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Den astronomiska ortlinjen. 

Under krigsåren och tiden därefter har den tekniska ut
vecklingen inom alla en sjögående flottas områden gått framåt 
med stora steg t. o. m. större, ~in att dc smärre natiOILTna 
haft råd att följa med i takten. 

Såväl inom artilleri-, torped-, min-, som gnist väsendel 
h ava de oiiicerarc i vår marin, som kignal sig åt någon av dessa 
speciella grenar inom örlogstjänsten, måst nedlägga största 
energi och intresse, för att vår rent tekniska efterblivenhet 
icke skall göra sig allt för ogynnsamt gällande. En rik litte
ratur och marinmyndigheternas understödjande intresse stå 
ovannämnda officerare till buds. 

Men hur ställer det sig för den till navigeringstjänsten 
u tbildade oiiicercn eller den för navigeringen ansvarige far
tygschefen på 2 :a och 3 :c klass fartyg? Ringa littemtur, ofull
ständig instrumentuppsättning samt så gott som fullständigt 
försummade övningar möta oss här. 

Med färdigheten i navigeringstjänsten är det därför klent 
beställt. Vad på sjökrigsskolan och sjöluigshögskolan an
k ommer, så meddelas visserligen där fullgod undervisning, 
men en gång på bryggan, då tillämpas allt vetande minst sagt 
nödtorftigt, och efter ett par år kvarstår enelast förmågan att 
taga några terrestra orllinj er samt en tämligen säker förmåga 
att gå i våra skärgårdar med långsam fart. Många sl{~irgårds
områden förbli för övrigt obekanta för en och annan "navi-
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gating", för att inte tala om den ofll'llständiga kännedomen om 

<l e öppna kuststräckornas allmänna karaktär. 

Orsaken till detta förhållande har länge Yaril klar. Våra 

farlyg komma uneler rörliga övningar eller andra förflytt

ningar sällan utom ku stens synhållmed undantag för sträckan 

" Landsort- öl ands norra", som alla tro sig känna. Och docl<, 

"gör an." Landsort i clisigl väder e ller uta n fyr samt i övrigl 

ha s tigast möjligt ! Denna Yå r mammas gata visar el å en an

nan uppsyn, som lätt låter m·spegla sig på bryggan. Yi slå 

inför ett allde les främmaDcl c problem. 

För den enski ld e individ en ~ir ansvaret likvärdigt, vare 

sig han som naYigatör slår på hryggan av elt pansarfartyg 

eller en torpedbå t eller sl<öler motortorp edbåtens ratt för alt 

inte lala om, om han ~ir chef å en u-håt. 

Yilka resurser slå oss till förfogande, för att angöring och 

inpassagc i skärgård en skull e kunna ske utan hinder av nyss

nämnda SYårigheter? För åtminstone halva antnlet navigatörer 

finnas inga tekniska hjälpmedel alls, och för d en andra hälf

t en finnns sådana i m er eller mindre fullständig grad. Men 

i.iven om allt funn es till hands, så kanske förmågan att ut

nyttja hjälpm edlen saknades. Varför ? Bristande övning, 

{ullständiut åsidosältande au denna navigeringsofficerens uik

tiua ulbildnin!J. Densamma kräver ständig övning och utnytt

jandet ay alla Lillfäll en. 

Man frågar sig, hur navigerade de tyska u-båtarna i 

Engelska hanalen och Nordsjön med dess starka t.idsvattens

slriimmar saml d c heg r ~insade tillfällena att göra en ortbc-

stämning i lugn och ro') 

prestationer härvid Jag. 
Man fyll es av beundran för d eras 

Endast en otrolig färdighe t i ln-

gan de ooh her ä l< nandc a v d en as lronomiska ortlin j en sam l 

goda instrument har möjliggjort detta. Förutseende och ringa 

tidsutclr~ikt hava därvid yarit norm erand e, ty fienden har säl

lan Yarit Jångl borta, vare sig d et gällt anfall eller försvar . 

Hur har man tänkt sig motsvarande förhållande hos oss ? 

Man har ·]mappast tänkt alls! En del torpedkryssare ha sex

lant·er men inga kronometra r . Störrc antalet j aga r e samt alla 
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torpedbåtar snkna såvä l sexlanter som l'ronomclrar och av 

u-båtarna hava ·endast de nyaste l :a kl. divisionerna försetts 

m ed fullgod materiel. Det lika nödvändiga som inom alla 

mar·iner vanliga azimuthpejlinstrumentct saknas så gott som 

totalt hos oss. Endast etl få tal av våra n yast e fartyg ha 

dylika. 

Giv oss instrument, ordna ulsjönauigerinysöuningar, häls/ 

m ed torped- och Il-bålar saml försumma inga tillfällen att in

fordra fullsländiu middagsrapport, även om besticket kan fast

ställas uenom terresler ortbestämninu. Kontrollera de erhållna 

resultaten och ordna nlbildningslmrscr för officerare i dessa 

fråuor i likh et m ed övriga nlbildningsurenar. 

(her hryggtjänsten s kulle komma en annan, uppfriskan

de nnda, som sknpar \ 'i lal itet och framåtanda. 

Den astronomiska c,:·! linj en i:ir intet spöke ulan tviirt om 

naY;t;~förcns bäs ta vän. Med hjii~p av Aquinos tabeller, an

Yända enligl elen fiir.enklaclc metod, som införts hos oss, samt 

m td !ryckta .formulär, s::m inte m edgiva mlgr~l större L'ls .be

gåe!1lle eller större tidsförlust, kan man liilt erhå lla sin samla 

ortlinje. Dennas tillförliUighet beror Ci'!rlas t på {örm ågan i 

säker höjdmä tning, medan däremo t räknat läge samt krono

m eterns slånd !<.unna vara högst ofullständigt k ända. Häknc

cxempel återfinn es i denna lidskrifts häfte n :r 8 ~t r 1921. 

Antag att F)rlgia merl en divisi on jagare på kvällen ul

sän!s från Stockholms skärgård vid Sandhamn för att bidigt 

i dagningen gönl en Tekognosccrings.U~~·d ulmed Esli~~~'ds kust 

mellan Dagerort och Odensholm (se fi g.) . Fy;:~ rna äro s läck

ta, utprickningen iir intagen , och hård nordvästlig vind ;::\der. 

Efter 01 tid av 5 limm ar och 30 minuter beräknas styrkan 

med 16 knops fart vara l O' \'iist om Dageror l. Ström och 

vind kunna em eller tid sanwerka så, alt verkliga läget blir 

betydligt syd om Dagerort ned mot den slora huklen mellan 

Dagö och ösel. Dagerorts fyrtorn skall synas 26'. Det bör 

således lämna en god vägledning, när d et ljusnat tillräckligt. 

Men redan innan dess vill vederbörande slyrkebefälhavare h a 

en säker ortlinje att antingen gå uti eller för lrnnsport. En 
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sådan ,kan tänlms Yald i r. Y . N 30 o O på 7' distans från Dager

orts udde. Vad gör nu NO? 

Efter 4 timmars gång granskar han stjärnhimmeln i öster 

och väster samt bedömer, vilken lätt observerad stjärna c :a 

1 timma senar.e kan befinna sig i ungefärlig OSO eller \VNW. 

Stjärnan bör vä ljas med Jämplig höjd, ej gärna större än 65 

grader eller lägre än 10 grader, samt identifieras. Samtidigt 

härmed uppskattas den sfcriska triangelns uts·eende m ellan 

pol en, zenith och stjärnan. Polstjärnan väljes som pol, zenith 

är rätl över obscrYalören, och sljärnan synes. I tanken fälles 

en perpcn dil.,el från zenith mot deklinationscirkeln genom 

stjiirnan, och man kan då tämligen lätt bedöma, om kvanti

teten n faller inom eller på vilken sida utom triangeln. Vär

det på C och (J kan därigenom br.dömas utan minnesregler. 

Därefler föru tbcräknas läget för 5 L•immars gång. Del 

räcker härvid att medelst kurs och distans utan vidare taga 

ut delsamma i kortet. Mot ungefioirlig GMT korrigeras him

m elskroppens AR och rl'. E(ter till ändalupna 5 timmar tages 

höj den, och tiden antecknas - urfel och kronometerns ståml 

äro förut uttagna, varför tinwinkcln i Gr. (tgr.) •snart är ut

räknad och förvandlad i grader. Högst 10 minuter S'enarc 

hör obsen a lianen var3 uträknad och kvantiteterna dh, nzi

m ut h sam t antagc n Ini itu d och l ongitud hava erhållits. 

Antag att obserYalionen giYit följande Yärden: db .= + 4'. 

, . _ , ~ .- o LatA JN 68 46'\ 
o, <~z. - S /.) O samt LongA = \o 21 35,J Kortkonstruk-

tion en Lager lvå minnlers m·bele, och ortlinjen befi'l1nes ligga 

endasl 9' från Dagerorts udde. Att orblinjen ej fått den ön

skad e riktningen a\' N ~o o O utan N 15 O beror på, att en 

lämplig himmelskropp ej befann sig vid tiden för observa

tion en i någon un gefärlig bäring av S 60 O eller N 60 \V. 

Styrl<an hm· •sålunda kommit förbi den punkt som enl~gt 

lJerälming borde uppnåtts först efter 5 ti,mmar och 30 minn

ler, d . v. s. N 58 ° 57' samt O 21 o 43'. Ström, vind och sj() 

hava orsakat detta. Såsom ett s~irskilt allvar,samt fall kan 

man dessutom antaga, alt 8,, m :s grundd SV om Dagerport 
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konuner a tt passeras på ena el.ler andra sidan. Efler 5 Lim

mar och 15 minuter måislc således ett heslut senast fatta•s, för 

att iwte styrkan skall gå på land. Uppsök därför på kontra

kursen ortlin j en samt framgå där·efter i densamma på nordlig 

Jmrs 'Jl1ed långsam fart och l'ämpligt upptag för sjö och vincl. 

Det erhållna besticket kan lämna någon vägledning för dessa 

faktorers ber,äkning. 
Vid dagningens inbroH siklas Dagerorts fyr, och man bör 

få en ganska god ayskärning på sin astronom iska ortlinje och 

därmed en säker utgångspunkt för dagens rekognoscering. 

Denna skizzerade navigering lämnar lanken fri för andra 

mera kr.ä'\'ande .situationer, då en u-båt eller jagare hastigt be

höver söka skydd inom sl,ärgården efter en Jängr·e lid till sjöss. 

Fal[ hava förekommit, då man väntat sig att se eller höra 

Skagens fyr, 1nen till sin oangenäma överraskning i stäHet be

befunnit si.g ·inför Hållö fyr! Vid sådana tillfällen har den 

a•stronomiska ortlinjen kunnat vara den ·räddande ängeln. 

Såsom allom bekant, inverkar den osäkra faktorn refrak

tion högst allvarsamt, om höjden tagits nära vattenytan. Dess

utom är horisonten om morgnarna eller i dagningen oftast 

oklar, och i vissa farvatten är ljockan stundom en dagJ.ig gä1st. 

Himmelskropparna kunna likaväl synas, särskilt lyser solen 

ofta genom tjockan med en kall och klar skiYa. Med clt ay 

professor J~iderin konstruerat Yaltenpass, läll fästat på en 

sextant, s. k. niuåsextant, har man erhållit en artificiell hori

sont inom själva instrumentet. Två sådana instrument tiU

verkacles för många år ·sedan, clt avsett för Anclrees ballong

färd •OCh ett fö.r den långresa, som korvetten Freja samtidigt 

,skulle göra. Tyvärr föreligga inga resultat från Frejas expe

diti·on. Instrumentets öde h ar t. o. m. länge va·rit obekant. 

För närvarande är ett nytt ·sådant vattenpass under tillve.rl'-

ning för flottans rä,kning genom professor Jäderins henägna 

m·edverltan. 
Ehuru fordringarna på detsamma måste s tällas högt, får 

man hoppas aH fö!l·söken slwla, utfalla till det bästa. Tm

fällen till ast.ronomi·ska observationer skulle genom detsamma 
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oerhörl ökas. Instrumen tet är tilli·ka avtagbart från sextanten, 

varför man kan efler val a1wäncla sjöhorisonten eller artificiell 

hori1sont. 
Dc dyrbara kronometrarna bchöYa ej Jängrc anskallas för 

våra ,Jätta fartyg, då dc förr el ler senare skulle skaka sönder. 

Däremo t finnas utmärkta fickkronometrar, som redan börjal 

anslwfTas, ·och vilka ~iro relativt billiga. 

I samband med kronometerfrågan hör frågan om tids

signalers avgivande per radio få en för enklad lösning. \'åra 

kustradiostationer böra på anfordran. senast inom 5 minuter 

kunna avgiva värdet på G . . M. T., så vald, att exe mpelvis någon 

av var 5:te minut av hell~imma a,· denna lid angives . Molta

garen kan då förulber~ikna , vilken t~d som erhå lles , och s igna

leringen kan begränsas till en korl lystring 10 sekunder innan 

och en korl signal för själya tidsögonblicket. 

Under krigstider kunde G. M. T. avgivas för G timmar för

och eftermiddag enligt sanuna grunder och någo t röjande an

rop därigenom utesluta s. 
Vad som sålunda l<r~tvcs är, all dessa radiostationer för~ 

ses med goda luonom etrar eller hälst fina pendelur, vilkas 

slånd dagligen och direkte kunna utrönas genom någon av dc 

internation ella signal erna från Paris eller Naucn. Vidare 

m åste p ersonalen hiras att he.räkna GMT m ed hj~ilp ay krono

meterlid och stånd samt s~l vald, alt jämn minut erhål!les. 

Säsom förhålla nd el nu är, kunna vissa farlygsstationer 

ej mottaga dc inlerna lionclla lidssignalerna på grund av des

sas stora Yåglängd. 

Genom elen föreslagna anordningen skulle del t. o. m . 

Y ara nog, al t ombord endast ha clt gott .fiokur, var•s dagliga 

stån1d utröntes per radio, ehun1v~il denna åtgärd ej kan re

kommenderas. 
Li•ka självklart som det anses all porsonalen vid avsl ~l!1ds

mätarne skaJll kunna uppgiva på'litliga avstånd uneler en artil

leristrid, lika själ~klart borde det anses att vederbörande be

fälhavare är s1äker på 'sitt bestick. Avståndsmätm·personalen 

övas trägel, befälhavaren eller hans NO däremot komma en-
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(last av en slump i tillfälle att sköta en sexlanl, varför värdet 

ay en astronomisk obsena.lion utfär.d av dessa f. n. måste 

anses o.,äkcr. Om farvattnets natur hegrän·sar rörels·efriheten, 

och FC ti!Jlika :är i en osäker uppfattning av fartygets verkliga 

läge, kan detta förlama !hans handlingskraft, och den väH·rä

na·clc avståndsmätaren kommer aldrig till anviindning eller 

kanske först i ett ogynnsamt ögonblick. 
I wårmwigabla, öppna farvatten utom sikte av land eller 

i .sikte av land, där varj•e hållpunkt saknas -.sådana lmsl

sträckor finnas :litet varslädes - där hli·r den astronomiska 

ortli nj en enda s~il~ra merllet för navigeringc.n. 
Navigeringsofficer är mera namnet på en befallning ~in 

ctl ree.Jt ltttryck för någon specialutbildning, ty så golt som 

alla oJiicerare anses kunna tjänstgöra som l\'0. 
Giv dem clä,rför den speciella utbildning - hit hör i för·sla 

hand säkerhet i höjdens tagand e och bcr.äknin.g s·amt kust

kännedom - som full s tänd igar fartygschefens mö j lighelcr aH 

raskt •och slagfärdigt utnyttja varje situation, hans farlyg må 

k om ma uti. 
Skulle det däremol anses ul esl ulct-, atl några utomordenl

liga •situationer i elen riktning, som här åsyfLas, någonsin 

komme fö11: handen, så räcker del med, att NO kan taga en 

lerreste r ort:Ji.nj e. 
A. EllshL 
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ÅrsberäUel.se i T orpedväsende. 
.\q.!;il-<' n •W lcclamot<'n Ou !' IIJ till E:ungl. Orlogsmannnsiilbk,lp0l 

Yi tl S;ll1111l <lnt.r fi <l C' dt'n 10 .i <lllllfll'i 1!):2:i. 

Del vore synd :1tt s~ig a, all del svenska torperh·apnet u n

der senare år gålt nämnvärt framåt i fråga om farlygsmaL'

riel. Den politik, som förts av dc svenska stalsmakterna med 

avseende på Jl,otlans förnyelse genom ny farlygsmalcriel har 

var·it mycket litcl framsynt. Sedan år 1914 - d. v. s. under 

en lidrymd av 8 år - har fJollan Lillförts 2 nya jagare och {i 

nya 11-håtar, en nyanskafl'ning, som på intet sätt .kunnat upp
väga elen föråldring och förvillring av materielen, ·som är 'lUt

lurens ordning. Visserligen har u-båtsvapnet ick e varit ~å 

s tyvmoderligt behandlat som ~i. v.- lorpedvapnet, men den ny

anskaffning av u -båtsmatcrie l, som ägt rum, har icke mer ~in 

nätt och jämnt ,i numeriskt avseende motvägt föråldr·ingen aY 

våra äldsta G a 7 u-!båtar. Det är .icke nog med att ril<sdagen 

icke har beviljat elt rimligt kvantum av ny farlygsmaleriel. 

Beviljad fartygsmateriel har icke kunnat hyggas på grund av 

alt lilli.iggsanslag, som betingats av kristidens prisstegringar, 

icke heller beYilj•als. H.esultatet är, att torpedvapnen kunna 

h erälmas hava berövats icke mindre än 2 jagare av \Vraagel

typ •Och 4 st. u-hålar, till vilka medel dock en gång blivit be

vil jade. Det har synbarligen icke fallit vederböranJ e in, aH 

det skulle hava bchöYts dyrtidstillägg för fartygsbyggnad lilm

Y'ä l ~ som lill av löninga r och naluraunderhå.ll. Den nybyggnad 

av -en enda u -båt, som hes]()L·s av 1921 års riksdag, skall nu 
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komma till utförande. Den blir väl sannolikt färdig, då ytter
ligare ett anbal u-1båtar .äro mogna för utrangering. 

