa li aYc ls YCrl;liga lt erra r O<;l1 bild a en oe motstånd lig '1 "

makt. 
Le Yacl1t tillbakavisar· dessa n· k ten såsom og rundade. 

i\Jan llar m ånga gEmgcr· förut !J ört samma visa. 
S lagfart)'gcts ficnOcr, som i s in a led numera räkna li en en.~' 1sli<t 

amiralen Sir P cn·y Scott, den lJerömcle r. el. arli .llcrislen, llacle l" ' sin 

tic! så~om fö m ämsla HlGcl. amiral AulJe, so m förutsade att "lllt'[ll'd]l;li<'ll 
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siwi le bl iva 1'1·amtidcns vapen". De lta ::;Wml att c ite ra vad amiral Beatty 

ocll andra ledare nu säga. Percy Scott synes gansl;a ensam, långt från 

erfarna sjömän. De t finn es inom alla ~Tken framslå end e män som roa 

sig mecl alt försöka matemaliskt b evisa s ina ideer, vilka strida mot allt 

sunt förnuft ocl1 det l y ekas dem iblancl li Il en tid . De t ;'i r· emell ert.icl 

sJ; acl li gt att falska principer få spridning blanc! allm tinhctcn. 

En gammal erfar enil e t vi~ar alt sä snart ett nJ· tt Yapcn bör·j al' 

användas in om en flotta erll å ller clc t allli cl en massa anhängare, som äeo 

övel'tJ·gacl e om att slag·fart)·gets clagar äro 1'iiknaclc. Hittill s Ilar clock 

allt id mol::;al::;en inträffat, slagfa1·tyget Ilar efter vm·jc sådan pröyning 

framt1·ätL starkn t· c O<'il stö rre. 

En de l pcrsonel' gä så .l ångt att dc anse att n-b< Len vann vär lds

kriget till sjös~. Logiskt sku ll e l1är·av följa att t}sJ; a J·n a hava bese!.!Tal 

cle a lli e1·mle J'Jotlorna, vill, ct icke SJ'ncs vam fallet. ~. 
Det ä J' sjävklart att u-bå ten är· e tt fruUansYärt vapen. Fackmtinnen 

hava alltid l1aft cl e tla klart fö1· sig - kanske m era före iin e fte r Yäl'lcls

kriget. T~· m an ansåg föt·c är :1914 alt u-IJ [tLcn var sv(ttar·c att bekämpa 

än vacl som visalie sig i verklighelf'n. :\fan har eme ll ertid nu vunnit 

klarhet om ltur·u elen skall övcr·vinnns. 

Dess blotta tillvar·o ä r till en viss grad ett hind er Iör en strids

flottas I'öt·c lscr·, å andra sida n 11 indras u-l)tlcn m )·eJ;c t av dc små snabba 

och vederlJ ödigen utrustade öl·ervattcnsfart)·gc n och IJ~·g]) å tama. För·c 

kri get an~ågs det att en flotta ej kund e ligga till ankars utanför en b e

fäst oclt lJ cvakacl marin!Jas , oclt alla ltctva vi iakttagit hurusom undct' 

krigets första år Yåt' (LI . v. s. fransk a) fl o tta it'l'a<lc omkring m ed stor 

åtgång av IJI'äns lc. Gnd cr krigets gäng fann man emell ertill att all a 

ankarplat~e r kuncl e göras använclhara m ed lilllljälp av niHsUin gsel. Det ta 

var Lien första motgången för n-1Jåtal'l1 a. 

DjupiJomiJ €1'na, sä1·ä1 fmn små sna!Jba uve1·vattensl'ar·t:·g, som fr· , n 

luftfart~·g vRt' slutligen det anfa ll smede l so m gjorrle l.i~instr·n omlJorLl i 

do tyska u-!Jä la l'l1a si't svär att de knappast kuncle reln·l·lem s in a u-båts

besättninga r . (öYcrs . anm. P dl n ty sk ~ id a har· å tmin sto ne ej försporLs 

att man lt adc svårt att få friYilli ga till u-IJ :'llarna. TYiirlom ). 

i\lan kan ju ej fömck1 alt Lie il iirj aclr svårt JJlanrl IHmtk lsfartygcn. 

Likaså !ta cle sänkt en llcl örlogsfal'lyg, som vo 1·o illa b eYakacle, 

t. ex. Danton , m ed en eskort av enrlas t en t o ,·peLIIJ å t, S t1Hrcn oc lt GamiJclta, 

men elen enge lska Grand Fleet, so m had e sin be\'akn in g ot·d narl , f ör lorade 

ej e tt end <t fa1·t>·g Yare sig ;;rnom toqwrl ell e r fl yglJomiJ. 

För· tic s tora fart: ge n Lir å and m sidan risken av Pil torp eliträff li

ten. Jean Bart sjönk ej efter en trti l'l' ot'lt \'oltail·e flöt änntt efter t,·,'1 

Och fl~· t e r· iimm liksom rlr' l ''ngt>lsl;;l slagskeppe t .\I;u·ii) Ot'n t1 S' il . 

Framlirlcns tilagfal'l)'f;· f ;'l 1· a tt Yi.it·.ia s ig mul u-IJaLu·, fi>·f!·pJan , mo

tortoqwci! Jft lal' Ile il penjekli 11'1', ~om kom n ta med ~lll1' nerlslaf!·s\'inkrl. D d 
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;;Jcull e cme llert icl ,-ara a ll tföt' lä tt a tt fö ra kri g om man ej bcltö nli· Lt~n 

l täns~ n till s ina mot s tå ndare. !\fan kan därför vara full t förYissad 
01 11 

a tt det ska ll lyckas att uppf inn a nftgo t förs vars medel emot Yf\t' nciJ t•n 

rtv n~·ss uppräkn aele mots tånd ar e. 

De t talas redan om att "Hepulsc·· blivit förs tärk t. " Bul~·en ... Sfltn 

yJ.ra gra nnar pä anelra s illan Kanalen uppfunn it, Ilar enligt clcras asik t. 

vilken m ållända är något Yäl op timi sti sk , neutraliser a t effekten G\ un

den attensexplos ionel'. i\lo t fl ygplan och motortorpeclb, tar hå ller man ]>a 

a tt utexp er imentera ett ny tt s lags a rtilleri. Det är elen CYiga stt ·iflen 

mella n anfall s- oc lt fö t· sYa t·syap cn. 

T)·ska rna l1aclo ingen br is t pä fl ~·g pl an , fl)·gskepp och Lt·o.nspnt·lfar

tyg för fl J·gpla n. Men icke en enda gäng Ila de ]~·eka ts skadet ett t•n!la 

etY " Grane! Fl ec ts· · fartyg, Yaro s ig t ill ankars ollor ti ll sjöss. 

Ocl1 slut li gen, Ycm var clc t som t ill s is t segmclc t ill sjöss trn ls 

ounclv- ikli ga föl'lu s ter oclt ltaYcri ct·. - om icke elen av cle båela mohtan

da rna, som hade elen st öes ta s lagflottan. 

