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Bidrag till Årsberättelse i navigation och 
sjöfart för år 1922. 

Civil lufttrafik. 

AvgiYrn yjc] Kungl. Orlogsmilnnasii ll ~knp~ts ordinarie snmm anhätlt' 

elen 7 mArs 19:2:1 nv l t'cl:l lliOt rn Ake1'!narl.-. 

Till Kungl. örlogsmannasällskapet. 

Vid Kungl. örlogsmannasällskape ts senaste november
sam man träde uttalades •en önskan om , att årsberättelse i f lyg
väsendet berörande ämne mål;te i en snar framlid avgi-vas. 
Med anled ning hämv had e föredraganden i naviga t1~on och 
sjöfart för år 1922, kommendöi\kapten Elliol, för avsilkt all i 

sin årsberättce)se ibl. a. även r edogö ra för civil lufttrafik. Vid 
sin så p lötsliga bortgång hade Elliot ej hunnit fullfölja denna 
sin avs.ikt, varför jag - såsom ·en •gä rd M minnet av denne 
för vårt vapen .mångsidigt inlressm·ade ledamot av Kungl. 
Örlogsmannasällsk ape t - anchåller alt i hans ställe få avgiva 

fö lj ande kortfattade r edogöre lse för den ch•ila lufltra'fikens 
litveckling intiH år 1922. 

Den korta tid, som ståtl mig lill förf.ogand·e för detta ar
betes utförande, 'ha•r givel\·is medfört, att begränsningar måst 
göras i ·e tt eljest viHomfat tande ämne . . Inför örlogsmanna
sällskapet har emellertid ej förut lämnats någon sammanfa l-

Tidsh'1'ift i S jö L'iise ndr t. 13 
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tande framställning om den civila lu fttrafiken , varför den 
fö ljande översikten måhända kan innehålla en del av intresse , 
ehuru den i vissa fall berör några av flygviisendcts första 
grunder. Den Jår sålunda icke belraktas såsom utarhctad för 
flygvapnets målsmän utan fas tmera såsom en allmän oriente
ring Iför dem, som icke haft tillfälle ägna flygvitsendet elen 
uppmärksamhet dess snUJbba ulveckling och ständigt rfra·måt
skridandc veTksamhet påkallar. 

Slackholm elen 27 f.ebruari 1923. 

Harald Åkermark. 

Civil lufttrafi k. 

Intill kri.gsutbrottet år 1914 inskränkte si.g användandet 
av icke militära luftfartyg till försöks - och spor.tflygningar. 
Endast i Amerika hade uneler •omkring en månad år 1914 an
ordnats lufttrafi1k med flygp lan mellan l v å städer i. Florida 
och i Tyskland hade sedan omkring är 1910 luftskepp an
vänts .för turisbfärder. Flygväs·endets utveckling under världs
kriget hade emellertid givit lnftfartyg.en en sådan teknisk full
ändning, att de kunde anses användbara ·Såsom transportmedel 
även i fredstid. Detta fö1•hållande jämte det vid vapenslille
ståndets ingående i november 1918 förefintliga stora antalet 
luftfartyg ävensom önskemålet alt vidmakth ålla den u nder 
kriget högt uppdriva flygmaterielindustrin föranledde i första 
hand de kri,gförande länderna alt vidtaga åLgä·rcler för ord
nande av lufttrafik med ändamål att verkställa transporter av 
post, passagerar•c och gods. Dessa åtgärder måste, för att 
lufttrarfiken SJkullc kunna upplaga ikonkurrensen med jänl
vägs- och automobiltrafik samt sjöfart, avse att trygga person
och trafiksäkerheten å dc luftlinjcr, som skulle komma till 
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a nvändni ng, saml söka göra dessa ekonomiskt bärande. Här
för erfordras: 

lagar för rättsligt reglerande av llllfltrafiken; 
statsorgan för adminislra lion och kontroll av lufttrafiken; 
fasta anlä;;P-ingar för lufttrafiken, omfattande huvud-

lu ftf,artstationer, lnf lfarJeder med mcl:a11:,tationer och bränsle
stationer; 

väderlekstjänst och ·underrättelseväscndc för lufttrafiken; 
u thildningsansta.Jler för flygpersonal; samt 
för lufttrafi1ken lämpade luftfarty.g. 

Före !,_,·iget hade endast ett fålal stater genom lagstad- Lagar för 
gaGden sökl åstadkomma för så\'äl slaicn som den enskilde lufttrafik. 
betryg:gande ,föreskrifter ifråga om elen dåtida användningen 
av luftfartyg. Vid den diplomaliska luftkonferensen i Paris 
år 1910 ävensom IJ:l. a. vid det år 1913 i Schrewcningcn av-
håll na 9: e årsmötet med Federation Aeronautique Interna-
tionale *) hade visserligen ön r läggningar ägt i· u m och förslag 
om vissa internationella bestämmelser för lufttrafik framlagts, 
m en några sådana bestämmelser hade icke blivit av någon stat 
anlagna. Tvärt om avsågo dc före år 1914 utfärdade statliga 
luHtrafi!l\Jföreskrif[ierna hl. a. att förhindra luft{arty'g av främ-
m an de na l.ionalitel att utan särskilt i varje fall givet tillstånd 
landa å eller flyga över resp. staters områden. 

Ett 1första villkor, för att vid krigets avslutande kunna 
i.gå ngsätta civil lufttrafi!k, var därfö·r aU få till slånd inlerna
tion ella rättsliga regler för luftfartens ordnande. Inom dc 
större krig1förande länderna :började man också redan innan 
fr ed var sluten att arbeta härpå. I samband med frcdsför
hand:lingarna i V crsailles utarbetades sålunda genom sam
anbete meNan ententens fackmän på luftfarlsområclet såsom 

* ) Fcd01'ation .\J'l·onanUqu c InLct·nalionale, tiliflacl i'te 1905, vut· flit· n 
Yäl'ldskl'ige t en •inlernalioncll ,sammcwslutning av luftscglaL'eföl'lJLillil u('\t 

fö rcningat·. l~flcr Yersaillcfredcn lim· m· cl cn,8mma uteslutits ccnlml
Lnaktemas ac,·onautbl'a förcningal'. 
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bihang Lill fr edstraktaten en "Internationa l Air Convenhon", 

vilken var avsedd at t erhåJ,la smmna allmänna an slutning som 

nationernas förbund, och v,id en i Budapest å r 1918 mella n 

d·e tyslka, öste1Ti•ki ska och unger ska aeron autiska h'llVLtdoPga

ni sation erna hållen flygkonferens föreslogos med nyssnämnd a 

k·onvention i många avseenden överen sstämmande föreskrifter 

.för luftfart. 

"The Intern aiiona·l Air Convention" innehåller i 45 ar 

tiklar bestämmelser: för l mftf,artygs t i Hträde till de kontrahe

rande staternas t erri bori-e r och luiftområd en; ,för Juftfartygs 

nationalitet ; Iför luftfa,rty.gs- och förar ecert1fikat ; för färd , 

s tart ooh landning m ed luftfartyg ; m ed fönbud för vissa 'Va

rors mediförande å luftf,a·r tyg i civi•l t rafik ; angående statliga 

luftfa rtyg ; för tillsättandet av en "International commission 

of Air Navigation" ingående i Nationernas förbund s organisa

tion; samt fö:r tillvägagångs sätt vid tvisters uppkomst meHan 

två dler fl era till konventionen ansl utna stater. 

Såsom bilagor till konvention en äro fogad e det~ljför e

skr ifter angående: igenkännings tecken å '1-wftfartyg ; luftvär

di,ghetsbevis; 'loggböckers förande; förande av lju s å och sig

nalers avgivande från luftfartyg; luftfad sr egle r ; fordringar 

~ör erh å lland e av certifikat; internationeli a aeronautiska ka~· 

tor och landmärl< en ; meteoro·logiska underrättelser Iför luft

fart ; samt förtullning av luftfartyg. 

Konventionen, utarbetad som den är av en tentens m åls

män, innehåHcr ·cmell cr ticl ä ven bes tämmelser, varigenom cen

tralmaktcrn~ skllllle ·komma att utes tängas från luft traf ik med 

dc stat er, som ans l u ta sig till konventionen, ä nda tills de först 

nämnda sta terna vunnit i·nträdc i Na tion ernas förbund, och 

tillbakasätter i övrigt i vissa avseenden de smärre statern:a . 

På grund härav hava dels m r ententestaterna bl. a. England 

ej utan vissa .förbehåll godkänt densamma utan avslutat luf t

konrven tioner äyen med stater, som. ej anslu tit sig till den 

internalionelila konventionen, däribland år 1921 en provisorisk 

med Sverige, dels de neutrala staterna hittills icke biträtt kon 

ventionen. Vad de s.istnämnda bctr~iffa 'hava på initiativ a\ 
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de nordis.k a ländernas aeronauti sk a sä ll skap 1mder åren 

1919- 1920 'h å llits tre luftfar.t Sil<anferenser, en i 'Vardera av 

städerna Kristiania, Stockholm och Köpenhamn, i vi'lka k on

ferens er deltagit onvh nd för Sverige, Norge, Danmark och Fin

land. Såsom resulbat av dessa konferenser har fram lagts etl 

förslag hll "Nordisk luftkOIWention" avsett att utgöra e n mot

vikt m ot elen internationella konventionens i vissa avseenelen 

en sidiga bestämm·elscr, men i övrigt i det väs·entliga överens

stämma nd e m ed densamma. För Sveriges del har delta för

anlett sär ski ld a T'Örhand lingars förande om avslutand e av en 

svcns·k-dansk, en svensk-norsk och en svensk-tysk luftkon

vention . Dessa förhandlingar hava hitintills lett till avslu

tande el en 7 november 1922 av "överenskommelse angående 

luftfart mellan Sverige och Danmark". 

Vid lhe International Commission's of Air Navigation 2 :a 

sammanträde i London i slu tet ~v år 1922 1har emell ertid hl. a. 

belhandlats frågan om ändri ng av ~ 5 i bhc International Air 

Convention därhän, att även stater , som ej anslutit sig till 

lhe Internati·onal Air Convcn tion, skulle efter överenskom

m else med resp. till konventionen anslutna stater kunna få 

framföra lu f tfartyg öv~r deras territorier, varigenom en av 

konven tionens förn ämsta olägenheter skulle komma att till

rättal äggas. Avsikten är att framlägga delta ändringsförslag 

till an tagande av alla de stater, som underskrivit konventionen. 

Blir detta förslag godkänt, lorde en av dc förnämsta anled

ningarna till förhindrand e av konventionens allmänna anta

gande vara undanröj d. 

Under åren 1919- 1922 har - fömtom det internatio

nella luHlagsti1ftningsarbelet - i ett flertal 'länder även pågått 

ett 'Omfattande anbcl1e med ändamål all åstadkomma för luft

farten inom resp. stale·r betryggande rättsregler. F·ör under

lättande av elen internationella lufttrafiken och avslutandct av 

luftkonventioner 'med andra Hinder har därvid cfter·s lrävats 

att i möjligaste mån erhåll a inbörel es övercnssl~immande för

ord ningar. Längst i sådan 'lagsti.ftni111g torde för närvarande 

Storbritanien vara ifråga om lufttrafiken inom de Brirttiska 

öarna och därtill hörande terri toria lvatlcn. Förutom genom 
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the Air NaYigation Act av år 1920 regleras denna Lra[ik nu
mera även ~w the Air Navig,ltion Ord er av den 20 ju ni 1922, 
den senare innehållande a lla för lufttraJfiken erJorder li ga de

taljbestämmelser. 
I vårt land utHirdades kort efter krigsutbrottet lagen a\' 

den 7 september 1914 angående förbud ll'}Ot lufttraJik över 

svenskt område. Behovet av kompletterande bestämmelser 
härutinnan f:öranlcddc år 1915 tillkallandet av särski lda sal<
kunniga för utredning i frågan om lufttrafi'l<Jförorclning för 

Sverige. I december 1917 a:vgåvo dessa sakkunniga betänkan
de med förslag till sådan lufllra:fil<'förordning, men ej förr än 

den 16 juli 1920 utfär.dacles den fvrsta förordningen angående 
lufLfart över svenskt område alt gälla från den l oktober 

samma år. 
Uneler å r 1922 har den svenska luftlagstiftn ingen kom

pletterats med lagar och förordningar, varigenom densamma 
ryckt fram nära nog i jäm:brcdd med den hrittiska. Den 26 

maj 1922 stadfästes sålunda d els "La:g angående ansvarighel 
för skada i ,följd av lu.fbfart", dels med upphävande av ovan
nämnda förordning av ~u· 1920 ny "Förordnin.g om luftfart". 