Av 1921 års riksdag begärdes en summa av 150,000 kro
nor till försök med ny torpedmodell av grövre kaliber än våra 
45 cm. torpeder. Detta ringa ans,Iag beviljades icke. 

Under detta materielens stillastående, som i själva verket 
~[r liktydigt med en ,fruktansvärd tillhakagång icke blott ~''ir 

torpedvapnen utan för hela flottans krigsdt1glighet, har likväl 
ett intensivt arbete pågått för höjande av personalens skick
lighet och f'Önnåga att utnyttja dc,. nu befintliga materielen 
och för att förbereda densamma att omhändertaga ny ma~ c 

riel, som är konstruerad med tillgodogörande av alla lärdo
mar och all teknisk utveckling seelan Yärldskrigets början . 

Under torped- ,och u-båtsskolorna 1\)20~10~>.2 har utveck
lingen på det taldiska och skjuttekniska området gått framlit 
med stora steg uneler ledning av framsynta och skickhga che
l'er, smn ~iven med intresse tagit sig an uppslag från sina une 
derlydande och fört vapnen framåt till ny utveckling och nya 

mål. 
Torpedvapnen och hela flottan hava att beklaga den ny

ligen timade förlusten av en bland dessa banbrytare, chc~e:1 
för Torpedskoleavdelningen år 1921, ledamoten av lletta säll
skap, kommendörkapten Harald Elliot, som genom olyck,s
händelse borlrycktes av döden strax före jul. Kommendör
lwptcn Elliots ledarskap karaktäriseras av klar insikt om all 
sjökrig föres framföralit till sjöss, varför han i1wiktade utbild
ningen av sina unelerlydande torpedfartygsförbands- och far
tygschefer på aU med sina fartyg kunna uppträda i de fria 
farvattnen utanför våra kuster, alt kunna upp söka fienden 
och angripa honom på öppna havet såväl dag som natt och all 
~l{j u ta torpeder till sjöss. ~ Visserligen var detta icke något 
förut i svenska flottan ok~int, det här tvädom länge i vida 
kretsar framstått såsom det enda rikLiga, men Elliots ledar
skap har dock bidragit till att inom ö. v.-torpcdvapnet rotfästa 
lien bestämda övertygelsen om att det öppna havet, ej skär
gårdarna, är dess rätta valplats. Med dessa ord bringar jag 
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i min egenskap av föredragande torpedvapnets hyllning åt den 
framsynte chefens, kommendörkapten Harald Elliots minne, 
som hinge sl<all leva bland oss. 

Taktik. 

Torpedtaktikens mål måste vara att skada fienden och 
med torpeder bidraga till hans :krossande. Ett målmedvetet 
arbete för att nå detta mål har karaktäriserat de sista årens 
taktiska iivningar vid torped- och undervattensbåtsskolorna ~ 
det yngre systervapnet har .följt dc nya uppslag, som givits 
av det ·äldre och anpassat dessa eflcr u-båtsvapnets speciella 
förhållanden. ~ Bådas personal står nu färdig att taga emot 
de nya fartyg, som den hoppas, a tt svcn'ska f,olket skall förse 
elen med, och som den är fast besluten att, om ofred uppstå r , 
göra det bästa möjliga utav. 

Organisation och i!vninysplancr m. m. 

Fr. o. m. 1921 hava Lm·pedslwlans och fr. o. m. 1922 uh
skolans staber erhållit en håttre organisation än tillförene. 

Till ACT: s förfogande slår numera en flagg, bestående 
av en flaggacljutant, som år 1922 var elen av HBK:s FA, som 
handhar torpedfartygsdetaljen ~ ett arrangemang, som inne
här lovande utsikter till en lycklig kontinuitet mellan torped
skolan och kustflottan -- en stabsingenjör och en slabsinten
dent. I staben hava dessutom ingått två instrnktionsofl'ice
rare, den ene för materielkännedom och ren skjututlbilclning, 
den andre fiir speciellt oHicerarnes ,utbildning i taldile Den 
ene av dessa O har tillika fungerat som ÄIO. I staben har 
sJ utiigen Junnits en torpedingenjör för materielutbildning och 
torp edmaterielens tillsyn. 

Dessa lrc sistnämnda personer, dc båda IO och torp ed
ingenjören, hava yarit fuUständigt losskopplade från alla lö
pande göromål, som icke berört övningarna. De hava kunnat 
ägna hela sin tid åt planläggning och kontroll av övningarna 
och att bilriida AC i fr:igor, som berört elen taktiska och tcl-:_-
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nisl;.a utwcklingen, vilka antingen uppstått uneler s,kolan eller 
blivit till ACT hänskjutna. 

På samma sätt har ÄIO å ub-skolan 1922 arbetat. Uh
skolan har emellertid hitlills varit i avsaknad av en för inslrul<
tion sändamål kommenderad torpeclmaterielspccialist, en brist 
som torde snar asl böra avh jälpas . 

TaC'k vare att en viss, fåt>alig personal har haft till ljänste
illiggandc alt uteshttantle syssla med de problem, som s tått i 
samband med övningarna, har r,csultatct blivit så givande. 
Förul ,om åren, då instruktionspersonal måste ullagas bland 
de till skolan hömndc förhands- och fartygscheferna, har ar
betet blivi t mera splittrat, och ingen har haft tid att vid sidan 
av dc å li gganden, som äro förknippade med eget chefsskap, till 
den grad tänka sig in i föreliggande problem, som nödvändigt
Yis er fordras för att driva fr am de stora frågorna. 

Det må vara tillåtet att hoppas, att utvecklingen i organi
satoriskt avseende måtte ytterligare få gå framåt. 

Med dc nya utbildningsområden, S'Om ti lll"ommit efter 
världskriget, och den utveckling av själva torpedmatcrielen, 
som ägt rum, har arbetet vid torpedvapnens yrkesskolor blivit 
alltmer forcerat. I stället för gamla kalltorpcder, vilkas kon
strulkl1on var relativt enkel och krävde r elativt kort tid för 
l~largöring, hava trält de moderna varm- och ångtorpcderna. 
Str~dsmässighelcn i övningarna fordrar numera a nvändande 
av lång tid för varje torpedanfall på grund av dc långa distan
ser, som måste genomlöpas . Lång tid måste ägnas åt förbe
redande taktiska Ö\'ningar ej bl.ott för den rena torpedstrielen 
u t an jämväl för torpedfartygens övriga t ak tiska uppgifter och 
taktiska hjälpmedel, L. ex. uh-bevakning och dimbi.ldnin g. Re
sultatet är, att varken lid eller bränsletillgång vid torpedvap
n ens yrkesskolor räcka till. 

:.lågm1 lättnad har ju berelts genom ordnande av Lorped
malcrielkurser och förberedande uh-kurser under vintrarna. 
Ylen detla har icke beträffande ö. v.-torpedvapnct varit till
fyllest. Sålunda hava torpedskolorna icke kunnat befrias från 
elementär torpedmatericlundenisning, på grund av att nya 
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elever, framför allt offi cerare, tillkommit vid skolornas början, 
vi}ket dragit med sig dubbelundervisning för de elcYer, som 
redan under vintern inhämta t ett visst mått kunskaper. Del 
har n~imligen icke varit möjligt att skilja de redan förut delvis 
utbildade från de a ll deles färska eleverna, dels på gr und av att 
insh·uktionspersona l en ej räckt till för en y U er liga re uppdel
ning av elevmaterialet i småkurser , dels emedan en del av dc 
delvi s utbild ade eleverna erhåll it sin utbildning av annan lO 
och på annat stäile än dc (iyriga. För att få enhet lighet, r eda 
och gnmcllighet i utbildningen till stå nd har det di.irför varit 
nödvändigt att sammanhålla såväl äldre smn yngre 0-ikurser 
var för sig i en enda enhet. 

Under vintern 1 ~)21-22 hedrevs å l. th.-flottilj en i Stock
holm förberedande teoretisk och praktisk taklikuthilclning (på 
Laktiskt hord). För FC mot svarande utbildning bedrevs icke 
å den til1l Karlskrona förlagda l. jag.-div. Följden var, att vid 
torpedskolan även i ämnet taktik allting måste lJörjas om 
från början både teoretiskt och pra:ktiskt för att samla O-kur
serna (äldre och yngre var för sig) till samma nivå. Det är 
givet, alt även det taktiska arbetet icke kunnat bliva så gi
vande, som det slullle hava blivit, om rulla elever vid torped
slwlaPs början varit enhetligt utbildade. 

Jagaredivisim1en i all synnerhet har såväl 1921 som 1922 
befunnit sig i hög grad i efterhand efter torpedbåtarna, ty 
under det att alla torp edbåtar båda åren varit r u stade med i 
'huvudsak (utom en del FC) orubbade besättningar sedan l 
nov. föregående år, har bå da åren tillkommit i slutet av april 
nyrustade jagare. Torpedbåtsdivisionerna hava vid skolornas 
börj an varit i besittning av den grad av samövning, som kun
nat uppnås med under vintern tillgängligt bränsle, jagaredi
visionen har båda åren varit fullkomligt "rå", såväl i avse
ende på hela divisionen<> samövning som med avseende på de 
nyru stade far tygsenheternas mogenhet att direkt kastas in i 
forcerade övningar på en yrkesskola. 

Min personliga uppfattning är, att stor sannolikhet före
ligger .för att kollissrionen Vidar- \Vachtmeister sistlidne som-
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mar aldrig skulle hava inlr~iffat, om h ela jagaredivisionen hade 

varit rustad sedan den 1 nov. och kommit till torpedskolan 

m ed i hunlCl sak samövade fartygsbesättningar och med åt

minstone i någon mån samkörda fartygschefer. 

En huntdförulsäHning för Yerldigt diekliv utbildning ay 

torpedvapnet lill krigsduglighet ioir, att åtminstone i dc allra 

första styckena, alltsä med hänsyn till de cnsl<ilda fartygens 

<lrabbningsljänsl och (l,iv~ision crnas cYoluti.ons- och manöver

förmåga, samiiYadc farlygsfiirband tillföras torpedvapnens 

yrkesskolor. 

Yillkorcn h~irför iiro följande, till stora delar redan an

giyna i slutrapporterna från Hl21 och 1!)22 års torpedskolor: 

1. I å re ts krigshercdskapsplan upptagna torpedfartygs

förhand erhålla sina hesiillningar incl. FC, O och UO den 1 

november. 
2. Inga 0 -outhyten få i.iga rum p~l vårarna. 

3. Förberedande utbildning för vårens yrkesskolor igång

sättes omedelbart över h c la lin j en den l november i avsikt 

alt till millen av april hava avslulal all teoretisk och förbe

redande pralldisk utbildning, så alt yrl<cssl<olorna kunna be

drivas huvudsakligen praktiskt. 

-L Samtliga torpedfartyg eller åtmins tone samtliga ö. Y

torpcdfarlyg och samtliga uh. för sig jämte målfartyg måste 

i.ivcn uneler vintrarna hållas samlade uneler samma befäl och 

framför alll p ~l samma plat ~s. Den hmpligaste platsen härför 

är Karlskrona. Stockholm med över 30' avstånd till fritt far

vatten och flrra månaders ist.id är absolut oclugl ,igt som vinter

förläggningsplats för lorpedfartygsförhanden. 

5. Som målfartyg för torped- ochu-båtsskolorna erfordras 

Fylgia och Clas Fleming. Skull e dessa fartyg av ekonomiska 

eller andra skäl ej lmnna sl·iillas till förfogande (Fylgia är 

kadettfartyg, Clas Fleming minfartyg) ~ir det minsta målfar

tygsförband, som man kan åtnöja ·Sig med 2 st. torpeclkryssare . 

Ett m~tlfartygsförband , som utgöres av en blandning av lor

pedkryssarc, kanonbålar och depåfartyg är odugligt för den 

taktiska och sl<jultekniska utbildningen på grund av sin låga 

f:nt. 
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fi. Kunna ej alla torpedfartyg av ekonomiska eller hc

manningssvårigh eter hållas ruslade h ela ård, får indragningen 

und er inga förhållanden träffa jagaredivisionen, utan i så fall 

måJst e minslm1ingen gå ut över nncler vintern rustade torped

hålar. På vårarna nyrnstadc fartyg måste förses med förut 

fullt utbildade officerare, som icke behöva annan övning än 

fortsatt praktisk , taktisk skolning, och som kunna ägna hela 

srin tid t'tt fartygens hastiga försättande i stridbart skick. O

elever p~t sådana fartyg höra icke förekomma. 

7. Br~inslc för minst 8 timmars gång per v·ecka under 

hela vinlcrn samt 14 dagars rörlig p eriod i varelera nov.- clcc. 

och mars--april iiro nödvändiga, för alt förbanden vid yrkes

skolornas lJörjan skola hefinna sig i ett sådant skick, att de 

äro mogna för dc övningar, som skola färdigbilda dem för 

deltagande i hrstJiotlans ti ,llämpningsiivningar efter mid

sommar. 

Dessa 7 punkter innehå lla elen uppfattning, som föredra

ganel en Jwmmit till genom erfarenhet under kontinuerligt ar

hete i ö. v.-torpeclvapnets tjänst vid torpedskolorna 1919-1922. 

För ii . v.-torpedvapnets del är clet otvivelaktigt nödvändigt, 

att den enhetliga yrkesuthiidningcn s~irskilt för officerare och 

uncl crotTiccrare pågår oavbrutet fr. o. m. 1 nov. t,iJl midsom

. mar. Samma Lord c förhållandet vara m ed ub-vapn ct. 

Dessa likartade behov för båda yapncn, deras n~ira sam

hörighe t, deras beho\· ay Yaranclra för ömsesidig utbildning, 

de lälta ii. \".-fartygen i konsten all bekiimpa u-båtar, u-båtar 

i konsten att upptr}ida mot och trots lälta ö. v.-fartyg, elen 

ringa tillgången på himpliga målfartyg uneler andra övnings

perioder iin unrler kustflottans tilhimpningsövningar, allt sy

nes mig tala för inrättande av en gemensam utbildningsmyn

dighet för lorpedvapnen. 

Denna myndighet - torpedinsp ektionen - bör ställas di

rekt und er HBK. Den hör bestå av en kommendör som tor

pcdinspek lör m ed 3 kaptener s.om tj äns tgörande ofiicerare i 

torp edinspeklionsslaben . Som fla ggadjutant hos inspektören 

bör under Yissa delar ay årrl, bl. ::t. und er y rkesskolorna tjänst-

Tidskrift i 8jövä:;endet. 
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göra HBK: s torpedflaggadj u tant. De tre t j änstgörancle ~ITice
rarna bö,ra vara en öyervattens och en undervattens ta khkspe
cialist samt en torpedmaterielspeoialist. 

Den 1 nov. varje år övertager torpedinspektören befälet 
över samtliga torpedfartygsförband. Skullc uh-flottiljen vara 
detacherad, ,ställes ub-taldikspecialistcn till FlC förfogande för 
u b: s taktikutbildning, vilket också blir fallet uneler uh-skolan. 
Uh-flottiljens instruktionspersonal bör då också ,]wmplctleras 
med en torpcdmalcrielspecialisl. Inspektören behåller be.fälet 
till sjöss till tillämpningsövningarnas början, då saml'liga för
band träda direkt under Hl3K. 

Under mellantiden l juli- l nov. skall torpedinspektionen 
bearbeta årets övningsresultat, planlägga det kommande åre ts 
övningar, i lämplig utsträckning följa kustflottans tiUämp
ningsövningar, dellaga i större strategisk-taktiska övningar 
samt vila upp sig. 

Uneler hela året skall det dessutom åligga torpedinspek-
tionen alt följa elen takti,sl<a och tekniska utvecklingen i in
och utlandet, att deltaga i tekniska och taktiska försök med 
torpedfartygs- och torpedma leriel, 'a lt samla och till MS och 
KMF angiva de riktEnjer för utvecklingen av matericlen samt 
gällande utbildnings- och andra föres]\.rifter berörande torped
vapnen, vartill erfarenheten, gjorda försök och bedrivna stu
dier giva aniedning. 'J'Sl och TER snmt liirohöcker för man
skapet i torpedmaterielen böra bearbetas av torpedinspektio
nen i stället för av MS och KMF. 

Vid mobilisering m träder torpetlinspe ktören som befälha
vare för ·samtliga kustfloHan tillhörande ö. v .·-torpedfarlygs
förband med embarkering f. n . å Fylgia. Han åtföljes d,ärvid 
av ö. v.-taktikspecialisten i torpedinspektionen såsom FA. Uv.
taktik,spccialisten intr~ider som FA hos äldste ub.-F!C. Tor
pedmater,ielspecialisten blir chef för den kuslflottans torped
ammunitions- och lorpedmaterieldepå, som åtföljer kustflot
tan och bör finnas inom dess krigsoperalionsbas. 

I och med inrättande av torpedinspektionen avskaJTas den 
nuvarande lUV. Jag anser mig särskill böra framhålla, all 
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den föreslagna torpedinspektionen icke avses all vara någon 
överstyrelsemyndigheL Den sl<all vara en sjögående, taktisk
teknisk utbildnings- och planläggningsstab, som speciellt sk a ll 
omhändertaga torp edfartygen under dc delar av året, då sam
övning med hela kustflottan icke kan äga rum. Den ~kall 
vara en i förhållande till överstyrelsen rådgivande myndighet, 
med speciellt uppdrag att heval<a torpedvapnets intressen och 
leda dess utveckling. 