Förenta s ta tern a ocl1 J apa n tävla f . n . i förhålland e t ill sin a t•e:.;tll''<ct·. 

om Y Cm av dem so m skall bes i t ta elen s tör s ta slagfl ottan . England [\r 

ännu så IL\ngo s ta rkare, mon b e tänker s ig och studer ar omsorgsfu llt dc 

b li Yanele ty pem a av fartyg. Soclan Hooel bl ivit färdi g tyckes det t. o. m. 

so m om Engla ncl skulle Yara be tänkt på att iUergä t ill minclre snallha, 

men lJ ä ttre b es tyckad e och JJepansrade fartyg. 

Har clå i Yå r flotta (fran ska) slagfartyge t spelat ut sin r oll sum en 

llcl förfa tta re vilj a göra gällande? Ingalunda, t ~· el et är icke ens frä~·a om 

att ersä tta slagskeppen med en massa u-båtar. 

Sann ingen ä r, att man m ecl r ätt eller orä tt nedlag t arb etet pit Ko r

mamlic-klassen, enligt vä t' åsikt mecl or ätt och a tt mar inens byggnad,

plan för Cu·et omfattar några lätta kr;yssare av ilnnu ob es tämt utseemll', 

nägr a s törre jagare oc l1 u-IJå tar. För t illfä lle t tillä ta vå ra finan,klla 

retiursce ej mera. Men mari nmini s ter iet har ej för avsikt a t t slu t.t a tt 

bygga s l agfart ~·g , ocl1 äe f. n . sysselsa tt mecl att noggrann t uncl••t·,;iika 

rrfarenh cterna f rän Yä rldsk t·igc t. Dessa s tudier llaYa ännu icke fi·anbkr i

cli t tillräckli g t föt' a tt man skulle kunna faststä elen definit iva slag~k· JIJI~

t n Jcn oclt upp s tä lla e tt ma rinp rogram ocl1 det J.r troli gt att elen a\ par

la ment e t f öre k ri get på förslag ay r-Ir. Kai! antagna lagen om flu fta ns 

sa mmansä ltn ing kommer att r evideras. Uneler elenna m ellantid JJe ~la Yit

ea sjös trid skraftet· av 7 r us tade slagskepp , (4 Co urb ots och 3 Bretacmf'S) 

mccl 4 ä lclee sådana (typ Yolta ire) i r esen·. Denna syaghet är do r J, en

das t tillfälli g. 

Det må emellerti d tillå tas a tt göra några g issningar röranLil' ·:u u

ticlens s lagfa rtyg or l1 de t f inn es sk iil a tt antaga, a tt de komma :ttl fa 
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ganska s tora di mens io ner sam t l<ra ftigt sk ~· dd emot umlct'Yaltons- ocll 

JuftanfalL 
I en för cgiientl e cu·tikel i denn a tidning kom Mt'. Roll till elen slut

satsen, att el en icl e a l i ~ ka l<anonen skull e vam av 45 cm. kaliber m ecl Mi 

J< aliiJees länge!, p roj ek tilv ik t 1,500 kg. och utgångs has ti gh et av 900 m . 

pj äsen b orde Yat·a kons tru eeacl enli gt "autofre tt6"-sys tcmet fö l' a tt kunna 

använda s tor ek va ti on. 

Det före fa ller so m om de tta förslag Yorc u neler utförancle, ty i b ud

geten ltar upptag its en ansenl ig· s umm rt penn in gar fö r anskaffnin g oclt 

försök m ecl tvenne !,5 cm. kanoner oc ll h iir !Hu· man silluncla ett vii t'cli gt 

svar p ii alla dc en sn1ul rt förh as tacle segersånger , som sjungi ts av dem, 

som r edan brJ.nt slag fa rtyge t "en eff ig ie". Lå tom oss ho ppas att vär 

fl otta ej mil å terfa lla till s it t " reclu ce t'ade t ill s tånd"; såclant ä r en cifd ig 

uträkni ng, t y cl ct betalar s ig b J. ttre a t t i fr ecl hlgga ned e tt pa r mi ll iaeder 

på u pp t'ilttanclct av den flotta Frankt'ike he lt över fö r s in po litik, än att 

tvingas beta la 100-fallt på ett ny tt kl'i g. 

F . n. finn es cle t ingen g t·unc! a t t und ers tödj a sa tse m rt a l t have t till

ll ör u -lJilt en e llr r att ltt)tTavii lcle t p[t Il ave t k omm er a tt er sä ttas av h erra

väldet i luften. Luftfar tyg or lt u-b å ta r fö rbl iYrt llj iil pfa rtyg rLt slagfal'ty

gcn. Luftflottan kommer a tt vam till m)cl;:en nytta fiit· rekognoscer ingar , 

artiller iets cffel; tivite t k omm er därigenom att ansenli gt ökas oct1 el en lä tta 

kr~· ssa rens JJ e t~· cf e lse kommer a t t min skas. 

Slagl'aetyge t k omm er u ta n tY i ve l a tt i fn tmtill en undet·gä r ad ikala 

föeänd t'in gar, men cle t kommer· att ex istera. Ot' ll vad luftfartygen a ngår, 

sä b li Ya de unel er sjökriget n )· Wga komplcmPnt til l s l agfal't)-g~~"L. krsssaren , 

jagar·en olJI1 u -!Jå ten . 

P. U. S. N. I. , dec. J920. 

J tlece mb c• t· ll ilftot 1920 framll i't ll es följ and e: 

F eanska f lotta ns pe rso na l av a ll a grader l!oppas m~· ck('t av ft'<Ullli

den. :\ ra n fö evänta r· s ig a tt elen op portuniletsregim, som Yat'it fö rll är

skandc in om Jl o ttan uneler de senaste 50 åren nu ska ll. Ila försvunnit och 

att en nY acnt in angut·erats, so m utm ii rkes ge nom stadgacle ri k tlin jee för 

flottans u tYeckl ing och dess aclm ini s lrat ion genom föt· flo ttan intresserade 

statsmän ocl1 po liLic i. i\lan hoppas s< luncl a a tt cllefen f ö r· fl ottan ~ gene

ralstaiJ skall IJe llil llas pil sin plats undel' en Lid av :, il G är f ramåt oclt att 

i allmänh et IJ ct)·cJelsen av l;ontinuitet i utveck lingen beaktas. Millerand 

beh öll sCtlund ~ Yicl s it t tilltriiele till pl a tsen so m p r· cs ielent. !\[r . Lanclry 

som ma t·inm ini s ter ocl t i\l illemnd sjid v an ~e:; Yara on Yann Yän av ett 

starkt sjiifiit'SYGL'. :\Iill c t·antl var· pil si n tiLl pecs iLl r n t i "La Ligue Mar i

Lime". 

(ijycrs. anJtl. De n ' 'rna ac t·an·· rilck te til l m itlen av janual'i , då om

by ten tigrio rum pil n ii~La ~ a ll a p latse r ). 
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i\lr. Landr)· liar så lunda ulöl;at :\Jr. L cyges l"l otlprogram ocl1 hl <1. 