Genom kungörelser den 8 december 1922 hava iiven fasl
ställts "Vissa ,bestämmelser rörande tillämpningen av förord

ningen den 26 maj 1922 om J ufHarL" och "Åtgärder för und
vikande av sammanstötning mellan luftfartyg m. m.". S'amt
liga dessa författningar Hinda Lill efterrättelse från den l ja

nuari 1923. 
"Lufbfar ls{örordnin:gen" av ,den 26 maj 1922 innehåller 

beslämmelser: om 'llllftlfartyg, sam må brulkas inom svenskt 
område; om lufivär.dighet; om !bemanningen; om flygplatser; 
om ·iakttagelser under luftfärd; om •luftfärd li.ll och från ut

rikes ort; om yrkesmässig Juftfart m. m. och om fartygshand
lingar samt straffbestämmelser. Flerstädes i densamma hän
visas till föreskrifter, snm "av Konungen meddelas" , och om
nämnes en luftfartsmyndighet. 

"LuHfartshestämmelscrna" av den 8 december 1922 inne
håolla flertalet av nyssnämnda föreskriHer, smn ,skola "ay 

Konungen medd elas", ~ivcnsom stadganden om luflfarlsmyn-
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d i a beten. Föreskrifterna i "bestämmelserna" gälla: uppgifter, 
so~n skola lämnas fö r Juftfartygs registrering; naUonalitels

och registreringsbevis; nationalilets- och registreringsmäTken; 
Juftfartygs lufb·änlighet; certifikat för förare, navigatörer och 

mekaniker ; flygplatser; för Juftfart förbjudna områden; land
ning å armens övningsfäll; i akttagelser under luftfärd; flyg
uppvisningar och kons tfiygning; tu'llbehandling; dagböcker 

och j ournaler (resedagibok, fartygsjour nal , motorjournal och 
signaldagbok) ; luftfart ulanför svenskt område; rcgistrerings

oc:h cerLifikalaYgifler m. m.; ·försäkring ·mot skada förorsakad 

av luftfartyg; samt straff- och övergångsbestämmelser. "Luft
styrningsrcglerna" av den 8 december 1922 innclhålla: fäTe
skrifter angående lanternor och signaler; styrningsregler; förc

skrifter om kastning av gods och barlast; regler om luftfart 
över och i närheten av flygplatser; samt straffbestämmelser. 

Av dc enligt ovan utfärdade föreskrilflcrna äro följande av 

mera allmänt intresse. Nationalitetsmäl'ket för Sverige utgö
res av ,ett S och registreringsmärket av en grupp om fyra stora 
bokstäver, varje grupp börjande med A. Nationalitetsmärket 

S åtföljt av registreringsmärkets fyra bokstäver skall använ
das som anropssignal o. d. vid radio- och annan signa[ering. 

Föreskrifterna om luHvi.irdighet och utfärdandet av certi,fikat 
för förare m. fl. angiva sättet för besiktning av luftfartyg och 

för utfärdande av certifikat, varvid av luftfartsmyndigheten 
givna kompletterande bestämmelser skola följas. För luftfart 
förbjudn a omr åden äro: Bodens, Vaxholms, Karlsborgs och 

Karlskrona ,fästnings sl<yddsområden, vissa delar av Hemsö 
'OCh Älvsb'orgs fästnings skyddsområde samt landområdet öster 
och norr om järnvägen Lulcå- Ril;.sgränsen. För Vaxholms 

och Karlskrona ~·ästniHgs skydd sområden äro dock vissa gc
nomfartsvägar fastställda. över tält bebyggd plats eller över 
större folksamling må utom vid upp- och nedstigning flygplan 

ej :färdas på lägTe höjd tin 800 m. samt ballonger och lurL

skepp .ej på lägre höjd än 200 m. 
Luftstyrningsreglerna samt ,föreSikrifterna om lanlernors 

förande å luftfartyg överensstämma i huvudsak med de för 
sjMarten gällande med de tillägg och avvikelser, som betingats 
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av luftfartens säregna beskaffenhet. För luftfartyg, som ma
növrerar å vattnet med egen kraft, gäHa sjöfartsreglerna. Å 
vattnet 'förankrat eller förtöjt flygplan skall föra lanternor i 
lilrhet med ankral fartyg. Flygplan 50 m. brett eller därut 
över dessutom på vardera undre vingspetsen en vit lantärna 
lysande 'horisonten runt. 

Den förutnämnda svensk-dans'ka luftkonvention, som av
slutades den 7 novem:ber 1922 och rati<ficerades den 16 januari 
innevarande år, är vår ,f,örsta ratificerade luftlwnvention oc'h 
såsom sådan särskilt m ä r k hg. A v mihtärt intresse är~o :föl 
jande bestämmelser i elensamma: Ett lands suveränitet i luifl 
rummet över dess land- ocih sjöterritorium är i höjdle·d o,be
gränsad. Territorialgräns ~uppåt erkännes sålunda ej. DansU<a 
privata luftfartyg medgivas att "på Olfarligt sätt" färdas över 
svenskt område enligt i konventionen angivna villkor oc.h in
skränlmingar. Av militära skäl och av hänsyn till allmän 
säkerhet .kan dock utfärdas 1förbud för luftfärd över v issa 
områden s. 'k. tföt,bjudna zoner. Luftfartyg, som färdas från 
elen ena 'fördragsslutande statens område ti Il den andras e Uer 
passerar den andra stalens område, är skyldigt följa den väg, 
som må vara anvisad av vederbörande stat. I händelse av 
landning annodedes än i >fall av nöd skaLl elensamma äga rum 
på en av dc ,flygplatser, som angivas i konventionens tullbi
laga. Varje flygplats i dc ,fördragsslutande staterna, som står 
till offentligt bruk för där hemmahörande ,fartyg mot belal
ning, fåT även användas av den andra statens privata luftfar
tyg. Befordran å 'luftfartyg av ~cxplosi~va varor, t]uigsvapcn 
eller krigsammuniti,on är förbjudcl. Fotografiapparater få ej 
heller utan särskild överenskommelse medföras. Alla andra 
luftfartyg än militära och sådana som uteslutande användas 
i statens tjänst som tull-, post- ~och polisfartyg, anses som pri
vata luftfartyg. Varje luftfartyg, som slår uneler befäl av 
därtill beordrad militärperson, anses såsom militärl. Den ena 
statens militära luftfartyg må varken färdas över eller landa på 
den andra fördragsslutande statens område utan särskilt till
stånd. Föreligger sådant tillstånd, åtnjuter det militära far
lyget i frånvaro av annat stadgande den exlerritorialitetsräll , 
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som vanligen tillkommer främmande krigsfartyg. Ett mili
tärt luftfartyg, som icke har sådant blistånd och som är nöd
sakat att landa eller som uppfordras eller beordras att landa, 
kan icke till följd härav göra anspråk på exterrilorialile lsrätt. 
Samverkan mellan dc tfördragss,lutande staterna kan söka 
åstadkommas ifråga 'Om: meteorologiska undersökningar, luft
fartskartor ooh landmärken samt 'begagnande av radioförbin
,delser i l:uftfartens tjänst och upprättandet av nödvändiga 
radiostationer. Under krig skola bestämmelserna i luflkon~
uenlionen icke inskränka de {ördraysslulande makternas hand
lings{rihet som kriuförande eller neutrala. 

Med de här omförmälda svenska rättsreglerna för lu,flfart 
har elen första åtgärden för lryggandct av luftfartygs använd
ninig inom vårt land genomförts och därmed också ett av dc 
första yiJlkoren för åstadkommande av civil svensk Jufltrafi~<
blivit till godoset t. 

Då luftlagstinningen icke hmnat stödja sig på äldre be
stämmelser, är tydligl att <len hittills slutförda delen av den 
svenska lagstiftningen 'På detta område varit förenad med av
sevärt m'bctc. Till detta har Sveriges första aeronautiska sam
manslutning, den över 20-åriga Kungl. SYcnska Aeroklubben, 
målmedvetet och framsynt bidrag i l. 

Vid sidan av det svcnsl.;;a lruftlagsliftningsarbelet har av statliga or
den ~s. k. 1lufttrafik-'kommi tten, ti<llsall den 2 maj 19lH, verk- r%~.t~r~t~fi~1: 
ställts utredning angående J u fttrafi k och särskilt vilka åtgär-
der, som från sta ten s sida böra vidtagas för bcfrämj ande a v 
sådan trafik. Den 5 december 1921 avgav <lcnna kommille 
"Betänkande ,och förslag angående reguljär lufttrafik", vilket 
för slag för nän-a~rande är rcmitteral till myndigheter m. f l. 
för yttrande. Della betänikande bottnar i en hemställan, "alt 
från statens sida sådana ålgärclcr snarast möjli1gt måtle vid-
tagas, som dels bereda Inöjlirghctcr inrangera ,svenS'kt Oll11Tådc 
i de hlivande internationella luftkommunikati,onslederna, dels 
bana väg för den inihemska förctagsam!hctcn, vare sig enskild 
eller statlig, ifråga om såYäl hela den inländska som en rätt-
lllätig del i den inlcrn'ltionclla lufllrafiken" . 
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Förut är sagt aU näst faslställandet av rättsregler för 
lufttrafiken är å1stadkommandet av ett statsorgan för nämnda 
trafik en av de viktigaste åtgärderna .för dess främjande. Det 
sätt, varpå ett sådant statens organ bör utformas, är beroende 
av i vilken omfaltnirug lufttrafiken anses höra förstatligas. 

Skulle inlet som helst förstatligande av lufttrafiken ifråga
komma, inskränkes statens verksamhet beträffande densam
ma till att genom utövande av lämplig kontroll trygga tTafik
säkerhcten och därigenom förhjälpa lufttrafiken att v inna 
förtroende. För denna kontrolls utövande erfordras endast en 
enkelt organiserad luftfartsmyndighet för registrering av luft
fartyg, lig,gares förande över utfärdade certifikat, godkända 
flygplatser m. m. samt disponerande över ett cnfordcrligt anta l 
inspektörer för utiförande av besiktningar och inspektioner. 

Ett stat,singripande för 'lUifttrafikcns igångsättande och 
ordnande kan ske helt eller delvis. I förra fallet skulle alla 
de för luftfarten erforderliga anläggningarna utföras och drif
ten på de iordningställda linjerna vidmakthållas av staten p å 
motsvarande sätt som å statens järnvägar. Den statliga orga
nisationen måste härvid lbliva synnerEgen omfattande och 
kostnaderna för dellisamma åtminstone under dc första tiotal 
åren skulle sannolikt ej Jwmma att stå i rimlig proportion till 
lufttrafikens omfång. Ett delvist ingripande från statens sida 
skulle ske på ett sätt ungefär motsvarande vad som för när
varande är fallet ifråga om sjöfarten, d. v. s. för lufttrafik er
forderliga anläggningar m. m. skulle utföras genom staten, 
kommunerna eller enskilda, under det att trafiken i luften 
skull e utövas såsom enskild drift med eller utan statsunder
stöd och endast å vissa linjer såsom ren statsdrift. Den orga
nisation från statens sida, som under sådana förhållanden er
fordras, bliver givetvis av 1betydligt mindre omfattning än vid 
helt förstatligande. För kontroll nödvändiga organ måste dock 
i båda de här omförmälda fallen av statsingripande förefinnas. 

Lufttrafikkommitten har i denna del av sin utredning 
angivit följande rikNinjer för utvecklingen av Jufttmfil<en i 
Sverige. 
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stalen <bör först bereda möjligheter för en på privat före
tagsamhet grundad svensk lufttrafik alt uppkomma och seder
mera lämna det enskilda intresset största möjliga frihet att 
med statens stöd ulveclda en svensk luftfart av internationella 
mått. Under utvecklingstiden bör ·staten bidraga till de för 
Juftfarten epforderliga fasta anläggningarna, stationer och far 
Jeder med därtill hörande anordningar dels genom allmän 
reglering av luftfarten uels även ekonomiskt. För det ekono
miska ingripandet bör samarbete s~ke med kommunerna enligt 
särskilt program. Driften av dc gjorda anläggningarna bör 
ske under statens överinseende. Underrättelsevtisend et och 
väderlekstjänsten ,lJöra handhavas av staten. Trafikerandet 
av de iordningsslä:llda fariederna 'bör däremot utföras av 
privata rförctag, vm·vd stalen bör utöva den för allmänna sä
kel'lleten erforderliga kontr·,ollen samt hava möjhg:het att 
kunna reglerande ingripa och vid behov understödja verk
samheten. 