'J'orpedl.:ommissioncn 1922. 

För utredande av i synnerhel dc tekniska spörsmål, som 
uppkommit genom världskriget och under de sista årens ar
hete och övningar inom swnska flottan tillsattes på initiativ 
av KMF hösten l \)22 en torpcdkommssion, varjämte av Kungl. 
:\I aj: t genom K. Br. den 2 maj 1922 medel för torpedförsök i 
samband h~inncd anvisades. 

Kommissionen erhöll följanLie sammansältning: 
Ordförande: Kommendörkapten Åkermark. 
Ledamöter: Kommendörkaplen Simonsson, Kaplenerna 

\Vijkmark, kommissionens sekreterare, öbcrg och E. Toren, 
den sistnämnde som representant för Marinstaben. Torpcd
ingenjörerna Sjögren och Ljungberg deltogo i kommissionens 
arbete i ren t tekn ,i ska frågor. 

Till frågan om torpedskjutning från flygplan uttalar 
kommissionen, efter omnämnande av att utförda försök med 
släppande av Lerpeder från större höjd över vattnet än fartygs
däck utfallit till belåtcnihe i, ett bestäm t krav på anskaff111ing 
snaras l möj 'ligt av lorped flygplan för 45 cm. torpeder samt att 
försök med dylika plan måtte utföras vid torped skolan. Kom
missionen framst~iller jämväl krav på anskaffning i sinom tid 
av torped fl ygplan för 53 cm. torpeder, samt framlägger förslag 
till 53 cm. flygpl an lorpecl. 
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Torpedflyg plan. 

Sedan HBK i sin årsrapport för år 1922 även för sin del 
framställt krav på anskaffande snarast möjligt aY torpedflyg
plan för 45 cm. torpeder, må man hoppas, att denna fråga inom 
korl sikall stå inför sin lösning i svenska flottan. 

Till belysning av frågan om effektiv-ilelen av torpedskj u t
ning från lllflcn jämförd med bombl<astning bidrar den ameri
kanske J.::onteramiralcn Bradlcy A. Fiske i en uppsats i scp
temherhiifteL l 922 a Y United Stalcs Naval Instilnte's pro-
ccedings. 

Amiralen ulgår från alt många oJTi cerarc, ehuru dc fullt 
uppskatta betydelsen av bombkastn1ing, anse, att torpedplanet 
}ir minst lika effektivt som bombkastningsplanet Denna 
å:sikt gr-undar sig p å följande skäl. 

1. Man anser, att vare sig natt eller dag trä!Isannolik
helcn från lika stora avslån<l med torpeder är större ~in m ed 
bomber. 

2. l\Ian anser, att dc skador, som åstadkommas av en 
torp ed, som träfi"ar, är lika slor som skadan av en lil<a tu111g 
bomb, n~ir denna träfi'ar eller faller intill en fartygssida. 

3. ?\Jan anser, att det vare S'ig dag eller natt är lätlarl' 
att med luftv~irnsartilleri et träfia ett bomhkastningsplan, då 
detta når sitt skjutläge, än att tr.äffa ett torpedplan i motsva
rande Higc på samma avstånd. 

4. 1\Ian anser, att det yare sig dag eller natl är lättare 
att hindra ett bombkastningsplan aLt erhålla gott sikte än 
att hindra ett torpedplan att på samma avstånd vcrkstkilla god 
riktning. 

Amiralen skärskådar dess synpunkter i .ordning och fram-
håller, att torpeden rcnl tekniskt har större .träfisannolikhet, p~t 
grund av att den går på konslant djup. Amiralen påvisar bl. a . 
all träffprocenten vid sista sommarens bombkastningsförsök 
yar avsevärt lägre än den triiffprocent, som uppnåtts av tor
pcdplan under nyligen verkställda övningar, ehuru avståndet 
till målet var mindre vid bombkastningsförsöken än vid tor-
IJCd,sl<j u tningarna. 
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2. BeträtTande punklen 2 bortser amiralen -vid sin jäm
förelse från dc liitta bomberna. Han anför, att ingen officer 
l<an ifrågasätta riktigheten ay ett påstående, att delonationen 
av en torped i direkt beröring m ed ett fartygsslum• ästadkom
mer mycket större lokal skada, d. v. s . större genomslagning 
av skrovet än explosionen av en mycket större laddning på 
några få fots antänd. Om man antar, att laddningen i en 
750 kg. bomb är fyra gånger så slor som laddningen i en 750 
kg. torp ed (-!5 cm. torped ) och att laddningscen t rum i torpc
den är på en fots ayslåncl frän fartygssidan, så skulle bombens 
genomslagningscirckt Yara lika stor, om dess sprängcentrum 
bef·inncr sig tYå fot fdn fartygs sidan. För så vitt bomben 
icke faller mer kin två fot från målet skulle alltså torpeden 
haya större genomslagningswrl<an. 

Om man icke J:Jehönlc taga hänsyn till någon annan ycr
kan, skulle man därför ulan vidare kunna fö1'klara, att en tor
pedträff i näslan nulenda fall slmlle vara mer effektiv än en 
bombexplosion, för så vitt icke bomben faller inom lvå fot 
fr ån sidan. :Men saken är icke så enkel av det skälet, att yj,] 
siclan av elen direkta genomslagningsverkan förefinnes elen in
direkta Yerkan, av amiral Fiske kallad en ,slags valtenhamma
reverkan, som förorsakar stort tryck över en stor yta och gör 
skada genom att öppna vii xlar etc. Vc1'kan yarerar med ladd
ninigens s'lorlck, avstånd från skroycl, djup för sprängning.cn, 
k onstruktionernas styrka o. s. v. Frågan är så komplicerad, 
att ingen ännu synes yara i stånd all bilda sig en h estämd 
mening om dc relativa skador, som förorsakas av en direkt 
torpedträff och av en bombexplosion i närheten a\. skro-vet. 

3. Amiralen övergår så till att tala om de olika möjlig
helerna att träffa hombkastnings- eller torpedplan mc<l luft
art.iJlerield octh påpekar, att ett fartyg känner precis den linj c 
nästan rakt ovanför detsamma, till vilken bombkastaren måste 
komma, och att det kan hålla sitt luftvärnsartilleri riklat mol 
denna linje och vänta. 

Ingen vet cl~iremot ens til:ln~irmclseYis från vilken punkt 
ett torpedflygplan kom11er alt Slkjnta sina torpeder. Ur totc 
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p ed s k j uttcknisk synpunkl finnes dock alltid en viss begräns
nin<> av området för lämpliga sl,jutlägen. Amiralen övergår "' seelan till att framlägga en mycket optimistisk syn på torpcd-
planens anfallsmöjligheter, 1SOI11 i första h a nd betydligt ökas 
genom deras stora rörlighet och stora fartöverlägsenhet över 
farty g. Han bagatelliserar em ellertid de ,motmedel, som fin
n as mot torpedanfall från luften m ot en sjöstyrka, varför hans 
optimi sm icke synes mig på alla punkter väl motiverad. Vare 
det dock långt ifrå n min avsikl alt för min del v ilj a bagatelli
sera to rp ed fl ygpla nens miijlighctcr och deras uta n tvekan 
s tora användbarhet. 

.. J.. Rörand e möjJ.ighelerna all förhindra bombkastnings-
och torpedplan att C'l'h å ll a gott sikte framhåller amiralen, all 
om h amhkaslningsplanet fö rhindras alt Jms ta bomber i del 
kriti ska ögonblicket, så förlorar det .sin chance i d en löp
ningen och måste börja om anfallet från början. Man biir 
ihågkomma, att det kriti ska ögonblicket är ett ögonblicl\, s~i
k erligen tir d et ick e lä ngre än en sekund. Ett torpedplan där
emo t k a n skjuta när som helst, när avståndet icke är för stort. 
Ett bombkastningsplan måste und er d en kritiska perioden 
håll a absolut j~imn fart och ra'k kurs, ty eljest kan ingen pen
del eller ens ett gyroskop utvisa y.erU.kalcn. Bombsiktet är 
baserat lmvuclsak[i,gen på noggrann kännedom om vertikalen, 
så alt d en minsta störning, som rförorsakar ändring av kurs 
eller fart, förhindrar noggrann riktning. Torpedplanet anser 
amiralen icke vara und erl,astat dylika hcgränsningar. Om a\'
s tåndet icke iir för stort , så behöves endasl att rikta torpeden 
mot m å let med riktig kol"'r ekt~on för målets och flygplanet s 
fart, sedan gör torpeden resLen. Det är icke nödvändigt atl 
skjuta i ett visst ögonblick, och torpeden kan blott göra ett av 
två fel: de n kan komma tiJ,l höger eller till viins·t er. Men e n 
bomb kan bomma till h öger eller till vänster oc;h samtidigt 
framför eller bm·,tom . Amiralen riktar också uppmärksam
h eten på de svårigheter, som inträda Jör bombkastning, om i 
bombkastningsögonblicket d en fri a ·utsikten tiH det anfallande 
fartyge ts däck s'l<ymmcs. Ha n glömmer em ell ertid, alt även 
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mol lorpcclp lan är dimbildning tä nkbar , och att torp ed skjut
ningen fordr a r låg h öjd, mindre än 10 ,m. över vattnet, {!å h an 
argumenterar för torpedflygplan en s överlägsenhet över bomb
kastningsplanen. Han slutar sin upp sa ls med att uttrycka sin 
avsikt Yara a lt påkalla uppm ä rksamh eten på ett vapen, som 
han anser hittills h ava varit underskattat. Han förlitar sig 
på, att det faktum, a lt han ~i r yapnets uppfinnare icl<c sl,all 
orättmätigt prejudicera hans sak. 

Så långl amiral Fis'ke. Den 21) sep tember 1922 uHö rdes 
inom Förenta Stalernas fiol ta etts lort an lagt torpeda nfall m ed 
flygplan mol d ela r a v Allan lerflottan uneler gång till sjöss. 
En r.edogör else för ÖYningen återfinnes i deccmhcrhäftet a v 
"Vår Flotta", och jag anser lämpligt att här återgiva den. 

Förutsä ttningen var, att Atlanterflotlan, bestående av de 
tre slagskeppen \Vyam:ng, Arkansas och North Dakota jämte 
ett 30-tal jagare och e tt luftskepp ·skulle befinna sig omkring 
50 dislansminn ter till sjöss u ta n för \'irginias kusl, samt alt 
en flotti lj om 20 torpedflygplan j ä mte 12 bevakningsplan 
skull e m ed flygs,tationen vid Hampton Roads som utgångs
pnnkt uppsöl<a och med torped anfalla OV'annämnda fartyg . 

Kl. 9,," f. m . hinmade torpeclflygplanen, av vilka 18 voro 
förs edela m ed torpeder, flygstationen och 'styrde i fonnering , 
åtföljda av bevakningsplanen till sjöss. Atlanterflottan antogs 
befinna sig omkring 40 distansminuter ost om kap Henry och 
upptäcktes snart på 20 distansminuters avstånd. När de för
sta flygplan en siktades från fartygen , styrde de sistnämnda 
kurs oslva:rt oc!h satte, då torpedplanen kl. 10," f. m. anföllo, 
hög fart och togo d c anfallande flygplan en akterut. 

Torpedflygplan en delade sig i två .g rupper och flögo utom 
artillerihåll förbi slagskeppen, vände däTefter och at1föllo dem 
från båda sidor. På omkring 1,000 m . avstånd från slagskep
pen sån'ldc dc sig från omkring 500 m . .höjd till e tt par nt. 
från vattenytan, avfyrade torpederna, höjde sig åter oclh styrde 
hastigast möjligt bort utom skotthåll för fartygens luftvärns
arti Ile r i. 

Av 18 m edförda torpeder avskötos 17 mol Arkansas, vil!lw 
samtliga gingo m ed utmärkta kurser och av vilka 7 träffad e 
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nämnda, farlyg, uneler det att de, som ej träil'acle, gingo strax 

förom detsamma, o a k t at*) fartyget genom girmanöver sökte 

undvika torpederna. 

Under anfallet ~unändes Yarken radio eller andra signa

ler yare sig mellan flygplanen och fartygen eller mellan flyg

p lanen si nscmellan. 

Alifallel ntförde·s med lorpedflygplan av s. k. PT 2-typ 

(2-sitsigt torpedplan) försedela med 400 hkr. Liberrtymotor, i 

stånd att göra en högsta fart av 150 km. i timmen samt he

s Lyckade med en Lorped och en Lewis kulspl'ula. 

Della försök inom amerikanska flottan har från svenskt 

lantmilitärt flygarehåll utbasunerats såsom bevis för alt flottor 

numera ej längre skulle kunna röra sig till sjöss i närheten 

av fientlig kust. Det lanlmilitära bedömandet härvidlag -

som synes vara i avsaknad av kunskaper om sjöväsendet, borl

ser helt och hållet ifrån, alt torpedanfallet tfrån luften icke 

rönle annan molverkan än fartygens 'kursändringar. Artilleri

elu, climbildning och stridsflygplan ställdes icke emot de an

fallande torpedflygplanen, och sjäha torpedskjutningen kan 

hetraktas som en mycket enkel stridsskjutning. A v 17 tor

peder blevo 7 träffar, av 3 målmedl60 a 170 111. längd vardera 

blev ett .träfl'at, ett sannerligen nr skjutteknisk synpunkt me

delmåttigt resultat med 40 l<nops torpeder, skjutna på kor tare 

avstånd än 1,.000 m. Torpedernas lid i banan kan antagas 

hava varit ·högst 50 sek. Med 18 knops fart och även uncle~· 

kontinuerlig gir bctyde'l· detta, om svängningsradien antages 

Lill 400 m., högst 65 ° gir av det anfallna fartyget efter torpe

dens avskjutande. Från rak kurs torde högst 40 ° gir kunna 

hava varit möjlig på smnma lid, under det att elt ·omkastande 

av girriktningen knappast kan hava 'medfört annat resultat 

iin en kraftig stöttning. 

· ) "Vil t• Fl o lla~" lext h ur f ö ljt s . Uen later ~om en m·siikL föt' alt 

Lut•p cdcrna bommacle, men aYsiklen med ullrycket kan Yäl knappast anse~ 

Yara en ut·sLikl: snarar·t• !J ör cl e l YLil uppfatlas ~nm en förklaring till !Jom

~k!JilPn. 
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År 1914 i oktober verkställdes i svenska flottan en str ids

skjutning med torped av 9 st. 2. kl. lOl'pedbåtar mot 5 st. pan

sm·fartyg, c:a 90 m. långa. 25-knops torpeder skötos på i me

deltal 2,000 m. aYStftnd. NIMens manöver Yar fri. Torpeder

nas tid i banan medgav 180 ° gir av målet. Resultatet blev 

9 träff a\' 15 avsl<j ulna torpeder oc'h 4 träfTade mål av de 5 

anfallna. Detta är ett exempel bland många andra på elt till

fredsställande torpcclsl<jutningsresullat, uppnått under i storl 

sett samma fö1'hållanden som det amerikan·ska flygtorped

anlfallet. 
Jag vill med della exempel icke hava förringat Yärdet av 

det amerikanska försöket. .Jag Yill endast på det bestämdaste 

avvisa varje försök alt av dess resulla't draga strategiska och 

taktiska lärdomar, för vilka in te t u n derlag finnes. Det ame

rikanska försöket visar, alt praktiskt mwändbara resultat kun

na nås genom torpedskjutning från flygplan. 

Detta är i och för sig alldeles lillräcldigt skäl för oss alt 

påyrka kraftiga åtgärder för anskaffande snarast möjligt a \' 

den gren av torpedvapnet, som vi hiltilis äro i aYsaknad av 

nämligen lorpeclflygplan. När sådana en gång bliva införli

Yade med den sjögående flottan, sker det sannerligen icke en 

tlag för tidigt. 
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Erfarenheter från världskriget beträffande 
bevakning av s j östyrka till ankars, sär
skilt mot u-båtar, samt u-båtars anfalls

metoder mot sådan s j ö styrka. 
.\ 1· <'Il iiotNrikisk sjöoffic<' J'. s Olll <lc, ltagit i krigd . 

(i\crsrit!ni!l!).' ;l\· knpf l'll /) , fAII7ri(fllis{. 

Under krig kan en sjöstyrka ankra antingen 
A) i en krigshamn eller 
B) å. en Lillfällig ankarplats ( vik. el. dyl. ). 
A. Ni.ira nog samlliga fJollor under kriget hade vall 

krigshamnar såsom permanenta ankarplatser. 
De viktigaste förberedels-erna för skydd av en sådan hamn 

tord e redan i fredstid hava vidtagits, d. v. s. uppförandet av 
kustfort samt anläggandel av !Jalterier fi)r flankering av spärr
anordningar. 

Vid val av krigshamn hör det i vmje fall iakttagas, all 
en sådan hamn väljes, som av naturen redan synes därtill 
:'ignad, odh so•m framför allt besitter enelast ett och ett trångt 
inlopp; ty j u smalare inloppet i.ir, d est o lättare blir avspärr
ningen att ut{öra. Om en sådan hamn skyddas av ·en naturlig 
eller konstgjord vågbrytare, är detta än ytterlrigare fördelak
tigt. Del bör härvid dock ihågkommas, att vågbrytaren bör 
Yäl bevHkas och vara försedd med försvarsanordningar, för 
den händelse att densamma - s~irskiH vid rhögvatten - ick e 
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höjer sig be tydligt över vattenytan. I annat fall riskerar man 
att en företagsam fientlig lätt kryssare eller jagare lägger till 
vid vå•gbrytarens utsida och från högt belägna tuber utskjutrr 
torpeder över densamma. 

Avspärrningen av hamninloppet utföre·s lämpligen på föl
jande ·sätt: 

1) 'Dill sjöss 'Utanför hamnen ialill några distansminuter 
från kusten utläggas minf'ält med omkring 4 m. mindjup; 
dessa IJ11ineringars uppgift är i främsta rummet att förhindra 
fi·entliga artillerifartygs framträngande till korta skjutavstånd. 