IJ cordrat revis ion <W ritninga 1·na till dc nya läLUt kryssama, solll <n~s 1 ,, 
alltfö r svaga i jämWrcl sc mctl möjlig-a motståndare. Det iii' Lvclli gt, att 

en 30 kn n p ~; kr·_,·ssar·c mecl enelast i-'1 cm. kanon e1· äi' bet)·clligt Lllld <'l"lcll-'"'ll 

c• j bl o tt dc nyaste engel ska orl1 amerikanska kryssarn c m ccl Hl och 211 
cm. k. , u tan s t<rr tilll)aka ä\'cn för· l\Iecl c iiHtvsmakLcrn as. 

(övc1·s. anm . ~ l a n lii r sederm era il ava Ileslu tat att best~·cka o111 u;1._ 

mälda l"ai'L)·g mer! 10 cm. l;anoner ) . 

\Jr. Lanclry tilllräcld c si LL iimhcl c nwa att f örsäkra, att il an skllil<· 

"suppr·imer les cuirassecs, qui n 'onL ri en fa i t pcnclant la guc!"l:r", mr·n 

l1an L)·ck cs nu l r<l\"a mtt förstftnlli ga re icleer· uneler tyn gflen a1· sil l ,11 _ 

s1·ar. Han ::m sr ·t· såluncla att Ile s lagskeppstyper , som IJyggdcs fi·,,. ,. kJ·i

get. mås te l"örsllirkas. 

l\lillcl'::tncl , vr·em iilrminister Ol"ll an1iral ~alaun, (cle tl" [r scnarl" ,tv

giingn;t i j anwu·i ) i-l r o C' nsc om alt Frankrike i cke kan rivali ser a van· sic; 

m ecl l ~ ngla nli eller Förenta Stalerna, m en irke cl es to minLir·c ilr FJ·an kr·il<l' 

skyldigt ~ig sjiUvt oclt l1 ar rår.l till att fortfarande vat·a en fö1's l a I"<IIJ.~ .,h 

~. i ömakt förutsatt att el eL 

l ) urHlcd iall cr en fl olta, som kvalitativt oclt i cffekti,·itet Li!· ,,,.,.,._ 

lägscn all a flottor till l töranrle Wncler som t'iYal iseeil mccl Frankrike i rra.u·a 

om k1·ig-sn1akt till lantl s, 

2 ) anYilnder sitt enast il.encle steatcg iska läge för a tt lwl! Llr · ~ka tk 

Yikligastc europcisk;r samfjrdsclYilgama till sj öss ocl1 

:l ) skaffar sig ett pretlom ineeantlc läge på uppfinningaenas outri!de, 

varest f1·ansmännen all Licl Y ar i t mycket framståencl c. 

Itali ens opålitli ga och förLi nclcl'li ga politik oc lt ryktena om rJe,;,; alli

ans mC'd rl en ti"CLij c latinska s~·s t e l"ll, Spanien, som J'öriJcr cclcr ett l!:·gg

nadsprog t'am ont ;~ st. 2:>.000 Lons slagsJ;cpp, fem 6,000 tons kr~·ssare ul"l t 

1GO jagare och u-IJiiLae aLL fänli giJ)"I:l·gas intill irr 1a27, ilro omsläntli f!·lrd•:r, 

so m l1ava ett direkt infl)·lanclc pä situat ionen i i\Icdclhavet, trots fr<llb

männcns vcinskapliga kLtnslor· för sina grannar i söclcr. l'rem i Llrmin i~it'rn, 

l\lr. L c)·ges, llar ultr~· d:t sig sil.lumla: " Freclen är säk er enelast sil l.luge, 

som man II ::t l' rn LillrLlcklig- fo1.'ee au set•vice du droil" . 

1\iel er· Neu esle Nacill' icillen, j an. 14. 1UZJ. 

llen llörjancle oenig l1 c ten mellan Fl'::tnkeikc ocl1 t~ ng l aml l1ar· iill'Il 

Jlil. Llc t mar inpolitislm områcl ct visat sina spår. Belg ien upp::;ivcs 111 1 l1al'a 

planer på a tt bygga en slöer·e flo ttb as i Oslencle, (öYcrs. anm. Brtg·i,.n liill" 

n)·ligcn inga LL en militär all ians mect Franl; rikc) ocil i Fl'ankrike ]t;ll" flen 

ll ckilnle amiral l•'oumier o ffcntliggjol"L ru stnin gsplaner , vilka i l,j tl"'·t a,· 

rl C'n al l tjämt cmcllanaL en smula JJy ~ L<'I"iäL betonade feansli-''""''hh" 

vLinskapcn Le sig synnerligen eg~' n clomliga. Amiealen föi'Ot'clar utvid ·nin " 

av l•',·ankeikcs v ils lli gn flr, [l i>ascr so111 c·n IIH•tYi l;: l mol J~ nf!· l a nds flnl ll,;t,;t'l". 
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Han anser att dessa fran ska baser unciee ett keig m ollan Föecnta staterna 

och Engl and kunna ställas till föefoganclc åt en av dc kri gförande. Frank

r ike kan i ck e slå som åskåclare utan mås te g ivetvi s deltaga i kri ge t. Den 

t yska tidningen ti ll ilgger : ' "\'i bellöva knappast tillägga att Feankrike 

i clze J;:an Jyygga baser i Yästcr oclt u-båtar och jagaee emot 'J'ysklancl. 

Dess marinpolitik I' iktar sig numera mot r n m akt, so m uneler v:"lrlcls

krigc t stoet vi el Frankl'ikcs sida : Frankrike t änke!' eeclan på att m ed stöd 

av sin europeisk a maktställning tillträcia det sto 1·a Yäel clsll aYet, cl å el en 

nu värlclsltaven ll chiii"Skancl c maktens armacia en gång ick e m era existerar" . 

N. M. R. , febr. 9. 1921. 

Man antager numer·a i sjöoffieer skretsar att slagskeppen Gascogne 

och Noemanlli c komma alt färcligbyggas (de bliva i så fall de enda av 

klassen ) såso m en välbellövli g föestäekning· av slagflottan . llll'. Lauboeuf, 

elen bek ante u -båtskonstruklören, l.1ae yttr at sig angående dc genom pres

sen ])ekan ta u-b iltspr·oj ektcn, som framställts av elen tyske professorn 

Flamm: 

" Vem som ill'lst k an rita en JO ,OOO t ons u-båt. Om så IJ ellövclcs 

skulle j ag i m orgon dag Ja mna göra en ritning till ett 23,000 tons u -fart J·g, 

men svårigll8ten är att få en praktisk och pålitli g konstruktion och. sc

clan kommer ko stn arlen ocll använclningen i praktiken". För priset på 

en 10,000 Lons u-båt skull e man f å IJä tLrc val.uta, om m an byggde snabba 

överva ltcn sfart~·g ell er l"l era, minetre u-bft tar. 

L e 'l'emps, fche. 27. 1!12 1. 