För utövande av den härav föranledda statliga verksam
heten föreslår kommitten bildandet av en sä,rskild l u ftfarts
byrå under<ställ d kommunikationsdepartementet och organi
serad enligt nedanstående schematiska frmnställning. 



- 160-

För att 'kunna upprätthåNa det samarbete, som ur mobili 

seringssynpunkt är erforderligt mellan det civila flygväsendet 

och armens och marinens flygväs enden, föreslås att till luft 

fartsbyrån skall beordras militära assistenter från resp. fl yg

Yap en. Härigenom s·kulle även elen civila 'luftfarten bereda s 

tillfälle utnyttja de erfarenheter, som finnas inom armen <. 

och marinens f.lygväsenclen. 
Enligt "luftfartsbestämmelserna" av den 8 december 1922 

skall den i "lufttrafikför-ordningen" omförmälda luftfartsmyn

digheten tillsYidarc utgöras av chefen för den byrå inom. kom 

munikationsdepartementet, som hand'läggcr ärenden rörand e' 

luftfart. Härmed är för1sla grunden till elen av kommit ten 

föreslagna or·ganisationen lagd. I dagarna väntas utfärdandel 

av en ny förordning, genom vilken ovannämnda luftfartsmyn

dighels verksamhet kommer alt närmare reg,leras. 

I detta samnutnlha.'lg torde böra lämnas en kort redogö

relse för huru den statliga organisationen för den civila Juft 

trafiken för närvarande är ordnad in-om de skandinav iska hin

dcrna och förgångslanden för denna trafik, Frankrike, Slor

britanien och Tyskland. 
I Danmark. är den statliga organisationen för luftfart pro

visoriskt ·ordnad genom "Lov om benyttelsc af luftfarlöier ay 

-! okt. 1919". En ligt densamma är denna organisation fö r

lagel lill ministeriet for otrentlige arbeider och tillkommer del 

m~nistem för nämnda departement att såväl utfärda föreskrif

ler angående luftfart över danskt territorium som meddel a 

koncession å yrkesmässig l u flfart samt å anHiJggning a v flyg

stationer och luftfarlcder. Såsom !biträde har han en enlig t 

nämnda lag liN satt luftfartskommi,ssion. Förslag till r evision 

av denna lag bir förelagt Rigsdagen. 

Genom förordning den 2() november 1920 äro i Norge alla 

I u rtfartsfrågor underställda forsvarsclcparlementet, dock sor 

terar luftposten under handelsdepartementet. Såsom forsvar s

departementets konsulent och organ för den civi la lufttrafik en 

till sattes år Hl21 "Fonsvarsclcpartementets luftfarlsråd", som 

avgör a'lla frågor angående luft'fart och lufttrafik över norskt 
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sjö- och landområde och för register över norska civila luft

fartyg m. m. 
Enligt den finsl<a lagen om lufttrafik är administrationen 

för och k o:ntr ollen över lufttrafik inom Finlands territorium 

förllllgd till kommunikationsministerie t 
Av dc större Europe iska staterna torde för närvarande 

Fran k ril.:e hava lmmmit län,gst ifråga om civil lufttrafik. 

staten s ingripande till densammas ordnande och utveckling 

h ar aHt sedan år 1919 varit synnerligen verksamt. Den nu 

varand e statliga organisationen bildades år 1920 genom in

fö r andet av det under Ministere des TravatJX publies sorte

rande Sous-Secretariat de l'Aeronautique et des Transports 

aerien s odh dess tre sektioner: Service technique de l' Aero

n au tiqu e för handläggning av tekniska frågor och studier, 

Ser vice des Fabrications de I ' Aeronautiquc 'för l(lontrol·l arv 

aeronau tisk tillverkning och Service de Ja Navigation aeri

enne för lufttrafiken och därmed samhörande frågor. Vid 

sidan h ärav hand11ar Ministere des Colonies lufttrafiken i ko

loniern a samt Ministhe de la Guerre ·och Ministhe de la Ma

rine resp . armens odh mar1nens flygväsenden. Vart och ett 

av dessa ministerier bar sin sj ä'.lvständiga organisation för 

flygväsend et. En viss centralisation är dock ,genomförd i det 

a tt alla .beställningar å f,Jygplan för de olika ministerierna går 

genom Sous-Secretariat de l' Aeronatique 1och dess Service 

Technique, som infordrar förslag och otl'ertcr från konstrul<

törern a ocih undersöker samt godkänner eller förkastar vad 

som sålunda inkommit. Samtliga :beställningar å statens flyg

m ateriel göras såilunda .genom nämnda Sous-Sccretariat, 'Vars 

Service des Fabriil<ati.ons övenakar utförandeL Själva den 

civila lufttrafil<en i Frankrike bedrives emellertid huvudsak

ligen av enskilda för etag, vilka härtill uppmuntras med avse

värda sta. t s u nderstö1d. 
Skulle de hava rätt, som hålla före alt bildandet av e tl 

all civil •Och mi'litär luftfart omfattande luftfartsdepartement 

bäst är ägnat att främja ett lands rflygväsendes U t veckling, S~l 

borde Storbritanien härutinnan stå långt före andra länder. 
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För närvarande tord e nämligen den britliska statsorganisatio

nen -för flygväs endet genom sHt såväl det militära som del 

civila flygväsendet omfattande Air Ministry vara den mest 

centraliserade ·och i detalj genomförda, som finnes i n ågot 
land. 

Den civila lufttrafiken i Storbrilanien är underslälld Air 

.:VIinistry's civila lu fLtrafikhyrå, som ledes av en ComplroUcr 

General of Civil Avialion och är uppdelad på fem avdelningar. 

Vid siclan av nämnda byrå arbetar självständigt under Dircc

tar of Research den tekniska hyrån med utförande av för sök 

och tekniska a1rbeten berörande såväl det civila som det mili

tära flygväsendeL Genom statsunderstöd ooh utdelning av 

pris till höga ·belopp uppmuntras den privata industrin att 

enligt av Air Ministry lämnade anvisningar utföra nykonstruk

tioner ·Och ,förbättringrar i redan förefintliga flygplans- och 

motortyper. Det är taek vare denna den tekniska byråns verk

samhet som den engelska flygmaterielindustrin lyckats fram

hringa fl era andra nationers tillverkningar överlägsna Lyper. 

I fråga om luftfartsli njer odh lufttmfik i allmänhet står em el

lertid det briltis'ka flygväsendet avsevärt eft er det franska 

oaktat vid sidan av Air Ministry ar,beta d els ett luftråd (Air 

Council) för behandling av viktigare frågor och ett flertal 

kommitteer, av ·vilJ<a den för civila lufttrafiken viktigaste är 

Advisory Commitee on Civil Aviation. Inom själva Storbrila

nien har också på grund av detta dåliga resultat och alt Air 

Ministry högst helyd'ligt försummat marinens och armens flyg .. 

väsenden från olika håll skarpt klander riktats mot Air Mi

nislry och dess ledning. Det torde väl däi;för kunna ifråga 

sättas, huruvida en så centraliserad organisation av f.lygvä

senclct som den britiska är att fördraga framför en mindre 
ccnlrali serad. 

Redan kort efter vapenstilleståndet i november 1918 upp

rättades för ·ordnandet av luftfartsförhållandena i Tyska riket 

Reichsamt fiir Luft- und Kraftfahrwesen såsom tredje avdel

ning i Reichsverlkehrsamt. Rcichsamt fiir Luft- und Kraft

fahrwcsen är uppdelad på två sektioner, en för luftfart och en 
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för automobi ltrafil<, av vilka sektionen för luftfart arbetar på 

tre avdelningar, en tekniskt-vetenskaplig, en för inhemsk luft

tra fik ·och en för lufttrafik med utlandet. 
Då det enligt Versailiefredens bestämmelser ålåg Tysk

land utlämna all flygmateriel och byggnadsför.bud rörande 

sådan materiel varit g~illande ända till den 5 maj 1922, h a r 

Jufttrafik en där varil i hög grad hämmad. Genom ententens 

nu fö r tysk luftfart ulfärdade föreskrifter är byggandet av 

civila luflfartyg av viss begränsad storlek och motorstyrka 

111edgi•vet under kontroll av en till Berlin förlagd kommission. 

På grund av elen tyska flygteknikens höga ståndpunkt ccl1 den 

l uftlagstiftnin.gsverksamhet, som under förbudslicl en där ut

övats, torde det emellerlid ej dröja länge innan den civila tyska 

Juft tr afiken i den m ån depression och övriga förhållanden 

m edgiva åter kommer alt bliva jåmnställd med dc forna fien

dernas. 

De fasta anläggningar, som erfordras för luftfarts anord

nande, äro: :huvudluftfartstationer, luftfarleder med mellan

och J:J ränslestationer, säkerhets- ooh orienteringsanordningar 

samt stationer för väderlekstjänst och undcrrältelseväsend e. 

Hu vudluftfarlstalionerna u t göra utgångs- eller sam1ings

punkter för lufttrafiken samt förläggas och utrustas med av

seende fäst härvid. Dc förses så'lunda förutom med de för 

start, landning och orientering erforderliga anordningarna 

jämväl med hangarer, r eparationsvei1kstädcr, förrådsbyggna

cl er, administrations- och tullokaler samt väderleks- och radio

station er. För start och landning a nordnas för flygplan och 

luftskepp flygfält av omkring 500 m. i fyrkant, för flygbåtar 

för sj öhävning skyddat vattenområde med slipanordningar 

eller k ran för flygbåtarnas upptagning och sjösättning. Ori

enteringsanordningarna utgöras av luftfyrar och landnings

märken (T). Skall stationen avses även för luftskepp till

komma l uftskeppshall, master för luftskepps föranlning även
som vätgasver'lc 

Fasta an
läggningar 

för luft
trafik. 
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Lnflfarlederna avse all i möjligasie mån trygga de fö r 

lufttrafiken använda luf~fartygens sä·kra framförande mellan 
huvudstationerna. Härför måste, då det gäller flygp'lan eller 
flygbåtar, hänsyn lagas· till underliggande terräng, und er de l 

att densammas beskaffenhe t vid användning av luft skepp h a r 

mindre betydelse. För d e förra, vilka för sin "flyLbarhet" i 

luften äro heroend e a 1 molorns s·äkra funktion, måste ter
r ängen väljas så att, däres t motorstopp inträffar, riskfri land
ning är möjlig. Ju sälluare motorerna funktion era, ju mindr e 

a vseende kan vid luftfa rl eds upprättande fästa s vid terrängen 

under densamma. I luftfarled anordnas i allmänhet m ed om 
kring 200 km. avstånd från varandra bränslesta tioner fö r 

komplettering av bränsle- och olj ef.örråden. Dessa s tationer 
förläggas till orter, där a nvändbara landnings- och startplatser 
finnas, och förs es m ed hangarer och reparationsmöjligheter 

samt anordningar för •o ri entering, väclerleikstjänst och uncler
rättelser s övei"~bringancl e. Understunelom stationeras vid dc

samma reservluftfar tyg färdiga för användning i händelse a v 

haveri å i trafik gående fartyg. 
Orienteringsanordningar måsle göras i dc luftfa rleder , 

där ick e genom vissa lerrä nglinjer såsom järnvägar, vatten
drag e tc. god lednin g för luftnavigering kan erih å llas. Sådana 

anordningar äro luftmärken , vilka böra vara angivna å fl yg
kartan, såsmn kyrkor, höga skorstenar, säregna byggnader, 

kontur er av sjöar m. m. Kunna märken ej erhållas i erfor

derlig utsträckning, m ås lc de anbringas genom vitmålning av 
tak, uthuggning i s'kog m. fl. ·beteckningar. För dylika luft 
märkens utseende h ava int ernationella r egler utfärdats. F ör 

nattflygning är orientering genom luftfyrar av särskild bety
delse, då ju uneler mörker terrängens utsee nde ej kan iakt

tagas. Luftfyrarna kunna liksom sjöfartsfyrarna uppdelas i 
ar~göringsfyrar och led'fyrar. Enär nattflygninga r ä nnu ej 
kommit i allmännare 1brul<, befinner si·g luftfyrväsendet allt 

jämt i ex·perimentstadie l, ehuru på vissa linj er och luftfarts
stationer sådana fyrar redan tagits i bruk. Vid flygninga r 

över större hav ävensom då flygning över molnen ell er i disa 
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är nödvä ndig användas såsom orientering radiopejlsialion·er 

samt ballongmärkcn, de senare bestående av förankrade bal
longer, vilkas höjd r egler as, så att de thefinna sig över molnen. 