2) Det är av stor nytta att tätt intill kusten på ömse sidor 
av hamninloppet utlägga 2 il 3 minlinjer med l a 2 m. min
djup för alt förhindra framträngande av j agare och motor
torpedbåtar, Yill"a företrädesvis längs kusten söka smyga s.ig 
fram till anfallsläge. 

Dcs·sa minlinj e r böra även JöDhindra fienden att framföra 
fartyg, avsedda alt s~inkas i och blockera hamnens inlopp, var
till som bekant försök gjordes såYäl vid Port Arthur 1904 som 
vid Zeebrliggc i 'april 1918. 

I de ovan omnämnda minfälten och minlinjerna böra gi
vetvis finnas fria passager (s·cgelrännor) . 

3) Omedelbart framför själva hamninloppet utlägga·s 
djupliggande u-båisminor, varmed u-båtar·s inträngande om 
icke omöjliggöres så dock försvåras. 

4) I den trängs·ta delen av hamninloppet utläggas u-båls
nät. Dessa bestå av wireflätverk, upphängslade till bonnnar 
av trä och räckande om möjligt ända ned till botten. De 
fingertjocka \Yircrna böra, enligt vad erfarenheten visar, helst 
fästa s lill bommarna i {orm av liksidiga trim1glar. Ytinne
håHct av de rombformiga maskorna bör givetvis vara mindre 
än en u-båts största diameter. Bomrnarna förenas sinsemel
lan med kättingslänkar och med land eller kraftga bojar med 
groya wirar. 

Den franska u-båten "Curie" kom den 21 d ec·ember 191-! 
in i ett sådant nät som del nyss bes1krivna vid sitt försök aH 
int.ränga i Pola och fas•tnade .för gott, trots att de ivrigaste 
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försök från besättningens sida gjordes för alt komma loss. 
Spärrvalden hade redan från början obseverat en ovanlig rö
r else på spärren, enär densamma drogs än hi t än elit och 
slundom helt under vatlnct, då "Curie" genom framåtgång 
eller backning eller genom betydande viktsökning sökte fri
göra sig ur nä.tet. Strandbatterierna och bevakningsbåtarna 
voro därför allarmeradc. Vid skymningens inbrott beslöt che
fen å "Curie" att intaga marschläge. Så snart u-båten bör
jade 'höja sig över vattenytan, blev den beskjutcn, och elen 
sjönk inom kort med öppen tornlucka på 35 m. d j up. Besätt
nringen ·blev räddad. U-båtsnätet hade erhållit be.tydandc s ka
dor och måsle om ed elbart ersältas med ett reservnät. 

AY detta lärorika exempel framgår, alt ett så konstruerat 
n~il Yäl förmår hindra u-bålars framträngande, men det hör 
ihågkommas, att nätet sannolikt icke förmår hindra flera u
båtar, som framgå efter varandra. Man bör clär,för httlla etl 
likadant nät i r eserv eller ätminstonc vara klar att ersätta vissa 
<lelar ay det första nätet. Allra hiist är det dock att lägga ul 
cll andra nät paralelll m ed del första och på omkring 20 m . 
avstånd från detsamma. 

5) Till skydd mot försök av fi entliga mindra farlyg ( sär
skill motortorpedbåtar) all il1'lränga i lu~igSlhamnen anYändas 
homstängsel, försyaracl e antingen av nära liggand e stranclbal
lericr, försedda med slrålkaslare, eller bcvakningshåtar. 

Den 2 november HJ17 ig~mgsatte italienarna följ ande v ä l 
törberedda anfall mot cH äldre slagskepp som för skj utöY
ningar var förlagt till Fasana-kanalen (Pola s uthamn) . 

Under den mörl<aste delen av natten närmade sig en i.tah 
cnsk jagare det norra bomstängslet vid Fasana och upphängde 
med karbinhakar tvenne stora blyvikter till två kättingslänkar, 
som förenad e bommar i sbingslet. Då blyvikterna släpptes, 
<lrogs en tillräcklig del av stängslet ned uneler vattnet, och 
genom den uppkomna öppningen i spärren inträngde en med
följande motortorpedbåt. L~igct av det innanför liggande tor
IWdnätct hade italienarna med !fotografier från luften redan 
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fastsUilll, yarför molortorpedbåten endast genom att framgå 
utefter vissa bestämda kurser kunde kringgå detsamma och 
framtränga till torpcdskjutläge. Alt de tyå därpå avfyrade 
torpederna på grund av seelermera med visshet konslateral 
konstruktionsfel icl\e exploderade, hör j n icke direkt till saken. 

Det framgår av det anförda exemplet bl. a. att bomstäng
sel måste bevakas och försvaras. 

Ytterligare ett annat anfall må omnämnas: 
Under natten elen 13- H maj 1918 försökte en ilaliensl, , 

för iincl::unålct s~irs'kilt lwnslru erad motortorpedhål att forcera 
ctl bomstängsel Yicl Pola. Motortorpedbåten lyckades passera 
stängslet, men hleY därefter upptäckt ay ett bevakningsfartyg 
och skjuten i sank. Bålen bärgades sedermera och befanns 
Yara en platt, däckad glidbål medtvå elektramotorer (ack. bat
teri ) och sannolikt med låg farl. Den hade bogserals fram 
till stängslet av en jagare. Bestyckningen utgjord es av två 
45 cm. torpeder med dubbla nätsaxar, förvarade i korgtuber 
honharls. För att passera bomstängslet var den försedd på 
l vå sidor med traktoranordning med gripklor, driven av clek
l rom otorcrna (samma anorclni ng som på lanHn·igets tanks ). 
Bcsätlningen utgjord es av l oO'icer och 3 man. 

G) De i en föregå ende avdelning beskrivna nät ens huvud
sakliga u ppgifl var j u al L förhind ra u-båtars inträngande, och 
deras maskor äro för stora för att hindra passage av torpeder. 
För detta ~indamål måste särskilda nät, torpednät, utläggas. 
Vid mera permanenta spärrar såsom vid en lu ;_~shamn erford
ras utläggande av tre (i var j c fall minst två ) torpecln~it para
lelll med varandra och med om kring 25 m. inbördes avstånd. 
Det är nölhiindigt aH använda flera nät, enär ett eller i vissa 
fall tyå niit gcnomsk·äras av m e<l nätsaxar förseelda Lm·pedcr. 
Torpednäten uppbäras av bojar vid ändarna och i övrigt av 
lrä- ell er än bättre korkfJölen (även plåtbojar ha använls). 
Engelsmännen använde för ii ndamål et flölen av glas. Näten 
böra sträcka sig från valtenytan (obs. torpeder ställda :för yl
gång) ned till åtminstone 6 m. djup. 

7) För att medgiva egna fartygs genomfart böra i dc ovan 
hcskrivna homstängslen vara · upptagna {)I'Jwmgängar, som vid 
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behov öppn as och sedan åter s!iingas. Del är dä r.för nöd
vändigt, att en viss del av bomstängslet (med därtill fästat 
11-bå tsnät) förtöjes till stora bojar, och alt en sektion av 
stängslet göres lätt losstagbar från förtöjningsbojen, så att 
densamma av vedettbåt eller dylild tillfälligt kan bogseras 
11ndan. Denna sektion behöver ej vara större än att den nätt 
och jämt medgiver dc största fartygen att passera. 

Särskild uppmärksamhet bör ägnas däråt att icke hålla 
stängslet öppet längre tid, än som för fartygens genomfart är 
absolut nödviindigt, ty man giver annars fientliga n-båtar en 
god möjlighet att intränga i hamnen. 

I torpednäten behöva icke några rörliga genomgångar, 
åsom de ovan bcskriYna, vara upptagna; det är lillräckligt att 
låta näten förskjuta varandra, så att fartygen passera den1 i 
en S-kurva eller längs en cirkelbåge. 

8) Före ·egna sjcstridskra.flcrs passage av spärranord
Bingarna böra bevakningsfartyg (lätta kryssare ell er jagare) 
utsändas till sjöss för rekognoscering av farvattnet särsl\ilt 
efter u-båtar. 

Det är diiremot, enligt vad er.fa r enheten från världskriget 
visar, alldeles onödigt alt hava anordnad en stänilig bevakning 
till sjöss. Ty oavsett förbrukningen av bränsle och besätt
ningarnas psykis.ka 'kraft, så utsätlas sådana bevakningsfartyg 
för onödiga risker, härrörande från kringdrivanrlc minor, sär
skilt vid eller efter hård sjögång, eller från fientliga u-båtar, 
vill<a i regeln upptäcka övervattensfartygen tidigare, iin de av 
övervattensfartygen själva siktas. 

Bevakningen u låt ulföres med stor fördel och riskfritt 
från lämpliga bevakningsposter i land. En lätt l<ryssarc eller 
l ~t 2 jagare böra dock ligga i full gångberedskap i närheten 
ay hamninloppet för att vid behov kunna snabbt utlöpa. 

9) Till dc för en förankrad sjöstyrkas i kri gstid bevak
ning och skyd1l vidtagna åtgärder höra slutligen även de räk
nas, vilka avse alt försvära eller avvärja luftangrepp. Dessa 
luftvärnsanordningar bes lå i främsta rummet av luftvärnspjä
ser, vilka hel s t böra sammanföras till särskilda batterier och 
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nppst-~illas på lämpliga platser på hamnen omgivande höjde r. 
Så uppställda batterier, Yilka dessutom böra stå i telcfonför
hinclclse med varandra, kunna uneler alla omständigheter a\'
giva en mera verknin gsfull eld än de på de olika fartygen 

fördelade Iuflvärnskanoncrna, vil·ka oftast - ensamma som 

dc äro och ulan möjlighel alt erhålla riktiga korrektioner till 

skjulfaktorerna - avgiva en oreglerml och verkningslös eld. 
Under Juigct- räknacle man med väl inskjutna ballcrier att 

per 1,000 skol l nedskjuta el l flygplan; Yid eldgivning från 

fartyg måste man rälm·1 m ed clt betydligt s törre anlal skott. 
AnYiinclanclet av befintliga stråll{<as la re är hilt att siitta i 

syslem - och man biir hiin·id utgå från all bcshimma, vilka 
strålkastar e som skola hålla målen belysta ooh yilka som skola 

s ö lut efter nya må l. 
Del cnldasle och sälu·aslc medlcl att upptäc'ka annalkan

dc ficnHiga flygplan är a lt använda den va:nli:ga och på alla 
fartyg befintliga megafonen. Alla l u ftvärnsbattericr och luft

bcvakningsstahoner höra förses med megafoner. 
Dft flygarna för atl [t lminstone kunna räkna på någol 

r es ullal av sitt anfall m ås te utny ttja sårlana niiltcr, som iiro 
m ånhelys ta och vindstilla, så kan man med h iinsynslagande 
till den v~i.g, som ,flygplanen ha att tillryggalägga fr ån sin bas, 

nästan ptt en kvarts timma när förutbestämma liden för deras 
anfall. Under dager hör man vid gynnsam väderlek s ländigl 

räkna med luftanfall. Nör e tt luftanfall kan förutses, hör 
t:rafik i hamnen av maskindrivna ,fartyg i möjJi,gaste mån in

skränkas, huynclsakligcn .för att icke störa lyssnarpos ter na, 

m en iiven fiir att icke riskera spiHandet av några människoli v 
på grund av skador :w n eclfallancl c sprängstycken fr å n egna 

projektiler. 
Förutom med l u Il Yärnspj tiscr kunna sii rskill vikliga 

punkler såsom ammunitions- och kolupplag, slipar, verkstäder 
m. 111. även skyddas m ed andra anordningar. Sådana anord
ningar äro t. ex. uppsändand el av luftvärnsballonger. Då 
dessa ba,J,l,onger på ,grunrl av kabelns vikt- och deHa dessutom 

hlotl vid vindstilla - endast kunna stiga till omkring 1,500 

l 
t 
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m., s~t kunna dc blotl Jletecknas såsom elt sekundärt skydel 
1. ~ " ~S uppgif~ är blott att förhindra fientliga .flygare atl nedg~ 
tdl m yck et nnga höjder Ehuru riske11 att I) "t "fT "d , . · ~ . a ra a en sa an 
ballongs fästkabel är synne rligen liten, så synes dock deras 

närvar~ <lvsk~·äcka fientliga flygare från att flyga för Iågl. 

~nvud a.ndamalet, alt göra hombl<astningen i möjligaste mån 
mcffe ldlY, synes dock hliva uppnått. :\1cn de utgöra ett tvc

c~gat Yapcn. Under h e la luftkriget är icke något fa,JJ bekant, 

da en - ~~allong för~nle.~t .ned s törlandel av etl fientli.gt flygplan , 
m en ' ' tl. har de l m trallat, a ll en eller annan av de egna fly
gal'lla, Yilka Yoro unrler uppsligBing för luftstrid , r åkal kolli
dera med en ballongkabel och på grund därav stiirlal. 

~~el bästa .luftförsvaret beslår emellertid i a ll i god tid 
uppsanda egna stridsflygare mot dc annalkanclc ficnlliga flyo-

!' lancn. Det ställer sig icke allt för svårt genom att taga al~a 
lllverkandc omsl~inclit.dl·elcr i ll"[·I"1l'la11c1e att t'll ·· 1 · 

.. " '- · "'-< c 111al'JlleSCVIS 
fornlllcstäm n~ a icke hloll tid en för rl ct fientliga luftanfallet 
u .Lan aven anbllsriklningcn och angriparen s flyghöjd . Välut
l~I Idacl c ~gna stridsflyga re kunna så gott som utan risk n-å 
flen den !Illmölcs och m ed ulsikl till framgånc• anfalla honm~1 

. För övrigt är alt hem ~irka att e tt gott 1~esultat Yicl luft~ 
~ntall alllid är endasl en lycldrä (l'. Så l. ex. n edkas lad e ila-
hen a rna under Ju·ig·et s·tmmanJac.-L 2 000 J b . .. .. " ',.., , .JOin Cl aven av "Tov-
sla k~liher ö.ve1: Pola, m en förlusterna utgjorde blotl: 1 "post 
u la_ n for marmSJlik'husct ( fulltr:ill') 1 nvf1']rc 1 o l " 1 

• . c , .; • 1 as <a( a r e, so1n 
VI~] .cll 1.1allligl anfall slack ut huvudet genom Jönslrcl och 

l ~·aflade t h"uYudct ay e ll spriingstyckc fr·ån en luftvärnsp roj ck
lll samt nagra Ul- 5) in våna re i elen inre staden, vilka bc
funno sig i e tt otillgängligt och fullträffat skyddsrum . AY far

l.):gcn -~J lev h lott e l t träll'al av en dess u tom fnllkomligl vel'k
mngs los bomb. Om man efter krigels slut gick över staden 
~.Jola, skulle man överhuvudlage t icke kunnat märka, vare si• r 
a V~ll'\·s~I~l~iggningarna ell er ann[l rs, all den så ofta ttlsalls fö7, 
anfall Iran luft.en . 

Av l'iircståenclc framsl ~il lning bör man dock icke föran
ledas all fråndöma luf ta ngrepp Yarje militärt "~ird e; ju fl era 

Tidskrift i Sjöväsendet. 
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l f ·t f 11 som utföras desto större bli utsikterna till erhål-u an a , ' 1 landc av lyckträffar, genom vilka betydande skador mnna 
åstadkommas. , 

Med säkerhet kan det dock utsägas, att luftangrepp ? a 
fartyg ieke löna sig. Den för svinnande ri~ga träffsannolik
heten står icke i något rimligt förhållande bU kostnaden och • 
risken. Man bör nämligen betänka, att t. o. m. ett stort f:r~yg 
1
,edaa1 från 2,500 m . höjd ter sig blott såsom ett streck. 1 raff-

l .ll ten a··,,en om fl era bomber samtidigt utkastas, är s>anno 1 <. 1e , 
ytterst ringa. 

(Forts. ) 
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Meddelande från främmande • mariner. 
(il t'L' t•mlwr 19:2:2 " ' 'l t januar i 1923.) 

Amerikas Förenta Stater. 
l ukLuiJ CL' l! l~:2 \·orn omkrins K• 11. v. ll. rus tade. Föt' 1923 avses 

S 't u. v. JJ. rustali c meli. full bemanning omllllnl samt 27 älclrc u. v. b. 
ru s~atl c m cLl 2/ 3 !J rsiit ln i•lg. 

Stab;!'ckrdr.r'al'<'ll Wt· Jltarjn c• n, .\I1·. 11 l' llll)· ILat· i kongressen anföet 
aLt ovRnstar ndr antal vul' t' ulillriickligl , lll l' ll b el ingades av kostnaushtinssn . 
H an angav, att r n t'alinn cll t'tblningsplan för u. v. b. borde u pptaga: 

20 11. v. il. i .\ l an illa. 20 u. v. lJ. i H awa i. l •, u. v. b. i PanamR-zon cn 
ndt 118 •u . v. b. t i llllc ladc de riii'liga sjGs l.yrkorna. i allt 102 u. v. h. rus l·ade 
i förs~a li nj en. ~\l r. Dcnl.l >. framhöll vkl arr. alt ::tmCL'ikanska flottan ~innn tt 
alldel es sakn ade sJv~ll u . v. b. fiil' minuLlii!-(gnint;· som u . v . lJ . . lJcstyckacle 
m ccl svftm kanoner (liknanll r li en r ngclsk :c :\l-klassen ) ocl1 u. v. b. m ed 
stor aktion,.;L'U<l i.P . fhm fiir c~log o m cd clll~ l· t i.lyf!'g~n d c ay LL'C 11. Y. b. av 
Yartl l'L'a HY 'si,.;lnilnmtla 1;:-~lrg-oril'r. 

