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Vårt eget flygvapen! 

m and de organisatoriska frågor berörande marinen, vilka 

s lå inför sin lösning inom den närmaste tiden, intager frågan 

om ordnandet av marinens. flygväsende utan all tvekan ett 

av de förnämsta rummen. 

Då tvivelsu tan starka krafter är.o i rörelse, för att in

ordna marinens flygväsende i en för detsammas rätta utveck

ling hindrande organisation - det för marinen och armen 

gemensamma flygvapnet - synes det redaktionen vara på sin 

plals, att marinförvaltningens och marinstabschefens utta

lande i frågan om flygvapnets organisation även i denna tid

skrift bringas inför allmänhetens ögon. Dessa myndigheter 

anföra i sitt allmänna yttrande över iförsvarsrevisionens be

tänkande i frågan följ ande: 

" I detta sammanhang anse myndigheterna sig böra be

handla frågan om den centrala organisationen av marinens 

fl ygvä sende. 

Såsom bekant tillhöra för närvarande ärendena angående 

lllarinens flygväsende huvudsakligen marinrförvaltningens tor

pedavdelning. Där j ä m te tjänstgör i marinförvaltningen che

fen för marinens flygväsendc, vilken d eltager i beredningen av 

ärenden, som angå flygväsendet ·och, där så är möjligt, är 

närvarande vid föredragningen i ämbetsverket av dessa ären

den. Myndighe terna hava sedan år 1916 vid upprepade till

fällen framhållit nödvändigheten av att en flygavdelning in

rättas i ämbetsverket i och för flygärendenas sakkunniga och 

Tidskri ft i Sjöväsendet. 35 
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~~abba ~ehandling och därvid jämväl föreslagit, att chefen: 

for mannens flygväsende skulle vara chef för samma avdel

ning. Dessa framställningar hava dock !hittills icke lett till 

avsedd organisationsåtgärd. 

Försvarsrevisionen har med hänsyn till den kraftiga ut

veckling, flygvapnet under världskriget undergått, och den 

stora betydelse, som numera måste tillm-ätas detsamma, ai
1 

__ 

sett att detsamma för att på ett tillfredsställande sätt kunna 

fylla sina uppgifter i krig måste icke blott väsentligt utökas. 

utan även erhålla en fastare organisation än nu är fallet (del 

2 s. 145). Denna uppfattning delas givetvis av myndighe

terna. 

I fråga om -organisationen har revisi-onen i del I av sitt 

betänkande under avd. IV Fredsor-ganisationen B. Höcrre 

truppförband och fästningar, 2. Högre förband och anta~e t 

truppförband (sid. 277-280) behandlat frågan, huruvida ett 

för armen och marinen gemensamt flygväsende lämpligen 

borde organiseras, och därvid på anförda skäl förklarat sig 

anse böra för närvarande avstå från tanken på en samman

slagning av armens och marinens flygväsenden i vad beträffar 

flygformationerna, deras personal och dennas utbildning. 

Enär vartdera flygvapnet måste avses att uppträda i mer 

eller :mindre intim samverkan med marinens, res;pe:ldive ar 

mens övriga stridskrafter och enär personalen måste å vart

dera hållet hava kännedom om och förståelse för alla sjö

respektive lantkriget berörande förhållanden, vilka oftast äro 

i grund olika ansluta sig myndi-gheterna till revisionens upp

fattning i denna fråga. 

Revisionen anser emellertid intet hinder möta att göra 

den ekonomiska och tekniska överledningen av flygärendena 

-och därmed även nytiiiverkningen för båda gemensam. En 

dylik anordning synes revisionen vara betingad av ·bland annat 

nödvändigheten av att i möjligaste mån erhålla enhet-lighet 

och planmässighet i avseende å flygmaterielens konstruktion 

och anskafining. Revisionen håller före, att organiserandet 

av en dylik gemensam överledning skulle underlättas, därest 
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samm anslagning av arme- och marinförvaltningarna komme 

till stånd, men att, även om så icke skulle bliva fallet, hinder 

dock icke torde finnas för att även med den nuvarande m·ga

n isationen av den centrala förvaltning en vidtaga en sådan 

anordning. Den för de båda flygvapnen, gemensamma eko

nomiska och tekn.iska överledningen synes nämligen revisio

nen utan någon större olägenhet kunna anordnas såsom en 

särskild avdelning eller byrå antingen i armeförvaltningen 

eller marinförvaltningen, där den i så fall sJmlle få samma 

sUillning som departementen i armeförvaltningen eller avdel 

n ingarna i marinförvaltningen. "Ifrågavarande avdelningen 

eller byrå", säger revisionen, "hör sålunda omhänderhava dc 

för flygväsendet anslagn a medel, följa med teknikens utveck

ling och ansvara Jör a ll nytillverkning, nykonstrukti-oner 

m . m . samt utfärda bestämmelser för materielens skötsel och 

yård". Såsom chef för denna avdelning eller byrå samt till

lika chef och inspektör över såväl armens som marinens flyg

Yiisende avser revisionen en regementsofficer i överstes eller 

kommendörs . tjänsteställning (del l, sid. 478) . 

Med påpekande av att revisi-onen, på siitt särskilt det nyss 

citerade uttalandet giver vid handen, förbisett dc väsentliga 

skilj aktigheter, som i organisatoriskt hänseende föreligga mel

lan armeförvaltningens departement och marinförvaltningens 

avdelningar och vilka skiljaktigheter kra.ftigt belyst i de ovan 

omnämnda av myndigheterna avgivna utlåtandena över sak

k unniges betänkande angående organisationen av den centrala 

försvars-förvaltningen, få myndigheterna även i övrigt hänvisa 

till berörda utlåtanden, däri det påvisats, ihurusom en före

ning av de båda försvarsgrenarnas flygväsenden, sådan dc 

sakkunnige tänkt sig den, sku'lle bliva en oformlig O["gani

sation och leda till olämpliga konsekvenser. Myndigheterna 

få ock erinra därom, att tidigare tillkallade sakkunniga för 

utredning angående armens och marinens flygväs enden kom

lllit till den uppfattningen, att en för armen och marinen 

f(l'mensam flygförvaltning i tekniskt och ekonomhkt avseende 

icke vore att föro1~da, utan att för ändamålet borde inrättas 
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ett flygdepartement inom armeförvaltningen och en flygav

delning inom marinförvaltningen. 

Mot den av revisionen :förelagna samorganisationen i eko

nomiskt och tekniskt hänseende, finna myndigheterna fort

farande starka skäl resa sig. Marinens flygplan måste vara 

konstruerade huvudsakligen för operationer över och land

ning å vattnet, under det att armens måste vara 'konstruerade 

huvudsakli gen för operationer över och landning på land, var

för rätt betydande tekniska olikheter göra sig gällande å ty

perna. Viiiare bliver beväpningen helt olika, då exempelvis 

marinflygplanen skola kunna m edföra bomber av andra mo

dell er än armens samt torpeder och minor. Utvecklingen ten

derar dessutom här som på alla krigets områden till speciali

sering av typer och vapen . 

Det tekniska och ekonomiska samarbetet torde därför i 

själva verket få ganska ringa omfattning <Och huvudsakligen 

omfatta vad som verkligen är gemensamt, nämligen det som 

sammanhänger m ed själva flygningen, såväl den militära som 

den civila, såLunda väsentligen frågor angående motorer, ving

konstru'ldioner ooh aerodynamiska spörsmål i övrigt. Här 

torde mycket kunna vinnas genom ett intimt gemensamt ar

bete icke blott inom försvarsväsendets utan även på civilflyg

ningens område. Ett dylikt samarbete synes kunna bära goda 

frukter och därjämte vara ägnat att underlätta krigsindustri

ens organisation i vad vidkommer flygvapnet. Myndigheterna 

anse därrför, att den teknisl{a och ekonomiska ledningen av 

marinens och armens flygvapen bör, liksom den mil i tära, vara 

skild och förlagd till respektive marin- och armeförvaltningen, 

men att en på vetenskaplig grund byggd gemensam försöks

anstalt bör tillkomma. Dennas huvudsakliga verksamhet sy

nes böra inrikta.s på det för all flygning, såväl civil- som mili

tär-, gemensamma, nämligen aerodynamiska, motortekniska, 

materialtekniska och konstruktiva frågor. 

Anstalten synes eventuellt kunna ställas under sakkunnig 

civil ledning och i så fall anslutas till lämplig annan staten 

tillhörig teknisk anstalt. Till densamma borde kommenderas 
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lämplig personal såväl från marinen som frå.n armen. När

"L' utredning av denna fråga syn es myndigheterna erfor
mal 
derlig. . 

:\led avseend e å vad nu anförts och under instämmande 1 

yad Ji.ommcndör Lybeck i denna fr åga yttrat få myndigheterna 

]Jestärni avstyrka r evisionens förslag om en gemensam över

ledning i t ekniskt och ekonomiskt hänseende för armens och 

marinens flygväse11den samt ånyo ·föreslå, att, vad marinen 

betriitl'a r, utan uppskov en fl ygavdelning brättas i mm·inför

\·altni nge n. Såsom kommendören Lybcck jämväl p åpekat 

skulle härigenom n ågra ökade kostnader fcr den tekniska och 

elwnom iska ledningen av marinens fl ygväs•ende ej uppstå. Ej 

heller i förhålland e till r evisionens förslag slmlle personal

ökninge n behöva uppstå, därest den av r·evision en från mari

nen ber äknade personal, som skulle ingå i den gemensamma 

ledni ngen, i stället insattes i en marinförvaltningens flygav

clclning. Med hänsyn till den ocrhörda utveckling och för 

sjökri ge t växande betydelse, det marina flygväS'endet, vars 

uppgi fter tillhöra sjökriget och i övervägände grad äro sjö

militära, under och efter världskriget vunnit, måste i enlighet 

med vad kommendör Lybeck jämväl framhållit, åt sjömilitära 

myndigheter givas full kontroll över och ansvar för detta flyg

Yäscnde lika väl som för alla övriga stridsmed'Cl i sjökrigs

färingen, och utgör tillkomsten av en flygavdelning i marin

förn itningen en betingelse iför marinens flygväsendes fram

ti da utveckling. 
Revisionen har vidare haft under övervägande, :huruvida 

icke marinens flygväsende, i lil{Jhet med vad som blivit före

slage t för armens, borde utbrytas ur flottan och kustartilleriet 

Dch bilda ett särskilt vapenslag vid sidan av dessa. Revisio

nen anser sig emellertid icke böra för-eslå en dyiik åtgä,rd, 

alldenstund verkställd utredning gåve vid handen, att den 

skulle medföra å tskilliga svål'igheter ur organisatorisk och :rä

kenskapssynpunld. 
Myndigh eterna ansluta sig till revisionens åsikt i detta 

hänseende ." 
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På avdelningen "Meddelanden f r ån främmande marin er" 
å tergives i sammandrag Lord Rotherm ere's uttalande m ot 
bi behåliandet av "Air Minis try" i England ·och hans varm 
försvar för nödvändigheten av .att flottans män själva hel~ 
och !hållet taga hand om och l1ava det full a ansvare t för flot
tans flygväsende. 

Några ytterligare uttalande från sakkunnigt engelskt håll 
följa här n edan. 

Engelske amiralen Sir S. Eardly \Vilmot skriver: 

"Lord Rothennere fram'lägger flygfrågan mycket k laTt 
och hans argument för alt flottan bör utbilda sin egen flyg
personal äro obestridliga. 

E n viktig synpunkt är att marinflygann efter .en viss 
period i denna specialgren å tergår till allmän tjänst i floUa n. 
Samma sak är tillämplig på armeflygarna. Om man har ett 
fristående flygvap en, hur skall man då sörja för personalen 
-efter flygålderns slut? Hur skall den då finna ·arbete? Be
tyd'Cr icke ett sådant syst em arbetslö.shet? 

Amiralitetet minn:s hur flottan var lidande, då anskaff
nringen av dess artillerimateri el låg i händerna på e tt anna t 
departement och vi·Iken förbättring, som trädde, då denna 
dubbla ledning s'lopades. Om ett luftministerium bibehålles 
för konstruktion och tillverkning borde flottan och armen 
var a starkt repreS'enterade där, så att båda för.svarsgrenarnas 
särsl{Jilda önskemål ku nna på tillfredsställande sätt tillgodo
s-es, men personalen måste k omma från varderas egna Qed." 

En förutvarande engelsk sjöofficer skriver i Daily MaH : 
"Lo.rd Rothermere placerar i -sitt skarpa inlägg tiU för

mån för flottan s flygvapen klokt nog spaningen som dess 
f·örsta och allt annat ävenkuggande uppgift och talar om m a
rinflygplanen som flottans ögon. Men til'l vad syft e ä ro ögon 
som se men icke förstå? 

Marinflygspanare måste vara tränade och uppfos•trade till 
sjövana. De må.ste hava det sjösinne och den förmåga- som 
endas t kan utvecklas ge111om lång erfarenhet ombord - som 
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'Crfordras fö-r a tt ögonblickligen "känna på sig" vad s~m dö?-
. er sig bakom var j e rökmoln i horisonten och för att lb1lda s1g 
~n exakt förest ällnin g om siktade fientliga styrkors samman
sä ttni ng, röreliser och .synbara avsikter och detta under aHa 
väderleksförhållanden. I ett kritiskt ögonblick kan man icke 
hava en officer med för stor erfarenhet och för stor föTmåga 
atl hasi'igt uppfatta, vad som kan vara en myck·et invecklad 
sj ömilitär situation. Det är tydligt a tt sådana officerare icke 
lwnna presteras av ett vapen, som är f.rämmande för sjömi
l i lilr utbildning och tradition. Alla ofl'ic·er are, som flyga över 
h aYct, måste vara tränade .sjömän. Varj e 1sjöm.an; som har 
wril ti ll väders e1ler upp e i ett flygfartyg under en s trid eller 

111
Hler en krigsövning vet hur hopplöst invecklat allt skulle 

te sig för ett otränat öga eller und er stundam t. o. m. för ett 
tränat öga, som p'lötsligt stäoJles inför en situation med vilken 
del icke är "au courant". Viclken möjlighet skuJ.l e en ung 
.ofiicer från ett frist ående flygvapen, han må vara hur tapper 
och beslutsam som helst men •utbildad nästan uteslutande på 
land och i vanor och traditioner hos ett vapen, som är främ
mande för sjön, hava, att ·l eda sin flygeskader tm framgång 

under sådana förhållanden ?" 
Amiral Hend erson säger i en .intervju i "Evening News": 
"Flottans flygvapens persona·l s åligganden äro så speci:a

liserade och bestämt säregna, att dess från ski·ljande fTån flot
lan för att därmed komplettera ett friståend e flygvapen skuUe 
Y ara lika galet, som att taga bort j.agar- eller u-båtsflottilj er
nas persona·! och för en a dem m ·ed armen på larud." 