På grund av den hö.ga hastighet, med vilken luftfartygen 

för flytta sig från en ort till en annan, och det stora inflytande, 
som väderleken utövar på deras användbar1het, är det givetvis 

av största betydelse för ett säkers tällande av lufttrafiken, att 
Juftfartyg,en såväl före start som und er färd hava goda under

rättelser om väderleken å den luftfarlecl, som skall befaras. 
Härvid är ay särskild vikt alt erhålla kännedom om molnens 

höjd, luftstPömningar i atmosfärens olika höjder, för ekomsten 

av dimma, plötsliga förändringar i väderleken, såsom hastigt 
närmande av stormbyar, litveckling av åskväder o. d. Då elen 

hittillsvarande väderlekstjänsten i allmänhet endast avsetts att 
vara till gagn för sjöfart, ,fis.k e och lantbruk ooh väderleks
observationernas beskallenhel inriktats härpå, måste densam
ma nlllmera utvidgas att jämväl omf;atta sådana observationer 

som er fordras för lufttrafikens tryggande. Den för lufttra
fiken avsedda väderlekstjänsten måste därvid ordnas uteft.cr 
de luftfarleder, som komma alt upprättas, och åtgärder vid

tagas för väderleksobsennationernas snabba och I'egclbundna 
up.psamlande å huntdluflfart stationerna samt deras medde
lande vid belhov per radio till luftfartyg und er färd. 

Ett väl ordnat nndcrrättelseväsende är där·för ett av vill

koren, f·ör att väderlekstj änsten skall kunna på belryggande 
sätt funktionera. Radioförbindelserna bliva !h-ärvid av slörsta 
betydelse och förefinlliga1ctcn ay en radiostation ·å varje i lra
fik varand e Ju ftfartyg en nödvändighet. Radiotelefonens slora 

användbarhet torde för detta ändamål .framför allt böra upp
mär'ksammas . UndC'r år l H22 har densamma börjal införas 

på brittiska flygplan å linj-en London-Pa r is. 
För Sveriges Yidkommande hava under åren l 920- 1922 

försök bliiVit gjorda av det år 1919 bildade Svenska Lufttrafik
aktiebolaget att driva ~cguljioir lufltrafik dels i förening med 

den i augusti 1919 bildade "International Air T,rafl'ic Associa
tion" :1 linjen :Malmii- Kiipcnhamn- ,Varncmiindc- Bcrlin 

'Pir/skrift i Sjut 'iis~ndP I. 
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under augusti-oktober 1920, dels å linjen Stockholm-Reval 
under j uli-s·cptember 1921, var j ä m te vattenfallsstyrelsen se
dan !hösten 1920 drivit åtminstone tidtals reguljär lufttrafik 
mellan Porjus och Snorvajaure. Någon annan reguljär luft 
trafik har inom vårt land ej före'lwmmi t och under år 1922 
har så gott som all civil flygverksamhet här upphört me <l 
undantag av å linjen Porjus- Suorvajaure. Förutom de mili
tära luftfartstationerna finnas endast provisoriskt ordnade 
sådana vid Malmö, Hässleholm, Örebro, Tingstadsvassen vi d 
Göteborg och Lindö vid Norrköping. Under anläggning ä r 
emellertid med bidrag från staten en luftfartstation för Göte
borgs stad i Amhultsviken å Hissingssidan vid Göta älfs myn
ning. Denna station är avsedd att vara så i ordning, att den
samma kan tagas i hruk vid internationella flygtävlingarna i 
Göteborg instundande sommar. Några luftfarleder finnas icke 
i vårt land. Ej häller någon för luftfart fullständigt ordnad 
väderlekstjänst med därtill hömndc radioförbindelser, ehuru 
förberedelser vidtagits för utvidgning a,v vår nuvarande meteo
r-ologiska organisations yerksamhet att även motsvara en bli

vande lufttrafiks krav. 
Lufttrafi'ldwmmitten framhåller i sitt betänkande efter 

ingående undersöknin@ar av dc förhållanden, som anses l@nna 
utöva inverkan å ~ordnandet av reguljär svensk lufttrafik, at t 
följande luftlinje~r i första hand äro önskvärda: l. Postlinj e 
med flygplan Stockholnl-Malmö med anknytning från Stock
holm ostvart och från Malmö sydvästvart; 2. Anknytning från 
Göteborg till nyssnämnda postlinje genom en flygplanlinj e 
Göteborg-Malmö; 3. Linje Stockholm-Göteborg med an
knytning från Stockholm till Petrogracl och från Göteborg 
till Lonelon; samt 4. en för passageraretrafik med lufts1kepp 
avsedel direkt linje Stock\holm-Berlin. Såsom omedelbar t 
behövliga huvuclluftfartSitationcr angivas sådana vid Stock
holm, Göteborg och Malmö samtliga för såväl flygplan som 
flygbåtar, Stockholms dessutom för luftskepp. Kommitten, 
som tänkt sig dessa stationer anordnade av resp. städer med 
tillhjälp av statsbidrag, har även uppgjort kostnadsberäk

ningar för desamma. 
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Behov av luftfarleder anser kommitten sålunda rf,öreligga 
enligt f,ölj ande : 

östcrif:rån - Stockiholm- Malmö - sydväslvart, 
österifrån - Stockholm-Götchorg samt 
Göteborg- Malmö. 

Dessa farleders sträckning och föreslagna anordningar 
för desamma framgå av bifogade plankarta. Kostnaderna för 
de tre farledernas iordni ngstiillande för trafik med flygplan 
och luft skepp äro även framlagda. 

Av kostnadsberäkning åtfölj t förslag till komplettering av 
den officiella väderlekstjänsten, så att densamma även ·kan 
tillgodose lufttrafikens behov, har av kommitten utarbetats 
upptagande utrustning för vindmätning vid 50 stationer, pilot
ballongutrustning vid 11 stationer, utrustning för aerologiska 
undersökningar och komplettering av den meteorologiska ut
rustningen vid luftfartstationerna i Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Av intresse vore givetvis att 'här närmare redo.göra 
för överdirektörens för statens meteorologisk-hydrografiska 
anstalts utredning om den svenska väderlekstjänstens ordnan
de :för lufttrafik. Utrymmet medgiver emellertid ej detta, 
varför den intresserade hänvisas till kommittebetänkandets 
bil. 18 och 19. 

Kommitten har slutligen även u l talat sig för en ytterligare 
framtida utveckling av luftfarlederna i vårt land octh till våra 
grannländer men har härf,ör ej framlagt någon närmare ut
r edning. 

Av hittills avgivna yttranden över kommittens betänkande 
att döm a tillstyrkas de gjorda förslagen i huvudsak, men 
framhålles i allmänhet att n u rådande depressionstider icke 
lämpa sig för anordnande av lufttrafik, enär behovet av den
samma ännu ej är så trängande att ej därmed kan anslå till 
bättre tider. 

Inom dc övriga noreliska ,Jändcrna har den regelbundna 
:ivila lufttrafiken ej heller hitintills er'hållit någon omfattning 
aven detta på grund :.JV rådande ekonomisk depression. 
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I Danmark, där såsom förut nämnts den civi la lufttrafi

ken är n n dersläld m inisteriet for offentlige arbejder, utövas 

kontrollen över civila landflygplan genom armens flygskola 

och över civi la flygbåtar genom marinens flygstation. Till 

huvudflygstationer för civillufttrafik äro, i den mån militära 

förhållandena medgiva, upplåtna armens flygstation vid Ohri

stianS?haYn ulanf·ör Köpenhamn och marinens flygstation i 

Köpenhamn på nordostsidan av Amager. Försök med reguljär 

Jufttrafik hava gjorts av A.-S. Det Danske luftfartsclskab, som 

bild ades år 1919 och sommaren 1920 i anslutning till "Inter

nation al A i r Trafl'ic Association" igångsatte trafik å linj erna 

Köp en hamn- Malmö- \Varnemiinde odh Köpenhamn- Ham

burg, men nedlade driften redan den l november samma år 

utan att sedermera hava återupptagit densamma annat än så

som til l'fällighetsdrift. V äderleksunderrättelscr ingå till ma

rinen s flygstation dagligen kl. 8 f. m. och 2 c. m. från Köpen

hamn,. Skagcn, Hanstholm, Blaavand och Hammercn. Genom 

marinministericls försorg ~~r areinat så att från danska fyrar 

och fyrs·kepp inrapporteras till marinens flygstation lid för 

luftfartygs passage med tillkännagivande av deras kurs och 

r egis treringsmär ke. Dans'ka "Efterrclninger for Spfar-cnde" 

innehålla numera även en avdelning med "Efterretningar for 

Luftfarend e". 

F örutom armens hmmdflygstalion vid Kjeller ulanför 

Kris·tiania samt marinens flygstationer vid Karljohansvera 

utanf.ör Horten, vid Kristianssand och å Fiatön vid Bergen, 

vilka eft er i var je särskilt fall givet medgivande kunna f'å an

vändas rför civil lufttrafik, saknar Norge för närvarande hu

vudluft.fartsta tioner. Någon reguljär lufttrafik har ej 1heller 

där kanunit till stånd, ehuru försöksdrift sommaren 1920 ut

förts dels av det år 1918 bi ldade "Norske Luftfartrederi A.-S." 

l11. ellan Bergen och Stavanger, dels av norska marinen mellan 

Horten- Kristiania- Kristiansand, dels slutligen av armens 

söndcnfj eldske flyveavdelni ng m el lan Kjellcr- Frcdrikshald 

och Kje!ler-Hamar. Den norska väclerleks tjänsten har under 

senare å r allt mer inriktals på att kunna vara lufttrafiken till 
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gagn. Centrala vädcrleksstationer, lill vilka väderleksunder

rättelser 3 gånger dagligen insändas från ett flertal omkring

liggande stationer, äro upprätlade i Kristiania för öst- och 

Sörlandcl, i Bergen för Vestiandet och Trändelagen samt i 

Tromsö för Nord-Norge. Något regelbundet utsändande av de 

erhållna meddelandena äger ej rum, men kunna för lufttra

fiken 'behövliga väderleksuppgifter erhållas efter !hänvändelse 

till stationerna i Kristiania och Bergen. 

Ehuru den r eguljära lufttrafiken i Finlan·d ännu ej kom

mi t en s försöksvis i gång, äro dock förl>ereclelser gjorda för 

en sådan trafiks ordnande. Härför finnas militära luftfarl

stationer vid Sandhamn utanför Helsingfors, vid Åbo, Björkö, 

V~borg od1 Sorlavalla samtliga för flygbåtar samt vid Utti , 

Villmanstrand och Perkjärvi för flygplan. Undersökta trafik

linjer äro: Helsingfors-Åbo- Stockholm, Hclsingfors-Vi

borg- Pelrograd, Helsingfors- Tammerfors, Tammerfors

Åbo, Viborg- Sorlavalla och Hclsingfors- Reval. Någon fö r 

luftfart ordnad väderle<kstjänst finnes ej i annan mån än atl 

marin ens 'flygstation Sanclhamn, som står i trådförbindelse 

med meteorologiska stationen i Helsingfors, har en mindre 

radiostation för väderleksunderrättelsers överbringande till 

luftfartyg på väg inom dess räckvidd. Två lufttrafikbolag 

hava 'bildats, Flyga'Idiebolaget oclh Finska Lufttrafik-A.-B., 

vilka ulfört nöj e s- oc'h tiUfä l! i g a kommersiella flygningar me <l 

egna minclre flygstationer i närheten av Helsingfors såsom 

utgångspunkt. 
Huru ringa omfattning elen civila lulfltrafiken för närva

rande har i de noreliska länderna framgår m<å,hända bäst däraY 

att antalet inregistrerade civila flygplan och flygbåtar vid 

1922 års ingång i resp. länder utgjordes av 13 svenska, 21 

norsl.;:a, 12 clans'ka och 5 finska. 
(Forts. ) 
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Mina minnen från Skagerackslaget. 
Av Konunodor G. von Schoultz. 

översättning från de t finska originale t i "Finsk Militärtidskrift" 

av ingenjörkommendörkap ten R. Dillström. 