Den franska m arin ens buclgct för ilr 1921 har nyligen Yolerats i 

clepurtcr aclckammaren. Dc fles ta av lalame ,·o ro ense om nödväncl igl1etC'n 

av en stark fransk flotta : 

1) emecl::tn numera kri !'!·r· n oe l1 därmecl folkens öden avgöras t i ll 

sj ö ss, 

2) en1 cda n ett kolonilJes ittancle land lJCII OI·e r en fl o tta oci1 

3) man uiJ c lingat mås te abso lut sk~·clcla linj en i\Iarscille-Algier för 

alla anfall . Jl'r::tnkril,cs förni.imsta livsnCt'Y sLrLlck C' l' sig nämligen från 

Strass!Jurg till Dakar. 

Om nationernas fö riJUnrl ej IJ!it· en ,·c t·kliglwL eller tlelsamma ej J;an 

uppsätta en intern ationell sjöstyrka, måste F rankril;e, som 1\Ir. Andre Lc

fevre uttalat sig, Ya!'a b er ett på alt sj älvt uttaga skulclsummornQ frun 

Tysklancl. En keaflig flotta blir således lika nöclvänclig som en stark arm e 

Vid lU1 en. I Versa i li es freden L i l läts 'l'ysklancl l tå !la sex slagskepp av t~' P 

äldre än nreaclnongill och sex kryssare aY uneler 6,000 tons cl epl. 'l'ysk

l ancl har r eclan lJörat JJ~·gga en såclan kr'yssare. Det nya rikets flagga 

kommer snart att Y isas i aYli\gsna fanatten Yajande f r'' n aktern av on 

111oclern snaiJIJ kr,1·ssare. ;\ r det ch sfr oförnuftigt alt tl"lnka sig att T ysk-
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land om ett ljugota l ch·, da det å tcrh ~imtat s ig, skulle kunna kasta ut p,t 

v ära l1anclelsvägar e l t !tal v t dussin n~·a "E rnclen"? Hur skulle vi elä k unn a 

jaga !'i enel en utan kmft iga krJ·ssa re? Le 'l'emp s r okommeller·ar clärfii l' '< Il 

anskaffa en ::;åclan kryssareflotta oc l1 att man mäLLc kassera elen kl·~· ::;sare

typ om 3,200 t. som ~Irs. LcJ·gucs o c !t Lanclry l!aclc fö rordat och i :;L;; Ile t 

bygga fartyg sådana so m Li en cngelslm Hale igll (9,750 t., 30 knop:; fur·t) . 

Viclar·e rek om mend eras jagar·c likvärd iga mccl cl c iLalienska "fl o LLi li<l. L··a

tlcrs" oc lr några dussin goda u-båtar. ~Iera tillt ta f. n . ej franska slalt·ns 

finanser. Frankrike få r· låta s ig nöj a mccl s ina 7 drcaclnougllts , :rvsl; r 

från aLt försöka modcrnisem No rm andi ety pen oct1 avvakta utgången ,1y 

stridern a mell an förk~irnpare för s lagfal't~yg ocl1 anl1ängare av fl~·;.q il,lll 

och u-b iiLar. Dc am iraler, som varit lctla rc i sj ökriget ha a lla för·k hn·n t 

s ig för slagfartyget. "l\Iå v i vara bcrcllcla, att om sCt behöves, bygga drcntl

nougilLs, nilr vi få råcl där·LiU ". 

~Ir. Guist' l1 au (elen n~·e marinministcm ) har k rafti gt uttalat :;i g t'ii r 

att slopa alla fartyg u lan str iclsvä rcle. Om han förs tår s in sak, kan l :111 

utan tvivel bemanna f)Ta drcaclnogi1Ls med fulltaliga ocl1 3 mecl reclu•·P

racle besättningar, up psätta en välru stad eskader· om tre p ansarkry~~:ll't ' 

ocll en atlanterelivision (som a lla sk ola vara uneler gång så mycket ~um 

möjligt ) mecl cle 52,000 man, som fa~tställt,; i flottans manskapss taL :-;];;<11 

det clragas in p ii något sätt, s, lJör <let 1\tmin s tone ej vara pi'\. kol. 

Le Temps för·or·clar viclare incl ragnin g på antale t aktiva offi cerm·e Mi r 

tel•n i c i. 

'ridningen vill v iclare lr aYa utsagt att elen franska mari nen alltid f!'ai L 

främst då clet gä ll t up pfinningar. Nä r nu fr anska flottan s l1 ögskola sia r· 

högt och mari ns taben kan sägas vm·a färcl igorgani seracl , (intill kri get kn n 

den sägas ej hava ex is terat ), finnas al la förutsättni ngar· för en lyckosn m 

framt id för elen franslm flottan, förutsatt att cless övcrstJTelsc förstår a ll 

lecla cless utvecklin g med kont inui tet i planerna oc l1 utan Läta omll yl•·n 

på ledarep latserna. 

N. M. R, dec. 22. 1\120. 

Slausl•epp. 

En fransk medarlJetar·c Li ll tidningen rikta e en skarp kr i til' mol tlt' 

ändrin gar.·, som utföl'ls på Brctagneklasscn. l\fan har nämligen funnit alt 

lJostadsu Lr~·mmet på clessa fartyg är· dåligt och med anledning därav ta

git JJort 2:11 cm. kanoner förut. Födattaren anser, att man IJör·jat f!·i;ra 

fra nska flottans fartyg till "palatslwtell" utan kanoner oc l1 sålu nda r.i 

tillvaralager erfarenh eterna från världskriget samt att franska fl olt,,JJ 

alltjämt går utför i effektivitet. A a ncl m siclan l1oppas man mycket :1' ·n 

renaissance inom luftyapnet. 
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Le Yacllt, clcc. 23. 1920. 

I~älla h J•yssarc. 

Frankrike erhöll av clet tJ·~ka bJ te t 5 lätta J;rJ·ssare. 

För att iståndsätta dessa fart; g end ast i artillcristiskt llänsccnclc 

erfordras 16 mi Il. francs. 

Y. , jan. 15. 1921. 

l\Ian Ilar lancc r·at ett rJ·kte att l. krysscu·cn SLl'assiJmg (L d. tyska 

](ryssaren Rcgensb urg), skall efte r· avslutall reparati on gö ra en propa

ganclaexp ecliti on till Syclame ri ka samt clä rertcr ersätta Juri en dc la Gra

vi ere i elen syriska eskade rn . Le Yaclt t an~cr att man IJOrcTc kunna i'inna 

ett lämpligare fartyg än en f. el. t ~·sk kryssar·c a tt rep resentera Frankrike 

utomlanels ocl1 finn er alt visser l igen ~lr r! et moraliskt l'ikti gt att v isa en 

trofc, men man riskerar il anclra s idan aLt göra o fr·i villi~-;" reklam föt· fien-

clen genom att uppvi sa l'ör utlande t vall ll an kan åstadk omma i fart)·gsväg. 