Vid en bankett, .som handelskammaren i P1lymouth gav 
den 1'6 oktober, ytlTade befälhavande amiralen i Plymouth 

Yice amiral Phillimare bl. a . : 
En modern flotta måste hava sitt eget fl ygvapen. Vi 

måste 'hava luftstridskrafter för spaning, vi måste hava luft
stridskrafter för eldledningen vid skjutnilig på de långa av
stånd å vilka en modern sj östrid kanuner a tt utkämpas, vi 
måste hava ~uftstridskra.fter för torpedskjutning och för 
hombanfrulil, vi m åste hava luftstridsk·rafter för a:nfall på fien-
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elens luflstridskrafter. Den flotta som salmar egna luftcs tr,ids

krafter är fruklansvärt handicappad vid en strid mot en 

flotta, som är i besittning av sitt eget luftvapen. Jag är säker 

på att elen här närvarande ärade generalen vill födåta 1nicr 
t> 

om jag säger att vi f. n. måste arbeta med lånade flygmaski-

ner och lånade .flygare för deras handhavande. Jag hoppas 

också att 1likndsen icke uppfattas illa, om jrug s~ige.r, att vi 

lika gärna kund e gå upp tiH Plymoulh's citadell och låna oss. 

fästningsartillerister för att med dem bemanna tornen å våra 

fartyg - och bedja dem taga med s ig sina kanoner mnbord."· 

Inför ovanslående må man göra sig den frågan: 

Är det fortfarande i "enighetens och •enhetligh etens miss

brukade namn", som vårt flygvapen skall gå att uncler.ordnas 

en ledning, som med minst 50 % sannolikhet icke kommer a tt 

vara uppfostrad på det element, över vilket mari1nens. flyg

väsende, i intimt samarbete med örlogsflottan, har att verka ?: 
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Synpunkter i fråga om utbildning av riktare 
för flottans artillerifartygo 

I. 

Under ovans tåend e rubrik h ar und ertecknad i denna hd

skrift s 12 :e häfte år 1922 framhållit en del olägenheter, som 

synas vidlåda den nu tillä mpade planen rför utbildning av rik

tare vid svå r kanon. Vid samma tillfälle framlades ett för

slag i stora dr ag till omläggning av ifrågavarande utbildning, 

varigenom behovet av riktare skulle kunna tillgodoses både 

på e tt e!Tektivare och billigare sätt än nu sker. 

I nämnda förslag framhölls hl. a. det önskemålet att den 

kurs, som skall läggas till grund för uttagning och utbildning 

av riktare till svår 'kanon, borde flytta s till annan lämpligare 

tidp unkt under utbildningsperioden exempelvis till höstskjut

skolan under 4. u tbildningsåret, alltså förläggas till en tidi

gare del av u tbildningsperioden. 

De elever , som skulle 1wmma att genomgå utbildnings

kurs vid svår kanon skulle då befinna sig i form ·efter genom

gången korpralsutbildning under 3. utbildilingsåret och där

jämte ha haft tillfälle till praktisk tjänstgöring vid artilleriet. 

Uttagningen av elever till utbildningskurs för svår kanon 

borde såLunda till erford·erligt antal ske bland de s kickligaste 

och h ärför i övri•gt m est lämpade elever, som genomgått korp

ralsu t'bildningen. 
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Utgående från här ovan återgivna synpunkter har kom
menärkapten örnberg i häfte 4 detta år anfört, att det av mig 
framlagda förslaget ansågs innebära allvarliga brister. Att 
så kan vara för'hållandet vill undertecknad ingahmda bestrida. 
Kommendörkapten örnbergs 1uitik har emellertid icke varit 
alltför övertygande, varfä<r tfrågan, som torde vara av stor be
tydelse, måhända kan bringas närmare sin lösning genom 
ytterligare framhållande. 

Kommendörkapten örnberg anför: 
"Således komme det vid tillämpning av kapten M: s för

slag otvivelaktigt att inträ(Ia, a t t under 3. utbildningsåret till 
riktare vid medelsvår kanon uttagna redaa under det därpå 
följande året uttagas till riktare vid svår kanon. Ty uttag
ning av riktare till svår kanon måste väl ske ·bland de härför 
mest lämpade, d. v. s. de, som förut uttagits till ri'ktare vid 
medelsvår ·kanon." 

Dessa fakta överensstämma fullkomligt med runderteck
nads förslag och ha ytterligare framhållits i den ovan an
förda punkten. 

I fortsä ttningen anför ilwmmendörkap ten ö. att förlägg
ningen av utbildningskursen till svår kanon enligt underteck
nads förslag skulle förorsaka tätare ombyte av riktare vid me
delsvåra kanoner och än vidare att det "i praktiken s'k ulle 
fä<ranleda ständiga ombyten i riktarebefattningarna ombord 
och tätare kommenderingar till yr'kesskolor under den första 
utbildningstiden, vilket allt ur stridsberedskapssynpunkt är 
mindre lämpligt och därför icke godtagbart". 

Det av undertecknad framlagda förslaget 'kan icke inne
bära något tätare ombyte av rik tare än nu, eftersom detta 
under alla förhållanden enelast sker en gång, än mindre skulle 
det innebära några ständiga ombyten i riktarbefattningarna 
mnbord. Uttagningen verkställes .efter avslutad K-s'kjutskola 
under 3. utbildningsåret. Eleven har då passerat den 2. av 
de tre skjututbi ldninginstanserna och övergår därefter för ut
bildning i den 3 : e - i högsta skjutskolan. En elev uttagen 
för utbildning i högsta skjutskolan redovisas icke efter ge-
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l
''ånefen K-skjutskola såsom riktare vid medelsvår kanon 

]1 0 11 b b .• • .. 

utan bör redan vid 4. utbildningsårets början avses for tJanst 
ri d svår kanon ex. såsom 1. laddare, varigenom han r edan 

; öre den uneler 4. årets höstskjutskola begynnande högsta 
skjutskolan kan bibringas erforderlig 'lnaterialkännedom i 
fr åga oni svåra kanoner, ävensom erhålla någon övning i rikt-

ningsarbetets utförande. 

Antalet elever, som skola uttagas för genomgående av 
fullständig kurs i K-skjutskola skaH sålunda ökas med det 
antal, som ,för kommande år erfordras för utbildning till svår 

lw non plus erforderliga reserver. 
Undertecknads förslag kommer icke att inverka på frågan 

om utbiJ.dning ~och behov av riktare vid medelsvår kanon och 
fr amställer inga ökade krav vare sig på ombyten i riktarbe
fattn ingarna ombord eller tätare kommenderingar till yrkes
skolor . Förslaget erbjuder tvärt om enklare utbildningslinjer 

än n u . 
Visar det sig att några av de för vidareutbildning vid 

svår kanon uttagn a av en eller annan anledning icke kunna 
fylla fordringarna i högsta skjutskolan, återgå dessa till att 

yara r iktare vid medelsvår kanon. 
Den enda synpunkten i kommendörkapten ö: s framförda 

k ritik, som 'kan anses verklig, är att kommenderingen till 
h ögs ta skjutskolan kommer ett år efter genomgången K-skjut
skola . Huruvida detta kan anses innebära någon olägenhet 
m å lämnas osagt. Bäst att smida medan järnet är varmt. 
Räll många fall kunna förvisso framletas, då elever, som kom
m enderats til.l högsta skjutskolan icke tjänstgjort såsom rik
tare sedan K-skolan. Olägenheten härav torde vara långt 
slörre än att den fortsatta utbildningskmrsen konuner redan 
ih ct efter - mn, som sagt, detta kan anses vara någon olä-

genhet alls . 
Ytterligare må framhållas att det av undertecknad fram

lagda försiaget till uthi.Jldning av riktare vid svår kanon även 
u r ekonomisk synpunkt måste ställa sig fördelaktigare än det 
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nu tillä mpade, a lltså ytterligare ett skäl som talar för det

san1lna. 

Någon avsikt att avbryta riktartjänsten vid svår kanon 

fö r härför läm pade, tidigare än nu sker, har i undertecknad ~ 

förslag icke upptagits till prövning. Efter ev. tillkoms t av 

"långtjänstkorpraler" kan tiden så som riktare snarare utökas. 

Frågan om kvarstannande i befattningen såsom riktare måste 

eme.Jlertid i första hand bli va beroende på vederbör andes 

s'kicklighet ,och kan knappast fastställas till år. 

Vid kommend ering av UO, avsedda att tjänstgöra såsom 

riktare vid svårt a r ti ll eri på artillerifartygen t ages f. n. icke 

i första hand hänsyn till vederböra ndes förmåga såsom rik

tare, man tillgodoser i första hand antaleL Behov av sjömå

nader <för befordran m . f l. omständigheter tvinga till anläg

gand e av sådana synpunkter vid kommenderingarna, att r ik

tartjänsten kon11ner att ställas i andra hand . UO :s tjänste

förhållande ombord göra också att vederbörandes tjänst så

som riktare kan k omm a att bliva bisyyssla i st. f. huvudui]Jp

gift. 

Genom att uttaga riktare bland manskapet kan denna 

kommenderingsfråga regleras på helt annat sätt. Karlen kan 

då kommenderas ombord såsom riktare; nödgas han av en 

ell er annan anledning avgå från fartyget, skall han, då er

forderliga r eserver icke finnas ombord, också ersättas av ut

bildad riktare. 

Ett dylikt värdesättande av de matroser, som genomgått 

den högsta skjutskolan, ger också mera värde åt den viktiga 

befattning, som riktarna vid svårt artilleri bekläda ombord. 

Kommendörkapten ö. kommer i fortsättningen av sitt 

inlägg fram till olika utbildningsförslag för riktare och bland 

dessa en parallel'lutbildning vid olika pjässlag och ser i den

samma en fördel liggande däri, att högsta klassens riktare, 

nämligen de till svår 'kanon uttagna, kunna utbildas vid ett 

tidigare stadimn än nu sker. 

En dylik utbildning skulle i fråga om tiden för utbild

ning av riktare till svår kanon tillgodose de önskemål, som 
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ncler ,t ccknad framhållit, m en den skulle :i nnebära ett ytter

~: ctarc u tökande av antalet kurser ombord, ett [örhållande, 

5
; 111 sii kerligen icke skall vinna fartygschefers gillande. 

I de av kommendörkapten ö . skisserade tre förslagen an

slu ter sig det kombinerade så go tt som direkt ti'll underteck

nads i det aU riktare vid svår •kanon utbildas cmder 4. året 

och att utbildningen ditintills är gemensam. 

De brister, som komm endörkapten ö. velat se i under

tecknads förslag, torde icke vara alltför allvarliga, utan till

lålcr sig undertecknad <än en gång påkalla uppmärksamhet 

för förs laget, då de fördelar, som detsamma k an medföra, ä ro 

helytlelsefulla, i det att genom detsammas genomförande be

hovet au riktare till svår kanon kan tillgodoses på ett effe<k~ 

tiuare och samtidigt billigare sä tt än nu. 
c. E. Måhlen. 

II. 

Då jag blivit satt i tillfälle att taga del av ovan angivna 

synpunkter i fråga om utbildning av riktare för flottans artil

lcri{ar tyg, anhåller jag a tt f.å anföra följande. 

Som jag i d enna tidskrifts 4 :e .häfte i år anfört, torde det 

icke med fog kunna bestridas att vårt nuvarande utbildnings

system t illför flottan goda riktare. Systemet är em ellertid i 

sin tillämpning oekenomiskt och det är företrädesvis ur denna 

synpunkt, som en omläggning av detsamma bör komma till 

slån d. J ag är icke över tyga d om, a tt det av kapten Måhlen 

framlagda förslaget medför vare sig bättre tillgodoseende av 

riktarebehovet eller någon ekonomisk vinst. Skälen härför 

hava av mig förut blivit anförda. F r ågan ä r emellertid sär

skilt nu, då besparingar av k ända skäl måste framletas på 

alla områden, av s tor vikt, ty de kostnader, som varje år ned

läggas på utbildning av kanonriktare, äro icke .obetydliga . 

I-Iärtill kommer, att luftvärnsartilleriets införande kräver för 
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detsamma utbildade riktare, samt att övrigt lätt fartygsartil

leri alltmer beträfiande riktarbetet antager samma karaktär 

som det medelsvåra. 

Kapten Måhlen och jag sträva säkerligen mot sam~na 

mål, fastän vi vilja gå olika vägar. Det är att hoppas, att 

vederbörande myndigheter upptaga tfrågan, så snart ske kan 

sam t lösa densamma militärt och ·ekonomiskt tillfredsstäl~ 
land e. 

Karlskrona den 14 oktober 1923. 
Arthur örnberg. 
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Avståndsmätning och eldledning vid en kust
fästnings sjöfront med tillhjälp av 

luftfarkoster. 

På grund av de alltmera ökade skottvidderna samt till

komslen av konstgjord elinuna torde man vid en kustfästnings 

sj ö.front icke uteslutande böra förlägga avståndsmätni111g och 

eldledningen till mätstationer i land, enär desamma vid många 

ti llfällen kunna komma att bliva av ringa om något värde. 

Tvärtom torde man i vis.sa faJ.l få enbart användning av 

lu flobservrutioner. Inom amerikanska kustwrtilleriet har man 

även tillfu llo insett detta och under innevarande år hava prak

tiska försök v er k ställts mot fasta mål. 

F ör att bestämma målets läge hava härvid tvenne olika 

metoder kommit till användning. 

V.id den första metoden uppmätte flygaren avståndet till 

målet genom att flyga från batteriet .till målet och vice versa 

samt uppmäta egen flygtid och fart. Farten bestämmes ge

nom a lt flyga en bekant sträcka parallell med riktningen mel

lan lmtteriet och m ålet. Målets sidläge bestämmes medel,st 

vinkelinstrument vid batteriet mot flygaren, som genom sär

skild signal angiver, då han befinner sig över mål et. 

Vid den andra metoden angives målets ·läge medelst till

hjiilp av karta fö1Psedd med rutnät. 

F ör att visa respekliva metoders användbarhet komma 

här nedan i korta drag att relateras tvenne av de förut nämn

da skjutförs·öken, företagna av amel'ikanska kus·tartilleTiet. 
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Den första skjutningen var avsedd att äga rum den 29 

sistlidne mars med användning av l. metoden. 

Redan den 24 mars vmkställde f.lygarna vissa prov för 

att utröna dels .flyghastigheten, dels noggrannheten vid av

,ståndsbedömning från fl ygmaskin. Flygmaskinens hastighe t 

erhölls som medeltal av fyra flygningar tiU 36,. yards/sek. 

Avståndet meUan tvenne punkter, som enligt karta va,r 24,7i7 

yards, uppmättes därefter genom flygtid och fart till 24,288 

yards. En differens av 490 yards förefann s således. 

Den 27 mars upprepades förs öken och härvid erhölliS en 

diiierens i avstånd av 488 yards. Samtidigt invinklades även 

ett ma1'kerat mål och man kom till det resultat att målläget 

sannolikt skulle kunna bestämmas i sida på 200 yards när. 

Nu nämnda försök hade visst att mållä get kunde angivas 

med erforderlig noggrannhet, varför e s'kjutningen planenligt 

kunde äga rum den 29 mars. 

6 skott stodo till för1fogande. 

Flygaren angav avståndet till 22,800 yards, då det en:ligt 

efter skjutningen verkställd inmätning var något över 23,0 00 

yards. 

För att få sidan till målet användes 'tvenne vinkelmät

ningsinstnunenrt, som hela tiden följde flymaJskinen på dess 

väg mot målet. Målläget avlästes av tvenne instrument ti ll 

,resp. 110,., grader och 111,,,; det tredje instrumentet tappade 

flygmaskinen, då den kom till målet. 

Efter erforderliga baUistiska korrektioner avgavs första 

skottet med följande •riktelement. 

A vs tån d: 23,400 yards, sida: 11 0,., grader. 

Flygobservationerna voro : höger 500 yards, minus 10 

yards. 

Efter sidkorrektion avgavs 2. skottet, 'SOm gav följande 

observation: vänster 20 yards, minus 300 yards. 