(Porls. re. h~lft. 3, s id. 137. ) 

Den 31 maj på morgonen. Sedan vi konunit ut från 

Pentlancls.unclet, styra vi nästan rätt ostlig kurs. Under nal

ten h ar det regnat. Kl. 8 på morgonen stäva vi mot mitten 

av Sl<.agerack. Il. eskadern (från Cromarty) har ännu ej 

a n slutit sig till oss. Våra kryssare gå f.ortfarancle i teten ocJh 

j agarna på sidorna. Kursen ändras oupphörligt med tanke 

på eventuella Jurande undervattensbåtar. 

Vi erhöllo från högste befälhavaren ett radiotelegram, 

som bekräftade ett nyligen uppkommet rykte om sänkandet 

av en tysk u-båt vid Pelerhead. Den sänktes av minsveparen 

42, som hörde till Peterheadpatrullen. U-båten var stor och 

bestyckad med två kanoner. Minsveparen, som blott hade en 

kanon, kom i regelrätt strid med densamma. 

Alla (och även vi) erhöllo genast radiotelegram om stri

den, men bekräftelsen på u-båtens sänkande anlände först nu. 

Att en u-.båt 'blivit sänkt, ansågs nämligen enelast säkert ifall 

vrakdelar eller lik från båten flutit i land. 

Det var intressant att veta huru den strid av samma 

n atu r, som utkämpades i östra mynningen av Pentlandssun-
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det, slutligen avlöpte. Fiendens ·u~båtar ha ej lycka vid våra 

baser. Det är ej lika enkelt att anfalla en örlogsflot ta som 

att sänka handels- eller passagcrarefartyg. 

Den 31 på e. m. Från ·kl. 3 e. 1111. började vi erhålla ay 

am iral Bcatty avsända radiote legram angående fiende n s b c

fintlighcL i närhet en. Han hade samtidigt med vår avgång, 

alltså föregående 1kväll, löpl ut från Rosyth. H:l. 3,3, c. m. var 

vårt läge: lat. 57 o 44', long. 4 o 33' O. Kl. 4 e. m. erhöllo v i 

ett radiotelegram att 5 av fiendens slagkryssare voro i när

heten. Det var nästan lugnt, NW / 1, med tät dimma. 

Kl. 4,, meddelar amiral Beatly att han upptar strid med 

fiendens slagkryssare, vilkas läge är: lat. 57 ° 39', long. 5o 35' O, 

kurs SSO, fart 25 •knop. 
Kl. 4,,. anlände ett radiotelegram aLL fiendens siagflotlu 

~ir osl om hans slagkryssare, med kurs NN\V och kl. 5 m ed

delades pr radio att fiendens slagkryssare närma sig sin egen 

flotta. 
Vår V. slagskeppseskader (4 fartyg av Barhamtypen ) 

opererar tillsammans med Beattys flotta ooh III. slagkryssare

eskadern •under amiral Hood ( lre fartyg: "Inflexible", "Invin

cible" och "N e w Zeeland"), som kommit med oss från Scap:1 

är framf;ör oss. Den får order alt föTena sig med l3eatly ~ 

flotta. 
Kl. 5,,

0 
e. m. få vi pr radio veta, att fiendens slagflot b1 

befinner sig å lat. 56 ° 36', long. •6 o 20' O, kurs Nord . Sam 

tidigt är vårt läge lat. 57 ° 23', Iong. 5° 13' O. Vår l. flotti lj 

lätta kryssare kom i l'onlakt med fie n den. 

Kl. 5,,. e. m. meddelar Beatty pr radio, att han har fie n

dens slagflotta i sikte. Sikten är endast 4- 5 distansminuter. 

Kl. 5,, höra vi söderifrån kanondunder, som snabbt närmar 

sig. Commander Dennison kommer då till mig på br ygga n 

med glädjestrålande anlete och säger :"Uas ist der Tag, kapi

län Schoultz". Engelsmänne1i hade näm ligen fått veta, all 

"der Tag", då Englands o oh Tysklands flottor skulle · mötas i 

kamp, var den vanligaste orsaken t ill skålar i tys'ka flott an . 

Jag g•jorde honom uppmär'ksam på den nedgående solen och 
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sade a tt j ag fr uktar a lt det blir "der Albend". Sjökrigshisto

r ien visar j u att stora slag, som börjat på aftonen, knappast 

någonsin fört till ett avgörande, ty uneler natten är det svårt 

att 'hå lla sig i kontakt med fienden. 

KL 5," ser jag i söder blixtar av ofta upprepade salvor. 

Vår kurs år SO och vi gå i marschformering i sex paralella 

kolon n er på ett avstånd av en el istansminut från varandra, 

m edan fartygen följa efter yaranclra på två kabellängders ay

stånd . 

Kl. 5,,_, meddelas pr radio, att den fientliga flottans kurs 

är NN\ V. Från våra lorn höres manskapets hurrarop. Br yg

ga n är ännu full av folk, men skyddsglaset är redan avlägsnat 

för strid. Våra kryssare återförena sig med oss. 

Kl. 5,,,_, se vi vår slagkryssareskaclcr, som kommer fram 

ur dimman; 4 luyssare komma mot oss ooh skära vår kurs 

fr ån styrbord till babord i enkel ·kolonn. Dc skjuta från sin 

styrb or el s sida och i telen frör dem obsen·crar jag amiral 

Beattys flaggskepp "Lion", medan tredje platsen upptages av 

"Tiger " . Av fiendens pro j cktiler orsakad e vattenuppkast 

synas omkring våra kryssare. På min anhållan ger chefen 

order att mäta avståndet. Det visar sig atl "Tiger" är 55 

kabellängder från oss. 

Kl. 6 e. m. >få vi ett meddelande pr radio att fi enden har 

n ordlig k u rs . VaLtenuppkasten äro nu närmare, mellan oss 

oc'h våra slagkryssare. I SSW synas såsom en forlsättning 

till vår a slagkryssares kolonn, men närmare oss, vår femte 

eskaders (Bar,ham) 3 fartyg, av vilka två äro tillsammans, 

Inen det tredje på ett längre avstånd från dem. 

Kl. 6,0, skära slagkryssarna vår •kurs. På "Lion" obser

veras i förskeppet en liten eldsvåda; det ser ut som skulle 

röken strömma ut från en ventil.') 

') Senare blev de L känt, alt d enna elds,·rtda Yar sa farlig, alL endas!. 

en •marini ngonjöt'S l'alll)lodigllrt oclt nto rl. ~o m kosLade Itunom s,jillv Jj ,y.e t. 

hi ncl rac\e '"Lions" ' Ullll c rg[lllg g·enom e:qJ!chinn :n- atnmLmitiom;<lnt·J,arna. 
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För vårt läge har jag två anteckningar : 

Kl. 6 57 ° 4' och 5 o 34' O. 

Kl. 6," 57 ° och 5 ° 40' O . 
Kl. 6,., c. m. får flottan order pr signal att formera sig i 

stridskolonn åt babord.') Kl. 6,, kommer även fiendens först a 

salva och 3-5 pro j cktiler slå ned omkring oss i en ganska 

trång gafl'cl. Projektilerna kasta väldiga vattenkaskader över 

förliga tornet och alla bryggor. Chefen går in i stridstornet 

och bryggan tömmes hastigt. Endast jag blir kvar där ganska 

genomvåt. Framför oss ha vi en grupp av fartyg och gira 

babord hän. Av fi enden synes intet annat än b lixtarna ay 

skotten. 
Kl. 6," skjuta vi vår första salva. över oss flyga vissland L· 

projektiler, som fa lla babord om oss och a lltså äro plusskott . 

Vår slagflottas tet girar styrbord hän. "Barham"-fartyge n 

ansl uta sig till oss och förstärka vår kö. En ny dusch över-

' ) Den m;u·inlill cr~ir a kritik en, s~ir s l;ilt ele n franska, hae s tilllt Sif'· 

s~· nncrli gc n slu•pli s k gent cnwt elenna m a nö,· er. l\'lan 'l ' a '· \ ClaL gö ra gii l

lnnli c, alt en formeeing i'tt s l~Tb o rtl , som skulle l1 a Ya fört flo tta n närmat'<' 

fi end en , lJilttt·o sl;liii C lw molsym·-a t el en trac!i.ti onellt engelska, den s. k. 

Nolso nska , .taktikens fol'{lring:u·. "La criLiquc est aisec . J' ftr t est cliff.icile", 

~~lger e lL fmnskt orclspl'iik . :-'åsom jag ''edan Ucligare nämnt, Yat· siklen 

mycke t el å l i g , llögs t 1-::J d is lan s m in u Ler, m en el o s Lcitlancle närmade sig· 

m ed. en ll ns ti g,l, et , so m Yal.' ö1·cr .',Q kno-p, a lltså :J- 6 ggr snabb at·o ~ln Kel 

so ns sege lra l'l)·g. llrss·utom -!tar ju de t mocl ema art ille riet l ika m i\ n.ga 

gån ge r stöere sko Lt1 id rl. .IJ e-~s'' oms tiindi g lt ct er ·twLle kunnat t'öt·orsaLI. 

att den för es lagn a manöY·ern , efte r \'at· s u trörand e el e s lri clan cle genast i 

börj a n .av ka-mp en l1 acl r Yarit p;l Lorpcdll l\. 11 fr än Yaranclt·a, Ilade fört lil l 

en olyckli g utgång. I ,,il fall ltacl c den s nu sfö rnuftiga kritiken h aft änm t 

m et'fl a.n lctlning till en skepti sk 11ftilning gentemot elen u tförda manöY•e l'lJ. 

:\ l in tls ikt är att amiral .Je lli coc gj orclc alldeles rätt i att i början Yäl,ia en 

fö,· s iktigaro • C Yolu~i on . n ot lJiist a h eYis e t för at t sak en Iörll ållc•t· sig su. 

utgör det r ngebka aYantgarele ts öde . De tta utgjordes a1· amiral Hood,; 

s lagkrJ·ssa r e, vilk:1 kommo för nära fiend en och därigenom genas t h lc ' ·" 

tltsa. L~a f'ör den L)·sJ;a 'l1'uvmlsLJTI;ans konccntt·crade eld. Resu lta te t :w 

detta ''i\"elso nska'' till tag , hlev -at t slagkt·)·ssarrn " InY incib le", so m Yill' 

ledare, genast i lJöt·jan gick umlee oc l1 m r li llonne cskaclee ns clj ärYC amit·a l. 

.J'Cllicoo luKlc väl föl'·C s itt aYgöt·aml e fått veta " Invinciblcs" olycklig.a ö1i<' , 

Yi!ke t sa nn olikt liad c im·crkat pil hans Yal av eYoluti on. 
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skölj e r bryggan och förmå r mig alt söka skydd vid strids

t ornet. Fram för ·oss är ännu alllin g oordnat och vi äro 

tvungna att minska farten till 8 knop . Vår enkla kolonn blir 

färdig k l. 6, 10 e. m . 

Återigen komma projektil e r emot oss, men dc nå icke 

ända fram . .Tag l<an ej urskilja dc fientlig a fartygen, men 

Devar') ser dem tydligt från märsen, därifrån han leder elden. 

Efter kl. 6,,, ser jag tvärs ut om styrbord pansarkryssaren 

" \Var rior", som kommer från fi endens håll ooh oupphörligen 

ändrar sin kurs . Vattnet omkring den liksom kokar av pro

j ek tiler. Vår stridskolonn rätar så småningom ut sig. Vårt 

fartyg är numera det 21 :a ooh efter oss ha vi ännu 4 fartyg, 

"Colossus", "Agincourt" och 2 av "Barham.· ' - typcn. Endast 

fartygen i kön och cle lätla kryssarna skjuta. Jag ser .fi enden 

otydlig l. 

Kl. 6,,0 stäva vi OSO. 

KL 6,, ser jag tvärs ut om styr,bord en brinnande krys

sare. Det säges att den är fien tlig, men jag kan ej få reda 

på om det förhåll er sig så. Längre bort är a ll t i rök och 

dimm a. Vi ha solen akter om oss. 

Kl. 6,, ser jag en av våra jagare ("Castor") framför 

"Marlborough" (som är flaggskepp i vår division). Jagaren 

ligger tvärs, för om "Marlborough", odh utan fart samt visar 

någon signal. Då Yårt flaggskepp skall väja för jagaren, 

exploderar en torped under "Marlboroughs" styrbords, förliga 

pannrum. Den vattenpclare, som förorsakas av exp.losionen, 

är ej synnerligen hög, m en "Marlborough" får genast märk

bar styrbords slags ida. Då jag ser torpeden explodera, tar jag 

fram mitt ur ooh hinker att nu beror "Marlboroughs" öde av 

en m inut; innan denna tid antingen explloderar hon oah går 

till hotten eller öppnar hon ånyo eld. Minuten för efaller mig 

lllycket lång, men förrän den förrunnit, skjuter vårt flagg

s'kepp en salya med si na tio 13 '/, tums kanoner. Jag drar - --
' ) l<' artyge.ts äld ~te artilleriofficer. 
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en suck av lättnad, stoppar uret i fickan och fortsätt er mina 
a nteckningar.') 