N. l\J. R , jan. J2. 192J. 

l\lr. Gautrcau, tidn ingens l'r·an::;ke lllt!darh etar·c, iigna r en retrospek

tiv betraktelse å t fran s ka fiollan under tll' !920. 

s tatens varv h ava sysselsa lts med byggande av illa konstruerade 

lastängare oclr linieångarc och för flottan s bellov haya enelast lJyggts avi

sos om 850 och 650 tons utan något str i dsY~i rcle oc l1 för en kostnad av 

100-tals mi ll ioncr . Ilade dessa penni ngar lag ts necl på Yerkliga öl'logsfar

tyg, i stället för a tt öcls las bort enligt sociali st iska metocler, hade repu

blikens fl otta verkli gen vunnit något och ej som nu , stampat pii samma 

fläck eller gått ti liiJaka. 
Dc sisla u-båltu•na av F ultonklassen (870-1,200 t. ) hava nu införli

vats mecl flottan och å r· 1921 lovar i alla avseenelen bättre än 1920. 

Om c :a 8 månaclet' skall man säluncla börja proYskjuta 2 st. !15 cm. 

kanoner mecl en proj ekt il vägancle J ,500 kg. oclt i alla av~eonden kraftigare 

än Englancls ocl1 Förenta St a lernas lj(j cnJ. l;. Om Frankr ike dessutom 

påbörjar s in a föreslagna slagfart)·g uneler åren 1922- 23, kan man anse 

sig ha fått ett stort försprång framför nyssnämnda makter. 

10 cm. J;anonen för jagare oclr H cm. kanonen för hllla kryssare 

mäs te anses fur svaga. Den sonare mås te ersilttas mccl en 19 cm. eller 

t. o. m . 2'1 cm. kanon. 
1\r 1921 skola enli gt förslag av Co mi ssio n clc la ~larine b cstiillas 3G 

U-båtar om 1,200 tons ocl1 600 t ons att lJy;;-gas i Toulon, ClleriJoUrt':, Rorhe

fort, St . Naza.ire, Borclcaaux, Rouen od 1 v icl La Sey nc. 

P. el. t J· ska u-IJåtcn U. B. !J!t Ilar i fl'a nsl' tji1nst er!Jilll i t namnet 

'l' r· in i Le-Sci1 i Ileman s. 
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I\ysl;: k~lllu. 

F. d. ··~·sl<a l'm·t~·!l uppht!Jda i Bizel'la. 

Den 21 oclt 22 clec. 1920 förel es efter lJ evalmingen ay Krint t'i'di.ll1cl,, 
f. el. ryskel fartyg l ill Bizerta ocl1 intemerad es därstäeles: 

Slagskopp: V olj a, Geo rgij PolJ,jeclonoscts; kr~ssare: Komi luY, Al
mas; j<J.gare : Bcspoko.in i j, nerskij, Sjarkij , Sorkij samt en oh,•kant ; 

kanonbålar: :-:trasclt, Grosn ij; transportångare: Kronstaclt; islll'YLII·,.: 3 

st. ; U-båtar: 3 st. 

Le Yac ltt. jan. 1'. 1921. 

Sl;j ntrörsiik. 

F. d. tyska slagskeppet Tlt Lit"ingcn skall an vänelas som mälfa rl' .~· Yitl 

skjutförsök mecl artilleri i Lori ont. 

N. M. H., dec. 1:J. 1()20. 

FlY!! h0111 bsförsöl>. 

BorniJJörsuk mot r. ll. östenikiska slagskeppet Pt' inz l ·~ugt'n l; nmma 

att uneler elen närmaste ticlen att företagas i Toulon. 
:\Jan 11 ftUer f. n. pä mecl att förse fartyget mell "anti acrial ow nl<-ck 

screcns". 
Dc lJOmber, som iiro aYscelcla att försökas, äro: 
1) Hökbombct' aysedela att tilfälligt förhindra utsil;:t frän stritis

torn och J;anontorn ocll sålunda sälta fartyget ur str idbart sl;icl;: fi.,r en 

kortare Lit!. 
2) Girtiga gasbombrr för att 1\staclkomma effektiv förgiftn in::< . 

3 ) Branclbomllcr. 
lt ) 10-kg. ))omber av annens modell, aYseclcla att släppas i en skor

s ten eller opansrad öppning. 
5) •runga pansat'lJ rytancle bomber om in t i Il 1,000 kg :s vikt ay,;t·Lltla 

att genomslå Yilka däckskonstruktioner som hälst. 
6) Torp ed- eller Mic11elin1Jomb on för clirekt eller indirekt lrilff, 

aYsedcla att genom elen kolossala sellocken vid explosionen framhcal la 
ime explosion er ocil skador. Om denna projektil är enelast JJ lilYkn s;i 

kmftig, som uppfinnaren lovar, J;ommer "Prinz Eugen" att gå till ]Jotten 
efter 1 :a träffen. 

l~ lt n:·tt sikte "Visum i\Iicltelin'' kommer att' pröYas Yiel clessa fiir sul;. 

l'. U. ~- K. I. , clcc. J920. 

1\nsllörsnn·t'l. 

Man har för aYsikt att använda cle utrangerade slagskeppens J,J
nonet· Yid föt·sutt·kning av kustförsn1rct i Brest, Gl1er!Jourg och 'fo111o n-
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Det ä r nu allmJ.nt bekant att vid krigets ut!Jrott cle franska kustfästnin
garna y oro synn e t'l igen svagt bcst:·ckacle oclt att . tyskam a !wc! e för av
sikt att, om enge lsmänn en h åll it sig· neutrala, bombarelera rlcm . . Dc franska 
marinm)'ndigll e tcm a anse, att cle permanenta för·syarsanstaltema böra be
gränsas till n ågra få tunga, snaJJIJskjutancle batteri er. som kunna avslå 
en kryssat ·cra icl, under clet att u-!J åtar lJöra a nvändas för att Ii inclt·a IJom
barclement med s lagskepp. Hamnar, som äro särski lt utsatta, sådana som 
Dunquerquc, St. Nazairc, Gl1 crbourg oclt Bizerta, böra PmcllertiLl försrs 
mecl l;raftigt SYårt artillrri av intill 40 ocl1 1,3 cm. kalillcr. 

Man anser att Frankrike ej gjort ny a erfarenlletet· Yis a Yis kust
fästningar· uneler Yi-lrlclsl; t•ig·ct. 

Y. , jan. JG. 1921. 

Stat ionr1·, \ 'Hl'\ m. m. 

Mi l i Li'ira atTontlissemen Le t Lori en t ILat · inclt'ag i l s oclt fördelats mellan 
arroncli ssem en ten B rost o e il RocLteiort. To u lon får så leeles lläclaneftcr 
n :r /1 och Bizerta n :1' 5. 

Lori ent förbliYcr tl ärcmot en 2 kl. (operatio nsbas uneler krig ) för 
torp ed- ocl1 l u ftfai'Lyg. 

En konteramiral ayses ~om stationslJ eflliiLaYare ocl1 cl1ef för de tvenn e 
skolorna för ''fus ili ers marins" oclJ. "apprcntismeeanicien s", flottans man
skapsclepot, sjögendarmko mpani et ocl1 ett IJt'anclkompani. 
N. M. H., felJt'. 2. 1~121. 