Siclan konigerades och likaledes avstånd med + 150 

yards. Nästa observation gav: vänster 20 yards, minus 400 

yards. 
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Efter ytterligare avståndskorrektion + 150 yards och 

sidkorrektion 1gav 4. skottet: vänster 50 yards, minus 200 

yards. 
A vs tåndet korrigerades med ytterligare + l 00 yards och 

erforderlig sidkorrektion vidtogs; 5. skottet gav: vänster 50 

yards, pluss 50 yards. 

Efter detta skott vidtogs endast sidkorrektion och sista 

skottet gav: vänster lO yards, pluss lO yards. 

Batterichefen a n såg sig hava löst den honom förelagda 

uppgiften att verkställa inskjutning mot ett fast mM med en

bar t användande av data från flygobservatör. 

För att erhåNa kontroll på noggrannheten av flygobser

vati onerna i längd, l1ade man även gjort observationer från 

en min utläggare fö rlagd vinkelrät mot skottrikiningen i höjd 

med målet. 
Å den använda flygmaskinen, som var bemannad m ed 3 

man: ·Uygbåtsförare, vice fl ygbåtsförare samt spanare, verk

ställde även vice flyg;båtsföraren observationer men enda.st 

spanarens observa-tioner användes Iför eldledningen. 

Nedanstående tabell visar de olika observationernas 

l 

Skott Spanaren 2. Flyg·båtsföraren l Minut-
n:r läggaren 

Höger 500, - JO Höger 300, - 10 - 220 

2 Vänster 20, - 300 Vänster 20,- 200 - 300 

3 20, - 400 20, - 300 - 4GO 

4 50, - 200 30, - 100 JGO 

5 50, -- 50 40,- 40 so 
G 10,- 10 10,- 10 20 

Skjutningen underkastades sedermera en noggrann ana

lysering och det visade sig att inga fe l voro större än de, som 

Voro att vänta på grund av beskaffenheten hos den använda 

materielen. Samarbetet mellan flygarna och batteriet var ut

lllärkt. Flyghöjden = 4,000 fot. Tvenne träffar ansågs hava 

erhålli ts mot ett fartyg av U. S. S. California-klassen. 

T idskrift i Sjöväsendet. 36 
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skjutningen utfördes arv ett 30,, cm. k. batt. bestående 
av tvenne pjäser med maximielevation 35 grader med D-max 
= 27,000 yards. . 

Den andra m etoden kom till användning vid en försöks
skjutning den 13 sistlidne april. 

Härvid användes en karta över batteriet och det vatten~ 
område, vari n edslag kunde förekomma. Kartan indelades 
i rutor med 500 yards sida. Rutorna voro besiiTrade. Fly
garen skulle angiva den ruta vari, målet befann sig, varefter 
m ed hjälp av kartan avstånd och sida till målet skulle utkon
s trueras vid batteriet. 

Man antog att målet skulle kunna angivas med erforder
Hg noggrannhet för att spanaren skulle kurrna uppfatta förs ta 
nedslaget. 

Fyra skott stodo till förfogande. Projektiler med samma 
vikt uttogos. Likaledes kontrollerades noggrant laddningarna 
för att i största möjliga mån få likformighet vid de olika 
skotten . 

Skjutningen u bfördes programenligt. 
Spanaren angav målrutan och battcri~hefen angav e.fter 

vederbörliga korrektioner avstånd och sida till batteriet. 
l. skottet gav: + 800, r. Avståndet korrigerades med 

800. 
2. skottet gav: + O, v. 80. Sidan korrigerades. 
3. skottet gav: + 150, r. Avståndet korrigerades med 

150 och 
4. skottet gav - 100, r. 
Batterichefen ansåg sig härvid vara inskjuten. 
Man ansåg sig hava erhåHit en träff mot däcket av ett 

fartyg av U. S. S. California-klassen. 
Som förklaring till det stora plusskottet vid l. sk{)ttet 

anföres, att vindstyrkan i de högre lufUagren synes enligt 
flygarnas uppgifter varit ungefär 2 ggr. så stor som vid jord
ytan och vindriktningen nästan sammanfallande med skott
riktningen. Betydelsen av den ballistiska vinden framgår [lär 
till fullo. 
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F öT att giva spanaren någon hållpunkt för b edömandet 
av nedslagens avstånd och sida voro tvem1e mål förankr~de 
mccl 100 yards inbördes avstånd. Även vid denna .skjutmng 
hade man en må:lobservatör vinkelrät mot skottriktningen 

och i höjd med målet. 

Nedanstående tabell visar de olika observationerna i längd. 

Skott 
n:r 

2 
3 
4 

Flygobservation 

+ 800 
±O 
+ 150 
- 100 

Målobservation 

+ 750 
-- 20 
+ 2l$8 
- 150 

Som synes äro icke differenserna stora. 

Ä ven mot rörligt mål har det amerikanska kustartilleriet 
ycrkställt skjutningar med användande av enbart luftJar
kos ler såväl för angivande av målläge som för eldreglering. 
Sk J' uLövnincrarna i fråga hava varit ett led i "Joint Coast Ar-. b 

lille ry and Air Service Training" för vilket följande princi-

piella program var uppgj.ort: 
1. att utröna den relativa användbarheten av luftskepp, 

ha11 ong captive och flygmaskiner vid eldledning. 
2. att utröna de avstånd och under vilka viEkor luft

observationer äro lämpligare än observationer fr ån land. 
3. att öva eldledning mot mål som ligga p å avstånd 

utom synvidden från land. 
Metoden, som kom till användning, var i stort sett föl-

j ande. 
Som hjälpmedel användes en karta i 'skala 1/ 80,000 över 

ifrägakommande landområde (batteriet) och utanför h ggandc 
Yatlcnområde. Kartan var försedd m ed ett rutnät med 1,000 
yards sida och orienter at i magnetisk nord-syd. Rutorna 
kunde angivas medelst siffra och bokstav. Så betydde exem
pelvis signalen ONO - 5 - 5 'V från flygobservatören att 
lllålc t befann sig i rutan bestämd av W. och 5 styrande kurs 
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ONO med 5 knops fart. Målläget kunde angivas ändå nog

grannare gen om att angiva kompasskursen i grader, varjämte 

även 1,000 yards rutorna kunde indelas i 4 st. delrutor, som 

angåvos genom bokstäverna A-D. 

Nedslagen angåvos medelst "klockmetoden". Detta till

gick på fö·ljande sätt. Spanaren orienterade en roiidslöva in

delad såsom en urtavla så att linjen 12- 6 sammanföll med 

det fientliga fartygets långskeppsriktning med 3 - slaget åt 

styrborcl. 

För att angiva avstånd användes olika bokstäver enligt 

nedanstående: 

2 = 25 yards, A = 50 yards, B = 100 yards, C = 200 

yards, D = 300 yards, E = 400 yards, F = 500 yards, FR 

= 600 yards, FC = 700 yards, FD = 800 yards, FE = 900 

yards, FF = 1,000 yards, PG = 1,100 yards, FH = 1,200 ya·rds. 

Dessutom funnos särskilda signaler för målträff samt av

stånd över 1,200 yards. Signalen "FE - 7" från spanaren 

betydde såkdes att nedslaget låg 900 yards från målets cent

rum i riktningen 7 å den orienterade urtavlan. 

Frlygmaskinen var försedd med såväl avrsändare som mot

tagare. För att underlätta spanarens observationer angav ra

diostation vid batteriet "skott kommer". Då skjutbordsrum

met erhållit målläge, målets kurs och fart, bestämdes teore

tiska fyrpunkten och träffpunkten på vanligt sätt rsamt gåvos 

riktelement till pjäserna. 

För sta skjutningen utfördes den 14 november 1922. Då 

man kom att beträda ett helt och hållet nytt verksamhetsfält, 

ville man varken kasta skotten i sjön eller riskera målbogse

raren. På grund härav verkstäHeles denna skjutning mot ett 

fingerat mål, som antogs röra sig med bestämd kurs och fart. 

För skjutningen utfärdades följande allmänna •instruk

tion . 

l. Fem pyramidmål förankras 17,000 yards rfrån batte

riet; avstånd mellan målen 2,000 yards. 

2. Spanaren skall angiva målkurs och fart så att det 

finge.rade målet passerar ett förankrat mål var 6. minut. 
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3. skjutningen skall utföras av ett 35 cm. k. batter.i, 

4. övningen skall upprepas en ·eventuellt två gånger, be

r oende på resu,Uaten. 

5. Före skjutningen skola 6 inskjutningsskott avgivas 

fö r a tt utröna erforderliga ballistiska korrektioner. 

6. En minutläggare skall läggas i förlängningen av de 

ull agda målen för målobservationer och fotografering arv ned

slagen. 
7. En regemen tsofTicer skall kom m enderas så:som "s ä

kerhetsoffic·er". 
Den 8 november kontrollerades v. medelst tvenne skott. 

Den 14 november skötos 4 inskjutningsskott som gåvo + 778, 

+ 538, -:- 7 55 och - 540 på 17 ,630,, yards. Sidoavvikningen 

yar även obetydlig. 

Sedan l. målläget, målkurs och målfart givits batteriet 

från spanaren började skjutningen. 

4 skott avgåvos med följande luftobservationer: 

Skott Riktning å urtavla Avstånd, Yards 
n:r 

l 7 900 

2 9 800 

3 9 300 

4 9 500 

Skj utningen upprepades tvenne gånger, med resp. 5 och 

4 skott. 

De två sista skottens observationer 'VOr o: 

Skott 
n:r 

12 

13 

l . Riktning å urtavla 

9 
4 

Avstånd, yards 

50 
500 

Skjutningen avbröts nu och man artsåg att försöken visat 

alt den använda m etoden var praktiskt användbar och jämväl 

pitvisat de svårigheter, som man måste söka övervinna 'Vid 
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eldledning mot rörligt mål vid användandet av enba·rt luft
observationer för såväl målläge som nedslagsobservationer. 

Man övergick nu till skjutning mot bogserat mål. För 
denna skjutning utfärdades en allmän instruktion i huvudsak 
överensstämmande med den föru tangivna. Bogsertrossens 
längd bestämdes till 2,000 yards. 

Vid denna skjutning liksom vid föregående inmättes så
väl måiet som nedslagen även enligt horisont·albasmetoden. 
På grund av dessa målbestämningar kunde jämväl "säker
hctsofiiceren" ingripa, i händelse den beräknade träffpunkten 
skulle komma i oroväckande närhet av målbogseraren. 

Skjutningen utfördes den 15 november 1922. 
Första målläget angavs från spanaren med s'ignalen "N 

550 - 5 - 5 -- OC", d. v. s. målet befann sig i rutan 5O C 
(sydvästr·a kvadraten i 1,000 yards rutan 5 - 0) med en fart 
av 5 knop och kurs N 55 O. 

Med ledning härav bestämdes beräknad fyrpunkt och 
träiTpunkt. 

Skotlobservationerna VOr·O följande : 

Skott 
n:r 

2 
3 
4 
o 

A t o d d IR'kt . o . t l \Nedslagets avstånd vs an , yar s 1- mng a ur av a från målet 

18675 s 400 
18832 9 150 
18910 9 300 
19032 11 200 
19505 6 JOO 

Den beräknade träffpunkten för 5. skottet hade em eller
tid vid tvenne på varandra följande beräkningar kommit för 
nära målbogseraren, varföre "Säkerhets·officeren" ingrep och 
meddelade direktiv (målets beräknade tillryggalagda väg m in
skades med 1,200 yards) . 

Efter 5. skottet måste flygmaskinen gå ned på grund av 
bensinbrist. En reservmaskin skickades senare upp för skj ut
ningens fortsättande, men då hade ibatterierna till markradio-
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· en vid batteriet så försvagats att någon förbind else med stall on 
1 •1rcn icke kunde erhållas. 

5pai , . . ... 
På grund härv forts,attes skJutnmgen folJan1de dag, den 

J 6 november. 
Erfarenheterna vid skjutningen den 15 november hade 

. ·t vid handen att boerserlinans längd kunde minskas bill grvr · " 
J,OOO yards. 

De två första data för målläge, fart och kurs lade den 

d t ·· rr· l ten fo··r· I1a··r·a bogseraren, varföre "Säker-beriikna e ra-- pun '- ~ 

]leLsoLTiceren" ingrep. 

s kottobservationerna vor o följ ande. 

Skott 
n:r 

2 
3 
4 
ö 
6 

l l . . o _--~~ }'\ edslagets avst ånd 
Avstånd, yards R1ktnmg a urtavla från målet 

19105 s 700 

19085 4 200 
189()8 7 100 

18950 4 700 

189u0 4 100 

18985 lO 25 

För att ytterligare pröva metodens användbarhel erhöll 
spanaren efter 6. sk·ottet order att göra ny målbestämning och 
t ycnne skott avgåvas med dessa nya data för ,beräknad fyr

.och träffpunkt. 

Observationerna voro följ:ande. 

Skott 

l 
l . . o IN edslagets avstånd 

n: r 
Avstånd, yards l-bktmng lt urtavla från målet 

- l l l 

l 
190-J.O lO 500 

2 19105 5 l 300 l 

2. skottet var så tillvida anmärkningsvärt, att träffpunk
len fö r detsamma var baserad på ett tidsintervall av 24 mi~ 
nu ter . 
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Skj utningen aVbröts nu dels på grund av att målbanan 

var utlöpt dels på grund av bensinbrist hos flygmaskinen. 

Man ansåg desslikes att ändamålet med skjutningen uppnåtts. 

Batterichefen, Captain George \V. Ficker, angiver ~ sin 

rapport angående erfarenhetrönen bl. a. följande. 

l. "För mig var det av spanaren utförda arbetet syn .. 

neriigen anmärkningsvärt. Hans bestämning av målets kurs 

ocJh fart voro förvånansvärt exakta. Nedslagsobservationerna 

voro i allmänhet utmärkta. Av 26 avgivna slwtt missaide 

spanaren intet. 

Ingen felobservation förekom och oaktat mindre fe lak

tigheter med nödvändighet förekomma ifråga om avstånd, voro 

dessa aldrig så stora att batterichefen missleddes. 

2. Luftobservationer äro att föredraga framför observa

tioner från mätstationer i land, då de sistnämnda icke k u n na 

funktionera med tillräcklig noggrannhet. Detta fall tortlfr 

komma 'att inträiTa vid stora stridsavstånd, dålig sikt, målet 

skymt för någon horisontalbasmätstation eller om förbinde lse 

till mätstation avbrutits. 

3. För att emellertid även luftobservati,onerna skola k un

na göra sig fullt gällande erforderas: 

a) Spanaren skall vara försedd med säkert verkande så

väl avsändare som mottagare; 

b) Batteriet måste vara välskjutande (ringa spridning) ;· 

c) Spanarens observationer måste äga en viss grad av 
säkerhet. 

Några reflektioner med anledning au ovan relaterade 

skjutförsök. 

l. Synvidden från mätstationer i land. 

Som ,bekant är synvidden 'beroende på ögats höjd öve1· 
vattenytan. 

Med en synhöjd a. m. och målhöjd b. m. bestämmes syn

vidden x km. av ekvationen: 

x= 3,8 Va + b 
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Nedanstående tabell upptager synvidden för a = 2, 4, 

O 20, 30 m. b = 10 (fartygssida), 20 (låg mast), 40 (nor
l ' 
m al masthöjd) samt 100 m. (vattenuppkastet vid svåra pro-

jekl iler) . 

-
a 

l 
b 

l 
a + b 

l 
x m . 