Kl. 7,,. se vi tvärs ul om styrbord på e tt avstånd av 3--t 
elistansminuter cch m ed förstäven mot oss en brinnand e krys
sare med höga 'bord. Vår chef, Clinton-Bakcr, springer up]• 
på bryggan och frågar mig: "S., vems kryssare är det där, 
vår eller fi endens ?". Jag är alldeles s~iker på att det är el! 
fientligt fartyg, men då ·hon icke mera är farlig för os s, kän
ner jag medöm kan oc\h v ill icke bidraga till hennes slutliga 
undergång. .Tag dröj er därför med svaret. Ju sl då avskjute r 
emell ertid detta nära oss befintliga fartyg n ågra skolt ur sina 
lätta kanoner. ~feel dessa skott beseglar den olyckliga krys
saren sitt öde. ".Jag ser och förstår, varfö r Ni ej ville svara" 
viskar Clinton-Bakcr och går till talröret, som leeler upp ti ll 
m ~i r sen. En ·kort befallning och vår gamla "Hercul u s" , som 
endast avvaktat clenna order, skakar av en salva från sinn 
J 2 tums kanoner. Vi avlägsna oss från kryssaren m en all a 
crLerföljande fartyg förstå del givna tecknet ocih den stackars 
kryssa r en får dyrt um gälla sitt hjältemod.') Vi gå förbi en 
sjunkande jagare ("Acas la" ), som befinner sig styrbord om 
oss. Jagarens manskap hurrar för oss och k asta r sina 1nössor 
upp i luften, så a tt en fa ll er n ed ombord på vårt fartyg. 

Kl. 7,
20 

falla projektiler från några salvor m ellan "Re
venge" och oss, m en vi se ej varifrån de komma. 

Kl. 7,," se vi tv~irs ut om babord på 2- 3 dislansminuter s 
avstånd e tt sj unkancl e fartyg, varav endast för- och akterskepp 
äro ovan vattenytan. Dc påminna på avstånd om segelbåtar ; 
vi gå förbi dem.") 

Ungefär vid samma lid få vi ett radioteleg ram: "Fienden 
gör elt torp eclangrcpp" . Styrborcl om oss är det mycket rökig t 
och ur röken komma j aga re fram. Vi taga emot dem m ed 

' ) På " :.Jal'llJorougll" fönl c amiral Blll'ney. en gammal sjUIJjörn , sin 
flac:.'O. l'ai'UYan ens uppfinnare, som jag tirligar·c lJerii LLat om, tlt' 11ans son . 

' ) J(l·yssan' n var \Yi rslJaclc·n. 

") :-: enal'·8 l' iC'k ,jag Yda, alL ti c L \tU' J;onLerami ral H ood,; flaggsJ;-r'JlJ1 

"lnvi n c ilJ le" . 
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salvor a v våra 12 tums kanoner och med intensiv snabbeld 
från vårt lät ta artiller i. Jagarna dölja sig då i rök och dimma. 

På den lugna havsy tan ser jag några torpedbanor, av 
vill<a en kommer rakt emot oss . .Jag gör en fö rfrågan med 
talrör t ill stridsmärsen, huruvida torpederna synas även dit. 
Samti digt frågar Clinton-Baker, som jag även underr~itlat 0111 

saken, frå n stridstornet: "S., åt vilket håll skoJa vi gira för 
a tt passera torpederna?" Från märsen får jag ej n ågo t svar , 
t y dess synfält täckes av rök. Jag svarar därför uta n vidare 
tvekan: "Styrbord dikt!" , ty torpedbanan konuner förifrån. 
Vi gira genast styrbord hän mot torpedens ba na och den oår 

"' för·bi oss. Det berättas ombord bos oss att vi m ed våra salvor 
sänkt en fientlig jagare. 

Då anfallet blivit avslaget, avbryta vi elden. 
Kl. 7," är kursen enligt signal WSvV. 
Kl. 8,, gira "Marrborough" o oh "Revenge", som gå för 

om oss, styrbord dikt och meddela pr signal, att u-/båtar fin
nas i närheten. Yi gira även, men babord dikt ooh kunna ej 
upptäcka någon u-l>å t."). 

"Marlboroughs" fart är ej s törre än 16 knop och vi bliva 
där för al la mycket efter elen övriga flottan . Det mörknar 
has tigt. 

Kl. 9,, är vår kurs SSW. Kranbalksvis om styrbord höres 
en stark eldgivning och synes mycket tblixtar. Där äger ett 
1:orpcclanrfall rum, m en vi vela. ej vem som an fall er och vem 
som försvarar sig. Mörkret faller allt snabbare på . Enligt 
besticket äro vi väster om Little Fisher Bank. Eldgivningen 
avstannar. 

Kl. 10,, är Yår k urs syd li g. Vi gå med 16 knops fart. 
D.et är r edan mörkl. Tvärs ·ut om s tyrbord höres åter skj ut
m ag och syn es blixtar. "Marlborough" har clt pannrum, av
delningen {ör !hydrauliska maskiner och en ammunilionsdurl( 
r·. 01 6-Lums kanoner vattenfyllda. På bryggan herätlas att en 
Zeppelinare') och en rakel b livit observerade, men jag såg dem ---

') "' ,..,cnat·c bl cy deL l;~inL alL r .i r·n enda u-·lJfLt cl ellagit i singeL. 
2) ~'.Ycn tl cLla Yisaclu ~ig ,;~rir'l'mcra Yal'a ett mhsla:,:·. 
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icke, ehuru jag hela tiden var uppe. Jeg ser vid västra hori

sonten blänkar av strålkastare. 
Omkring kl. 9 avsände amiral Beatty ett radiotelegram, 

där han erbjuder sig att avskära fiendens reträtt, ifall han få r 
vår II. slagskeppseskader till sin disposition. Han är cljän, 
men nytlan av hans företag vore ganska liten i förhålland l' 
till elen stora risken, ty det är redan så mörkt att man endast 
kan skjuta på måfå. Vi vela ej vilket svar han fick. 

Kl. 10,,, 11,, och 12,,
0 

upprepas åter eldgivningen, som 
småningom drar sig akter om vår kolonn till låringsvis om 
babord (från väster, över norr till nordost). Dessutom se vi 
åter blänkar av strålkastare, varav vi få den uppfattningen 
att våra jagare göra anfall, vilka fienden försöker avslå unde r 

belysning med strålkastare .') 
Kl. 12 på natlen gick jag ned i gunrummet för att fa 

något till livs och fann rostbifi, ost, smör och lbröd på bordeL 
I gunrummet rådde stor oordning, ty dc rör, som befunnit 
sig under däcket, hade genom ska'kningen fallit ned. 

Vi skjuta ej uneler natten, utan gå enelast i mörkret merl 

15-16 knop och vänta på dagbräckningen. 
Kl. 2 på morgonen lämnar "Marlborough" kolonnen och 

blir efter. Amiral Burney går omlbord på en lätt kryssare. 
Kl. 0 gira vi 16 streck. "Revenge" girar ur kolonnen och 

tar emot viceamiral Burncy, varefter hon åter intager sin plats. 
"Marl<borough" sätter västlig kurs mot någon av baserna fö r 
reparation.') Uneler överflyttningen gingo vi och "Agincourl" 

med 12 knops fart. 

') J~n,s'Clsku floltua lHtlic i rle taktiskit in struktioner, som utclcl itl' 
ticliga re tmcler kriget, nlivit förbjuden ull uneler nittllig stricl använda 

stri'tlkastare. 
') ~enare -vksatl c det sig, aU den ,Jlt'trda farlen l1a1l e förorsalzut att 

skott å '':\IarUJorough" sprungit läck, chum m«n försölzLe förstärka clem 
med r edan ticl.igarc för detta önclarnål iorllningställcla stöttor ocl1 även 
på ·annat sätt. Hon uppn1hkle lJascn med knapp nöd. strax innan llon 
löpte in i ·hamnmynningen var· läget så kritiskt, att Caplain Ross ::tmnucl, · 
sätta siLt fartyg· ·på grund. I Newcastle blovo "1\Iarlborough.s" skadtll' 
reparerade pEt 6 veckor, yarefter hon återvände till Scapa. På samma tid 
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Ungefär kl. 3 tätnar dimman. 
3,,, höra vi kanondunder i västlig riktning och gira efter 

viceamiralen ("Revenge") till SS\V. Vi äro hela ticlen 3 fartyg, 
åtföljda av 3 jagare. 

Kl. 3,, går en avd c l ni ng av l: a j agarJlottilj en förbi oss 
och ledaren ("Faulkner") meddelar med semafor, att de kl. 2 
anfall it sex fartyg av "Kaiser"-t)llpen och sänkt ett av dem.') 
l\'Ied dem hade följ t tre tyska luyssarc. 

Kl. 3,, är det redan ljusan dag och mot oss flyger från 
sty1ibor dssiclan en stor zeppelinare. Vi gira babord hän och 
öppna eld med våra 12 tums och 6 tums kanoner mot elen
samma. Luftskeppets skrov var alldeles rakt med två gondo
ler. Zeppelinaren börjar snabbt avlägsna sig styrbord 'hän 
från oss och uppåt me:l förstäven mot himmelen. Våra luft
kanoner skjuta ej, emedan elen är för långt iborta. Till slut 
försvann Juftskeppet i nordlig riktning. A v "Faulkners" 
signal få vi elen uppfattningen att de tyska "Kaiserfartygcns" 
kurs under anfallet !hade varit SO. 

Kl. 4,,., sätta vi åter nordlig 'k•urs, åt samma håll som 
zeppelinaren, som vi dock icke mera få syn på. 

Kl. 4,, passera vi en hornmina, som flutit upp styrbord 
om oss samt observera dessulom en annan något längre ibort 
och babord om oss. Det är återigen tjockt och vi stäva syd
vart. .Jag gick ned ett slag och tvättade och rakade mig, vil
ket kändes mycket skönt. 

Kl. 5,,, är jag åter uppe på bryggan. Vi gå genom en 
stor olj efläck med mycket burkar och blåa räcldningsbälten, 
av ett slag, som vi icke ha, samt vrakspillror av trä. Bland 
annat se en tom räddningsflotte i två våningar. Då våra en
dast ha en våning, komma vi till elen slutsatsen, att ett tyskt 

---
reparerades ilYen "Mal«ya'' , "Bal'iwm", ''Colossus" ocl1 alla andra fartyg, 
som li clit ,slmrlor uneler Skugeraclzslaget. Efter sex yeckor var "Grand 
Fleet" i själ1a Yerket starkare :in clt\ elen gick 'ut i striclen den 31 maj. 
Däremot voro niigra tysl:u fartyg sil sYåd skatlmlo a ll deras roparalian 
tog en till av sex mänacler. 

' ) Sannolikt ' 'I' ommern". 
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fartyg sjunkit på platsen. Vi se ej etl spår av människoli\. 

Yår fart är för Lillfället 19-20 knop och vår kurs S. 

KL G är tj ocl<an tätare och det regnar. 

Kl. G,"' anträfTa vi återigen en stor olj efläck och diiri 

många vrakspillror, bland vilka vår uppmärksamhet fäst es 

vid elt föremål, som är överldält med segelduk och liknar en 

del av bryggan å en jagare. Dessutom se vi frälsarkransar 

av kork och i en av dem ett lik med bara ben samt en massa 

lådor. 
Kl. 6,., gira vi styrbord hän och stäva nu sydostvart. Om 

styi'bord se vi en uppfl,uten mina. 
K l. 7,, sker en gir lG streck styrbord hän, varigenom 

vår nya kurs blir N,V. Farten är 20 knop. Vi kunna m ed 

svårighet följa "Revenge". Vi kunna ej få tag i huvudstyr

kan, si•lden är för dålig därti ll på grund av tjocka och regn. 

