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Årsberättelse i Artilleri.

Till föremål för årets redogörelse i arliHeri har jag valt
luftvärnsarti1JI.criels utvecklin'g, vilken förut ej varit föremål
för behandling i någon å rsr edogörels·e i Kungl. örlogsmannasäll skape l. [ redogöTe lsen 'ä r endas t l'u ftvä rnsal'tiHerie l s le kni.ska •S!i.clor - materiel och sl<jutförfa.randen - berörda, men
däremot icl<l' vapnets laktisl<a a nvändning.

·1.

LUFTVÄRNSARTILLERIETS UPPGIFT.

L u fl voärnsarti'll,ericts uppgift är:

all nedkämpa fientliga luftstriclskrrnfter,
all störa rlessas verksamhet, så att rle hindras överflyga
det område ( den trupp, det fartyg, den anläggning e. d. ),
som skall skyddas, eller tvingas alt håHa s.i g på ·s å stora
höjd er , atl därifrån bedriven span in g, ·c ldreglering och bombkastnin g i avsevärd mån försvåras QCh så att fly,g formationer
skingras och ·b ringas i oordning, samt
att vid ett fientligt luftangrepp skydda och understödja
egna luft strid skraft er i dessas slrids- och spaningsverksamheL
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Luftvärnsartilleriet ska'll dessutom Jned si na spaningsoch observationsorgan medverka vid den al lm iinna lufthev.akningsljänstcn.
Luflyärnsartilleriels huvuduppgifl ~ir all hekä.m pa luj't mal (f lygplan och luftskepp), men förvänlas detsamma även
kunna användas för bekämpande av Yi,ssa markmål, särsk ill
rörliga sådana. Luftmål böra kunna bekämpas på höjder
upp till G,OOO a 7,000 an. Luftmål på höjder över denna grän s
kunna i regel bloll bekämpas av flygstr idskrafter. Mot p å
höjder under 1,000 i:t 2,000 m. upptr ~idandc :] uftmål använda s
lämpligasl finka libriga automatkanoner.
1

P·å grund av Juflmå lens dels o'lika sä ll alt uppträda en bombarderingseskader "framgår t. ·e x. på annan höjd med
annan hastighel och med annan formering ~in en spaningseskader - och dels ol ika beskalTenhet - en del flygplan äro
t. ·e x. pansrade tmder del andra äro ·o pansrade - kan en ·e nhetspjäs icke lösa sam tli ga uppgifter, utan hava olika pjäslyper Jör olil-.a ändamål så småningom sett dagens 'l ju•s, och
torde en kort redogiirelse för utv eckli ngsutgången här Yara p a
sin p'lals.

JT.

MATERIELFRÅGANs UTVECKLING.

\'icl tkrigsutbrollel 1914 fanns praktiskt laget ingen arlillerimaleriel särskilt konstruerad för skjutning mot rörl~ g a
luftmål och ej 'heller ·metoder f·ör desamma·s bekämpande u tarbetade. Dc fly.g prestationcr, som åstadkommils intill krigsutbrottet hade icke varit av den be,skaffcnhct, alt man ansett
sig på allvar behöYa räkna med luftfarkosterna såsom kri.g smaskincr.
Tyska armen, som i de flesta andra avseenelen kännclccknaclcs av god krigsberedskap, disponeNLde den l. augu st i
1914 endast 6 sl. pjäser monterade på automobiler (3 st. lill -
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verkad e av Krupp och 3 st. ·av Ehrhardt) och 12 st. hästanspända pjäs.er, därav 4 försö'kspjäser i pivå. Dessa pjäser
voro endast avsedda för bes:k jutning av ballonger (Balloncna bweh rkanonen), hade samtliga en kaliher av 7,, cm., kund e
h öjd riktas intil 70 ° •och sidriktas hori sonten runt. Ammuniti·onsutrustningen Hll.' 1,000 a 2,000 grkt. pr pjäs.
Frankrike lär Yid samma tid endast hava haft 2 st. rörliga
Juftvärnpj äser (å motorfordon). L-ika ma fönberedda för atl
fr å n marken bekämpa luftstridskraft e r torde äYen alla andra
arm eer haYa varit Yi<l krigsutbrotlel.
Fråga n om l uftvärnsartilleri befann sig överallt i elt försök sstadium, om den ·ens hunnit så lån,g t. Under trycket a,·
kri gels kra\' uppstod nu en febril verksamhet för att taga igen
det försummade och elen ena nykonstruktionen efter den
andra kom till stånd, varjämte försök utfördes att genom tillfällli·g a anordningar apbera bcf~ntliga pjäser såsom luftvärnspjäser. Föränclringar •och förbättringar av äldre materiel vielbogas sålunda successivt Yid sidan a\' nykon struktioner och
m ed den ledande princip·e n, vad beträffar det första utvecklingsskedet, att med hänsyn till ammunitionsersättningen icke
hava mer än en kaliber och att i första hand organisera hästanspänd a och stationära pjäser.
D e under krigcl mot lnft.mål am·ända pjäserna hava Yaril
av följ ande slag, nämligen:
vanli ga pjäser, provisoriskt anordnade för hög elevation,
vanliga fältpjäscr, ]\Onstruera.dc ,för eld äwn mot luftmål, och
speci ella luft y ärnspj~iscr.
Del provisoriska anordnaudd av befintliga