2 10 12 13160 

2 20 22 17820 

2 40 42 24630 

2 100 102 38380 

4 10 14 14220 

4 20 24 19000 

4 40 44 25210 

4 100 104 il8750 

10 10 20 1G950 

10 20 30 20810 

10 40 50 26870 

10 - JOO 110 39850 

20 lO 30 20810 

20 20 40 24030 

20 40 60 29440 

20 100 1:20 41630 

30 10 40 24030 
l BO 20 50 26870 

l l 
30 40 70 31890 

30 100 130 43330 

De flesta mätstationer i land to1'de icke hava lägre syft

höj d än 4 m. Av tabellen framgår, att mot fartyg med 40 m. 

mas thöjd, synvidden är 25,210 m. På större stridsavstånd 

torde även endast i undantagsfall strider komma att utkäm

pas mellan slagfartyg (monitorer) och kustfästningar. Risken 

således att fartygen under god sikt skola ligga utom mätsta

tionernas synvidd torde därför få anses minJimal. Egna ned-
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slag komma även att under dessa förhållanden vara observer

bara från egna mätstationer. 

På grund härav synes icke under normala förhå llanden 

med fullgoda förbin·delser till mätstationerna i land lu ftob

servationer erfordras. 

2. Huru ställer sig då frågan vid dålig sikt? 

Vid naturhg dimma tol'de fientl!ig eldledning vara så för

·svårad även m ed tillhjälp av flygare, att motåtgärder knap

past äro erforderliga från kus tfästningen, som vid eventu ell 

eldgivning mot de fientliga fartygen praktiskt taget skulle 

kasta bort ammunitionen. 

Vid konstgjord dimma kommer frågan i ett annat läge. 

På grund av de stora stridsavstånden kan man utgå från 

att en fiende efter gottfinnande kan bestämma såväl tidprunk

ten för dimbildningen som platsen för densamma. I detta 

faU ligger således försvararen ofördelaktigt. 

I fackpressen har emellertid på senare tid förekommit 

-uppgift, att de vanliga konstgj-orda dimbankerna visserligen 

-efl'ektivt kunna skydda själva fartyygsskroven, men att dim-

bankarnas övre del :icke äro tillräckli gt täta för att konstant 

dölja masterna och märserna. Horisontalbasmätning med två 

mätstationer är likväl utesluten, enär mälstationerna sanno

likt aldrig skulle mäla mot samma mål. I111basmätare torde 

emellertid härvid vara av stort värde, och om m ast topparn a 

äro under längre tid ell er under ofta å terkommande tidsmo

ment synliga, torde den konstgjorda dimman vara föga fö r

svårande för eldledningen. Nätstationernas läge och höj d 

spela naturligen även härvid stor roll. 

Slutligen kan man även tänka s'ig ett samar!bete mellan 

fl era mätstationer med var sin flygobservatör för att angiva 

riktningen mot målet, då egna flygare icke hava herraväldet 

i luften, så att de såsom vid de relaterade skjutsförsöken 

kunna röra sig mitt över de fientliga far tygen. 

3. Sammanfattas det ovan anförda torde man i fråga 

om eldledningen å kustfästnings sjö.front kunna anse följande 

såsom ändamålsenligt. 
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a) Sjöfronten bör äga ett vitt utgrenat nät av yttre mät

stationer avsedela såväl för vertikalbasmätning, då höjelen 

det medgiver, som horisontalbasmätning med stor bas. 

Reservmä tare av iuhastyp böra finnas för varje mätsta

tion . Förbindelserna mellan mätstati1on och batteri skall vara 

för stklassig; såväl tråd- som radiotelefon ·bör finnas. 

JJ) För målangivning och eldledning under förhållanden, 

då mäts tationerna i land icke kunna utnyttj-as, bör kustfäst

ningen äga erJordcrligt antal eldledningsflygplan med väl ut

bildade spanare samt för eldledningsplanen erforderligt antal 

stridsflygmaskiner såsom stöd. 

Amerikanska kus·tartilleriets "Coast Artillery Board" sä

ger i en rapport den 27 juni 1923 augrående eldledning med 

Jlygmaskiner följ ande. 

"Denna eldledning är en nödfallsåtgärd, som sällan torde 

k omma att tillgripas '\rid de vanliga stridsavstånden eller när 

observationer från mätstationer i land äro möjliga. Er<faren

helerna från fredsövn ingar visa att m ed en flygmaskin per 

batteri framkommer till batteriet endast observationer för 43 

% av avgivna skott, med två flygmaskiner 7G % och med 

tre flyg maskiner 82 %. Della dock under förutsättning att 

flygmaskinen icke störes av fienllig motverkan. En eventuell 

fi ende kommer icke att möta större svårig'hetcr vid ett allvar

li gt störande av våra radioförbindelser, och i händel se han 

sjä[y vill offr a sin egen radioförbindelse kan h an nästan full

komligt omöjliggöra våra ·flygmaskiners radioförbindelse med 

r esp. ba tterier". 

I samma rapport påpeka s även att lägebestämning med 

nnderva ttcnslj ud mätning och radiopejling, som för närva

rande i:i r uneler utexperimenterande, samt eventuellt andra 

11lcloder, vilka kunna komma a tt utexper imenteras, k unna 

komplettera lägebestämning och eldledning från land. 

I\arlskrona i oktober 1923. 
W es ley Englund. 
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Några synpunkter beträffande s. k. 
äldre m.ateriel. 

När det gäller att beräkna mobiliseringsbehovet av olika 

slags materiel såväl beträffande typ som an tal (fartygsma

tericl bortses i detta sammanhang ifrån) utgår man givetvis 

i första hand från den erfarenhet, som man själv eller andra 

(utländsk erfar enhet m. m.) har kunnat förskafTa sig i de t 

avseendet. Med stöd härav och med hänsyn tagen till fö r 

vårt vidkommande nonnerande faktorer fastställas typer, 

uppgöres mobiliseringstabellcr, beräknas utredningarnas stor

lek m. m. Därmed har man alltså en summa fixerad, som 

angiver önskemålen i de olika riktningarna. Så långt är jlll 

allting gott och väl, samtidigt som denna bm·äkni ngsgrund har 

den tacksamma fördelen att den kostar ingenting. · 

Nästa steg blir naturligtvis d et, Yanmder man räknar över 

sina tillgångar oC:h sedan dmger dem från den ovan angivna 

ideella tillgången (en motsatt räkneoperati-on torde å tmin

stone för närvarande vara utesluten för oss). Bristen angiver 

då den mängd materi el av olika typer för vilken anslag !bör 

och borde begäras. 

D e t 1hcla är j u så enkelt sm11 någonting möjligtvis kan 

vara, om d et ej .funnes ett hak i räkneoperationen, nämligen 

sättet att beräkna tillgången av befintlig materiel. 

Vid en dylik beräkning blir naturligtvis den första frå

gan, som man vid genomgången av den befintliga materielen 
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åsle ställa sig, den, huruvida denna verkligen uppfyller de 
11~r d ringar , som i strategiskt och taktiskt .avseende kan och 

f v en ansvarig befälhavare bör kunna ställas å densamma. 

a Är så ej fallet, vare sig delvis eller i sin h e]h et, så följer 

därav at t man i sina beräkningar måste bortse från de del-ar, 

som ej fylla måttet. Ett upptagande i sina tillgångar av min

den ärdig materiel under resp. rubriker: artilleriammunition, 

torpeder, m inor m. m., bara däl'lför att den i dopet erhå llit 

denna t itul-atur, är liktydigt med Jämnandet av felaktig upp

gi1ft under synnerligen försvårande oms tändigh eter. Många 

gånger, ja i de fl esta fall, torde det nämligen vara så, att den, 

till yi]ken uppgiften lämnas, själv ej kan besitta den tekniska 

insikten inom alla områden, som möjliggör en kor dgering i 

sista instans. 
Därmed är ej sagt, •a tt man i en i111fordrad uppgift helt 

skall bortse från den såsom mindre lämplig ansedda materie

len. T värtom, d en bör, med angivande av alla dess brister i 

hela si n utsträckning, upptagas såsom en tillgå ng utan annat 

Yärde, än att den till ingen nytta belastar underhållsanslaget, 

varigenom ev·entu ellt den fullt krigsdugliga . materielen icke 

med anvisade medel kan erhålla sådan översyn, som sl<!ulle 

n ra önskvärd. 

Gäller detta beräkningsgrunden för nyanskafTning, så dy

ker ä ndock m å ngen gång den s. k. äldre materielen upp på 

nylt i ett senare stadium, nämli gen när det begärda anslaget 

för nynskaffning ej alls :beviljats, kraftigt beskurits eller för

delats på ett fl ertal år fram åt. Bör man under sådana för

~1ållanden ändock slopa den äldre materielen eller bör man 

i brist på annat å tminstone tillsvidare bibehålla den? 

E n sådan fråga har mer än en sida, det !finnes såväl för

som nackdelar med båda sätten och det gäller att på bästa 

sätt väga dessa m ·ot varandra. 

Anses materielen under vissa omständigheter och be

tingelser kunna fylla ett ändamåJ, som kan försvara dess 

bibehållande, torde nog i de flesta fall, diire,st medel t ill ny

anskafl'ning ej kan erhållas inom rimlig tid, ett fortsatt I'äk-
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nandc med denna vara att förorda (så till vida att den bibe

hålles i förTåd), för så vitt ej andra skäl kunna tillkoonm 

som gör en omedelbar avskrivning ekonomiskt fördelakti a, 
l l .. d .. d" gt 

e er no van 1g. 

För den händelse att en mindervärdig materiel skall bi!be

hållas, tillkommer nämligen en hel del kostnader oah olägen. 

heter, som kunna vara av den art, att ett bibehållande av 

matericlen under 'vissa omständigheter .och .betingelser" tor'de 
bliva synnerligen dyrbar. 

Medför ett dylikt bibehållande nödvändigheten av att 

vissa anordningar för materielens utnyttjande fortfarande 

måste vara kvar ombord u teslutande föl· denna skull och 

eventuellt genom sin närvaro verkar hindrande för den mo

derna materielens rationella · användande, då måste det gamla 

bort och lämna fri plats för det nya. 

Det behöver dock ej alltid uteslutande vara en utrym

mesfråga. Det kan lätt inträffa att man genom bibehållandel 

av den äldre matericlen vid unu·betandet av riktlinjerna för 

den nya materielen mås'be taga sådan hänsyn till vad som r edan 

:finnes att slutprodukten blir ·en kompromiss med dess i all

mänhet så ·olrevliga och olämpliga konsekvenser. M. a. o. 

det gamla kommeT omedvetet att s-ätta sin prägel på nykon

strukhonen och verka förkvävande på utvecklingens gång. 

All materiel av vad slag det än vara månde, kräver dess

utom ett visst underhåll, vilket givetvis till omfattning och 

storlek konuncr att växla. Dessutom erfordrar den ett visst 

förTådsutrymme, vilket alltså kommer att iakräkta på de t till
gängliga. 

Tages dessa båda sista omständigheter i närmare skär

skådande, så följer härav, att kostnader nedläggas på en ma

teriel, vars värde under krigstillfälle mång2n gå ng minst sagt 

kan kallas problematisk samt att den nytillkomna materielen 

fordrar uppbyggandet av nya dyrlbara förrådslokaler bara av 

den orsaken, att man alltför ogärna vill göra sig av med, vad 

man under äldre tider och under en annan teknikens stånd

punkt lagt sig till med. 
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Här till kommer att kunskapen om den egna materielen 

hos respektive yrkesgrenar måst e vaTa fullständig, vilket ofta 

medför ett mångläseri .På grund av typernas mångfald. Den 

äldre ma terielen kan härvid ej åsidosättas, ty finnes den och 

är den även avsedd att komma till användning, så måste den 

ju också kunna betjänas på ett rahonellt sätt, även om den 

efter en korlaTe tidsperiod ej mera finnes till och alltså kun

skapen härom uteslutande blir av historiskt värde. 

Med det föregående har jag velat beröra en del frågor, 

som torde vara värda ett visst beaktande, ty huTu många 

gånger måste man ej, när man går igenom ett av våra Iför

råd, ställa sig den frågan: "Varför finnes detta kvar, varför 

nedlägges allt fortfarande kostnader på denna materiel?" 

Det är visserligen sannt att i nödfall äter man barkbröd, 

men att redan under fredstid inställa sig för en dylik diet och 

dessutom hela tiden betala för denna 'kommande njutning, . 

det lorde i de flesta fall vara hartkastade pengar. 

G. Ågren . 
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Några synpunkter på däckstjänsten å 
våra fartyg. 

Den fredliga däckstjänsten å våra fartyg b elfinner sig 
sig f. n. i utförsbacken. Denna gTen av tjänstgöringen har 
hos os's', liksom i de flesta äldre mariner, tidigare i mycket 
•hög grad levat på tradihon och ingen önskar naturligen något 
högre än att så alltid kunde bliva fallet. Man torde emeller
tid kunna anse, att det börjar bli klent beställt med traditio
nens bevarande hos oss. 

Anledningarna härtill äro nog flera. 
Tidigare var den ordinära däckstjänsten - utan nämn

värda skolor odh drabibningstjänst - det vanliga tillståndet 
ombord. Tiden medgav då en metodisk och omfattande, rent 
sjömansmässig och sjömilitär 'utbildning av besä ttningaTna 
och dess olika enheter, såsom båtbesättningar m. m. Sedan 
numera skolväsendet ombord utvidgats och dessutom strids
tjänsten är föremål för allas omsorger - vilket senare för
h å llande på intet sätt klandras - har den nyssnämnda sjö
mansmässiga utbildningen fått träda tillbaka. 

De enda fartyg, som få tillfälle till verklig sjömansutbild
ning, nämligen lån grese- och kadettfartygen, rustas endast 
för relativt korta expeditioner, med påföljd att när besätt
ningarna blivit i n ågon mån sjömansmässigt samövade, de
samma upplösas och splittras på en mångfald olika håll och 
ett värdefullt utbildningsresultat till stor del spolieras. De 
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.o te r· vilka ha sina besättningar mnbord under längre 
·lY" '1 

' f~I -~l lliira större delen av expeditionen stationära sjöstyrkor, 
ud ti o d f .. l" · llcr :· . dessutom dessa farlyg under sa an or aggmng e . h J1 ,ll . 
oc_ na till sjöss, är oftast någon tforn1 av stndsberedskap 
e]JeS~ b varför den fredliga rutintjänsten till sjöss sällan övas. 
jnta,cn, . . . '-

Del ä r betecknande, att JUSt de delar av RM II, som a' 

handla den hä~~ av~edda tj änstegrenen, _PI:akt~s:d t~get. e:~ _in~ 
' Jl nåcrra andnn<>ar. Atl la ekonom1sl'"a foresknfter dl.O 1 neha a b "' • _ . 

.. ·c 1 ssl~immelse med tidens anda up to date, vllket mga-
0vet I . .. . lb l .. 

1 
:·

1
· fallet med de militära och sjömansmassrga cs am-]unc a <~ < • o 

. Det är därför uppenbart, att 1fragavarande be-melsct n a. o _. 
stännuelser är~o i stora delar omoderna. Det har ocksa VJ Sa~ 
· tt 5,-aoricrheter förefinnas att följ a desamma saml aH l sig, n · ::'J 

mån ga fall RM II är bristfälligt. . 
Även 0 111 den goda vi ljan alt ~följ a reglementet fmnes, 

äro möjli gheterna härtill oflast ringa. RM II är nu mera en 
rarilet i den rikhaltiga samling böcker och papper å våra ~~r
ly ", som stå den intresserade f,orskaren till buds . Des,sa lfor
hå~l andcn medföra, att fast grund för däckstjänstens regle
ran dl' i väsentliga delar saknas och att därför villervalla upp
står inom former, terminologi och ordergivning på delta om-

råd e. 
För det första orsakar detta, att r~sp. fartygschefer för 

var je särskild expedition tvingas att utfärda en hel del _till
fälli ga hes lämmelser av denna art, vilka ofta få en synnerligen 
individuell prägel och vilka ofta äro av stor temp~rär nyt~a 
för j u st det fartyget och den expeditionen, men 1cke alltid 
lill from ma för den enhetliga utbildningen inom flottan. 