Kl. 8,'" se vi om babord på ett avstånd av '/2 distansmin u t 

etl s lort flytande föremå l, som påminner om förstäven pii 

ett sjunkande fartyg. Bredvid detsamma ligger en kantrad 

båt och ' 'rakspillror samt återigen stora kvantitet er olja. 
Kl. 8,,

2 
lwmmer 'kranlball.;svis om styrbord jagar en "Marks

man" emot oss. Bakom henne synes elt fullständigt sönder

bråkat och brinnande skrov av ett annal torpedfartyg utan 

skorstenar och brygga, "Marksman" meddelar medelst signa l 

alt vraket är jagaren "Sparrowhawk", som iblivit rammad och 

ramponerad av jagaren "Brokc" under clt av nattens torped

anfall. "Marksman" tog ombord besättningen från vraket 

och anhöll nu om tillstånd att sänka det, emedan hennes ibog

seringsförsök visat sig res.ullatlösa. Viceamiralen ger t ill

slån(] härtill och jagaren återvänder. 

Kl. 9 f. m. sätta vi nordlig kurs. 
Kl. 9,,

0 
gå vi förbi tre stora holländska ångare och l'D 

bogserJJåt. Dessa fartyg "Thc1nsc", "Texel", "Kangcan· ' och 

ijJogserhåten "Zuiderdiel", samla från vattnet ihop vrakspill

ror och manskap. Yiceamiralen sänder en jagare till dem, 

för att höra efter om någon av vårt folk skulle vara där. net 
framgick emellertid att så ej ,·ar fallet. Ångarna hade an-
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länt kort föru t och hade endast hunnit rädda två tyska n1.a

troser, vilka vägrade att uppge, från vilket fartyg de voro. 

Medan a llt detta skedde, minskade vi ej farten. ".Marksman" 

återvänd e odh meddelade att hon hade ombord 51 man från 

"Sparrowhawk". Då kollisionen skedde hoppade 30 man 

om bord på "Broke", som fortsatte anfallet ooh blev mycket 

illa skadad samt trodd es ha gått under. ".Marksman" med

delar även att från 4:c flottiljen, till vilken den hör, ännu en 

flott illa Jeader sjunkit, nämligen "Tipperary", som under an

fallet sänktes genom artillerield. Av flottiljledarna kom en

dast "Faulkner", med flolLiljchefen Caplain Sterling omlbord, 

helskinnad undan. 
Kl. 10,,., gjorde viceamiralen en förfrågan om vår strids

beredskap och vi meddelade alt vi av projektiler hade kvar 

nästan ' /,,, av hela förrådet (vi hade skjutit 106 st. 12 bums 

proj ektiler), kanonerna voro alla hela, torpederna likaså, ra

dion i skick, kol hade vi 70 % och oljor G4 % kvar av fullt 

för råd . "Agincourt" svarar ungefär i samma stil. 

Vid middagstiden äro vi i stånd att göra en ortbestäm

ningsobservation och meddela resullalet åt viceamiralen, vars 

beräknade läge skiljer sig därifrån med näslan 30 distansmi

nuter. Hegnet och tjockan fortfara. Vinden, som är NW, 

fri skar. Vi sälla WN\V-lig kurs. 
Kl. 6 c. m. få vi pr radio ett meddelande från jagaren 

"Broke"; hon flyler ännu, men ~i r i dålig l skick, farten är 

endast 3 knop. Hon anhåller ej om hjälp, ehuru där äro 

många sårade ombord, utan anmärker endast att det vore till 

nytta, ifall något fartyg Jnmcle detacheras till att följa henne. 

Vår eskaderchef svarar alt han avsänder till henne lätta krys

saren "Activc". Månne "Acliye" .kan få tag i henne i delta 

väder, då det ju även snart blir nalt? 

IG . 7 c. m. anträiia vi huvudslyrkan, vartill vår ortbesläm

ning förhjälpt oss. Under naLlen ~ir allt lugnt och vi gå 

mot Sca:pa. Yinden är N\V / G och sjögången likaså G. Av 

slagskeppen äro alla nänarandc, ulom ".Marlborough", om 

vars öden tidigare niimnts, saml "\Varspitc" oC'h "Yalianl", 

15 
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vilka bli vi t s~tnda sydvart, den förstnämnda för att dockas 
för läcka. Med oss följa även "Barham" och "Malaya". 

Kl. 9 f. m. den 2 juni anlända vi till närheten av Orkney
öarna och få signal att plundra kanonerna. Kanonaden bör
jar och de dyrbara proj ektilerna flyga ut i sjön.') 

Kl. 10,,, inlöpa vi i Pentland Firth, och söderifrån kom
mer samtidigt ett vitmålat lasare ttsfartyg. 

Kl. 11,,, f. m. äro vi slutligen till ankars. Då jag betra],_ 
tar de fartyg, som löpa in, ser jag .under "Malayas" brygga 
en stor öppning på slynbordssidan och några mindre på sam 
ma ställe av "Colossus". De övriga äro å tminstone till del 
yttre osl<adacle. 

Senare kom en signal, som meddelade att på "Malaya" 
stupat 2 officerare och 28 man och på "Barham" en präst 
och 4 man (alla i reservraclioslationen, elit en tysk 11 eller 
12 tums projektil inh·ängcle genom pansardäcket och expl o
derade). 

Efter middagen anlände fartyg med kol, oljor och ammu-
nition och vi fyllde alla förråd, vilket arbete pågick till k l. 
12 på natten. Alla äro trötta. Under dagen !hjälpte jag che
fen med att uppsälta en första (inofficiell) rapport om stri
dens förlopp till viceamrialen, so1n hade infordrat elen med 
signal. Han erhöll elen kl. 10 på kvällen. Under natten skreY 
jag rent de anteckningar, jag hade gjort uneler slaget. 

Scapa den 4 juni. Gårdagen gick lugn. Vi fingo ett r a
diotelegram all kryssaren "Minotaur" i närheten av Scupa 
sänkt en u-bål. U-båten hade fört segel alldeles som elen 
u.Jbåt Peterhead-patrull en hade sänkt för några dagar sed an. 
Då vi voro till sjöss efter slaget den 31 maj, fick högste b e
fälhavaren etl meddelande alt från tyska nordsjöhamnar 
hade avgålt 20 ( ?) u ..{båtar, alla som för tillfället råkade vara 
hemma. Patrullen 41 vid Peterhead består av en minsvepare 
med en G eller 12 pounds kanon, l motorbåt, byggd i Amerika, 
och ytterligare en mincire minsvepare. Då patrullen upptäckt 
seglet, förhöll den sig som om den ej alls hade märkt del, 

' ) öarnas inY[ware trodd e pil den g t·und a tl lyskama föl"fulj (\c 0"" 
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men närmade sig ändå från olika håll och öppnade plötsligt 
eld. Elden skadade genast u-'båtens styrinrättningar så att 
dykning blev omöjliggjord, varefter båten sköts i sank. En
ligt rapporter var den mycket lång, minst ::150 fot. 

Det pratas mycket om slaget, men åsikterna och upp
fattainga rna om dess gång ä ro mycket brokiga, i synnerhet 
i avseend e på geogratiska detaljer . Orsaken därtill är syn
barligen den, att slagflottan cndasl tog del i slagets sista fas, 
då alla eskadrarna från olika Yäderslreck anlände till samma 
centrum. Det förefaller mig egendomligt att det icke hålles 
några allmänna möten av oll'icerare och högre befälhavare, 
som deltagit i slaget. I stället för personliga samllllanträfian
den och ulbyten av åsikter komma endasl skriftliga rappor
ter i fråga. 

I dag på m orgonen bisattes å kyrkogården vid Longhope 
alla de som stupa L ombord på "Malaya" och "Barham" ( öv
riga fartyg - kryssare och jagare- hade begraft sina stupade 
i sjön). Jag dellog i begravningsceremonien, som räckte 
högst en ·halv limma. J ag såg där nästan alla amiraler och 
fartygsch efer samt samtalade med många. Amiral Jellicoe 
föreföll mycket allvarsaJl11. Sedan han återvänt ombord fick 
"Herculus" n'lotlaga följande signal: "\Vill you pleace infonn 
captain S. how much l appreciate his attenclance at funeral 
service this morning. l rcgret I '";as unable to thank lrim 
personally. C. in C. l 305." Svaret var följande: "Captain S. 
requests mc to thank You very much for Your very kind 
message". 

Uneler begravningen regnade det duktigt. Jag talade där 
även med viceamiral Broke, som jag hade Lräffat i London 
och som efterträtt amiral Colvillc som chef för basen vid 
Scapa. "Barham"-fartygen hade varit en hel limma i strid, 
ej med fiendens kryssare utan mot hans slagflotta, varvid på 
varj e av dem kom två tyska fartyg av "Marl\graf"- eller "Kai
ser" -typen. 

(F orls.) 
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Utbildning av kanonriktare. 

I denna tidskrifts 12 :e häfle år 1922 har kaplen MåhlCn 
framfört vissa synpunkter beträffande uthildnirllg av kan.on
··1 tare. I artikeln påpekas särskilt att nuvarande m·gams~-

11 {. kt ·· 1·· plla tion såväl ur militär som ekonomisk synpun ar o .am .. ., 
beträffande utbildning av riktare till svår kanon .. Artikelfor
faltaren framlägger därför ett 1för sl ag, som uppgrves kunn~; 
tillgodose behovet av dylik riktare för mindre k ostnad och pa 
effektivare sätt, än vad nu är fallet. Håller detla streck och 
finnas ej andra omständigheter, som inverka på ifrågavar~nde 
organisation, är naturligtvis det gjorda uppslaget av storsia 
värde. 

Kapten M :s förs lag synes emellertid innebära allvarliga 
brister. I förslaget anföres hl. a. följande: "Den kurs: som 
ska:ll lägg,as till 1grund för uttagning och utbild~ing av nktan : 
till ·svår kanon bör flyttas tillhaka till annan tidpunkt undet 
utbildningsperioden ooh torde höstskjutskolan under 4:e ul
bildningsårcl var a den härför mest lämp~de. D~ eleove.~·, son~ 
kunna ifrågakomma Ull denna kurs h efmnas srg da ann~ . 

f. . efter· crenon1 cråncren korrwalsutbildning och praktisk orn1 o o o . "I l Lj änslgöring efter den samma. Ullagning av elever till uihr c-

. l 
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ningskurs iför svår kanon hör till erforderligt antal ske bland 
de skickligaste och härför i övrigt m est lämpade elever, som 
genon1,gått korpr.alsuthildning." - Således kommer det vid 
tillämpning av kapten M: s förslag otvivelaktigt att inträffa, att 
uneler 3 :clje utbildningsåret li.ll riktare vid m edelsvår kanon 
uttagna redJan uneler det därpå följ ande året uttagas till rik
tare vid svår kanon. Ty uttagning av riktare till svår kanon 
m åste väl ske bland de härför bäst lämpade, d. v. s. de, som 
förut uttagits till riktare vid m edelsvår kanon. Med nuva
rande .organisahon komma däremot samtliga riktare vid me
del-svår kanon att kvarstå som sådana i minst 3 år, nämligen 
från 3 :clje till 5 :te utbildningsåret. Den av kapten M. föDe
slagna organisationen skulle således visserligen m edgiva att 
riktarna vid svåra kanonerna bliva ul•bildade i clt tidigt skede 
av u tbilclningsperioden, men elen kräver ett tätare ombyte (er
sättande) av riktarna vid medelsvåra kanonerna. Är avsikten 
dessutom, att riktaretjänsten även för riktare vid svår kanon 
skall upphöra vid tidigare ålder än nu (se artikeln sid. 633), 
så vinnes ju ej heller den angivna 1fördelen (sid. 635), att 
riktaren vid svår kanon under längre tid än f. n. kvarstår i 
sin befattning som elylik riktare. Kapten M :s förslag kommer 
förvisso i praktiken att föranleda ständiga ,ombyten i riktare
befattningarna ombord och tätare kommenderingar till yrkes
skolor under den för sta utbildningstiden, vilket allt ur strids
beredskapssynpunkt är mindre lämpligt och därför icke god
tagbart. 