( Le Y<tl'hl , 2 l ok LobPl' 1022) . 

!Je umler b)))!J'LHHl Yat·and c ~lagkL')'S~a l'll a s a r a l o g a ocll L c s i n g
L o n är o änclrad·c till nJ·gcl cpi't far Lyg och skola sorn s~tclan a lJlil'lt namn~n 
F l o r c-n i v e r och C a m d e n. D cpl ar cm cnlct hi i'Ct' komma alt ncclg<i 
t'dln cl c ~avsctlcl a 't3,c,oo tons till omkring 33,000 l ons. Bcslyckning·rn nl
gii res flY R st. 20 cm. k,a,non cr. :\f~skinslyrka '180,000 .l1kr. 

(L e Y acht. 2~ dec. 1!122. ) 

SlagskeppeL C o 1 o r a tl o Liret· inom kort VHL'a fiinligiJ)·ggL ndl sl.ag
skcppc l \ \' c s L V i r g i n i a llcriiknas bli va fiirdigt i n iis lkommandc sep
t emb er. n r~s :.t il i'u ln ;;lagskqtp iit'n dc "is ta som avses ])ygg.as uncl ct' Lio ftt' 
f1·amåt. 

Av de hi lln. k,·,·:;:;am:.t berLiknas O m a h a Y<H':1 fiirdi g i j anw.ll'i 1920, 
Clfil\Y a k e dr n J nHU'S, C:inci n nali rlcn J. jnli, Hicl1mond oclL 
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Ii L' L r u i L d L· n J :i f ciJruari . oclt C o n c o r d tl cn l m aj. Belräffamlc d •· 
i'ovriga '1 fartygen al' samma typ fiireligga ännu inga iles tämda 11j)1Jgifl.cr 

nm tirl0n fl•t· färcligställancl01. 

Bland undenaLtcn,;bHal'. .tiu lil hc1·äknct,; hliYa fänl iga under :l \120 au

giY:ts : :::. :n elen J f ebruari, ::-:. :3K elen 13 j anuari , S. 30 elen J mars, S. ;,o 

1l cn J Clpril od t ::' . .J. I. den J m aj . FulliJorclamlcl av cll'lJc l i·n :t l' '' öHiga 2K 
111'll . aY S-ldassen ~lr lilt lii.l]Junklcn ~inn11 t•j fixera t. 

]J •·n ~tnrcc tJCCccngfH'ntie UI'IJ. \ ·. l ang iyc,.; troligen lllilct fLLt·tlig f örst 

i "ld"IJt ' L' 192',, m en lillen föl' rtlnl igiJygg:mdcl aY cl css sysleefartyg \ ' . :! 
r11 ·t 1 , . _ :~ J;an ännu ej lletiLänJma~ .. \ledet l1a1·a anvisats föl' llyggan<kt a1· 

>"llerligare ,;ex ul' cangitcnlic lii'IJ. IJc nLlnmd:~ JG6 ocl1 171 , ,;allll en LIYIJ . a1· 
silr,;kihl t)·p, n :r 108 .. \nn 11 l ta l'a <litl ' k i llc< a k» nl ral; l r öranli P dc,;,a far t yg~ 

n ,-hyc:·;.m:\d un il PJ' i l' l'l;n:lt~ . 

·1 1·n :11· "JJ C(Illl'Ll' lll L' llL l\L'\\·s 13ulldin" Jli111n ru l J't·um~lilllning om 

t ·,;_\:,; nt: 11 ·inpoliLik framlt il.li l'~ niilil ilmli::;ltl'll' n a Y alL p [t IJa,;cn ''" \\'asltinc>-
1 t)Jl Lraktall'n u pprätll1 i\l I<L r n ~l)TJ;:< l i Il sj ö,.;s ,;om ~i r likYclrrl i g m C' d SLot·
l>L' iLlani cn'. rwlt alL i föt·lwiiDn•l r till Japan un•l ul'il [tll a en maLcrir•l , <'Il 
iik lil· \Jl' I'~Oilill. r CSCJ'\' I' l' lll. 111. ,;(>III fiilja [ll'O[ll>l'Lh> llt'll J::). 

1 l <'L iL t· diirföt· niitiY Lind igL all ~ •ftlla rus tati c al la ti c s lagl'art.;·.c;, ~~~m 
,-agd<t t1·ul;l a l Jn cdgiycr, 'ida t'(' alL IJ)·gga fl~ gclcpafart)·g i ,-rt s Lur Lri 
~L r ~Ll' k ll in;,: l rakaten 1 i Ila le t·. ,;an t l a l-l l H'L t·~dTan cl e h:r)·,;sar·t• Ilaila lll'Opot·
. lion• •n ~1 ~- ~, :1 i förlw llantl •· till t·;nf!:lanrl "elt .! av art. ]J d la. st• na,·e kt'~lY c r 
r n ulllCt ir' IIJar ·ll )'l l)'gf!:natl :11· ~t kr)·s,;cll't' }l a J0.000 lo n ~. !Jet lll<ISl " Yicl<ll't · 
lllltkl'ilalla,.; l'n J;r-aflig 11 - llfchfloLl:t , l!UIIItlsakligcn lwslitr ntl r Hl' fart)·~ 
nrcil ~Iot· akLiot1tsradit'. F. n. Jllltlt·J·~Ii .~·r·t· l ' "'A :,; 11-l! ft l,floLta,; lttnn :l~C d f'l. 

llH 'tig·il'lhL ma:\.imilnnnagc" l . 
l3clriltTantl c _ja ga r e llii t' ~ - ~ .\ ;·,nntL i'oyr•t'l'il<t, men •lt-nna l;tJllltrtn aLl 

fiit•] ,11 ·as g•·,nlllll ulrangr•t·ing "'. nrlli<l 'in g 2;:J il\' dutta farL ygs iJ• ' ~Uind: d t•s,.;

l lln ln fal la,; l it-l floLLilj lr•r l tll't'. 
VCH· sJgda fH'OgTanJ ~ l'Crtli:-i(' t' ~lnd c Pl'l'Ul'Llt·as t 1ll n1tJL;-;Yat·andt ' l)l.;nin;,!· 

a1· l 'I'J'snnalrn ti ll ontn tlllC:'il'n:l propol'lioncr :J : ~' : :1. Bl'lr:ur antl c Eng
land ilr nun H: r~lt·c n ,.;1· i.\r alL Pxal;l angi1·a t• <L !;' l'UBLI al' dr % l'ii l'ti r•l n ing rtil l 
c· n mangfa!il tjän:;lgörin t'.'ltl td ,,;t•l' i l tlnrl ot·lt omlJrH·r l. i kulrmi• 'J 'll :t orl 1 ti l l 
fi)·gyii " cn<k l, rt•,;crYinst.i l uli•ltll'L' nt. 111. 111 rn g1·ort lagd lnJ·dr llrilliskil 
fl oLlnn s J• Crsunal kunna U(J!'~k:\ llas {iii omkri ng J20.000 man .. !apan fiir
l'oe!·ar I'C11· marinens riiknin g Öl't ' l.' 11111krinp· 1:3 ,000 ma.u. Fijr aL L sitlnnd a i 
f('t ; !J ftJ I·andl' tiJJ Japan llllti eL'/JftiJ:L Jll' (\jtt<l'li unl' ll J : ;{ i fr ·;(ga Olll JI CI'S(J nal. 
,-];u li e l ' ~;\ IJt' ltill'a iika sin Ull ontkr·in g 1~:2 ,000 man; r·. n. uppg;u· denna 
Lill endast t;G,OOO man. FOruL11111 sagda personal ii.r lid ni."JI· iin l li.~t all 
n 1·gan is('t'il 1· n tillr·ftl'klic:·,L stn1· ,,..J, duglig· ,. ,.,,. ,.\'. 
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llel iLt· aLl lwiara. aH idt':tlis·kma i t ·,;_-\ IJa1·a hcliragil ,;ig i sin 1'lir
llO]J[111in g att \\'asl!ing tnnkonfr• t·rn ~rn skall förhintlr·a Yill arr ,Jmpp 1·uslninc; 
till !'<jöss; .l <qHm Lnrrlr ick>" 1')'.!.\'!j'<t liiiiJal;a Hit· ·stor:< l;ostnadcr .i ändama l 
i1Lt ll åll<l si n floHa set slark ~om lr-aktatcn nag·onsin tilliHce, ocl t frfr nsf'll; 

IJ cs LLLmm clscrn R 0 111 !'<lagf ;ll'L~yg rn cdgiws jn r iilt stor frihel ]lCLriiffantlt' 
Iivriga Iart~·g:s typc r. nct höt' Y~il IJfllla.s i minne Rlt rl c l \'Ct'klig:r ,;k~ill't 
för lJcgTilnsningcn aY tlr-·t r·n.skildn sl:tgsk cpp slonnagr-L ~it· all siil; 11 i rlinwn 
sio.ncrna pft ~ I11 ssama i .l' allR ina -Jznnnlcn. 

DCL USA " 1·1lj ä l l' l rl cn lJ ~i L'flY hcro r nrlL• s tralcghlm n J:tc;rnlr c !t' n. \'<l t' t· 
~i g St' nom t'ö rs torand1' <W sagrl a ,;lussar cllrt· cYcn tu cJU genom hygganrk 

av en n y, sWrre kanal. tordr• d l' n genom \l'ashingLonteak l alrn J•rLiagri<L 
rustninf!·~llrf!T cinsninp·rn i1·kr Yi rl :ll'>" komma att föl.ias. 

Danmark. 

l-' öl'ULuln :H·IJ etcna iL l;l')·s~aJ· c n N i c l s J u c l, Yilka he r·tLknas lJliYa 
a1·sl.nlallc ,i april 1923 , forLgi't på Köp enllalllns öl'logsYal'l' JJygganllc t \tY 
l ,·en n r u -lliHa t· samt ilnt!J'i ng>;Rrlwlrn :1 kl'~' ssa t· e n G e i. s c 1' . 

(Tit r NaYy, ja n. 102:1) . 

England. 

.\ l'<li.'I'CL i JJ Cn\Uil[lOL'L ltul' i(iil r n Slt•Lickls Ull l'll lllinki' )SS<li'C, Yitrlill 
ri·Lningarna 11ppgj od s <W Sir l·~. '1' . cl'Eynrourt. Den :il' ay Jtclt ny tn. 
skall fel ett cl cpl. av 7,000 1. , l ängd J'l2 m .. llrr (]d J7

00 
lll. FOe lJYgganflu år'" 

inn CI'tli'Hnr]C tu· lJ rYitl.i atl r :17/.~m~ l. 

Föt·sle anJiralildsluni<'n _.\lr . . \l!Wt·n lli\1' i dL den -! Ll r•t ·. tlalcraL 
,.;lo·iJ'LiigL Sl'nt' till paelamcnLti l cri amoLrn 'l!t' . ;\ . '.1'. Davi es ] ~inma L l'll rlr'l 
ltpply sningm· r öeancl c lJt'itLi sk Q fioLLans nylJyggnRLl ct' under J022. 

seelan tl en 1 april 1922 ·h aYa föJjanclc fartyg f ärdigbyggts: 3 hitta 
h yssare (Cape Town, ·D cspat.ch , Diomccl e), 2 fagare •ocll 3 m oto rbiltar·. 

Följ ancl e tartyg ät'O uncl oe byggnad: -i lätta kryssare, 1 minkJ')·~sf\r '' '-
2 flottiljl eclarc, .J .iRgarc. 8 tlYb. oc h 1 m oLoriJ i\tar. 
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I en elen 1 dec . 1922 ikeafUriictamlc öYe renskommclse m e lla n Englantl 

och Frankr ike rörande fritagning från l o~sningsplikt a Y örlog-sfartyg i 

resp. länd ers h amn ar upp"taga:s so m engelsk•a k rigsha mnar: S l1 ec rnct5><. 

Chatlwm, P ortsmoutll, n.os~·tll, Milford I-I ruven, Ply m o utll, P ort la nd, Bc r

mu clas, Gihra ltar, :lla·l~a, Bombay, n ong-Ko ng och Sim on 's Bay. 

(Le T emp s, 9 d ec. 1922.) 

\"id Yap en s,tilles ~J.nd ets ingående had e E ng lancl 73 uvb. unde r bygg

nad. Av (lessa in Il ibcracles 33 -sederme ra. Förenta S ta t erna och Japan 

!Jade Yicl sa mma ticlpunJd e tt s tort antal uYb. under byggnacl ocll plan e rad('. 

m en följd e icke Enguancls exe mpe l .att r educera dessas a ntal. F ö lj elen h a r 

lllivit , ·at t m edan s i s· tn ~imnda sj ömak•ter öka t s itt u viJ.-IJ cs tån(J, h a r En g

land s sm imingom min sl~a ls. lJndor de sen as te f)Ta åren hava i U. S .. \ . 

fiircl igb~ygg t s oclt sat ts pii .s tap c1n 33 u ·vb. Japan h a r unel er samma t id 

lJyggt 35 oc!t hcvilja~ ~ tle,r li ga re 21 , m edan i En gla nd enelast en uvll . 

bevilj ats ocl t pålJörjwls . Sedan resp . n,\lJ yggnalLsprogram genomför ts s-t1i1' 

l'J nglancl YäsentH gt cftct· si na medtävlare, i de t a,tt enelast r n engelsl;: uv ll. 

l)ygg·ts seelan N farcnlt e tcrn a un(].e e kriget k unnat tillgodogöras, m ccl an 

11. S. A. l< ommce a tt få 3:3 och Japan 59 av m odernaste slag. 

I numc r·i,skt a'vsecn.:lc s tår USA :s m ·IJ.-flotta högst, i el eL a tt sam

man lagt 121 ny.a uvb. ä ro ifät·c1iga och und er byggn ad, frånräknat cle 2~ 

fö råldrade, .so m nyligen u trangerats, oc l1 56 av el e nya hava aktionsra:<Ji.c r· 

m cdg,ivancle op erati·onct' på S•tor a ·avstånd från baserna. Av Englands (\'i 

uvb. ·t illllöra b lott omkr ing 10 de n senare l< a:tegor icn . 1\\' J apans uvh. 

llaYa m ellan GO oc h 70 en aktio nsra<lic av 5,000 upp till 12,000 naut. mil . 

Då d e t torlie vara föga ubs ikt a tt genom interna ti on ella övcr·enlskom 

mel ser utesluta uvb. so m kt' igsbet·edsk ap, m åste England vidtaga kraftiga 

~tbgLi rclet· f ör a lt inom l<n r t tillgo cln ~c kra\'Ct på ett erfo rderl ig t anta-l (!~·

l ika farlyf!·. 
(N. ~r. H., 8 n oY. Hl2.2 ) 

:IIodemi.scri ngsarbt'Lcn a '' n. o y a 1-S o Y c r c i g n 'wsl ulades untler 

dec. 1022 oc lt fal'tyge t h ar ingått i l"irs t DaLtie Squa,r it•o n i s tälle t för sill. 

systerfartyg H o y a l- O a k , som i Por.tsm ou Lit skall .unclergft motsvarand 1· 

m oclE' I'ni ser'in g. var till en summ a l1:\' 197.70:i ~ är av,sccld . 
(Le Yaclrt, 16 der. :1922. ) 

l'ly!Jviiscndc. :lfarh1cns flygviisencle ii t' för.cle!Rt på trenn e st;rtionc r. 

l vii för Engla nd ocl1 en för i\Jccle lllav·e t. n en s·törsta flygs.t.at i·on en i hem

lande t ät· be lägen vid Lee-o n-So lent, Yat·es t fly·gsk ola ä r a nordnad . T·il l 

s ta tionen ltörR 6 Fairey-Clygbå tar, tvenne eskadrar il v a rd et·a, 12 flygb å't~l' 

~amt en g t' LIPP på 3 lorpeclflygplan. Den andra flygs ta t:ionrn ~\ t' h eläg.-·n 

Yicl North-Qu rcnsfel'I'Y: ·rlär lfi'nn as :18 f l)·gh å tat·. 

) 
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F lygslal-iu ncn f ii t· ~J ctlcll l an t :t r h e lägen på i\Ialta; d iir f•inna.s 20 

f ly:gbåtar. 

In om en nära framtiLl komm er fi r n hrittiska fl o·tla n att r iikna störs ta 

antalet m odcrfat'tyg för flygb å ta!'. F. n. lh· A r g'l.l s d et e,ncla fartyg a v 

sagcla s lag so m är ru s-ta t i h emlanels farva~ten; till Mcclell1ave t il r p e g a

s u s, f ör sl't t m ed f~Ta flygbåtar, f ö !'lagt. Fra mdeles sk ola el ess u tom ru sta~ 

trenn e nyR fa d yg :w samma i~· p : E n g l c, II e r m c s och F u r i o u,.;. 

(L e Yacl1L, 7 j a n. :1023) . 

I'J ngcbka amintl itc tc l,.: ft tg~ir<lcr Hl1llCI' 1922 J;c trlUfamle utl'ange rin g· 

av fa rtyg m. m. j ämte Teclukti on :w fl ottans p er sonal angives i "Morndng 

Post" J·raYa omf·attat s lrykancl ct av 12 ·s lagskepp ocll hållancle av enelast 

15 d y lika fullt ruslade (som j:imförelsc a ngiws ntl i ma!'s 1911 y.oro 3S 

s lag,sk epp t'liStaclc ), m i·nskancl c n v j agarflo lti lj erna,s s t11rlek i Atlanter

fl ottan , 'l.llrangc ring nv 27 uml crvattcnsbåtar, sam t r ccl.uktiQn nv Hotta ns 

per so nal m ecl över 20,000 offi cet'GI'C, uncl e i'Officerarc och m an s,k a p. 