St. i\Ialo muddras upp ocl1 utvidgas så att Utla J'r~·ssar e ocll Ilandels
fartyg m ecl i nti Il G m. clj upgåencl e kunna komma in clärstäcles ol1eroencle 
av ticlvattn ct. 

N. M. H., mars 2. 1921. 

TOI'JH'd ,.llsende. 

En ' );J, cm. toqiC'cl ilar införts i reanska fJollan. 

Italien. 

Procectlings, jan. 1\J:lJ. 

BY!J!JIIadspol il il(. 

'ricbkriftcn gör en jämförelse m ellan itali enska nd1 fr· anska flotL OI'
na och finn e r att Iransmänn ens uYcrlägsenhct i 1\lctlelllawt ej på långt 
när är si't sto r som nll11 i,c;en anta::<Ts. l\'l cd en lluclget, som l'ndast uppgår 
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t ill l1J. lvten av F t·anl, rikes h a Ha liens sjömiliLiira mynLligllclct· J) <'kals 
bkaffa en fl otta, so m delvis är mycket bättre än elen franska. 

I f råga om ar til!r. r i är Frankr ike visserli gen överhlgset, llh'll ,
101 

man ät farten til lmäter den lJe tyllelse, som clcnn a egenskap säk t'rlken 

besitter , h a r elen italienska flo t tan en avsevärd fördel, som troligen ei 
kommer att fö rmin skas sä snalJJJt, om man be tänke r a tt ele fl'an~ka far~ 
tygen äeo fö r sedela rn cll Niclaussepann or. s lagskeppen av NormunrliP

klassen mec\ kvadwppeltorn, pf1 vilka arbetet necllagts, skulle lut lillfiir

säkrat he tTavä!clet i i\feelelll aYet åt Frankrike och det v ill S}nas, s nm om 

tie L el. t.)• ska lät la h)·ssare, so m överlämnats Lill Ital ien, Ytli'i l lllintl 1·r, 
förstöreJa än de, ~om Frankrike e!'11öi L 

Ita lien är cUm instne för e t t p a l' år framä t övcrhlgset i fi'i\ .~,1 ,, 111 

fartygens fart. 

Time~ , febr. 3. l!lt J. 

Byn n nadsJH'OfJram. 

sjöm inistern llil.l' tillkiinn ag ivi t a t t fö lj ande nJ·a fartyg komilla a lt 

byggas i enligilet med byggnaelsprogrammet: 
8 minutläggare il 8,000 t. , l oljetankångare il 7,000 t., 51. u-Nll."r ;, 

GOO t. , 2 scouts it 900 t., ·1. jagare il 900 t. 
Följande fa1·tyg, som pålJör·jats reclan under kriget, tillllÖI'Q :i·v•·n 

progn1m met nämli gen: 
3 seon t s il 2,200 t., ::i jagare iL 800 t., 8 jagaee il 900 t., G kano nbalar 

il 250 t., 1 floclbåt it ? t. och åtskill iga trängfart.)·g. 

Spanien. 

Le Temps, jan. l\. Hl2L 

Il Y !J !J nadspronram. 

För parlamentet har framlagts ett n.)·byggnaLispt·ogram omi'ai. [,':It!<': 

~ ~ lagkryssare it 28,000 t., JO l. snabba kq·ssare it ::i,OOO- -l!l ,OI!il L 

ett flertal jagare it över 1,000 t. oclt ::l il !, flottiljet· u-båtar. 
Alla dessa fartyg skola byggas i Spanien med spanskt matet·i ,•l '"·i i 

beräk nas kom ma att l•osta 1 'j, m illi fl t'tl pesc lns. 

A. N. G .. jan. 2\l. 192L 

J~ iitl a lit'Y SSHL'e. 
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Holland. 

L. Jo· ~·ssaren Sumatra ilar gät.t av s tapeln. 

Depl. 7,000 t. Fart 30 l'nop . 
Mask inStJrka G5.000 Iller. Bes t. 10-iri cm. k. Uneler byggnad be

finner s ig r lt s~·ste rfa rt~·g , Java. 

Tyskland. 

Ki eler 1\'cucste Nacluicll ten, jan. 1. 1921. 

Sj öl•t•ig e ls lärdoma r. 

Amiral v. Sch eer har offentliggjort en c\el betraktelser över sjö

kriget. Han påpekar bL a. a t t eng·elsmännen framtvin gacle u-båt skr ige t 

emot ll ancl elsfartn;en genom s ina blockael· tgärder emot 'l'ysklantl och att 

u-b åtens u tveckling h äri genom k om at t påsk~·nclas . 

Amiral Y. Sch eer anser v idare a tt elen moelerna utvecklingen redan 

nått den punkt att man mås te göra en kraftans trängning för att befr ia 

sig från den åskådning, enli gt Yilken ar tilleri striden avgör utgången av 

en drabbning. 'l'aktiken mås te numera gå ut på att låta elen s tora snablJa 

.moderna clykMten komma till s in r ätt. I ett framtida sjökrig kommer elen 

av mots tåndam e att bliva segrar e, som längst kan uppeh ålla sina han

elelsförbindelser ti ll sj öss, - om så behöYes mecl hanc\els-u-bätar. 
Denna omYälvning i sj ökr iget s natu r ·- ett sådant krig föres ej 

längre på Yatten)· tan utan uneler elensamma - hänger t illsammans mecl 

utvecklingen blanc! stormakterna. Dessa äro numera Ameeika, Englancl, 

Japan ocl1 clelYis Frank r ike, om cl etta lancl lyckas få elen lanclmi litära he

gemoni en i l<~mo pa. 

Dykbå tens införanc\e i cle moderna flottorna gör clct för em·ar av 

världsmaktem a m öjlig t a tt i en framt id driYa en självständig väl'lds

politik, u lan a tt bekymra s ig om en "Yftgorn a JJ ehärsk ancle" överYat tens
flotta. 

(öve rs. Prån engelskt llåll l1ar ami ral Y. Scllccr erll< llit en ganska 

skarp gensaga ). 

N. M. R. , jan. 2G. 192L 

l'rofessor Flamms u-hillsförsla!J . 

De föesta t idningsuppgif terna angäenc\e dessa förs lag S,Ynas hava 

inneh ålli t en mnssa överclr· ifter. En fö rfattare i llär anförd t idning anser 
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att p rofessor Flamm c.i kormnit med något egen Lli ö L nytt oclt alt uppgi f

te rn a om ökad s tabi litet ej heller är·o n ya. ~Iecl l ct lr iirför· Ilat' llt•ln litkn 

varit att göra fartn;c n bredare. 

Enligt L}ska tidningar har professorn konstl'ucrat 3 olika t~·prr . 

l ) Depl. :l,!!-13 L. Fart 17 '/, kn. Pansar 37 mm. öYcr· elen clcl <t\' hå

Len, ~om är oskydclacl av vattnet i ytläge. Best. 2-10 cm. kanmwr i trH'n 

för och akter, cläcl,storpcclt. samt clc van liga h äck- oc lt stäYtuiJcma. 

2 ) Dcpl. lr,870 t. Längel 93, 0 m. Fart 25 knop. Pansar som förut 

50 mm . Best. 2--21 cm. k. i enkla tom och 6 il 8 torpedtuber. 