För det andra blir följden av nyss påtalade förhållanden, 
att del tager oproportionerligt lång tid att bringa ett nyrusta t 
farlv" i trim detta desto mera som e tt sådant fartyg som 

.. h ' 

regel efter några knappt ti-llmätta rll'stningsdagar u pphör att 
fin nas till som fartyg och övergår till att bliva en !flytande 

skola. 

Detta 
hållande. 

om några av anledningarna till ett beklagligt för
Säkerligen finnas dc, som anse att detta är att se 

1' id"/,'l'i ft 'i Sjöväsendet. 
B7 
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spö·ken mitt på ljusa dagen, men förf., som haft den sälJ_ 

synta förmånen att under de senaste två åren få upp'leva felll 

sjögående expeditioner, har därunder 1fått ett kraftigt intryck 

av att sjömanskapen .oc'h sjömansandan inom vårt vapen äro 

på kraftig retur. 

Om skolväsendet å våra fartyg har mycket ordats och 

här är ej platsen att ingå på någon närmare kritik härav. Som 

ett krav ur fartygssynpunkt måste dock uppställas , att även 

under skolperioder vaktkvarteret avses 'Uteslutande för far

tygstjänst. Då sådana skjutövningar el. dyl. pågå, som nöd

-väneliggöra alla elevers succesiva deltagande uneler sanuna 

dag, bör vaktombyte verkställas i mån av behov. Några av 

fartygets ofiicerare böra avses för fartygstjänsten även uneler 

dessa tider. Den skolbildning vårt manskap erhåller fram

bringar säkerligen mången på Hårsfjärden eller Karlskr·ona 

redd rekordarta t skicklig artillerimatros resp. signa !matros 

men ytterligt få sjömän. Det naturliga vore ju att detla ginge 

i förhand. Förf. har vid flera tillfällen träfl'at på 2. kl. " sjö

män", som aldrig gått till rors och 2. kl. signalmatroser, som 

aldrig gått signahnan. 

Den stationära ,förläggningen av fartyg har givetvis till

lwmmit för atl ekonomisera med del alltid knappa övnings

anslaget. Alt det därför skall yara nödvändigt, alt .förlägga 

dc större fartygen vid kaj torde kunna diskuteras. Anled

ningarna hiirtill t.orde vara dels att lyse kan erhållas från 

land, dels att övnings·lokaler o. dyl. därigenom ibliva lätt till

gänglga. 

Vad det första skälet beträffar torde kostnaderna ej vara 

oöverkomliga för utdragande till resp. redder av till bojar 

apterade kraftledningar. Det torde också kunna tagas under 

övervägande, huruvida ej en avsevärd vinst skulle göras därest 

kommunikation mellan fartygen oc<h övningslokalerna i land 

ägde rum pr båt - helst rodd eller segel - oavsett .om nå· 

gon försening riskerades. En kvarts kortare övningstid i 

exercishus kompenseras säkerligen av motsvarande tid i !))åt. 
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Sjömanskap och sjömansanda alstras emellertid ej på 

t
.11.1li""ande farlyg utan på fartyg, vilk& röra sig på havet 

S l ' b D 
även under andra förhål landen än då va!·je minut är upp-

tagen av nervös stridsiver. Det är den enformiga, tålamods

prövande ya]dgöringcn som är och blir sjömannens och sjö

kri garens huvudsakligaste lott. 
Del vore säkerligen där för av godo, om även de större 

stationära fartygen finge lätta och tillbringa ett eller annat 

dygn -.gärna med låg fart - ute till sjöss .för att ge besätt

ningarna sjövana. 

Hä r ovan har framkastats några allmänna synpunkler 

på däckstjänsten på våra -fartyg, varvid omnämnts, att RM 

II :s bristande modernitet i viss mån är delaktig i här påtalade 

missförhållanden. Pågående murbetning av RM II gör d enna 

fr åga a ktuell. Då ämnet är synnerligen omfattande skall här 

endas t beröras några få detaljer, vanid !början göres med 

bestiimmclserna för officerarnas vaktgöring. 
\'aklhavande ofi'icercns stä•llning är i stort sett klar. Så 

är em ellertid ingalunda fallet med vaktens 2. officer (VO 2), 

\'arl'ii r en del vaktförhållanden under gång äro oklara. 

F ör alt kunna ernå klarhet i dennes ställning enligt nu

\'ara nde föreskrifter är det i första hand nödvändigt att klar

lägga skillnaden mellan " inre" och "yttre" tj-änst. Någon 

defin ie rad skillnad häremellan förefinnes icke. Det skull e 

vara önskvärt att så bleve fallet, varigenom bestämmelserna 

för YO 2 :s tjänst skulle kunna bättre fixeras. Enligt nu gäl

lande föreskrifter skall VO 2 "sköta den inre tjänsten, över

va k a signalerings- och utkikstjänsten samt bi träda vid farty

gels navigering". Enligt förf. mening bör VO 2 :s åligganden 

in skr~inkas lill att sköta den inre tjänsten samt i mån av be

hov och t·id biträda vid fartyge ls navigering. Sådana detaljer 

som signalerings- och utkikstjänsten måste väl om något vara 

att hiinföra till "yltre" tjänst och bör direkt och uteslutande 

sortera under VO. 
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En annan fråga av betydelse är om VO 2: s plats . Skall 
han sköta och svara för inre tjänsten böT han givetvis vara i 
hög grad rörlig och beredas tillfälle att oHa och grundligt verk
s tälla inspektioner på och uneler däck. En viss strävan torde 
f. n. göra sig gällande att VO 2 skall helt på egen hand svara 
för den inre tjänsten och alt hans uppehållsplats - s. a. s. 
stati·on - skall vara akterut å fartyget. Det kan emeller tid 
ej anses lyckligt alt VO 2 placeras alltför långt från VO, 
varigenom denne senare förtages möjlighet att ständigt följa 
vaktmanskapets .förehavanden och att utöva en i de flesta fa ll 
säkerligen hälsosam kontroll på ordergivningen. 

Det är därför önskvärt, att sådana bestämmelser införas, 
alt förliga bryggan, d. v. ·S. den för vakten ansvarige VO :s 
plats, göres till ordercentral uneler vakte.a och att däriJrån 
alla viktiga order givas - i fråga om inre tjänsten naturligt
vis av VO 2. (Vaktmanskapet kan i de flesta fall utan olägen
het intaga stationer på backen eller överbyggnaden.) Häri
genom skulle också framtvingas att inre tjänsten dirigerades 
genom ordentliga kommandoord från bryggan och ej som nru 
ofta blir fallet genom resultatet av ett resonemang mellan 
VO 2 och valdens underbefäl, vilket resultat kanske oft ast 
bär prägel av den exekverande myndigheten - vaktens un
derbefäl. Alla tillfällen att öva ordergivning inom flottan böra 
tillvaratagas . 

Frågan om VO 2: s göromål och ·uppehållsplats har länge 
varit svävande. Till det ovan sagda skulle kunna fogas en hd 
del om ansvarsfördelning inom vakten, sekondens ställning 
till VO och VO 2 m. m. Förf. skall emellertid här nöja sig 
med att framhålla, att genom KSS:s omorganisation ha -
trots samma antal sjömånader- antalet sjöexpeditioner min
skats och därigenom även möjligheterna att under utbild
ningstiden till officer inhämta lärdomar av ett större antal 
ofl'iccrare med därav 'följande vidgad och allsidig kännedom 
om tjänsten i allmänhet. (Detta medför bl. a. att befatt
ningen som kvarterschef på kadettfartyg ställer stora ford
ringar på resp. off.) Det får därför anses nödvändigt elJer 
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, l 
1
· nslone önskvärt att VO 2 i viss mån övervakas av VO. 

:l ]11 . .. .. 
DeL iir dock denne senare, som ensam bar ansvaret for far-

t ,n·el under vakten. 
) "' Bcträfl'ande unelerofficerarnas vaktgöring äro föreskrif-

ter na alltför svävande och omoderna . Ingen skillnad göres 
i Rl\f II på VUO :s åligganden Lill ankars och under gång el:c:r, 
för alt följa reglementet, uneler sjövakt och hamnvakl. Det 
·· . 1. 1öthiindigt att i kommande reglementen göra åtskillnad al 
härddlag, fö r att ernå klarheL i ansvarsfördelningen m. m. 
Del iir också öns)nrärt alt fasthet ernås i terminologien i detta 
hänsee nde. Eljest blir lätt "valdens konstapel" en trollfor
mel, <;Om skall lösa alla svårigheter. 

Hä r nedan angives i kortfattad, ofullständig PM-form 
n ~1gra riktlinjer för vaktgörande underbefälets tjänstgöring 
på yara störr e fartyg. Det av dc moderna eldledningsanord
ni ngarn a betingade större antalet styrmän har n1öjliggjort in
fö rande t av signalstyrman. Den optiska signaleringens ökade 
bel vdclse och därigenom öl, a de om fattning torde påkalla in
för;mcle t av dylika. I Pl\1: et äro intagna enelast vissa spe
cil'lla åligganden, Yilka avse alt ge en antydan mn arten av 
dl'n ljiinstgöring förf. tänkt sig för resp. UO. 

\'aktens UO användas efter ålder i mån au tillgång till 

följande .befattningar: 

Under gång. 

l. l\ onstapel (I\) : 
Förliga delen av fartyget, ankare, klädgölingar m. m. 
Avlägsnar sig ej utan order från uppehållsplatsen under 

hryggan. 

2. Honstapel akter (Ka): 
\.ldra delen av fartyget (gränsen mellan förliga och ak tra 
de len regleras av FC på skeppsorder), livbåt, hefälhaYarc 
i sådan vid behov, runder under däck ( som varskos till 
I\, vilken i så fall går i livbåt), inre belysning, sk,ottstäng-

ning o. dyl. 
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3. Styrman (St) : 

Navigatoriska och manöversaker, Ioggboken, sjökor t, se _ 

lingsbeskrivninga r, kommunikatiiOll m ed maskin m. m . g 

4. Signalstyrman (Ss t ) : 

Signalering, .fl aggor, befä lstecken, strålkastare, u tkiks

tjänst, yttre belysning m. m. 

Till ankars. 

l. J( anstape l (!\) : 

Aktra delen av fartyg et, särskilt halvdäck, fallr ep, per

mitterad e, aktra vaterbommarna, loggboken. 

Avlägsnar sig ej utan order. 

2. Honstapel för ([{ f) ev. backskon·sfape!: 

Förliga delen av fartyget, ankare, klädgölingar, vaterbom

mar, där förtöjda bå tar, runder under däck (vilka va r skos 

till K) m. m. 

3. Signalstyrman (Sst) : 

Signalering, flaggor, befälstecken, fråa fartyget från va

rande båtar och annan utkikstj ä nst. 

4. Styrman (St) : 

Fartygets .båtar toch deras klargör ande, fartyget utombords, 

båtbefäl h ava r e vid •behov. 

På fartyg där tillgången på UO ej medger samtliga befatt

ningars besättande, beslämmer FC i vilken ordnincr de va-
o 

kanta sysslorna skola fullgöras. 

Dc kapitel i Ri\l II, som avhandla "Manskap" samt "För

delningar och ordningar" kunna med förde l helt o oh hållet 

överföras till "Rekrytundenisningen" reS}). "Korpralsunder

visningen", varigenom en hlllsländigt •Onödig du'bbclföring av 

föreskrifler undvikes. Dessa föreskrifler kräva des~utom en 

genomgripande revision. Då emellertid denna fråga är av 

het.ydandc .. 01~1fattning skall här enda st framdragas ett par de

talJer helra llande manskapels tjänstgöring ombord. Det gäl

ler här nedan på inte t sätt alt förbise tjänsten, utan enelast att 

i möj ligaste mån göra det bästa av densamma. 
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För a tt manskapet ombord skall kunna förvänta s med 

intresse och arbetsglädje fullgöra sina sysslor fordras bl. a.: 

1) till räcklig och lugn vila, 

2) god föda och 

3) verklig ledighet. 

Härför erfordras bl. a . : 

a) Konsekvent genomförd indelnin g i kvarter för vakt-

6öri ng, ar,belen m. m. samt kvarterens förläggning i särsl<ilda 
b 

mässar. Fördelen med särskilda kvartersmärken i form av 

t . ex . l resp. 2 röd a ell er gröna band högst upp på överarmen 

.bör beaktas. K varleret får ej splittras för skolor eller dylikt. 

l{yarlerschefen (divi sionsoJl'iceren) skall äga rätt och skyl

di gh el att i ekonomiska m . fl. frågor korrespondera direkt 

med Yeclerbörande kompanichef. 

h) Omläggning av system et för uppbackning så a t t ma Len 

kan erhållas varm. Ovan förordade kvartersförläggning skulle 

ku nna medgiva uppbackning kvartersvis. 

c) Större frihet ombord under frivakt liksom äYen mera 

ul slriickt permission för manskap m ed gett uppförande. 

De t kan också övenägas huruvid a ej separat för läggni ng 

·av alla permissionsförlJjuclna, extra handräckningsga·star m. 

fl. sk ulle bidraga till ordning och lrcyn ad för övri ga. 

Bcträ1l'ande korpralernas tjänstgöring må ytterligare au

fö ras ett par detaljer. 

F ör erhållande av en god k orpr alstam är det önskvärt, 

all fö r befordran till korpral viss tjänstetid å rörligt (ej sl;l

ti cn:ir t) far tyg erfordrades . Genom en sådan bestämmelse 

s], ulle cckså möjligheterna mi nskas att som ordonnanser o. 

Llyl. behålla en del korpra ler på stat ionerna. För elylik dcpå

lj iinst kunna vpl. med fördel användas. 

Ynd korpralernas tjänst ombord belräfiar är det nödvän

di gt al t bereda båtslyrare m. fl., vi lka ha tillsyn över im·cn

l ~u l'perssedl ar, tillfii Ile a t t överse sin materiel och ej ul esl u

landl' nytt ja dem som instruktörer och s. k. disponibla. 
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De här behandlade grenarn a av däckstjänsten å våra f 

t~ g äro. end_ast några exempel på en del lucl<. o~·, som finna:r~ 
Yar utbil ct mng och våra tjänstgöringsförhållanden . Med er· 1 

. .. d' l , Iva 
e.J oms lan 1g 1eterna a tt gamla traditioner h å llas vid liv l! 

.. e er 
a tt dessa forenas med nya tiders t änk esä tt, måste i stä llet . 
f el I· f... J ·f el-
or er 1ga ores <.ri ter för den sjömilitära och sjömansmäs · 

t
. .. Siga 

. j ans ten ombord r eglementar iskt udub'bfästas. 

Det kan dock ej nog understrykas att det bä sta botem ed

let mot ov,an påtalade brister bes tår- ej i bokliga föresk rifter 

utan i tjänstgöring på sjögående fartyg. Där är lu ften 

frisk, horisonten fri och där dikterar den mången gång hårda 

nödvändigheten sina egna föreskriiter, vilka etsa sig fast 

minnet bättre än allt som är skrive t nu och tillförene. 