'ri-clningen a nser att r eduktion en ay silväl farty gsb es länd som person al 

gått Iför långt och f ör hastigt, Yarigenom England riskerar att n edflyttas 

till anclra r ummet so m sjömakt, -rllil'cst \Vaslrington- t!'aktat cn icke ratifi 

ceras aY öHiga makl r t· orll :si\.luncl a ick" blir genomförd l praktik en. 

::;Ja•g,kt-yssar t'n H. c n o '" n sk all i l ik ilct m ed s iH sys le l'fal't,y•g n r

p l l l s e ,förses m ecl lJc lyclligt tjocl<~r c .:';i rJ.opa nsar. 

(Th e 1:\ay~-, j an. Hl2S. ) 

Unclcr <Je ,s ista daga rna H\' 1!1:!2 påbö t·j adcs JJyggandct aY clc tvenn e 

nyLigen k onlraktenucle s:lagsk epp r n , cl et r na lw.s Armstrong, \Vhitwortl1, 

och clc t an(lra h os Camm el, Lai rd. So m en följd av tonn agebegräns ningen 

bill 35,000 tons .lim· fat· t~·gcn s 'fart fft tt efle i':SiittatS föt' b es lyckni.ng och b e

pansring. Fal'ten b crllkna,s bliY::t omkring 23 ·knop. Fartygens Hingel blit' 

201m., breclcl 32 m ., Yi lk e t sen a t·c mått förefaller stort, m en förklarrus n1 

hulgcanorclningarna, so m i nbyggas i farty g·c t för a l t icke v c1·ka. n echsill 

t a ncl·c på fart en . 

Det b eräkmLLle. JH'is e. t pr farLJ·g ä r G milli oner pund , fördelat sålunda : 

30 % för b epansringen, 20 % föt· s Fi l m skrove t, 8 % för m askin eri e t, 

30 % ,för arti:l!C t'ie t;; unel erlag och 12 % för art illeripjäserna. 

1-!uvudclclen a1· (] c rustad e en gelska sjöstriclskra rterna, llt'O f. n. sanl

lade i :IIecl clh ave t; en stot· cl el i Bosporcn , i l\farm orasjön och v id Da!'cl,L

ncll crna . l\Icdelhavsesikaclern 'hm· förs t ~irkl s m ed Atlanter-flottans 1 :rt 

eska:d er, omfabtanclc : för· s ta. s lagskcppsclivi.s ionen (B a t' h a m , Malaya, Va

li a n t •Och \Vat·spite ), anclr·a s lagskcpp sdivd:s ion en (H. c v e n g c, Ramilll e~, 

H.esolutlion o0lt Hoy a l-Oak ) samt anclra lätta kl'yssar ccl ivi s ion cn (C u r a c a o, 

Calcdon , Carys ro rt , Ca·stOI', Cor.flclia ·OCh c,lmh rian ) . Dessu tom 1lava dc 
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lrl'nnc fö1·~ta ja:-;arfJuLLiJjct·rM deLadterals till :\.l edc llhtvel. lN tn•nn< ' 
första av ·dessa omfalta. Yar>tl~m 8 jagare jc1mte nottilj-letlm·r·, den trr(lj <· 
ltat· därjämte 1s·ig tillclc.Ja.d fl)·gdrpåfart)·gcn A t' k-H. o y a l ·Oclt A r g 11 ~
slutligen !tar Vill samma lwv även samlab andra u-b i:lhflottilj cn. oml'al 
l ttnde moli ct·fart~·.gen L u c i a (G,003 tons ) ocl t A t! a m a n L 19:1:> lons ) jilntl• · 
tl -bi:llctma L- 11'. 1' .-2 1. 1'.-'22. L-2~>. L-'i'2. 1.-;)G oc lt L -7 1. 

_l,r Ye~c!IL 2ll jan. l ~i~:!. ) 

l J en ful'sla "l u l'L-[IJrp cdi HLLt •n" ll tll' llYli gl'll fil1·dicr~l ii Il b iii' IL ii\'t ' l'
lilllll1i1l::i till Ai1· ,\\inisLct·:·. Föt·sök j> Jgu nu ililrmcd. 

DcLLct n ya l uHntpcn ill\1' ett stort lJiltl'<H'Illigt skl'ol·. lillrckkligt l l i<tl 
~tan, l sln-afLigl ill·cn i gt·o,· :;jö. I skroYel llro anh1·i ngad,• utsl;jutn •ing~ 
<tppar rrtct· fur torp eder , Yarjämle bilten cit' lJeslyckad med ett anln l hll 
,;p·ruLot· oclt en mi•ncll'e ka non. QyanJ,[t sl,rowl clt'o Yingarna <tniJragt;~, 
Dri vkraften utgör·cs av tYcnn<' 'o50 ,Jlkt'. Napicr ' 'Li on' '-m oLo 1·cr, ni CLl Yillc1 
IJålen .säge.s ]dlllllfl J'ramrlrii'<Js i lnftrn med t' n fal'[ :w Ö\·r1: t\'ft r ng. mil 
i minuten. 

~ :\ f nl·ning l'ust. ~2 jan. 1 0~3. ) 

D e tvenne n~·J · igf' n pi'tllörjru\c "lagsk r ['l!l't1 ,;kola llära ll<tll1n L'n X r: l s o 11 
"cl1 H n t1 n c y. 

(f,r ' l'f'mps, 25 jan. 1 92~. ) 

Estland. 
:--:om m fu ljLl av ,;ctml'eJ·kan mcll:m IJrillis l;a uel1 cstl tindska sjös~ri tb

kmfter uneler l\l'.iget Lravn ett an tal es tl cinLbkll sjöoffoiccrar r mottag.it.s i 
l'orbsm outll, rtär rlP :'!kol a genom gå utbildning•skursct· i arl.iller i- och lnr
pnd;;kjnlning. n cn ·<'~llli n rl,;l;n ami l'<1lcn Pilka 11 a1' rl ckol'crats mer! K. C. 1\ L (; 

(l\. :\f. n. 17 j an. 192:3) 

Frankrike. 
Den fran;;ka "DiYisiun naYalc l1 12 la Balliqu c' ' clt' upplöst och in

dra.gcn fl•. o. m. el en 1 jan. 1923. A lltsedan vapcnsti ll es tiinrl ct llae Frankeik•' 
hållit krig.sfarL)·g i Östersjön , till en början stöJ't'C l'al'Lyg s~. C o n ck 
på sen are ticl blott clc tv·ennc avi.so.~ M a r n e och A n c r c. vi lka period isk l 
besökt danska. nor,ka , swnska och ldlauiska lHmmm·. 

( L e 'l'cmps. ) 
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T en ön•l·cnskunmwlst• m c l•lan Engl·:wd l)l' it l''rcmo,t·il' c riil'ttntlc luL,;
ning av iil'logsl'artyg i kei gsl l<itl11lar, U]Jpgivas som fransl'a kt•igsh tunnat· 
följand <l : Ultt'l'iJOl l t'f:!·, Hre,;t, Lnri cnt, .11nrltrf(ll'l, 'fn11lon. l~iz c rlt '. ]) a kar· 
ocJ1 ~aitron. 

J Fl'<tnkrik c ~ m;H·iuiJudgeL fur J!J~:! U)!]'Lages GO mill. f1·anc~ fur ma
rinGno l 11flvä;·cnd••. en smnn1a •,;om mr·cl ~3 mill. öl· cr·s l ig<'l' föt•cgacntl" uJ',;_ 
_\ v rlessa 110 mi ll. twses .l:i för r•J'Sclllandr aY föei'tlclt·;ld fl)'t;·mB IPt'icl. 

Pl ;l ncn I'Ur marin en ~ flyg,·ilscnck FtYSC'I' rtahlr ranrlt• ;w G s. k. t'l)' f!'
ecnlra : CltcriJuurg l'iir· Kanalkusll'n, B1·c;;l nclt Hocl11'fn1·L F>t' Atlanter
kLlslcn, "L. H <1fael fi'11· fntn:;ka .\f rrlrllHW"ku;.;l.t·n llt'll Hizr·t·[r• ucl 1 l :;babL\TlL'il 
fiir ~ \frikanska kuslt'l'na. 

llen 19 eter·. ln11 ' sjösa lls 111in-uY\l. l' nu 1-C \1 u i l r':· fnw l ; lmnli crs 
NOI' In and. l Jr o l tar· f'tt d e.plac<'lll cnt "" !100 Lons i yllc\gt• •<l'il 1 , ~00 Lons 
i nedsänkt lägt'. Läge 70 m .. lH'CtiLl 1., m .. tl.iupgäend•• '•, , m. Maskin.;.;lyrJ;a 
(SulzCt'lllOLnrN) .1 ,800 l1kr. 13riirH; Ie: fötTi\tl: tl'l lons, aklilllhi'Hrii•· 2,?'00 naul. 
mi l i ytläge, i-10 nau l. mi l i u.-Y.-Iäg". Fart l::l,., k nop. 

l ' tom rn·infii l' l'i'lrl arnwr as <len n1 crl l st.. 10 1' 111. k>1111111 11C.I1 :J [lll 'l >rd-
tniJcr. 

l f~r, Yill'·llt .. Il~ drt·. l!'l'U. ) 

\fntleeniscrin gsariJ cLcna ii slag~ l\ t: }'<)J<-'1. L u t' l' a i 11 <' ilt·o '" ·slulatll' i 
rl cc. JG22 och J' a l'l; ~ ·-gd lim· förc·Lag i t peuvlut·c t· . 11 c Yik t igaslc !'iir ~ln rl 
ri ngarn<l ombord iit·o ·install cr andrt a1· h l andarl eldn ing ' ki!l ocl1 Jnazul \ 
ocl1 möjligil et till ltögr c cl cYaLion a1· svilra k an onrrne1 Ji'<t' sk,j11Ln ing pil. 
avsL;lntl öYrrstigctnd r 20.000 m. C<' nlrnl sildrn lla.Ya lll~>llll'rah. 

l l,r Yai'lll . Iii ll rt ·. 1 02~. ) 

ilen rJ·kLIJara i,J·ska slag•kl')ss<U'l'll C o c iJ <.' n l•igg<'t' all lj:in1Llll enlcn
Lt:ns föl'fogancl e Y id Ism id. D et hit' !Ja\'lt fi.it· cslagi [!'. att fut·L,·gf't :;]\Ull•· 
i ivcrhlmnas l i Il FrnnkL'ikr Slilll rrsällnin!) J ii t· dr t s .i unkna slagskeppet 
l,., r a n{' r. 

T ll< ' :\ .. <i< ' t'. 1922. ) 

~\IL·dt'lllaY~ e skaLiL'I' B l1a1· sl:lrkb di\rig~n"11t alt s l ; tg~l' i '!JP~'L C u u r IJ e l 
U ·1,000 Lon s) ur sall det ·sju nkn a F r a n t.: r . Som skj utskolcfart:)g \WI' 
r :ourb et ersalls m ocl kr)'Ssaren :\1 a r s c i 11 :t i s c (:10,000 Lons ) . 'J'icl igt pa 
Yiircn 1923 aY.scs i\Jocl elhaYscsJ,adcrn alt uppbringas Lil l full sl)Tka mecl 
sex slagskepp, varigenom cl ess ar Lil er i•stiska sty rka Jw mmer rrU ni'lgot u\'er
sLi.ga ll cn itali cnsl(_G flottans, ehuru denna kommer al t förhliYa tlrn f 1·anskcL 
Yilscntli gL övcr.Jligsen i l orp eflfartyc;·. 

(X ' l. H , t-: no\·. 1922. ) 
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n en Jörcs tilende r CO l\ganisation en av J'ranska sjöofTice t'skåren kom 
m er att med{öra en r ccluk~ion av n u me rären med 75'' officerare av om"' 
g rader. Ncrlanståemle t al) Cll anger föräncll'ingcn i oli l'a graclee. 

l~ rad. 

Y·icc amirah.: t· 
J\: on Ler a m i ea lcr 
Komm enclöt·et · . 
Komm en:lö t·ka p lf' n <'t' 
Kaptener .. . 
Löjtnanter 

l ' nd erl ö .i l nrrn ler 

.. .... ...... .. . 
....... .. ..... 
.. ... ... .... .. 

Tillsamman~ 

Heglem en ter ad 

numeräe . 

23 

G'' 
206 
~HR 

G31 

1,580 
925 

:J,Ti7 

Num erär Föreslag<'n 

1!1 14. num erär. 

2 1 18 

58 ft9 
20:~ 156 

121 308 
225 ~:1G 

1,37\l :1,232 
1,02!1 805 

3,231 3,023 

(T!J r i\., d ec. 1922. ) 

Capilain ~ d c ncissea1 1 l ouy, L el. cil c f [t det i Quib e l'oniJuklen sjunkna 
~lagskr.pp ct oF l' a n c c, 11a1· av krigsrätten li en 19 d eeemb el' frikänts fri\ n 
allt ansntr för fart~vgc ts g r unds•tötning och rlärpil följande förlor:mdt' . 
lians lcclning aY oc'll uppl r~ldaml e Yi cl fGt' Lygc t.s övergiva nde blcvo Yili 
krigsriltl l' n~ avslula nll e loYnrdaclc. 

(Le T emps .) 

Jl <·n Ii j ctnwu·,i IJ(irjad rs i Tuulon !Jl'Ovturcr med d e f~Ta nya lll"ll. 
\ I a >ut· >icc-Callot, O'Byrnc, I-I e nri-Fourni c r och ,Dupetil · 
'Ph o u a r· s. n e försla ·pt'OY <' n .utföllo myc.l;ct, tillfredss Lällamlc, liven cljup

lrycks pl'oO YCn. 
Dessa fyra uYIJ. lJ CYiljaclcs r edan fur· c J"·igel, mrn sjusattes föt·~l 

uneler åren 1919 oclt 1020. 
\f .a ut·icc-Callol tl l' ·C n m inutltlggn in gs-uvb. av samma t yp S·Oill 

p a u 1-C Il a i .] e ~· , Yil~; cn nyJ.igen sjösaLtes i Le Havre; d eplacement 9011 
lons. De lr·O öYrign. ·li an c ll clcpl a cem cnt ,pft enelast t,oo lo ns; fart i ~' t l äg • • 

1 '• knop. 
(Le T emps, J3 jan. Hl23. ) 

Högs ta .\lari nrådct uLgörcs under i'tr 1923 av ~uljand c 1'\aggmän: 
\ ' iccamiral Gmsset, che f för marinstab en, vicepres iden t, samt Yit:t•

:tmira lt' rn a d c Bon, Char li rr , i\IcrYe ill eux clu Vigname ocl1 Rat}e, 

(Le 'rem ps, :19 jan . 1923. ) 

Bcs lutc L att tillsvidare t ippgiva b~yggancl c t av slagskepp ko mm er all. 
!taYa som natmlig rföljd ett gradYis förs tä rkand e av u~b å tsvapnct, som 
g·enont fiit· slilning uml cr J; l'i gs~tr cn nccl giH t b etydli g t ·i c ffektiYitc t. Man 

) 
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];an ej r:ll<n a m rd l1ögr <' liYs längcl för u -bå ta t· än iiu å r , atminston o Yil il 

l icträffar u-1Jå ta1· p ft untlcr 600 ton s tl eplacem cn t. I m a ritim a kre tsar anse·~ 
att aY d c [i0 u-båtar, •s·om •:innu s tå på aldi\'a listan ilro omkeing I1LHftcn 
nclug li.ga för hlng ee k l'ig-,sföl' ilåll anclcn. Scdan kriget lwYa u-llåts-konstruk
töeerna framför allt lag t an på att göra biltama motslå!lllskeaftiga båcl c 
Yad b eträffa r skroY och maski ner. I cle ll[L avsee nd e fa nn s myrket att Ura 
[LV d c uUämnacl e ts s1m fa rtyg- ~n , ~lv c n om manga av clcssas konsl!·uk
t ionscle talj cr i övrigt YOI'O uncl cr!Ligsn a d c franska n -ba la rn as . 

För n:ll'Yat'ancl e ~lr o ru~ lad c u-biitae till c lt samm a nl ag t dcplacem unl 
a \· 30,000 tons; a Y ·Ll r~sn. iJl' l' iiknas h lott JO,OOO lons Ya ra p iir~lkn e !itga för 
läng r e op Cr[L ti oner . U nd er l1yg;gnact ilro u -lJ ftlal' å tilbammans JJ ,OOO ton~. 
ytterLigare J2,000 lon s :im h cviljacl c, oclt •s lutligen plan eras b~'g,gandC'L 

tlä r utövcr a v 3[;,000 ton s, sil a lt inom clo niirm ast c JO åre n sku ll e lf rankrike 
äga e tt fullt mod ernt u -bil l·~-vap en på G;J,OOO lorB sti\rrc ocll 25,000 tons 
Jni ncll·c farl)·g - a lltsil sRm rn nnlagt 90,000 tons. 

Gj•ot·.cla a nslrängn ingat· alt fulllind ft ift•ilganmlnd f' farln;s l J'P !t[l.Ya 
lett till goda t•c•.s ulta t. :-;a luml Q l! avQ lH'ovcn m ccl u-hä la rn a av .J ocssel
och F·ullon- typ (1 ,100 lon~ ) \ ' isa t sig mycke t till.frcclssl.illl ancle såvill i fr il.ga 
(1111 rent leddiska egenskap er som bebo e li g t och ckon o111i sk drift. Cr cusol
Carrcls m ot·o rcr pil l,c,oo kr. hava Yi sa t sig vm'a synn e rligen gorla , .j syn
n el'lte t i jämföre lse 111 <'1 1 il e mcsr l ~m o l o rc r , •som li l l\· c t'k.a ts i Fra n~a· i J;~ · 

.r;·,r e och und er krige t. 