Der!: toni c icke med fog kunna b estridas, att vårt nuva
rande utbildningssystem tillför .flottan goda riktare. En a nnan 
sak ä r om det är lika ekonomiskt fördelaktigt, d. v. s. om icke 
lika goda r iktare eller t. o. m. \bättre kunna erhållas för mindre 
kostnad. Med nuvarande system sker utbildningen gradvis 
genom de 3 instanserna, lätt, medelsvår och svår kanon. De 
till r iktare vid ·svår kanon uttagna hava sMunda förut tjänst
gjort som riktare vid lätt och därefter vid medelsvår kanon 
samt de till riktare vid medelsvår kanon uttagna hava förut 
varit riktare vid lätt kanon. Alltså en serieutbildning m ed 



- lSG -

gradvis stegring OC'Jh med tillfälle till utgallring. Ett anna t 
system är tänkhart och även i vissa mariner tillämpat, nämli
gen paral/elutbildning av de olika riktarekategorierna på så 
sätt, att ril{Jtarna vid svår och medelsvår 'kanon, liksom de vid 
lätt kanon, direkt utbildas härtill, utan att förut hava tjänst
gjort rsom riktare vd lägre kaliberslag. Serieutbildningen ä r 
onekligen effeMiv, men dyrbar. ParaHelutbildningen åter med
för den rfördelen, att även högsta klassens riktare, nämligen 
de vid svår kanon, kunna ti~bildas i ett jämförelsevis tidigt 
skede samt att samtliga till riktare vid lätt och vid medelsvår 
kanon utbildade kunna under hela sin tjänstetid kvarstå i 
samma riktarebefrattning, så länge var och en därtill ;befinnes 

lämpad. 
Sedan nu gällande bestämmelser på här ifrågavarande om -

råde fastställdes, har lätla artilleriets kaliber ökats, under det 
att medelsvåra artilleriets är densamma. Lätta och medel
svåra artilleriets rikt- och siktanordningar hava härigenom 
och även av utvecklingens allmänna gång kanunit att i stort 
sett överensstämma med varandra. Antalet 1ätta kanoner å 
fartyg har slutligen minskabs. En samtidig utbildnung av 
riktare till lätt och till medelsvår kanon efter gemensamt pro
gram, eventuellt med vissa tilllägg 1för de till riktare vid me
delsvår kanon uttagna, är därför nu icke endast tänkbar, utan 
även att förorda. Däremot innebär parallelutbildni:ngssyste
mets så att säga direkta utbildning av riktare till svår kanon 
ett stort steg från nuvarande beprövade utbildningssystem och 
dess konsekvenser äro utan praktisk erfarenhet svåra att över 
bleka. En kombinatio111 av nuvarande serieutbldning och h är 
berörd parallelutbildruing torde därför vara den naturliga u t 
vecklingsgången för att komma från de olägenheter, som aY 
kapten M. blivit påpekade. Den kombinerade utbildninrgen 
.skulle i så fall iniliebära en parallelutbildning av de 2 lägsta 
riktaregrupperna (lätt och medelsvår kanon), varefter under 
en något senare utbildningsperiod den högsta riktaregruppen 

(svår kanon) skulle rekryteras från de lägre. 
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Här omnämnda utbildningssystem skulle alltså schema
tisld t e sig enligt nedanstående diagram. 

!):e året börjar 

S:e året börjar 

~ 

l 
A 
l 

7:e året börjar R. sv. kan. @ 

6:e året börjar 

6:e året börjar 

4:e året börjar R. msv. kan. @ 
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Arthur örnberg. 
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'Und B erlin 1921. 
Yon Uoeppncr. Dcutsclllanll s Kr ieg in der Luft. L e ipz ig .1921. 

I\·. Hculcmt>nlcn och Bclänl•a•Hien 111 . 111. 

Äll{h·in!Jal' i llP!Jlcm cnlf.'l l'öt• :\Ja•·inen. Del. I- II . ::ilocld10lm 19·:U 

Gåva . 
i\v Chefen för Sjöfii•·s,·m·sdcparlcmcnlet utscdd:t saldmnni!Ja. Be tän-

k a nd e ocll förslag a ngående o ff'i ce r sl,tl r cn vid Flottans r clu·y lcri n g och ut

llildoing m . m. IV. Antagoing oc l1 utbilLlning av bdli.l i Flo tt ans r·cser~·. 

S lockholm 1922. Gån. 
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Flottans "''olsalil•unni!Jas hcliinl•ande Jll. .-\ngåcnd c skol rrglcmcnlc 

för FJ o lla n . I. Skolor oeil k urser föt · sjömansJ;: [u ·cns man~kap. Slockbo lm 

J D22. G i'n ·a. 
Flotians skolsakknnni!JiiS hctiinl;a nd e l\'. 

plan fö r skolo •· och kurst!l' Yid s jömanskaren. 

Angåend e uml erYisnings

Slockllolrn :I D~~- G;'ha. 

Undslt•iim, Cl. ~amman tlt"ag a\· .\Ltrinl-. crednin:,; Pns föt·,;lag lill s jö

för sYards ordnand e. o-:tockl • olm .l !l~2. G ich a. 

l{ unnl. i\larint'öt•nlllnin!JCn. Liggar u ÖHT d c i RiksstaLen uppföt•Ll ;t 

anslag å Jjät·d c ltuYu clLitcln. J . SjöJ'örsYat·eL för 1!J22. StocldJolm J92J.. Gåva. 

Fj ~it•c l c .IJU\'udlitcln s inn r lt ctll sfi!r lc l'lming o l'lt fjärde llU\TI Lll'ile ln , .1 92~ 

l't t'S lillilggs~lal. Slocl;:holtll J!J:2 1 - ~:!. G;ha. 

:\lal'iniin•J•Jiilmr•en. Häbo- nch ~jukY<u·clcn Yid :\Jarin•·n l~lJ !l ' / "'- 1920 

"'/, oclt 1!l:l0 ' / ,,,-""/ , .1~1 :21 . H oel;l tulm J0:2 l. G<.ha. 

JIOSIIl'l', )\:11'1. 

lkt• li n!J, C. F. 

\'. i\l c rno:u•t•t• m. m. 

h:mnpt· in :; \\' illil'l ll i~ minn en. <.;tocklt"lm J!l22. 

l~ ng·c lsk c . \ntit':ll cn L ord Yiscout H oeaz io j','pJsons le-

vcrn e . ( ih c r~äLLning. ) Lund JROG. C:å\'l\. 

B••in!J, Samuel E. G öla lza na ls ll •islor ia. Del I: 1. UJ•p:;ala 19:22. G ha. 

Malm ii frihamns Aldiehola!J. :\ lalmii fri 'll a!llD or.lt 'l1'UYUdd eag·en ur 

clcss organisalion. i\lil,llllii 1!JU. GCtv:l. 

U lfl' , Gnstal'. En M.ngTcsa 1111'11 Konl'llen Fr eja {öt· omk ring 30 å r 

scclan. SLocldJ olm 1922. GaYa. 

ThOJ·hm·n, t:no. i\TeLl Ficlm j)iL Yät ·hbom~cglin g. C: tockll olm 1022. GåYa. 

\.'I. .\t•shiil'l'l'f' oclt I'Cd O!JÖL'CISI'. 

Sn·nsl<a :\lm·incns !lulla .I!J~2. :-;[ot:klJOim 1922. 

I\un !Jl. Sjöln·iu ss kola ns Hulla .W22. ~lnck.h olm 1!l22. Gil.n\. 

lVeyer, Il. 'l'asc lwnlJit clt d er Kri cg~Ilolten 1!J22. 

i\unnl. 1\ omnu·•·s koll e!Jium. ·n cdogö r clsc rörand e swn ska fartygs sjö

Ol)'Ckor 1921. :-:tockl1olm :1922. GCtYa. 

S\'enslm Tei• nolo!Jfii J'enin !J c n. Lcdamolsl'örleckning· 111. m . S·lo~:k-

•h olm 1922. Giisa. 

\'[I. Tidsl<ril'le•·. 

Tidskeif t i <.;jöYibe nd Pl; Tidsl; t•ifl i F ortifikation; T itbl;rift i :\li lilär 

lläl soYårcl ; Tidsk rifl fö r .\Ja~kini s lr r: ,\rlill c r i-Till,;krifl : Syensk Kus l

artilleri-'l'idskrift ; ::-<au lbk 'J'id ~ J ;: ri fl ; T ekn i5k 'l'itLskri fl ; s,·cno;l' L o b- ocl1 

F~'r ti cl n ing; SYen sk a FueirföJ'lJ und cts Tidning; Kun gl. Kri g:;Yctensk ap.s

Akacclcmi·ens Ha ncllingur oth 'l'iclsl;rift: 1.'idskrift for Sj yjYtBse n (norsk); 

'l'i.clskrift fot· Syj Y<eson (clansk ) ; Jal1rburh clee clrahtlosen T elegraphi e untl 

'l'elcphonic; Tlle NaYal :.Wilitary Heco rLl ; Tlt e Standinaviaon Shipping Gazette; 

La Hcvu o i\ TaeiLi m e; :\larin c Runtl~~:ltau ; L: nited S LaLcs N<<Yall ns lilut c Pt·o
cccclings . 
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Kungjorda patentansökningar. 

Datum l Diarie- 1 
nummer 

Uppfinningens art. 

5/1-23 

20/1- 23 

~6/1-3 

J88j22 Fl\rJ)incl c l sel~"lnk föl' källingar och d yli k t. Le . .T .. 1 

GOJ'll1an, GunncdaiJ. Au~trali e n. 

2427 j20 Förfarin::;·ss~HL flit' f'J·amst~illning a\' en skycldsiJ, · 

täck•ning f'öt· ]) [t lar. r;, .J . .T. L. clc Vo,;, Hotl<'l' 

dam. 

3385/21 Sätt att francstilila )' llel'J1B J'ti c t till IJ åbkrov. \\·. F. 

2611 /21 .\n ordning Yi!l ap para ter fö'L' l11s sn i ng al' st~·ckc- cllr 1· 

k o1·nformig l m ateriöl f1·ån pråmar och clylil;l . 

(Ti llägg 'Lif t pa l cntl•t n:r HJ:'i'ol ) . G. L. K j cll an · 

cl er. St oc l;'l l ol m. 

5627/20 

3993jl9 

l 14/ 10 

4272/19 

5640/ 19 

407 j20 
290/21 

2304j2l 
489 /22 
4345j l9 

\'al l cnståmlsrör för ångpannor tued rör form igt sta

tiv ocJ1 rläri anord nad g lasplalla. K Li clw all oc1 1 

i\. Ri sbo r,g, L ek sand. 

J~ l ektr iokt dr i ven omkasln ing·sanorrlning föt' far t y gs

m asl;inet·. Aktil'IJO!agc l Göla1·erk cn, Götebo rg. 

~ky cJ dsRnoerl ni ·n g t'iit· f al't)·g m o l lnrpcdanfall. H . ~ . 

:.VIe Go\Yan. l\l r Go\\'an. A. b'. ~-

.\ norcl ning för bät·gning av sj-unkna fartyg. C. 11 

Ch ency. 1'aco rn a, \Y::vsll i nglon . 

. \n ordn in ~ " .i el såcl ~na . f ar l)g. som ii ro a':scclcla all l 
f t' Rmfor~s om vRxlanli c 1 v atlr n oc J1 en er l an d. 

n. G. Go Jcl scllmiclt, Bryssel. l 
.1\nonlni ng Yirl clcl sLat! sros l cr. K. O. G. Fock, l\Ial mii . 

Anordning vill 1' ,·amstycl;cn till eltlsLäcler föt· fl ) 

tandc lJeiinsle .. J. s. \Yhitc & C :o Ltd. , Ea~ t 

Co"'es, England. 

Con traJ smörj appara L. O. Ohlsson , Södcrtälj c. 

HJ·draulisk k o•ppling. A . Coats, Pais loy, England . 

U nderYattensbåt för tran sportcrancl r aY mi ncl r c far-

l 10/2-23 
4528/ 19 

t yg. A .. J. F . L ee, ~· l o•nlrca l. 

l•'öl'löjningsponton för l1;·tl roacmplan. L. TI. T'l'il 

clt at·t l. Bflurn emo ulh , Engl:mrl. 

l 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter 1923. 

Sj fi k r ig sh is l or• in. 

Deslroyer cxper icnces rlurin g ,lJlC gr eat war .. 

Militäriscil e ~retran spOl'L e im \V1eltkri cgc ...... 

L es operat ions du J9 aoCtt 19J6 cl ans la ~ler 

clu No re! .... ......... .. . 

]~ ll [t kr i n sJ;o ns l. 

De l 'aYiat ion cl'escaclrc .. .. 

Dh·eesc. 

The :'i'a~·,·s pape r wo rk .. .. 

AIH'iinda l' ii l'l;o r lnin !J at'. 

P. U. ::i . K. T. , sid. 383. 

~1. n., sic!. lt\1. 

H. M., sic!. .107. 

H. :\1. , sic!. 280. 

P. U. S. N. l. , sid. 4.6 ~. 

P. U . S. K. I. = l.'rocecl ings of th e l 'niled NaYal Inst itute. 

YL H. 

n. '\ f . 
= ~Ia rin c Ruml schau. 

= Rcn 1e ~raritim c. 