H. M. S. Fylgia, Nordsjön i augusti 1923. 

S. H ennelin . 
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Meddelande från främmande mariner. 
:\IcdLlcladc från :\Iarinstahcns u trikcso.ydelni~Jg. 

(September m iinacl.) 

England. 

lll'l engelska. amiralitetet !lat· för aYsikt alt anY~1ncl a slagkr~·ssaren 

Linn ~nm ömingsfart;cg för clcla rc . Den ryklbal'a slagkL'')'Ssaren befann 

c: i!'· t T t! an i nedskrotarens llänrle r, cluwu arbetet icke p'[tbörj at s, cl1l 11 )'

ltd ,.·n nm denna Yälkomna önrraskning nåclde Hes}til. Lion yar näm

li~·,·n dl aY dc 21 fmtyg, som enligt \\'ashingtonkonfcrensens bcslttt skulle 

QYfiira ~ frftn elen engelska Jlottan. (N. l>I. n., G sept. 19-23. ) 

DoYcr' s öl'logsstation nedlägges elen 2\J sept. U-bft lsstationen skall 

<l<)l' k ltibehållas till sammans mecl nftgra mimlL·c rcparalionsYcrksUiclcr. 

(N. l>I. R., G 6Cprt. 1923.) 

. \n~·apnclc framticl ons slagsl;c.pp skrh-er Hec ta t· C. B~·watcr i sep

l1'll tl>L't' ltci'itct a\· Tl1e NaYy blanc! a nnat följande . 

Ilet torde fol'tfaranclc ym·a ,oyi•sst, hm·uyida luft- och unclet'Yaltens

Y~J'ilt'n på nuYarancle ut\'Ccl;lingsstaclium -äro till:·:tc.kligt s·tarka föl' aH 

ll"~'"~'" moderna slagskepp. 1\'[tgra tön·c teknisl;,a framsteg Yitl konslruk

li" n,·n aY n-l1ålar l!a irke gjo l'ls efter kriget, uncl e•· Llet al t ft andm s iclan 

taktik lit: ll föl's\'arsmctl el mot u-billar utYccklats till den grad alt u-biltur 

nu l••rdc Yara mintlrc fal'liga än under kriget. 

n .. t pftslfts rult "Audac ious' ' >sänktes aY en E1ina, men enligt Lort! 

,J,.lJi,•or•'s rappol't förslörel es elen aY cm imc e:-.:plosion . Cnder alla föl'llål

lanrl,·n ;.Jnktcs intet annat slag·;;krpp uneler J;riget på grunt! U\' untle t·Yal

b•Ihtwt·kan. "~ f arlllorougl1" träffaclcs aY en torpec! untl cr Jutl~l!l tbsl agerl, 

tll ,•n kllmlc det oaklat ll[llla sin plfllts, och t)·&ka 61agkn-ssarcn · · s e ~·dtilz " 

lldti·,\<lc ej ens sakta fart en, clmt·u elen e rhöll en lorpecllräff förut. Tor-
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p eder ocl1 minor !ta visser l igen lJlivi t keafLigare, m::~n el e nyaste slagskep

p en ha i ännu högre gracl öl;:at sitt skyeld mot undervaltcnsexp losioner. 

E~perte r anse rutt ett fartyg på 30,000 tons med 6 s1·åra kanoner 

lillfreclsställancle pansarsl;:yLlcl och en ffl:rt av 19 till 20 knop skulle kunn~ 
J1yggas si't att el et kun'Cle mottaga G tot·pcclträffar u Lan att sättas u r strid

bart skick eller sjunka. 

Genom att öJ;:a det horisontala pan arskydLlet torde tillfredsställande 

skyeld mot luft!Jomher knnna et'hå ll as . Den hittills uppnMcla träffpro

renten vill bombkastning !Hu' dessutom vawit mycket liltcn, chum flyg

planen ej blivit störda genom motanfall och fötjhå!!anclena Yicl bomlJkas t

ningen varit g~·nnsamma ~hen i amlra aYsccndcn. 

(The Navy, sept. 1923. ) 

T>bålen K-2G, Yilken påbörjades hos V ickers i juli :1918 och löpte 

aY stapeln elen 28 aug. 1.919, lwr nu hogs.erats til~ Glwtl!am för at1t där

>S t:ides färcligbyggas. Båten' har 1880 to,ns clo'Plaecment i yt läge samt en 

Hingel av 103 meter. Dess bestyckning utgöres av en 76 mm. och tre 10 

ern . J;:anon cr samt Låtla torpedtuber. _,'\tskilliga föränclt'ingrtr llavrt vid

tagits , val'för clcnsammrt blit' olik dc öHiga K-båtama . FaPlcn beräknas 

lJ!ilva 2·'• l;nop . 

Den uneler ~~~·g:gnael Yaranclc u-båten X-1 är elen slöesta kända u 

JJåtcn mccl sitt dep lacement aY 2.780 tons i ytläge ocl1 3,600 lons i uncler

YaLtensläge. Den ii r mer än 700 to·ns stötTe än CSA :.s u-båtae av V-klass, 

Yillm haYa 2,023 tons clcpla~ e ment. i\lan antager att clcss b es tycl;,ning hlir 

minst J[) cm. om ej ~O cm. kanoner. (.Le Y::cht, J[) sept. 192.3.) 

L ord Hot'll crm crc. som Yrt!' unclerslatssckectcearc i det cngelskrt luft

fuJ'SHtrsntinistcricl, clå !'lottans ocl1 nrmcns t'l)·gvape n samrnanslogo's till 

'•the noyal Air Force", sl;t'iYCr i en al'tilcel i Dail)· :\Iail lJlancl anna t 

följa ndf'. 

l~nligt min ås ikt har nmiealitclet absol ut riUl i sin ·uppfattning, a tt 

J'i)cgbåtarna iiro "flottans ugn·'. Do lnf'lstricbkrat'lcP, som fl ottan behöver, 

llöm e!ii1•fue l1elt och llåilPt ])·da nnrlce densamma. ~latceielens konstrulc

lian 0('11 rtnYändnin g böl' utrslutantlc lJeslitmmas G" amiealilclet ocl1 flyg

personalen lJöt· i alla aysccnr!en ·Pll(la,;L lyda nnd•'t' flolla.ns mynclig·!Jeter. 

1·-IJ:Uarne oclt armt'·ns tanknt.~·na1· iil'O iiYCnledes nyrt krigs,·apcn, 

nwn in,l<Cll ansc t· rtll clenna materiel ]Jiir ~kil.iccs från resp. flottan och 

armen orll lJileln siir,;kilela Yntwnslag. "Flottan,; iisa'' ma,;tc i lika llög 

gT:ul stil untler flolt::ms l;onlroll som 11lkikarnc till. Yiltlet· s i fOJ'nrt clagar. 

.la!! Yil! cflcl'Lt·)·c·kliftt framllålln, [1[[ sammai'Jslagnin~·rn ursprung

lif!'cn gjordes fUr al t förhindra elen oförnuftiga oclc 51·enl ril·na konkurren

~ en mellan flottan ocl1 anm'n om anskaffning aY ,fl)·gmaskincr med Wl

lJc>llöt· uneler kriget. Dc lJfulrt Yapnen slo.gos om matericlen ocll clå pro-

-547-

. ·n y id nämncia tic.! Ya r m,Yckct lJegriinsad, h le Y el et nöclvän ~ligt a t t 
(lLI];liOll ' . . J t . 

l 
.1.1 

fiY"'Yäse n{let Ll'nclcr en gemensam lecrning, m en Yar c. C· mga-
1 .. t ! t 'l l! l • w 
<\be' n incren att a nordningen slw lle bliYa permanent. 

]•111d<1 III ' . . 
' Fl:g·yapne ts forcl1'an actt yarrt c lt siieskilt Yapcnslag grunclae s1g tckc 

." rrfat·•·nl1 e tcr >från l'riget oel1 har aldrig praktiskt prövats. Arbete t mcLl 

Jl'' . . ['lyo·yäsen uneler J;eiget anförtl'odcles nästan uteslutande åt vie! 
flolt ,11l" . o . .. . , 
floll<lll ul!Jilclad personal. Nu får flottan fl~·g·a r-e, som o1·ats enligt ann·~ns 

1, . LJnLlcr etc s•ista tre eller 'fyra åren !mr luftYapnet moclellerats 
melol' 

1 
· · llt' 1 ·t J 11· >·t JCn a, vot att tJ''in-·tcn 

ertcr a nnens J;rav, Yilkct eJ a ·•c vae• · )'C;: 'b . " v 1 , , ,, , 

y id fl ~>l l a n or l1 armen är helt och ll'ållet olilca, varför .flottans flygp ersonal 

ml\sk u t!Jil cla.s YiLl flottan . 
. la cr Jr 11clt och l1ållct emot en organisation av cl e t militiim flyg

dot>nil>'l ,;om elt säeskilt yapen. Om vi l1acl e en gcne eal mr flygvä,scnclet 

orll ,,.11 a nna n general för trupperna uneler en operation enbart bill lancls, 

kan in~· en på för l1 ancl säga, h>ur d e l skulle gå, men d e t synes san nolil,t, 

all ,. 11 iirlrsdigce förviiTing skulle bliYa följden. in YihTC Yorc d e t, om 

amir:1!it..tet. som skall sl;yclcla tillf örseln ÖYN sjön, saknacle an,svaesskyl

,J,,·t d i~l le t för clc ft:·gs pat~arc, som aYclelals för samma änclamil.l. 

, · ,L t'-': llUl' liinge troll att cl c st.oea slag,skeppsn s tic! ~ir för1Ji på gruml 

a1· !t<ll>· t från u-båtar orl1 l u ftstriclskrafter. '.\långa av våm amiraler (le la 

ej il >"l:l <l nppfattni ng ocl1 sannolikt få vi aldrig veta vilken ås il;:t, som ~lr 

den 1 :i lla. m ed minclt'e Yi sl,ullc Yara nog ol~\'ckliga att få ett nytt krig. 

\'i kunnrt cmellel'tifl Yarrt l'örYissacele om att i nästa sjökrig tläri 

flL'll <l"<mile makter slika förstöra .fienclens slagskcp\J med elst rt.n,1.;rcpp fr ii.n 

luf'l <"l. :"/äJ' llen dagen gryr. llur skall y f:l ra amiralrrs ställning (!;t bliYa, 

om <1 mås te anYiincla luftstriclskrafler, Yilka ej utbil (lats Yicl flotlan Dl !t 

fiit ' Yil ka LIC aldrig Yf\rit fullt ansYat·sskyltlit<·rt. 

E tt aY sl;iUen, yal'flit' jag yrl;:ar på att luftvapnet åter und erstLilles 

l'l' ' l' !'lottan ocl\ armen. i1r atl fl)·~·arne som rege~ höra åtcrga till resp. 

Yil J>< lhht~· e ft er nppnåddrt :JO är. da llC mrrl llögst -få undrtntag ej län g rl' 

;; ,., lil llJicll lr fcit· rtkli\· l'lygtjiin,;L. 
\ll en engelsk fl)·geskacl cr kostar f)Ta gånger ·Si't mycket att umlct·

lt a ll' '"lll en frans!,, 11rror på all ar])C'[rt i Franl,ril;c till en stor tlrl 

ut r;· , aY militcirpersonal. Deltn iir silkertigen ett aY 11C starka:;Lc sl,iil··n 

r;-,,. d l Ialrt fl,·gyapnct il.tergå till !'lottan oel • ann0n. 

~ lililiil'lll''ll Lligilct c rnas kt'aY pfl full orl1 oinskränkt bestämmand0r:iLt 

;·,, d>'\ fiit• flottans ocl1 armens Yt' J'l;:sam!Jct nöcl\'iinrlif!a fl:·g· yii.~· ' ndf'l i\1' 

<il, ·l lwrii lti ,l<a t. .\mirali ll'tet kon ej medge att ans1·aret föt· ctT<'IdiYitc-

1''11 " f'loltan elle r n~1gon llcl cli'tr~l\' Liclus a\' tnnne m:·ndigl1etcr oclt unscr, 

at! IL1 ,;kulle bliva ötlc,;Lligel'l fl)J' Ilottrtn Ol''ll riket ~aml leda till :Jcli''l'-

l a ~ kt' i,l<. 
\miraliletet mi1stc vara cn,;amt an:;YariQt fii!' "flottans i•J.'ll 

(Oail)· i\l.ail. 30 juli 1!123. ) 
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Frankrike. 

I en ad ikcl i "Le Yac)l.t" f ramllåll cs b c!Jo.-c l o.v s lötTC och kra.fti .-.. 

b t l l l .. .
1 

. c are 
cs yc Wl c ,t·yssarc a n f en n y lt gcn sjö5alla Dtt g· uaJ·-T r ouin. 

Enät' \Yasll•ing lonko nfcrcns rn bestLimmer et t maximumclcpla ceme 

av 10,000 tons för Hitta kr~·s ,; a r e ot11 en maximuml·:ali!J er a\" 20 ., cm f ~t 
'· · or 

cl e~·as k::moncr_ tv ingas Hlla nation er ej blo tt al~ icke öv erskricia clessa 

granser u tan ann a tt söka. uppna d em . :\Jo.n Ll r ej hell e r unelerskatta 

lJcltovc t fi.V flygplan för spaning oe l1 torpcLlf lygplan som Yapcn mo t slag_ 

k:r~·ss are. 

AY o1·an,;U'tcmlc framgil.t· att Hir Yåra liiLia l;t·yssa r e er fordras kano

n er med en kalib er sa n;1ra :20 cm. som möjligt, fl~·glliirk sa mt jakt- och 

torp cclflygplan. V i lwva redan c·n lämplig kanon nämligen Hl cm. kanon 

:'11/ 02, 50 k ali!Jcr lfmg, m ed en utgä ng·sh as tiglt c t ay 87:5 m., en proj ekti!Yikt 

av Ll5 !;g . orl1 en skj utltaslighel av 3 ska lL i mimtlcn. Densamma är 

öYet•lägscn Li en jRpanska 20,, em . t a non e n oeh Li en ~ngcbka J9 cm. kano

n en samt ä lmin stone j äm ngud m ed tl cn ameril>nnska 20,, c m. J;an onen. 

(Le Yo.clJL, l sep te . 1923 .) 

OmiJyg"l:m::tclcn av f. el. s"lagsk cppet ''Beam· ' l i l l flygl!C[Jåfm·tyg har 

nu på börjats Yitl verks tädern a L a Seynr. En clel om fn ltancl e försök hava 

lagts Lill grund fö t· änclring;al'lJctct oril man h op pa s aL t ''Beam" efter 

omlJ)·ggnacl cn :'kall tillfrcllss U1lla a lla J'onlr ingar på e tt fl~·gclepåfar tyg 

samt i vi ssa il~ins ee ntl\'n öwt·trLiJTa anclra 1L1nclers farL~·g aY l1 c lta slag. 

För n iinarandc iig·ct' Ft·ankrikc icke något flyg planföro.nd c f a rly.g mecl 

u ndantag av en kan onl1ål pil 800 tons, som lJGt' pl ats för fy l'a till sex små 

Jlyg maskin el'. l~m cllel'lid hat· man för aY,;ikt a lL ä nclt·a a ll a pansa rkrys

s al' e så, aLt cle kunna l1 a f!)·gmn,skin cr ombord . FroelJol-cliYi sionen (F eny, 

Hugo, :'lli cilclct) kommer a tt r)·mma e tt h alvt dussi n jaktmo.skinc r . 