F u l Lo n-håla m a göra i"1VCt' 1G <Jm op i ytJi.lgt; oel1 liitY<l en aktio rh · 
ntdic av 1·1,000 nan t. m il. Jlc ~i r o bcstyclw d c med itlta ;,r; cm. Lo!'pecltuiJ• '!" 
oclt Lv cnn c 73 mm. kanon er. C a Il o t och C 11 a i l! c y, so m n y li gen Hi.l' 
d igs tällts, :.iro på \l32- .l ;300 tons, ltaYa en Ina~kinst~Tka pil 3,000 hkr., ~ir" 

ff>I'S0CUQ m r tl fFa släYloqwcltube r oc il kunna omb ordtaga 30 min or. 

Erfarenil e ten i l•'ronkrikc ilar Yi sa l a lt för crh å l\an clc al" unskacl•' 
cgenska·pcr i tak tiskt och na u tiskt avs eend e kräves för u-J) å tflr ett mini 
m itonnage pfL :1,200 tons. nclt mänga Qnsc d e·t Yat'a oldokt alt fortsä tta 
llyg;ga ncle t aY fle ra av cl c i Guistlwu's program upptag na GOO-ton s-b ~ttama. 

Förm od\rige n komm er ' len fran~ka s tancl a l'dtyp cn föl' u-b åta r a lt !Jliya e ll 
f artyg jJå .l ,200-J. :JOO tons d eplacem ent m ed 3,000 ·Il kr. , 1G tkn op , 8 s t. 5:; 
em. t orpedlulJ c t', 12 torp ccle t', 7,000 n a u l. mil s aUionsracli c or il furråd föt· 
:lO LLaga rs kt·y ssn ing, Of\ klcl ·t p<"L fiirs(ik lära llygga~ tv r nn c pil 2,700 Lons 
cleplacc m cnt. 

D ~t f1·anska fiollan f. 11. icke k a n lllnka sig alt u.ppräLthftlla !Jcn·a
Yäld c t p ft ,11avens J·ta, s pe l,ul eras myc>k c t på Y•inn an{lC av trygga f(jl'])in 
delscr i luften .ocll unel er Y·al len. Föl' und c r.JJållancle av kommunikat ioO
n e m a m ccl Algeri et, Scncg a l, Kongo och :\1aclagascar !JaYa föl' cs lag its tvcnn r> 
t yp er, las t- och trupptranspol'tfart}g, u-b å tar pä resp. 3,[i00 och G,OOO tons. 
'.!'i ii dylikQ fartyg ilaYil ritningar upp gjo rts aY in,gcnjöt' Simonnot m. fl . 
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.l<t"):ll't·n 1,; n,;,. i g n<' C a IJ o l d c iit· ~l uLligen fiit·dig Iiit' :;itw proY
llll'Cl'. D en bcsliiliLies r ed an 191:'1 hos Normand ·ocl1 skulle ur~prungligen 
ilava !.lOG tons clqilaccm ent mccl en tnaskinstyrJ;a aY 22,000 hkr. J~mc ll e l'lid 

ltat• d en under sin JJyggnacl ändrab i t'lem rrvscencl cn pil grunrl av ct·Iat'Cll 
IJcLee under kri get. Den lJerii:kna,; komma upp i öYct' :)', knops f arl. (D c:;" 
~ysLc r· fal·tJ'g , B u u c l i<' t', som J; an betraklas som stamlat·d-t~·p för d• · 
senas t.; Normnnd-jagarnH, lHU' uppn i\Lt en fart aY :'!G knop ) . GalJultlc: lut•· 
,-ålunrla Yat' iL under byggnacl ll cl:t Lio Hr o('l• kan alltså irke anses Yi1t':t 
nCtgot full t modernt Lu·tyg. DPn :i r [),,styck::ul mcll B si'. JO cul. kanonr·1·. 
11ppstilllda i :J'arlygcts m edcl linj t·, sam l l'Fa l orpeclLuiJer. Trols :-tl la fur
IJLlLLt•ingar. solll undan föt' unil an s.iorl:i il j aga r en, ijYc·l'l r clll'as den dock 
av s:.l.ll1tlig:c ,i L,j:inst Yat·anLie lJt ' iLLh;ka jagat'C oc! t ~l\'cD :1 Y Lic ilalicnsl;;l 
jagart', som hxggls <'fll-r ]<rigel , Ul'l t :tY \'ilka <le min~l.<c ' \Icrliri-ld::ts~r· n 
:lrn JJrs tyck::tLir• m ed f~Ta 10 c 111 . l<anonrr ocli g i'll'fl 3'• knop. 

1\ v fl c pft!Jiir.iaLl c fl oltil j l cd;u'n ;c nv ' ']'igrc' '-klft,ssrn (2,'\00 Lclll.', Stl.OOII 
1•],,·., :JG knop, '• ~1:. J:J cm. J<aniln''l ' ) lllrd (' den fursta ·llliYa fcinlig unli l'l' 
loppet ay 19:!'1. J'J e f~ra jagare aY "Tigrc" -klassen oclt dr· tuh· av ''Omgc" 
k lasscn, Yilk~ts IJyg·ganrl t' iiwrlftlils Jill rlrn JWiY::tta i ndu~tei r n, h<t,·a föt·~t 
nyli~r n p:1 11öJ'j<1b. 

CY :'11 . n., .17 jrm. 1!12'3 .) 

Japan. 

l enli•giJ<'<'L lllic' Jl \ \' a.~·ltingtunLt· ak Lalc n~ lwst-;l tlll1l<'ht'l' tl!lJ'3i\' e ~ .ht]J<llt 
' ·kuLt anYäncla III' !Jäcla pttiJörjad t• ,,.;Jag·skcpp•·n å '11,000 tnns .;om mål Yi d 
,;kjnU'Cn'si:il; m etl artill eri, Juf<tlJonl]w•· och torpeder; cl c '' slagsk epp pit 
-'o'!,OOO l ons som skolat pi\llör·jas under J~J~2 IHtYa a,· Jw~tlillb. Yarjämlt • 
•·iLningarna Ull lvcnne andra, ;in ~ Löl'l· r ,;JHgsJ;epp. aYseddrr :1Lt <'J'SiHl;~ 

~f i l' a s a u1·lt F u j i , l ~>e1Y::t ct' ör sllil'ls. 

Av <le 8 plan erati c sl agkryssa·m a pi:l '•:l ,GOO Lons baq rJ,• 2. Y<ll'å JJ:'i::·
. c;nniloL Iortskricli t l ängst'. fUJ'änrlrals Ull rJygd cpåfarty,g, Yarigenom •l era" 
il ep lace m en t n edgår t i Il 26,000 tons. 'J',· ennr andt·a. A L a g o och 'l' ;-c k a"· 
påiJörjatl c 1!12 1. IJaYa nr rl,Skl'Otals, ncl• IJyggandct aY rlr ft l tors l å•' tHi r l lla J· 
in·lliiJcrals. 

Som i'ln;depäDarlyg äro under lJJ.t;•gnarl H o .o !1 u J• a CJ,GOO LOth ocl1 
s t1 o]{ n J a p Et 20,000 Lon". D eL umlel' t!J20 antagna ll'~· JJ yggnRclspr· o.g r·am

lliCL J'ör clc sju följantle fu'cn hat· Ll essntom m odifi erats J1 e~r~iffa ncl c anskaff
ning av lätta f ar tyg, oc!J pä grnnd av att cl c aJ'lJ etsstyrk or , som avsi'tgo s ·fö t· 
IJyggande av sl agfRrtyg blivit clisponilJla, lJeri:i:lmar man JmnnR genomf öra 
ny b ys-gnatl cn av planerade Hinla •far tyg pft bctyclligt kortare tid iin snm ft·ån 
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JJörjan ansdLs m uj li gl. li c untlct· ilyggnad ,.:-tt·anclc kt·~· ssama a 3,:-ilJO ton 
:;kola cflcrJölj as a\' '• kl':·ssare p:t 10.000 Lons, 31 knops fart oc.Jt 20 cm. 
kan onc1·. nr•s,;a rar l :·g uppgiYn s sJ; o la JJlh·a cl c starkaste i o; i L t slag m ed 
Jiit·Liomarn;l 1'1 '11 n .J u Lian• bo lrrge L l i llgodug'j o n i n. \ ' iLl a re ]J yggas : · tl.erligar•· 
·, J;ri·ss;uc :t 7.000 lons, Yilkc uppgiY::ts skola likna Li e ame t•ii<anska aY 
l l malw-klas~·· n. SRmlliga ll c;,;~::t J;n·~s[ll'C aYSI'S för pell'Oicumelrlning ocl1 
komma ai.L f:< en aUionsJ·atlJic J!ll omkring .12,000 nant. m i l. i\fctl dessa 
rai'Lyg:i Jiii'Jiig,;L:illantl c tiJIJJf!' fu· ,i :IJ•Dnsl; a J'J r,J;Jans kJ·,·ss:-t t· eJJ cs l fmrl till 2!1 
•' nit eter. 

;\ , .. iaga•·t· uppl.:töL' t' n)·JJ:·ggnath]J inncn 2'• ,;1. pn ,.a,·tl l'm J,:n G lun~ 
•wl1 :)Ii kn ups l':u·L. lJl'si.:·,·J;allu llll ' li .12 L'J II. l<anonct·. 

11 ntgl 'ilJUnl r'L föl' n:·ll:·ggnad :t\' tt\·IJ. ttpptagJ·t· 2'• nya f<u ·Jyg. Yi-lt':tY 
dl antal pil !100-J.OIIll lons nw d J(i,OUil n;tttl. mils al<l ionst'atli c orl t älcr
~Lodcn t•a I.GOfJ J"n~ 111 1'11 <' Il akl.ionsJ'<tdit' '". :20,000 naul. nlil. ~flct' deLl:1 
Jtl'".'?T<lJn,; ,c;·,·nonli'Ctranrl•· skull e .lnpan IIIJ\';1 sR mm anlagt JOO tt\'IJ. , Yaeav 
1·~ aY sWn·c l'.l'· 

J Je l Lit' anmiit·kn ing·s,·:ir l. alL .J av an kun :>lt'LIL' t'ar så \'cil sina n:·a fa l.'l )'i-! 
,;nn 1 sin:t I' J)·gJ tal;lt' nwd r n IJC•!!~L Jwlydanrl c aktiunsradil'. 

( L e Yarl1 l . JR no1·. 1 !1:2~. ) 

Jk '' il i) t' l,;i<a i n,;lruklul 'l'l' . '"!Il i .lii Jtan l1aft ti ll ltppgifl alL ort:;anisc t· a 
Ji <'l lllilt'ina ltlf'IY:bl'nJil'l. J~:na l'f l t' J' J'ullgjurL \är\' Ctlcn·ilnt till J•;nf!'larHI 
i tiL 'J' . J\12~. 

JJ>'l .i :IJIIl tbk:t ]Ji''lf!'l·runnw l f i'> t' fl: gYibendc L a \',;us alt Yar:t gc· numftil'L 
und, ·t· J!J'!:>. l'l"l uppf!'h·•·s att 1'1'111 fJ,·gcsl;:-trlrar sk o1ft sla lioncr:ts i Y oJ;n
" 'lti<;l. Iee 'i :-':t,;t•J)i). l\':i i OmtJJ'a ncl 1 s.itl i K asnmi ga\Ya .. hllll l•· dl's~;1 ror
malinnL't' ;;J;.,Jn ~ 1 10 fly,..,:m;l.skincr l'~lt·dig:;Lilla,; fi'tt' lll Crll'i'tr;i nde till. ".iöss a 
J'ly."·ti••pai'HI'l:·!-'·· Jd·y~,;nn' IICit sla""l"'l'l' · 

(T. ?\., dl'L' . l ~ln. ) 

l3ttd~•·it'n i'u•· 1~:2:1-n krilis''''"s :-t\ pressen som "militaristisk" , [lll 

f''I'Jilld a\· Il en slnt·a pt·r, po l'lion. nu·i an~lagrn till flottan oril :li' Jll (• n ing:l 
i <J, ~ n samm a. Totala ul.gifl,;IHHig•' Lt•n uppgat' lill J, :l~>O, OOO,OilO :·en. YaraY 
;·,,.L' t· 2110 n•illiunn <nocs flit· m·men ocl1 nml<ring 28G million er Jöt' floblan . 
:'\;itnnda l1i'tda poslet· tlpLpaga sålunda ij\TJ' a::; procenL av t olalo hcloppcl. 

1 .i;imJ'Drcb e nw d l'i'll'<'ö<H'Il tk a1·~ ]Jllll i:JeL föreler li kY~i l armens (' Il 
J'' ' l iuktinn pa '•l milJ. y cn, !Jcrncndc dr·Js pa indragn•ingar aY Lt'tlppcrna i 
T~ing-la11. , ., \t·ig<'n (llll ,. :a :20 mil l. lJ cspal·a,;. tlrb pil. all ansJ;aiTning :w n)· 
ll<'l<l:ldnad, mundcringn•· tu. m. tlppsl;julil,;. 