3 ) Dcpl. 8,'t00-9,000 t. Längel 137 m. Fart 28 knop. Pansar· Gll-G!J 

mm. Best. ~-21 crn. eller !t-2'r. cnr. k. i tvenn e clu lJIJcltorn med 1:iil m m. 

pansar samt 8 torp edtulJet'. 
Ovan c iterade engclsl;a föl'J'at tar·c anser att 37 mm. pansar r•nlig t 

förslag n :r l är alltföt' svagt för att vara till någon nJ Lta. Det ,ku\lr 

visserligen Yara ti ll en Yiss nytta emot mindre projektiler, m en sl,yrlrlar 

absolut icke emot cljupbomlJer av mocl crn konstl'uktion. Förslagrt u :r 2 

är i de tta l1änsecnclc bättre, särsl<ilt emedan farten är god, men b r,., l;. r· k

ningcn är onödigt sv· r. För att föra Ltanclclskrig lJord e fyra 15 t'lll. kilno

ner var·a tillräckligt. 

Förslaget n :r· 3 lider av samma svagl1eter. En u-båt med 21-2', 

cm. kanoner skulle icke kunna tillfoga ett pansrat fart j g några ol\;t<lo r 

av 1Jctj·denl1et, men YOt'e naturli gtvis en farlig motståemle till lätta !;rys

sure odt patrullfart)·g. 

Fo.rt~·gcn n :r 2 oclt 3 torcle blivo. Jltcrst svåra a tt navigera ol'i1 ma

növt·cr·a annat än i mycket djupa vatten ocl1 i tr·ånga farvatten t orr!t' en 

800-1,000 tns båt vara mj·cket att förcclraga. 

l?ör l1amlelskrig till sjöss lJorclc emellertid sildana fartyg giit'<' sig 

utomoedentli gt väl, si\t·skilt emot konvojer m ed så svag betäckni ng som 

bestalls under kriget. :\lan finge i så fall förse eskor tfartygen nw< l 2!1 

cm. kanoner oclt spccialskjLlll emot torpeder samt åtminstone lil;;t Itug 

fart sour u-båta ma. Det ~ir dock tvivelaktigt om Professor Plamn rs fO r

slag n :r 3 ilr utförlJart Y are sig f. n. el ler i elen närmaste fram titl r·rJ. De 

stora t1·sJm u-kr:·ssama, so m IJJ•ggcles åren 1917-1918 Yoro mycket tl· ' ·kla 

i frilga om stalJilitct oclt fart uneler vattnet ocl1 h ela klassen Yat' t'll r:ris,;

grepp. Oclt f. n. lra tysl;ama fått förlJud att hygga u-båtm'. 

N. '.f. H. , febr. :21. 1921. 

.\lllit·al Tir'pilz <lll!Jilende slagl'al'ly!J. 

Amir·o.l Y. 'J'irpitz IHil' blivit intenie\YaLl av en Berlintidn inc; uc lt 

LliirYill yttrat sig sillundi.L: "Kriget till sjöss aYgj o t·cl es av clc <'Il !-' l, J;a 

slas·skcppcn . .... \ 'act u-b åtskriget angår fick gnglaml k iinna 111 il'l i 

sitt eget land. gnf)land Yar icke för·b r rc tt på det oc l1 kunde i sj~i!,·a ' .,];eL 
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ej vara förbere tt, emedan u-lJatar med n ågo t verkligt striclsvärde ej fram-

1wmmit inn an kriget bröt ut". 
'l'irpi tz anser att u-b å tama aldrig l<amma att bli Ya nilgot annat än 

ett viktigt lljälpvapcn. Fart~·gskonstruktörerna hade föt·c In·iget ej äg

nat tillräcldig uppmärksamh e t på att skyelda fartygens unclervattenskrop

par. "Så länge övervattensfal'LJget kan uträtta mera än u-b , ten, kommer 

man att lyygga av det föestnämncla slagets far·Lyg" . lian ansCrg s ig ännu 

knnna uttl'ycka någon ils ikt a ngåcncle luftfaetygen. 

p. U. s. N. I. , jan. 1921. 

J{ostnadsupp!Jiflcr. 

Dc tyska u-båtarna lwstaclc år 1011 \,110 J\1. per t., [u · 10.18 ~),000 J\1. 

per t . 

N. 1\I. R., clcc. 15. 1920. 

Ny hitt l••·yssare. 

Det förllållancl ct a tt 'l'}skland hae föt• avsikt att bygga en lätt kryssa

re har åclrag it s ig kritik fe, n engelskt håll. 'l'iclningen föres lår att Tysk

land bör· föebjuclas att lJJ•gga fartJ·g förrän krigsskulderna lJ etalats. 

Marine Vcrot·cl nungsblatt, f ebr. l. 1921. 

J{ustl'iistn inuarna. 

Fästningarna PiJlau ocl1 Swincmunde skola fr. o. m. 1 apr il 10il 

till1 öra marinen . 

Polen. 
'l'eutll ., jan. 5. 19:21. 

Östersjön ett "nHl l'C clausu m". 

J~n engelsk sjömilitär kommission skall tjänstgöra som "Naval Ati

Visory :\Iis ion" i Polen. Den polska flottan har börjat samlas till Dan

zig (Putzigcr-wiek ? ) . Samt idigt medeleJas att komm issionen snart kom

mer att tl'äcla tilllJaka ocll il är citerade tidning ifr'ågasäLLcr, huruvida 

man icl<e samtidigt som en lJör·jan till avrustning, skulle försöka åväga

bringa en allrni:in övcr·cnskommclse att göra Östersjön till e tt " marc clau

sum" för alla ö l'logsfaet~·g, däri inb egripna även dc, som tillllöt"a de till 

Östersjön grLinsande staterna. 
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N. l\1. R., dec. 22. 1920. 

FartygsmaterieL 

En kan obå t om c :a 500 t . ha r le\' ererats från Finland. PartY 'et 1 
namnet Marskalk Pilsuclski. <" tal' få tt 

Danmark. 
J. n. s. r. 

\'al; t kryssare. 

Minsveparen "Asphoclel", som inköpts från England kom rnvr· att 

tj änstgö ra so m Yaklfart~·g Yi cl Island uneler namn et "F ~·Jla" . 

Portugal. 
N. l\f. n., j an. 5. 1!J21. 

Från England hava inköpts 2. "sloops" "Jonquil". Depl. UOO t. 

Best. 2 10 cm., 2 G7 mm. k. Fart 17 knop, heter numera Carvalt1o Aranjo. 

"Glacliolus' '. Depl. 1,250 t . Best . 2 10 cm. , 3 57 mm. k . Fart 17 knop, 

heter numera "Republica''. 