(N. :'II. H., 5 sept. 1023. ) 

I en al'bi k el a.ngåenclc lo rp eli- oelJ bomb fömnclc fly f! plan sk riYel' 

märket :\IL. f. el. cle \· i 'TEcolc Polytrcl1niquc"", blan tl annat :f'öljanclc :' 

E nLit' man Yid l1ittills ulfut·lla föt· s C.k m r li torpeclskju t nin g och bomb

kastning· fr~tn flygillaskiner e,j knnno.t samtidigt ö1·a anfall oc•l1 fö r,svar, 

lw r man ;1rw u ej kunnat 1Jillla sig någon slutgiltig asikt angående e ffekten 

a Y ll: lik:-t anfall. 

TorpcdfJ~·g·pJanel mas.te p i't lämpli gt a 1·,; tllncl frän mil.l cl n etlgå till 

en t.·in gn l1öjll öYCr Yattn c l oc ll thit•cfl ee no ggrant styra ll o t·i sonLal Iwrs 

i vis~ ri ktning i ocl1 för a1·f ~Tancle aY Lo rpetlc•n. De t sYåra;lc är a t t riitt 

bos kimmn . . fl~)!'!naskinrn,; kur~, c.n ~lr flct·a faktor c t· cE1rYid innrk a silsom 

aYs tand c l lill malet. des~ kul's och fa rt m. m. Yisscrligen finnes e tt en

k elt sLi tl at t minska sYi\ri gll clc rna n;lntli gcn alt sl;jul o. ]l <t kort dis tans, 
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1.1 
cilz;ls fi endens möjli gh e t att n ecl<Sl;juta fl~·gp l an eL. At'til lcric lcl cn 

:11 .0 1~ii~:1 t·hl;a!Je l så J;l nge J'lygmaski,~ cn b c fcinn cr sig på stor . flöjeL Även 

'
11 

1 ·c]"··,·1nncl c t är faran rm'-<·fl, cn:u· all n, SkJ ulmeLocler httt tlls vtsa t stg 
(]C!' l r - ' ~ 

tt~ Jifrc·ci-<,.;l:lllaml c Yid en llo.stig cJ~· kning, m en så sn art fl ygplanet å terlag il 
0 1 

. . Ji·dl J; nrs på Jå::; höjd blir lJ eskj utn.ingen farlig. Hisken att bl1va 
110r 1::.rll , "'" •. . . . .. . .• 

"f"· 1 Jdit' "iYe lYis allt stutTe J ll nHndrc an lå ndct •o ch h oJ tlen o 1·cr Yatt-
tra ,,J< " 
ncl iir. 

1.; 11 :i 1· si doriktn ingen f öga ä nrl ras och cle success iYa aYs tåncbm:it-

. IT "t ·n·1 Jlll iiCr n ccJ~·åe ncl ct g öra fle t möjl,ig t att un gefärligt b eräkn a elen 
OJJ1;:-: Cl . l '-' 

n , 

1. 1 ,·nrc~ t fly !!·maskinen .S<cn nolikt k omm er att ate rtaga ha rt sonta l 
pun, . ' · ~ 
Jw r,;. k:m en sldcklig elcll cclaro Yicl 'sna1) i> stj ulaw! e kan oner gen om att 

förliig~·t kreYall erno. ju s t till nämncla ommele il.~lmlkomma en J· tteest farli g 

zon. 11 Ila ;i l' e LL fa ll , kan ~ke d e t cmla, cl å on elylik sp~"ir r e lcl är e ffektiv 

och ,. 11 ]; ·1. .\ 1·e n elden fril.n aulamalisk a lätta pjäser t ord e lJliYa :farl ig, 

sell an fl) f!lllaskin en : ter tag it •!lOr i sontal kurs på h g l1öj rl. Då s:'\.luncla 

Lorp cclri~·sulanen bliYa utsa tta för intensiv lJeskjutning und er Jör fi enden 

nnn,-:unnm t'öl'h : !lan cien r edan för e aYskjutand e t av t or peclen, för svåras 

~i r er han~ke t . o . m. omöjliggö t'C'S skjutningen. Xvcn om cle t lyckats aY

pJ;ju! :J. lttrpeden. t onic cle t em ellerlitl Yara ringa möjligh et att uncll; omma. 

Pa gnmcl härav kunna Yi ej ll cla yi ssa p ersoners öYe t·clriYna tro på 

t orpctli'l~.crplanen s effckLiYi let ·ocll läm plighet so m a nfall sva pen m ot ar

lill erif:t rtyg. 
lld Jl'O mlYföt·ancle f lygp lan e t anfallee däremot på h ell a nnat s ätt, 

lJ chö\ c•r ej ~<"inka s i.g så lo g t oc l1 löp e t· m ins la faran, clå bomb cma släp pas . 

n etta :11· ll<'t enkla och Y~llkäncl a ski1J c t, a lt clcl är fullk omligt lönlöst fl.tt 

ll esk.i11la C'lL m:'\.1 , so m befinner 's ig n Lira zenith. Beskjutningen uncl ce när

maneld t il 1 och aYlägsna nclct lf efm m il.! e t lir n atur ligtv is lika r.iskabcl för 

ilomlJ !'i)·.g·plan som för and ea m askin e r p :'\. sam ma h öjcl. 

\'i an,;e d ä rför alt e l t artillcnifartyg h a r rstörre möjligh el att för

sqra 'i:-:· mot e lt torpecUJ:· gplan än mot e tt b oml)förancl c. 

\"i•~Pt·l igen to rde clet Yam SYår aee a lt träffa ett fart~yg m ecl bomb e r 

iin tuqtt'clCI', m en ·om flygplan e t är utru,;to.t med J;ra.rtiga bomber, som 

kJ'ryr•t•;t iiYen e flcr anslag mo t Ya tt ne t, tot·clc Llen bo mbförancl c fl~·g·ma

~·kinen komma o. Lt spela minst lika s tor r oll som t orp eclfi)·gpl an et. 

(LVJ\1, aug. 1!J23. ) 

Förenta staterna. 

lle n a m erikanska kry ssaren H.ichmoncl om 7,300 t on's har försett s 

i11Prl tripo dmast. Dc amee ika nska k on st ruktö ee m as tro p å ga llenerks

tna,J,•n, som ~il' karo.ktä ri slisk för clc a m erikfl.nslm örl•og·sfal'lygcn, ]J ae 

hin;.rc nrit orubbad, m en tl c t h ar nu m ccl giviLs, alL tripoclmo.slen Yäl ]) C-
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stått provet unel er många års. erfar.enhet i brittiska flottan . Sannolikt 
kommer denna konstruk tion att användas i framLiden på de större ameri
kanska örlogsfart)·gcn . Bland clenna mastkonstruktions fördelar märkes. 
särskilt, att elen utgör ett stadigare unelerlag för elclleclningsmärsen . 

(:\1 . ~I. H., 29 aug. 1923.) 

Kr)·ssarcn ''Detroit" av Omaha-klassen'' IHW å provtu r en g}o rt 35,, 
knop, Y i l k e t är l1astighetsrekorcl. \ laskinerna Rrhetaclo oklanderlig t o ett 
u tv ecldRcl e 100,000 .l!i\stkrafter. Desamma utgöras av Curtisturbin er, vd! k a 
med ett vanantal av 2,:500 genom utväxli·ng driva cle f)Ta propellrarna 
mecl ett varvantal av 400. De tolv pannorna elcla·s med petroroum. Be
styckningen utgöres •av tolv 15 cm. k. ocll fyra 76 mm. lu'ftkanoner. Krys
sm·en skall meclföTa fyra flygplRn. 

U-båten .S-37, vilken konstruerats för cl)·Jming intW 200 feet, neclgick 
på provturen till ett djup flV 208 .feet (G'• m. ) utan •ninsta •olägenhet. Bå
ten har ett deplacement av 850 tons i ~·Wige ocl1 1,060 tons i unelervat tens
läge oc!1 iir 67 m. Jå n.g. i\lasJ;inen utvecklar 12,000 liäsLkrafler. Fart en är 
14,, knop. BcsL)·rlmingcn utgöres av en 10,, cm. lmnon ocl1 fyra torpecl-
tuber. Tolv torpeller ];unna m eclfö ras. (Le Yacl1t, 13 sep t. :19.23.) 

:.\Jarinflygaren löj tna.nt Samlerson uppnåclclc den :tO clenne.s mecl 
\Vrigllls marinflygplan en farL av 238 miles i tin!!11CJ1, vilket är Yärlels-
rekorcl. (J\I . P., 12 sept. 1923.) 

Flottans första luftskepp ZH-1 i1r av Zeppeli:Jt)·p och Ilar nu gjort 
sin fursta provflygning. Dess liingcl ·är 680 feet ocl• cless clicuneter 78 feet. 
För cless fyllning am·äncles en icke antänelhar ,gas, helium. EtL anclra luf t
skepp av samma Lyp Jr umler ]))·ggnacl föt' Ameril:as riilming å Zeppelin
verken i Tpklaml. Dessa tY å skepp bilda enda•st J;äman till USA :s ]) !i 

Yaml e s to ra luftflo l ta. 
I am eril;anska ticlningar har clislmterats v.ärclct av Zeppelinare i kt'ig. 

Amiral :\Ioft'dt, cltef för flottans aeronautiska byrå. framhåller, att 'f}sl;
lancl llacle m)·ckc.n n~·tta aY luflskcppen tmder kriget, och anser, att efter 
infö1·andet av helium bortfalLer risl;cn för dcsammv. att taLalL förstöras av 
artiller ield eller flygplansanrall. 

.\mlra förfaltare äro @rcmot av elen åsikten att ökningen av nyg
ma,.kinc-rnRs fart och förmåga alt stiga samt fiet·as föLl)ättraclc anfalls
Yo.pcn g·uJ'a Zepp eli nama oL1mpliga för l;rigsl)rulz. Det ilr \'CL"l'ligen sYåd 
a tt se !tUt' et t luftsk epp skulle kunna unclgil alt bliva förstört , om ctet 
lippläcktes aY starkt besL}ckacle Jlygplan meLl stur:·c fnrl. 

(N. ~I. R., Hl sept. 1923 ) 
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I talien. 

.Jagaren ":\lozembana", elen fjärde och sista båten av "Solferino"

J; la"''Il . har nu levere rats i Livorno. 
Lilngcl = S't,, m. Br eclLl = 8m. Djupgående = 2,00 m. Depla·cemcnt 

_ r 111n tons. Bestyckning: fyra 10,, cm. kanoner , två 76 mm. luftkanoner, 

~· å· ku lsprutor, fyra t orpocltub er. Maskinerna: två turbiner m ed 27,000 

JJäotVaftc r. Farten = 3't l'no·p. (Le Yacht, 15 sept. 1923.) 

Japan. 

:,; torleken aY elen japanska u-båLen n :r 70, som sjönl' elen 21 sist
lid ne augusti , har upp!:'·iyits vara 800 ton s . Det är sannoliU oriktigt. 
Den Wrloraclc u-båLen torLic i stället hört till elen st:wclarc!L)'P il 1,:500 tons, 
vill;cn för oml,ring tYå år seelan bestämdes för cle oceangående u-J)åtarnc. 
\n·n om sistnämneJa tontal är rätt, sync~ antalet ombonlvaranclc Yicl olyc
k;~n- omkring \lO man- Yant utomorclentlist st01·L: m en clet mftste illåg-
1;11mmas att l1åten var pft sin första provLur ocl1 clärför torcle el en meclfört 

11 1i',vc1· den onlinarie besättningen många pRssagera!'e såsom: representan
t<'!' fiir ])yo·C!·nadsfirman lwntrollörer och ingcnj ör er. l\ är en brittisk 
11-IJ[t t gör ·s~t; första J!ro~·tur till sjöss är clet ej oYanli ~.; t att 30 eller flera 
pr•r,;one r fr ån byggnadsfirman mecHölja, Yarför \JO man ombord pi\ en 
u-JJCt t om 1,500 tons uneler proYtur ej Lorcle Yara o''alllligt. Det påstås, att 
<ld meLlföljcle flera högre t.itlnstem:ln från Kctwc;.sakiYarvet, där lJåten 
]JY..>:!! t:;. Olyclwn anses l·tava ·J)el'ott pä att en Yiilclig sjö slog öYcr båLen 
just so m elen kommit upp Lill ytan och luckorna ö·ppnats, \'JrYill massor 
nv \'a llen störtat n er i ])i\ten. 8nli gt japansl'a flnUlagen sl,all en fö•J'O
]\ ,·kad l1åt snarast möjligt erscHLas, Yarför parlamentets lillståncl ej lt c1r

I~··~e erfordras . 
SYåra olycl,or ha anmcirknin::·svärt s'illon inLr n.ffat [t ,iapamka u-båtar 

o<·h aldr ig förut har n ågo n ])åt mecl ]) csiHlning gillt förlorat!. elnru ett 
!'ln,·t antal u-·J)ålar ·sWncligt lwr ömingar till sjuss . Detta är llcclralllle 

>:<\il! för konstruktörerna som för besiUtning·arna . 
Om u-J)åten n :r 70 var en J.~OO tons ])i\ l. torlie föl'lusten aY elensam ma 

r;·,r,w,;aka en •reaktion mot cle stora u~J)åtarna, som förarelats ax cle ja
]<an;;ka sjöofficerarna . 2,000 tons båtal' haYa konstru erats , om ej reclan 
l<ctlllir,iats , ocll för näryarancle är det nnclcr byggnacl fl era ])åtar av 1,500 

lun,; l)·pen iin av \J00-950 tons cleplRcement. 
Föt'Sök i alla mariner Yisa, att ökningen av u-båLars dimension er be-

2 rilnsas av fordran på scik erhet , ocll el et Lo r el e y ara frågan om ej säk~r-
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hotsgräns en rcclan öYorskriclits vie! JJygganclot av X-1-båtcn ocl1 de senast e 
j apanska u-b illarna. I 'l'xsklancl, som ·lwe stor orf:::.r enhet feån kriget, är 
opi ni onen e m o t •s töl'l' e u-b å ta e. Grundliga förb~Utri.ngae i konstruk
tion en, särsl;ilt å apparate r för clylming och kontt·o ll anses böra göras, 
innan d e l blir möjli g t att manövrera en u-JJåt över 1,000 tons lika lätt 
och säkert ·Som de mindre. (N. l\t R., 12 sept. 1923. 

Spanien. 
Kt·yssaren "Re ina-Victuri n-Eugenia", som konstruerats föe 25,000 

hästkrafter och 25,, knops fart, uppn ådelo Yicl prov turen en fart ay 26,, 
knop unel er fyra timmar m ed 28,387 'lliislkraftcr. 

Slagskcppc.t "Espa fia" , som strandat vid Cap 'l'res Forcas, ligget· m ed 
övre pansarcläckct i vattnet ocll balJorels slagsida. 1\Jaskin- ocll e lcleum 
i'tt'O vattenf~· Jllla . I tro ts av cle t vackra väcleet och närYaron av fl era bäeg
ningsfartyg anses bärgningen svår om ej r ent av omöjUg. 

(Le Yacht, 15 sep t. 1923.) 

Reduktioner i vissa flottor på grund av Washington
konferensens bestämmelser m. m. 

Ameril;a. 

S l a g s le o p p. 

Orgeon .. ..... . .. .... .. ......... .. ........... ) 
lncliana .............. . ............ .. ......... ~ 
i\Iassachusotls ......... .... ...... .. ...... J 
Iowa . 
Kearsage ..... .. .............. ............. .. 
Alabama 
Illinois ........ .. .. ......................... .. 
\Visconsin 
l\Iaine ......... .. ...... ......... .. .... . .... .. 
l\Iissouri ...... . ....... .. ....... . . . .... ... .. 