.\ l ari niHJdgc l l'ns t' l'dukti on i Jul'llå l landc ti ll flit·(•g;1cntl e ar. llelreknas 
~~~tn furvånande liten i h etrallande aY den ruslnings iJ egT iinsnin~:;·. som 
\\ 'ashi ngLon-lJ'ai<Lakn fiit· cskl'iH' J'. J·:n a\·scYilrtl cl c l :w dc JJ elnpp. som furttl. 
il\·sct ts fCII' Ji\·."··).!·ant l<' aY sla.gfnri Yg, aYs<·~ all i s t:ill rt d ispnn f' t';l,; flit· an-
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skalTnint; '"" l~lLla krsssarc urll mindre fartJ·Ö· I varje fall ilro för.sYars 
J,ördorna b e tydlig t lättare, clå i st. f. oföregående års 1,9 procent, d et kom-
111an'll c årets arme- oclt marinlmclgcte r upptaga blott 35 proc.cnt av total
l>ml.ge len. 

(N. i\L H., 17 jan. 1923.) 

l•;n följd av prl'tiOnalnumerärens min,;kandc pEt g t·unLl av utran geri n g· 
<tv faf'Lyg och neclläggaml c t av pågående och plan erade n J·IJyggnadcr aY 
s lagfarty•g il r, att el en s tamansW.llcla p·ersonalen procen LueiH ökas i lJet}
dandc gTad. Föt' n ågra år seda n ulg}onles flottans personal av 75 procent 
,;lam och 23 procent vämplil<L,iga. Personal ens mins·kning mecl omkring-
10,000 man ·kommee a lt företagas huvuclsald'igen bland cle Yilrnpliktiga, så 
att 80 it 83 procent av kva1·varandc personal utgöres av stamansli:liWa . 
!\vs'ikten ät' att inom några åt· alldeles frångå vämpliktstjänstgöring vicl 
flottan, var.s pe rso-nal clärcftcr utc.slutanclc ·skulle r ekryteras på frivillig
Iletens väg. Den nuva rande 6-åriga anställning.s ticl en ·skulle i sammanl1an~· 
därm ccl öl,as Lill 8-årir. Ingen svårighet lärer finnsa att på fl"ivillghctcn s 
Yäg fylla num erären mecl lämpligt folk . 

(N. i\l. R., 17 jan. 1923.) 

:\Iarinminislcm IHH' indragit den s . k. 3. eskadern, beslående av far
ty~·, a vscdcla alt utran,'-(P J'as. 

Ritningarna Lill dc n~a l"'~ssarn a ft 10,000 ton s Llt'O ännu ej d efi niti\t 
1'aststi:lllcla. Dc första förslagen •innclJuro en ])esty~;lming av 6 st. 209 mm . 
J'anoncr, '< s l. lufLYiil'll skanoncr; '• flygbi'ttat· skulle kunna mcclföras om
hord. seelermera ansftog man clcnna ar-tilleri lJesLyclmi ng otillfreclsställanclc. 
tro ligen komm a clc n:·a kryssama att fil 8 st. 203 mm. l'anon et', uppslälkl<< 
i f)Ta torn. Farlen lleräknHs till :l'• knop. 

( L i' 'J' emps, '?3 jan . . l92:l. ) 

Jugoslavien. 

l•'uLLan:; personal l1ur fixerats lill 3SG o fficerarr och 2,000 undct·oft"i 
,.,Jrarc oclt manskap i akliv tjänst mer! en resen a...- Hi'1 officerare O<'lt 
:,/0 lllltlet•offic crare och manskRp. Sjiikrigsskolan ilr förlagd Uill Gt·uz, 
nära Hagusa otll en untlcroJTc e rs~J,ola Lir etablerad i SclJ enico. Den föJ' 
nämsta örJog~basen iir Ca llaru. Jnlcl siirskilt marinministerium fi nn t· .~ 
11Lan sfn·Lil flottan ,;um arnt<1n Liro unrlcrsllllllla en gemensam försYar~

minislt't'. 
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Flollath mcLicri c l IJcslår a\·: 
G små min t ttlilg-gningsfart~·g (Snkol, Gulep, Orao, Jastrch , KolJaL:« oclt 

Gana n ) : 
J2 f. d. östcrrildsJ;a lorpcclbälar, av villw T J och 'l' 8 äro på 250 

Lons orlt 2:-; knnp (nomin ellt) , mellan 'l' \J orl1 'l' 12 äro på 200 tons oclt 
27 lm o p; 

·, minsYcpningsl'cll'Lyg, Yal'llct·a på tmd r t· 100 tons; samt 
•, gamla r. 1!. öslcrrikislm floll -monilorcr, b enämnda Vardar (ex.

J3osni a ) . Tl t·aya (rx. J~ mps ) , ~aYa rex. Borlt·nk ) och :\Iorava (ex. Korosh ) . 

(TI1c Nav~·, jan. 1923. ) 

Lettland. 
l~tt n ~by(:!gnaLbprog t·am l1ar nyligen antagits, enligt vilket skall 

hJg>gas .\. jagare på 900 ä 1,200 lons, ;, u-bålar på t,oo tons, 2 små minsvcp
niJlgsJ'art~·g .oc lt U IIJ"f;·håtar. l •;tt förräd av 1,500 minor <ll" r~·tik LJ"p skall 
ä Y en n p p lilgg a~. 

(Tltc "'a'">·, jan. 1923. ) 

Ryssland. 
L"nder t'tJbrikcn '"Fi n.,;ka Yikcn och uste r.sjöns nculraliserando'' läm

nar H c 1 .s ·i n g i n s a no m a t den 28 clec. 1922 i IFUYmlsflk följande upp
lysningar . 

Av cl c öYcrläggningar, so m ilgdc ruiil uneler den strancladc ''avrust
n ingskonfcrcnsen"' i i\loskva , framgick, att Håcls-Rysslancl enelast åsyftade 
ru stningsbördan s hlttancle föt' Jan LLruppemas vidkommande, m en vägrade 
att ul..strilcl' a detta krav t.ill 'f'lotlan. Uå det ilt' känt, att av c!c vill över
läggningarna reprcsc nteracl c .staterna enelast Hyssland i listersjön har en 
flotta , som Jwtyclct· nägot oclt är i s lftncl alt hota grannarna, gj orde denna 
vägran att ulsträt·ka avrustn•ingen även Lill marin en ett synnedigen över
raska nd e .inlt'yck ocl1 Yäclitc tvivel om hela d e t ryska initiativets lojalitet. 
Detta påp ekad es kraftigt , si\rsJ;ilt från finskt håll, i det man krihde, aLL 
- .om man över Il uvml tag r t sktillc gripa s ig an mc c! öYcl'lä:ggning::~r om 
ruslningsminskning, måste d enna omfatla j ilmväl dc marina rustningarna. 
:\[.en de rysJ;a reprcsentan~cma Y i lic icke höra talas härom; dc Yille 
enelast behålla sin nuvarande notlia - med vi ll,en nyssland när som helst 
kan llola oclt kro~sa !'lina gran nar - yill oförminskad st~Tka, ocl1 eri nrar!.; 
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dill'l·id um all d L' Il l'<'lian r edu cerats a,.,,,,·~lrl ~ e tl a n 1(11 '•. Yill,en om:; l iin<ii <"·
!I Pl f'!'i\·e tYbi icJ; c lilit' till dcnn rr sal;. 

:'\tt är dr l ••mr·llcrtid - om H)·:;:;lanll 11('11 d rs ~ ,·ct:;tra g rannctl ' p;l. all
~'<11' sin scnwli R. n upplRga fi 'Ctgnn nm ru sl.ningslJcgriln"ning -- il'kc endast 
l'l' ciprnc il rll' ll , sum sku lle förplikta R y~~le~ nd a tl. proportioncliL ecclu ccra 
:t ven f'in fi o l l a i l•'inskn \'ik cn. .\Y cn rless l idigat·c il ftHnin g ti ll ft•ågan 
nm 1-' ins l;a \'ik r lb "''il iislr•·sj ö n~ nt'll l ralisr•n! ntl r st: 1ll c fC•I'j)lildR dl'l rliil'lil l. 

r 1kl l'insk-l ')ska l'l·r •hfijl•tlwgt'l i l liJI' Ji ill g11d l;iintl •·s som hPl;anl fiil 
.i an11<' <ll'liJ;,·I i r red;;lt•alda lPn: 'Tl•· f öl ' l h'Ggsslut~ntl •• statP l'lla •llnfall<t i 
princip F insl;a \' i l ;~• ns nt'll ll<'la iisl ersjiins nrnl l'illi:'.t'J'<1 1lri l' ~ ;11nt fi'll'ilinrla 
sig n l l JIH 'lhf'rl;ii l i Il d•·'s t· r· al het·and•,.. l .iingr•· J;~ m dr m:1n i•·J;,• g il, dl •· e
som dess:< YHl l •·ns ll l'll l ra li st't'an tl r it'k•· 1 ~< ' 1'11 1' rnlH\l ' l [ lit niimnd;l !l·t•nn " 
slalr 1· .. \l •· n l lllllt'l' :tlla omsliindi ,gii PLPt· "riirllan<l si .'-;· ll.J ds-Hysslantl d it a l l 
f!·ör·a ,.,Hl tkL l;.t lnd t• i rwl1 f'(,t' il'råf!<l\.Hl'Hlld<• ll l<.l l' in ;J ";1YI'li~Lning .. som na 
lmli g tYis skull•· intwhiii' <L l'i'>rhntl flit' ;tlln. i\l·r• n l'iir Ji)·,.sianrl. aLL l1illln 
kri ·l-!~i'lulla i Finska \'ik Pn n('ll ihkrsjiin . T r n ligi 11' L IJ ii J'lll t'tl fi irlw ntl ;;iv 
snm ll<·J; nnl F inianti J'ii l' sin •Ii' l i nilmnda ft'l' ilsfiil'•ii'Og Dl t nr•ulralisPra u lL 
fler l o l i'•;lr i l ·'i n~l; a \ 'i];,• n ( ~nnunari'•, :\en ö. ~r i hk ii r. l 'r• n insaari, LaYan
~aa ri. Lill a Ot 'll c;l,t'i1 T)' ll •· r~l;iir samt Hii•hkill' ) , y;u·fl'•l'lllom <l d gicl' in 
il\· en pit. 1-T11gl:\ll< Is m i Ii l. iira n•·ult'il l h< ' J'H11tl t·, fiiJ'uhatl nlt in l.<'rwtlionrlln 
f!'i1J:Rnl i l' l' l1ilrJii1' l;1111ll c an~knfTn:' . .\Yr· n lJt'lr ilfl'andP l~ • ~tlogn. sl~dg·adf's l 
IG:rle :1t· l ikel n. alt "f'i.,e den l1iintlelsl' nrulrnlisr J·antlel aY l·'in.sJ;a Y il;en r"·l, 
ii st t• rsjl''n rc ali ~t't 'iiS . ITII'llind:t sig 111! f'öt'CII'<lgssllllantlt• sla l el'll a all nrn tt·a
liscra ,jiinwcll L ;l tl" ga" . • \\' illll fenmgaJ' salumlH , al L Yid Li tl, •n fC11: dell<t 
l'retlss lut ( I:IJ :J- 1:1~0 ) ih,•n pi1 rysk! lwll r•n l)·tllig slrii n<n fi'•t·efann:; fl l l 
n rmlt'ali ::;~ t ·a d ~~~:-;a sjötcl't'iliJt'it•t·, d. Y. s. aYii.gahringa f'örhtH/ fCjt• kTi g.s
J'arlyg all där uprwllftll;t si('·. ii1·•·nsnn1 fi'•J'·ilutl fi'•t· nlln sln(:!·s mnt·inn oprra
liotH'l' i ill'SSil Yatl en . 

1 len n )'il ,.,[,b t·)· ska ~lcu 1 dpunk t. ~ut n k"' " li Il 11 tl r)·,·k l "L aHtls ln ings
kunrr• I'C n,; l' n i .\lu,;J;,·n. stCu· i skal'[' m oL:,;i i gt' l~ c lill t1 0L ia i ll oq•Ht gnd
'kiinda prineip iclla n• · ulmlisc ring~l>cslul. lill Yn1 · ~ rt•aliset ·and• ~ ~[,·p n H)· s~
land tia fi'•l'['lil;liid• · ,.;i r;· nll m 0dvcrk ::t. :l i en dt•ll~t p1·inl'i)Jil'Jl a nYi a l l1 ar nu 
··n ·g-itng fiir all;\ lt·ilfTab vid rref1 s,.;111l<'l mellan F inland ocll H)·sslnntl. ne l1 
r•il. nn~kl lriill Jinn<'s del anl rrlninf!· nll st't)<t:' l miijlif(l ll i't ll a rast Yitl dr n 
~akcn. all man !-)l'ip•·t· :'ig an m ed rPa li~c r;md•• L s]li'Ciclll aY F inskt \'ikrn,: 
nuulraliS0l'iinclr. ll d l n f1·amfi'•1' all l i s;'l rnitll. o, flll man , "m llt'il nii t· a,·_ 
l ' ll sl. nin gsflit·~Jagrl. ater J;omnw1· pit tlagMLlninf!·cn. cH\ ITII':;l f iil.' fl'<'\lll j11 st 
[ l'[t:j<lll 0111 lllill'ina\·l 'l"lninf!·. l)· ''lj rs l ~il' aliL liil nn1 il\T'liS[Jring itlel sp r·
,_,·elfiik l cr·i. 

l•:nligl i finsl;a tidnin ga r föi'Cl;o mnlantl r ll['pgiit l' l' skullf' i H1s,;J antl 
f'öt· Ctr J0~:l fiiljand,· t•rn;.rram l'i'll' tnRritlf'n Yal'fl 11 J1]'f!'jn l'l. 
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l ) J;;Lrmllsiitlandc orh m utl crn'iscring a Y slng~ke]Jp en ?Il a r a t ( f. d. 
J.> etropaYlovsk ) , P ar i s lJ J; il.i n K 0 m n1 u n a ( f. el. fie yasto pol) . P o l 
l a y a ocl1 G a n g u t. 

2) FäJ'cligiJyggande aY .\ st. G- 1:1000 Lon s kt·yssarc (1'. rl. ALlmireli Bu -
LakuiY, Swetl ana, Aclmira l Gri rg oclt Aclmieal Spi ei Ll o,,· ) . 

:n Hepllration flY 2- 11 j agar e ilV Novik-Lyp. 
1, ) ~yJJ;·ggnacl aY 12 jag'arc aY sis tn ämnclll l yp, samt 
:J ) Nyby ggnad aY •,_ ,, llnlirnalten:;ll ätar rtY ny ty p. 
EfLrr ·gcnomföra ndrl rtY saf'·tl a program sl,ul lc den e~·ska fioLlan 

komma alL b esLå aY : 
.\. ~hlgskrpp a Y " :\la ra t" - 1) p. 
'• l;~·yss :u c a1· ' 'Swc tla<na' '- lyp, 
c :a 2'• j ngan• m ed 1nin"r ) ·il\ ,.:\"'·ik"-l,·p, 
Il Jllinfar l y g. 
:W- 30 Jlntl er \ il Lten :; ll ~t\.ar, san1 L 
ett stort anlal Lra\Yiarc, lranspud- Ul'li l1j-~llpfarlyg . 
Friigon om li]J[ll'äLlanrl e a1· rlt s~lJ' sk iiL J;ommi<;sar.iGt JiiJ ' marint(rr n

il en , Y<ll'OITl n11·slag •uppkom för omkt·ing r ll år sPelan uneler a llt'} .ska mnt~in
konfcr cnscn, !tal' Ell1yo Y ~ickb. n cL tlppgiw~ YiLiarc, alt den nya kommis
sarien Jör Fj t(nim uslr' J'n s sjibl1'idskral'tc1· .i ilmlr ett antal speci:tli•sLcr 
:;kull e alTPst frän :ll oskYa fii1· Rll gnm•la en rijrl fl o tta i VladivosLol, d·är 
en ]lörj: tn till .sagda YL'rbaml1 r t ~jul'l~ rn rLl upplagantl r t RV det sjunkna 
minfal'l)·f!·d Ana,;l.ai\lll' (:l(IO ton,;. 2:l l;nop, 2 si. 7 .. ·, (' IYI. k. OC II 2 Loqw tltuiH'l' ) . 

l<'l)·gya pnd. l ' Ln·eklandel o('ll sl ~l 1·ka ndl't av rufLstridsk J'aflcm a lt ;u· 
l'ållörjah grnom inräLlandP aY Pn "luftslritbkJ'a ftcrn as akaclem i", som 
lippnRts :i :\Josl;va ,(l pn 7 nr•Y. nr•n na al;adrm i lJrstftr av Lee aYclclningar: 
fiJ•gaYrl c In ing••n, l u ft~egl i n gsa n l c In i ng r n oel1 m i l i b r fl )·g ingcnj öranl cln in
gen . l\ l an lärct' ~l\·(·n !JaYa F•t' :tYS'ikl all ulYiLlga lic r edan IJcfinlliga sJ;o
lorna nel1 g t'Jin tllägga n).<l. P it st·nasll' Liden lw r ett s l.ort antal fi J·gma
skincr inköpb ft•.ftn ullanll<·l. nclr l;an l1 ela anlald milil~li'Cl l'l;,-gmaski ncr 
UtJ!• ; k nL i a,; till omkring !,Ou . 

\'i d 1ien n ~·lige n -upplr•sl.a il\'I'JJo; lning,;konfcrc nst•n i i\ l tJskva vät,kl•' 
det siir~l; il • l ttppmärl,samltel. a ll r· n J'< 'J!I'·Cscntanl fli t' Hft'.l s-n;~:; l antl r rllan 
på flielu1n t1. meddelade, aLL 1\y~ sla nrl i•·l;c iimnar l illillil, aLL man ens up p
l oge till rlisht:;~iun frftgan on1 rcduecrand c flY sjöstritl skml'Lcrna , då H)·~~
land I'Cdan tJJinskal sin fJoll a till t·n lredj etlt• l aY Yatl den Yar· ft1· 1911. 

FC.t·nwrlli gcn iii' Jl)·ssl ands ntti'HJ';Wd <' l!I'Lll'IJara fi <J tlil ilnn11 mindre. 
BcLt·(ifiantlc l tu nHlclclcn aY d<' thamma. ii ,; krs.iC>flol.l fl n, l~inmas följand e, w· 
engelska killlnt· lliimtaliL' tippl) sningat· : 

J le rysJ; a sjöstrillskt'al'lt'l'na,; .lil'fi(lltaY:\l 't ' lll t' d s la il et· Sillllt Jllflrincns 
Ö\Tiga yr rk 111 ·1 1 in~L iluli oner ilro fi i rht~·tla till. Prl1·ng1·atl : 1!1. a. bdiilsskn -

T-iclskr·ift i Sjöväsendet. s 
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lftn, motsvaranek d•'n förl 'lt 1;;1t! t•Ltskolan, samt dii.l'jiiml•·' ~l~Tman ~-. ma
skj nj &t- m . .fl. Hi~rc .skolo1·. J sjöclu gldg t. låt vHra d rivis i clåligt skiek 
hefiunno si:o före vi nterns inbrott följande sjösl l'i clskeafter : 

en sta:osl; eppsbri.gael, beståe nd e av C\[ a r· a t ( f. el. Prtmpavlovsk ) oc!J 
P a r j s /1 lz a j a K o m m u n a (f. d. ~uvastopol), vat·dem pä 2:3,000 ton s, samt 

en jagarflottilj, omfattande J')"l'a eliYisioner jagal'l'. 
Den första ocll andra elivisionen utgjorcles vanle!'ft av !1 moclel'n.1, 

und c1· värlclskr i:oct J1yggda jagare på 1.260- 1,600 to ns med far t er av 32- 35 
lm o p. Dessa jagar-e ii ro avscclcla ä Y en för mi n u tl~iggn in g o el! Jwnna om
llordtaga ett .stort antal minor. Av d rssa 8 fal'l~·g l.orclc 6 var·a j fulll 
stl' idsclu:oligt skick; äYCn besäitningm·na Lim vara tiimligcn övacle. 

nen tredj e ja.garclil·isio nen bestod aY 4 jagare llyggcla HJ05, varelera 
på ett cl-eplacemcnt av oml;ring 570 tons, fart 21:i J;nop. AYcn clrssa lära 
b efi nna .sig i stricl srlugligL ~<l,icl;. 

Den fjärde jagarcliv·i·s ionen omfattade 1, sl. 330 tnns jagare m ed en 
genomsnittsfart av 27 knop. 

Unclcevattensbåtsflottiljen bes tocl av e tt tiotal farty g·, samtliga f. n . 
i lJI 'Ukbar t skick i {]en m ån besiitnin gama äro övade . 

Dessutom YOJ'O ru s tade ett antal 10 knops rnotorJ)åtae mecl to rp ed
ll cstytkn in·g- sam l 3 il. !, leawlarc-Wrbanrl. ett par transportfartyg och e tt 
flr l'-lal g-nrla ish1·~· 1 arc. (!äribland J r l' m a k och L c n i n. 

(Ttalchti elen 20 clec . 1922. ) 

Spanien. 

Bc•slul •l1ar J'allnb ont h~·ggancle t aY henn e lätta kr )·-ssarc av störrP 
tonnage än ,förcgB.rnrlc. 1 ~11 av dessa Jo·,·ssaee är i okt. pil.börjacl i F'·enol. 
n cn angives skol" fil ett d ophtccm<•nt ay 7,850 to ns, längd 163,, m., breeld 
16 m. , maskinstyrka 80,000 !1kr. , p••ro luunwl<lning, fart 3G knop. Best~· ck
ning 7 st. 15, cm. J,., upp . .,;ti.illda i lilng,lzt•·pp,;planet, ·l st. 76 mm . elle1· 
10l2 cn1 .. luftYär-n~kanonrr, 12 Dt. i). , .. lnt'p ctltuh cr uppställda i ;>, gruppel' 
OHI 11. 

Från Frankril; c llfl\"il inkli[JlS tremw tiYIJ.-jagaJ'C, h yggda 1\Jl\.l, Yi11'
dcnt fl :370 tons ocl1 hestyckaLle med 73 mrn. kanon er . Dc skola i spanska 
flottan bära namnen i\ l c a z a r. L a r a,. l t c oc.-!1 'P c s t u a n. 

De t omkring 30 Ctr gam la slctgstcppcl .l' c l a y u, so111 1.1trangcrat,;, l1u1· 
ll esarmeraLs ·i FeJ' rol , liksom elen gilm ln skulkonetlcn N a u t i l u s ocll 11Pn 
frftn '[lan:<k-nmrrikan,;ka ld'ip-el lJcl,anla ji\-gaeen 'r r r r o r. i1yggd J89G. 

(Lf' Yacht, 18 nnY. 1\l:!:!.. ) 