Jugoslavien. 
Le Temr1 s, mars 3. 1921. 

lJ e franska marintruppcrna, so m vie! vapenvilans ingående hr·,;a tle 

f. el . ös terriki ska flottbas en Cattaro , hava till cle jugsl avisl;:a mynrligllr

tcrna öYerlämnat cl e gamla pansarfartygen Erzherzog Max och E. Rmlolf, 

12 s t. to rpeclb å tar samt alla forten. 
Enli gt ett annat meclclelamle h ar Jugoslavi en erhållit 3 st. f. d. Lis

terrik isk-ungcrsl;:a Donaumonitorer .. 
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Rumänien 
]Jar från Italien inköpt jagarue spa rYi ero ocll Nibbio om c :a 1,800 t. Fart 

110 Jm op. 
Rumäni en ed1öll dessu tom av f. el. ös terrikisk-ungerska Do nauflot

tilj en, 3 st. monitorer. 

N. M. n., clec . 15 . 1920. 

Chile 
!tar från Engl antl inköpt slagskeppet Canada, numera Almirante La torre , 

jagam a Faulknor, numera Almiran te \Villi ams; Broke, numera Almiran te 

UrilJe och Bo tlw, numera Alm iranle Riveros . 

D et p, st< s a tt Chile skulle li gga i unel erhandlingar om inköp av slag

kryssame Ini'J cxible oc/1 Inclomitahl c. 

A. N . G. , tlec. 2;:; . 1921. 

Canada 
besitter enli ö't NaYy Li s t num era en egen flotta av fö lj anLic sammansätt

ning : 

L. kryssure Auroea, jagamc P a tri ot, P a lri cien, u -båla rn a CC 1 

och 2, CH H oclr 13 samt depåfartyge n Gu elplJ (Halifax) och Naclcn (Es

quimault ). 

Australien. 

N. 'L 1'. S ., Hefte 1. 1921. 

Flottan skall bes tå aY: 1 l. kr~· s sa rc, 1 skolfar tyg (slagkr)·ssare ?), 

2 kanonb ätar, G nya j agaec och 6 u-hä la t'. 

Tidsh'ift i Sjöväsendet. öl 
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Meddelande från Utrikesdepartemente t, dec. 16. 1920. 

Nationernas Fiil'ltu nds 111 il i tät·J;ommission. 

Den perman enta rådg ivand e kommissionen i frågor t'Ö t'antle arm•'et· 

flottor ocl1 luftfrågor Ilar till Na ti onernas förbunds råd avgivit utli\tun~ 
den över en del sm Lin·e in tt·:t c l es~ iilwnd c s tuter s f örhft llanclen ft IlJ'SSni.imn

cla områden . 

Vederbörand e stats uppgirL: 

A t•ml·sty L'lm: 35,000 man. 
Flotta : Ingen. 
Lul'l flo t ta: 
Uti:Uancle : :\ltl. !) ehå llas. 

Armen i en. 

Costa Rica. 
i\t·nH'istyrl<n: 1,000 man. 
Flotta: Några sm(ine tullfat'tsg. 

Luftflot ta : '? 

lJ l l:UR!lf]e : -'" ' JH:IWI I a~. 

Estland. 
Arme : 15,000-10,000 man. 
Flotta: '!jagare it 1,500 t ., 7 J'anonb å tar il. c :u 1,000 t., 2 patl'u llfart;·s 

ocit 15 min svepningsbåtat· . 
Lnftrlotta: 15 aerop lan. 
~l ! :U:: ncl e: :\!fl lt ehållas. 

Finland. 
Arme : f. n. 32,000 man , sko la red uceras till 16,000 man. 
}?lolla : 6 torp edb åtar , 4 mindre l1 jälpkanonbåtar som skola er~iittas 

med fartyg it c :a 1,000 t. dej!!. , 'l u-b iUar. 

Utlätande : :\ !il b eh å llas. 
Hörande u-l) å tama uppstoll cli skuss ion . Englands r ep resentant ville 

stryka dem fiit' alla m inclre sta ter vid östersjön . Japans r epresentant 

röstade ej , men anslöt s ig i pr incip till majoriteten. Vid YoLel'ing ficJ;: 

Finland IJ ellålla sina u-bilLar mrcl 6 röster em ot 2, vaev icl clock ]) iUDrn~' 5 

storlek b estämdes till ej överst. 400 tons . 

LnHI'lotla: 6\l ac t· o- oc ll. I1 Jclrop!an . Förstärkning avseclcl. 
U t lå tand e: :\I[t J1 ellå ll as. Bifall till förstärkning en r eserveras till den 

Liclpunkt li ft ökningen hlit· ak tue ll . 
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Georg i en. 

Arme : 55,000 man samt na ti onalgard e t om 60,000 man. Då repu

blilwns oavhän g igilet ej hing ro l10las avser man att gruncla en mili s ~·1li gt 

scJnve iz' sJ·stem . 
JC!otta : 7 l. fa rtyg mindre iln 500 t . 

L n i'LI'Iot.ta: Inga u ppgi fLer l ~imnats. 

Utlåtande : i\lå b eh ållas för n Lirvarande. 

Island. 

Har varken <u·m•', fl ot ta e llet· luftfl otta. 

Lettland. 

At•mc: 50,000 man f. n. , aYsikt att reducera till 25,000 man . 

Ut lå tat1Clc: l\Iå b ehållas för närvarande. 
Flotta: Ingen, men önsJ;ar l1ålla 8 j agare, 4 u-båtar och 1,500 sjö

minot· . 
Utlå tand e: 'l'ill ii.t cs IHi!Ja 1 j agm·c it 1,500 t. samt m ell 6 röster emot 

2 (jfr F in lan el) '' u-b å tat· om 11 ögs t 'tOO L. l\Iinorn a tillätos. 
Luftflotta: 10 hyclroplan. 
U tlåtancl e : !\få behållas. 

Lichtenstein. 

Inga mi litLira st'JTkor . 

Litauen. 

Har ej hlmnat n ågra som llälst uppgifter . 

Monaco. 
Inga militära styrJ;or. 

San Marino. 
Inga mi li tär a SLJTkOr . 

Le l\Ia tin , febr . 26. 1921. 

Nationernas För hunds avrus ttlinnslwmmission . 

Nationerna:; förbuncls rårl IJU r el en 25 felJL'uari i åt· b eslutit att upp

rätta en avrustnin gsk ommission m ed Viviani som orclförancle. 
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På förslag av L. Bourgeois fatlades följancle beslu t: 

1) Alla s igna tärmakterna böra öYcrenskomma, a tt under de tY~lnue 

år som följa det ta beslut, iclce öka s in a militärutgifter. 

2) Internation ella byritn i Brussel skall kontrollera all fabri h<~lion 

av och handel med vapen och ammuniti on. Internati onella b_yriin skall 

var 3. månad insäncla rapp ort t i !l N a linemas förbuncls permanenta kon

sultativa lwmmiss ion. 
3) En tillfä lli g avrustningskommi ss ion upprätlas clessulorn Yil[ 

Nationernas Föt'bund. Denn a kommission får till uppgift att aY si;.!nlo

lärmakterna utverka en progress iv nedsättn in g av de militära utgifl•·rna 

till arme, flottu ocll luftstr idskrafter till vad som ounclgängli gen fMtlra:; 

för r esp. s ta ters nationella säkerhet. 
Kommissi onen skall bestå av 18 medl emmar. 