Utrang0racle. 

Sänkt genom al'lillerielcl mars Hl23 . 
Keanfar tJ g. 
bom!Jat·cleracl 1921. 

l ltrangeracl. 
Så lcl 1922. 

Ohio .... ....... ............... ......... .. ... . . Utrangerad. 
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c,cor ~i<l ....... .. ................... .. ...... \ 
:KciJrn'-'ha .... ............ ............... .. .. AYrustml c aVYaktan pil ratificeringen. 

Jlll"' "-' blanc! .... ...... ............... .. 

r\''''' .Jersey . ....... .... .. ................ } 
\ 'irf!·inia .... ....... . ...... ....... .. ........ .. 
]l:cnl>Ll'kY ..... . ... .. ........ ....... . 

AYoecllla för bombförsök 

1'ill salu. 

K r ')' s s a r e. 

Colu tnbill 
1\!illll'':lj)OliS 
]3rr"'klyn ............ .. . ......... .. .. ... .. 

SilJ Ll 1922. 

192l. 

1922. 

L ci t l a k r y s s a r e. 

Delrnil . 
~ l o.rlllPIIe acl ........ . 

Cin,• in nati ...... .. ..... . .... .. ......... .. .. 
Alll :Iny ................. .. ............... .. . . 

N1•w Orleans 

Si'tlcl 1922. 

1020. 

1922. 

1921. 

1922. 

1922. 

K a n o n b å t a r. 

KasitYilie .. .... ... .... ......... ... .... .. .. . 'l'ill salu 1921. 

Sant <lll .. ............ .. .. .. ... . 

Yo rk town 
Casl ine ............. .. ......... .. .. ....... . 

·:\1 o n i t o r c r. 

1\lnnlr rey .......... ............ .. ........... ) 
Manita llan ... ... ..... .. . .... . .... .. . .. .... l 
~~·~~~~~IU';~· . ~~~-... ~;·. · . ·. ·. ~ ·. ·.·.·:· .· . · . · ·.· .·.· .· .· .·.·.·~::::f 

Si'llcla 1922. 

J a g a r e. 

1\wl Jones, P erry, Prcb le, Dale,( 
nccatur, Bai nbricl gc, Bw·rJ·, 

~~~~~veart~ . . I. I~~~~ . .. Sill.iLll.' ... r~~'':~ J 
Sålcla 1922. 

sep t . (fs. 

.tJ Llc n ...... ......... .... ... . ........... .. . :i.ndracle till fruktfrak tfartyg. 
1
11

•t:Hs.·ton ............ .. ............ .. .. ...... \ 

\\' lJipple ..................... . ............ . 

1'idskTift i Sj öväsencle!. 38 
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U-båtar. 

A 1, D 1, E 1, E 2, F 2, F 3, G 3, \ 

L 10, N 7 ........... ..... .... .. .. ..... f 
D 2, D 3, L i , ~11 , N !1 , N 5, N 6 .. . 

Sålcla 1922. 

'l'ill salu. 

Japan. 

s l ag s k e p p. 

SU\YO 

: ~
1

~;1 i: i ... ::·.::·.·.·. ·.· .·~~:: :::::: :::::: ·. ·. ·. :::::::l 
Shikishima· ) .. ................ .... ....... [ 

Hizen ...... ... ........ ........ . . .. ........ .. 

Mikasa ........ ...... ..... .... ......... . 

Kashima ..... ... ............ .. ............. , 

Kator1 ............................ . .... ... .. 

satsuma ............... ........... .. ......... , 

Aki ............ .. .. ...... ..... ..... ........ .. ) 

Cpphuggen . 

Dessa far tyg sko la utra ngeras uncle!" 

1923. Kan on erna nyligen borttagna. 

S l ag k r y s s a r e . 

~~E~ ........ ·.·.·.····.•.·.•.•.•.·.••··········.·.•.•.•.·.·•·•.•. l "'""g"" """" ,,_,. 

K r y s s a r e. 

it({~,· ·· ·· ·· ···.···· ··· ······· ········ ········· ········ · · · l Dessa fart~· g sk ola använd as so m öv-

nings- eller clepåfart~yg. 

Su m a . ... .... ............ . 

Ak a shi 

Niitaka 

L ä t t a k r y s s a r e. 

'l'ill salu 1923. 

Si'ticl. 

Vrak elen 26 aug. 1922. 

· ) Att anYän clas som övn ingsfart~· g. 
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J a g a r c. 

1\·n e·l'rn, Asasil i ho, Asag iri , ~I u-} 

r tz m c, Shirakumo .... ........ .. 
Till sal u 1922. 

U-båtar. 

l·p pgifter e j tillgängli g a. 

Franl;rike. 

s l a g s k c p p. 

... ·1 
~1'~ .~.~,~;~·i~u ib cny :::::::: ::: ·.·. ·.·.· . · .·.· .·.· .· ~ : : : :l 
Cli m·les Martel ............ ... ........... . 

.\ miral Trehonart .. 

earno t (sålrl 19'20 ) ................... ~ 

~ra~~cna .. .... .. . .. ............. .. .. , 

,; [. Lo uis ... 

r:llat·lemagn e 

Jl cnt· i IV 

.Ju ,li rc . .. .. .. ......... . 

\"ergn iaucl 

. l lira lleau 

l~ ran c c .. 

Fl:mllrc 

G:bl'ogne 

Ltn ~·u ecloc 

=" ••t·m ancli c 

......... .... :: :::1 
... ·J 

t\\" förcla ur rullan. 

•rm salu 1921. 

Avförda ur ru llan. 

Utclöm ll 1921. 

Yrak 13 f el)r . 1919 . 

Vmk 26 aug . . l922. 

SkroYcn sk ola necl skro tas. 

K r· ~- s s a r e. 

llllt' Yllo n 

lt n1 <1 eix 

c\ tlli ra l c\U]) e 

.. ..... .. .... .. ....... :} 

Gl•d re ...... .... .... .. :} 

1\\"förcla u r rullan. 

"C td ömcla 1921. 

L ä t t a k r J. s s a r c. 



556 -

lJu Gl1ayla Lilllörml 1921. 

D'En lrocas tcaux Skänkt till Belgien 1923. 

Guicl1en .. .. .. \ 
Juri en el c la Graviöre .... .. ....... . ( 

Ayför·da ur rullan . 

J a g a r e. 

'l'I raJll cur, Bclicr, Cogncc, Francisque, Fan10n, H::n·-1 
pon , Gab1on, SalJrc, Hachc, Escopcttc, Or1flam-l 

me, !Dpieu, Coutelas, Ptque, Obu:;tcr, Pcrtursanc,f 
Pterncr, S<.ugaiC, Stylet, H,1p16rc, 'l'rom])!on, 
Fauconneau, Ilallel)l'anrle . . .. .... 

Clmsse ur , Danl, Voltiguer, Froncle, Janissiere, Mous-1 

qucton, Garabin i er, Pi stoJet, Fleuret, Javelin e, l 
Sabretache, Arbclctc, Are, ArquelJusc, ~ombarclc, ( 
Oara:bmc, Bal1 ste, Ep e e, Duranllal, Sarabacane J 

U - båtar. 

~[~~~t~:;~ 1 c·r _· :· : .·.· __ :_:_·_: :_ ·.·.·.-.:··.· .. ·.·.: ... _· :.: :_ .. ·. :.~~ U Lclömcla 1920~21. 
Nivöse ........ . 

Archimcde ...... .. ........ ........ ......... Sålcl 1921. 

Utdömcia 1921. 

Avförcia ur rulla n. 

A n m. "Avförcl ur rullan" betyder icke säkert försåld eller avrustad. 

Italien. 

s l a g s k e p p. 

Caracciolo ... 

Leonarclo da Vinci 
'l'ypen övcrgiYen. 

Kommer icke att igångsät tas . 

K r ;;• s s a r c. 

Marco Polo 
Carlo Alberto 

Vettor Pisani 

............. . .. .. .. . \ 
.. .. ... ................ , 

Emmanuel Filiborto ........ .. .. ...... ~ 

Am. D1 St. Bon .. .... ...... ... .... ..... f 

Försålda. 

Omänclracl till linjeångar·e. 

Försälcla. 
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L ä t t a k r J. s s a r e. 

pu ~·lin .. ..... · ........... .. ..... · .·.·.:} FOr·sålda. 
cnJ,dll·ia .. ... ........... .. .. 

J a g a r e. 

:\sc,1ro, n anlo, ..... . .... , 

os trn. Strnle ...... .... .... · .... f 
Försälcla . 

U-båtar. 

Oml,ring· 17 .sl . gamla u-llåtar äro sålda. 

(Th e NaY)·, sept. 1923. ) 
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Litteratur. 

Om lanternor och styrnin gsr efJi el' m. m. a y A . S c h u m b u r g, sjö

lzapten och r esenkapten i Flottan. Stockholm 1023, \Val1lströ ms och 

\ Viclstrancls förlag. Kr . .1: -. 

I OYanståcnclc arbete framlägger förfat taren resultatet av sina. fo rsk

ninga. r angåencle omlJorclläggningsreglemcntels m. m . uppkomst och ut

wckli ng. Inn ehållet består till största lielen aY utclrag ur sjörätter , fö r

oeclningar, stadgar, rcglcmen~en oclt kungörelser angående sjöfarten från 

och mccl HOO-talcls "Gambla golhlanclske siör~Ht'' till nuYara.ncle tJi els om

horclläggningsreglemenlen m. m . icke blott för fart~·g på Y.attnct utan hen 

för fat'kostet' i luften. 

'l'ill reclogörelse.n f ö e nu giUlancle bestämmelse!' fogas en k e i tik av 

Yissfl punkler llär bl. ::t. p, pekas att m ccl den ökallc stodeken Ct fa rtygen 

tee ankarlantämor äro lJellöYliga i stället för de nuYarancle tYå, Yarvid 

gränsen sälles Yicl '70 m. , att ett segelfartyg med Yinclen akter om h ärs 

giYer tre långa sig·naler, som clock ej upplyset' om seglarens kursni ktning 

pil nät'a :180°, Yarför föreslås tre och f)Ta ljucl fö~' fartyg med vinelen in 

om resp . styrJJorcl eller ·halJOt'cl samt utt i ett pråmhagsersätt €nclast elen 

sista pråmen skall föra lan t ~1ma, Yarigenom el e mellanliggancl'C pråmarna 

kunnu utsättas för kollision m ecl fartyg som nalkas fn n såclan riktning 

abt bogsct'sättets befintlighet icke ka.n misstänka::. Då clet skulle kunna 

ntea för l;ostsamt att llaYJ. en lantäma p:'l Yal'jc pt·:"un föeeslår föl'futtHt'e n 

akterlan lllrnu på bogserar-en mecl en gl'ön .eller röLl lantLtrna oYanför, som 

skulle angiYa fal'lii-!'t oml'ilcle ft·am till tl ct sista fal't.)'gets lantäma. Boken 

aysJulas m ecl en ful' m o lol'män och lustseglare aYscLlcl kort sammanfatt

ning av 's tyrningsr cglernu och tl c Yiktigaste bestämmelS'erna angående lan

tL1l'Ilors b eskaffen ll e t. 

Den histol'iska clclen ~1r giYc tYis aY e tt Yisst !zuHul'ilistoriskt Yät'cle, 

och rlen för a m a. töl'sjöfat'ancle aYSecltla hanclleclninge:J i fräga om lantärnor 

och st~·rningsregler säkerligen a Y lJello,·ct p: kallacl, m en sammanställ

n ingen av clcssa llåcla om t·:\clen i en oc l1 samma bok ue pt·aktisli synpunkt 

minclt ·e lycklig, t~· tlct tonle ];unna ifrågasLH tas, om clc som ål'O intl'·esse

racle ::tY hanllcclningen hava något bchoY J.Y elen historiska delen ocll 

h·iil'tom. 

Y. E. 
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Innehåll i åtskilliga maritima och 
skapliga tidskrifter. 

krigsveten= 

Sj ökrin sh is l o ria. JJ 

L 'a utt·c guerre vuc cl'unc pt'efecture maritime 

Organisa lion. 

K u, l :lt' l i !le l' i e t s u tnyttj an el c för k u s tföt·sva r 

11ta nföt' kustfästni ngarna .. .... ... 

Le 1,r u!-!Ta mmc naval: L e .pc rsonnel clcs cqui-

pat!·es . . . .. ... . ... .. . 

L·, .11 ,.l' i!-!nem ent peincipalc il. l'Ecolc cl c gucnc 

nU YR] . ..... .... . . . . ... . .. . . . . . . . 

L n fl krig slw ns t. 

'rll <' tl c l·cJopmcn t of &vhttion in tlle fleet ... 

::\a~r rr betraktelser an;åcnclc flyg,-apnet 

~kcppshy g !Jel'i och m asldnYiisendc. 

-.:J ti[' " "tab ilization ....... .. ...................... . 

E ll l•esök vie! Stoncs propell ergju t er i i Lomlon 

L jnn,L!~Lröms Juftföt'\'ärm are ................ .. .... . 

Ilud iol.eleg r afi. 

U 111 mode rna radioanläggningar för långLli-

, [anskommunikalicn .................. .. .. . 

Sjöfa t·l. 

l 
R. M., sid. 320. 

K. A. 1'., sicl. 103. 

R. :\I ., sicl. 289. 

R. M., sic!. 31'1.. 

P. U. S. N. I. , sill. 1:303. 

K. '1'., häfle 10 ocll 11. 

'l'. T. , skeppsl).-anl. 6. 

P. U. S. N. l., sid. 1'•S. 

T . 'l'., skeppsiJ .-aYd. G. 

T. i\1., sicl . 200 . 

T. 1'., elektro tel, n. 10. 

1'. 1'., Yiig- orll YIJ!-''11. ~1. 

'l'. 'r., Yäg- ocl1 \'llgn. 'l 
lf 1 Finland ot·clnat sin islJr)·tarfrilga 

11,, h k <.' i'iskerii1aYnean lccg 

Din'rse. 

.\ll<J clit'S 11 P. U. S. N. J. , sid. J',:Jl. 

K. A 'l' . = SYOns k kusta rtilleri ticlskrHt. 

K. 'J' . = KrigsYe tenska psakaclcmiens TiclskrifL. 

1'. u. s. N. I. = Proeecdi ngs of LniteLl Slatcs l'\aYal In slilutc . 

l\ . M. = La Ren1e :.rarilime. 

T . •r. 'l'eknisk 'l'iclskril't. 

T. :111. = TiclslzriH för maskinister. 



Datum 

6,9-23 

20.9-23 

27 9-23 
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Kungjorda patentansökningar. 
l Diarie- 1 
nummer 

2812 !3 

909 21 

2114,22 

1541,20 

Uppfinningens art. 

.\norclning för all pil aYsLåncl miita en punkts djup 
un tlcr l'n Y~ltskey la. I'neumercalor Company, 
::\cw York . 

.\ norclning för als tnmcle il\' Jysamle t ecken. stuel ien 
Gesensehaft fCir elektriscllc Beleuchtung m . b . 
H., Berlin. 

Propeller med nidbara blatl. AkLiclJolaget :\Io tor-f 
falJl'Jkcn Iclcal, Gulellorg. 

Antonln·i ng för rl~impanLlc ay axiella Yibrat.ioner h os 
roteraml e axlar. Aktiebolaget Ljungströms Ång
turb in, Stocklwlm. 