pj~iser

fö·r e ld

m ot ltrftrnål var ·en nödfallsutväg, tillgripen på grund av malerielbr isl. Med hänsyn till ön skvärdheten av en enhetskaliber ändrades de från [ienden tagna pjäserna genom uriborrning och omrcfHing till en och samma l<ahb er. Yad Tyskland 's ål unda heträfl'ar iindrade.s fle tagna franska 75 mm. ,fii ll-
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k a n onerna och dc rys!ka 7,,,, m m . Poutil olf-]<.anonerna ti ll 7,,
cm . Gen om att sä nka lavettsva n se n ell>er h öja lavdi e n s
främ re ·de l sö k te man åsta dkomma högre elevati·on ä n den
pj äsen ord inä rt medgav, d . v . s. 16 a 18 ° . På detta sätt lyckades ma n öka e levation en til l 50 a 70 ° . E n ano r d ni ng a y
detta s lag var äve n elen för svens l<a 7,, cm . fä llkano n en ändra d e hwe lt en . Geno m la vetten s u pphä n gande på en avsågad
tr ä d s la m ·erhö ll s så ltmeJa elevatio n er 1f rå n 50 ti ll 7-! o. En belyda nd e olägenh et med de nn a a nordning är dock, att den pa
gr un d HY pjäsens snäva deva tionsg rä n ser lämnar ett stort
om råd e abcskj u tet (u mle r 50 ° ). Hä rtill kom111er, a tt (ly lika
p j äsers ball is tiska egen ska p er, riktinrättningar, eldhastighel
och el dberedskap icke m ot sva ra dc krav, ·SOm ställas på ell
eff ek tivt luftyärnsar lillcri .
Såsom exempel på va n liga hdtp j äser, konstr u erade för eld
i.lven mot luftmå l, kan an föras i ta'liensk a :f ältkanone n , syslem
Deport. Genom at l lave LLsirlorna gjor t s skiljbara, kan vid
denna pjäs åstadkomm as .en maximielevation a'' 70 ° och en
sidriktning inom lavetten a\' omkr.i ng 50 ° . Man har även
sökt lösa frågan genom atl giva p j äserna stor maxim'ielevation och f.örsc dem •m ed cirku lär bäddning, varigenom sidriktning :1\' hcln lavetten horisonten r un t ltnder:lätlas. Pjäser aY
dessa slag lida emelie rtirl aY elen för alla uni ,·ersal.instrumcnl
oundgbingliga svagheten att icke vara fullt lämpliga för någon
Man Jwm oekså allt mer 1ill insikt Olll ,
U \ ' sina uppgifter.
a l l l' ör !u ftvä rn sänclamå l special p j ii ser i regel ]Jiira an vändas .
Till krigets slut hade i varje a\· dc krigförande ländern a
k c nslrucntls och prÖYals ett stort antal pjiistyper med såvi.il
yari e randc ,kaliber som lavett a ge, men synes å ententesiclan i
fråga om fjärrstridsmaterielen ·en samling h a va s1kell kri ng
ln'i kalihcrgrnpper, nämlirgen 7,, och 10,, cm. l Tyskland och
Österrike synes man hava koml1l'it ti ll del r esnltatel, att en
kaliber 0111 8 a 9 Cll1. skulle vara lämpligast.
T Amerika, varest man uneler kriget ·endasl anviinde tr e
pjiislyper, sam tl iga av 75 mm. l<a lihcr och försedda med hal\'-
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övr·iga dart a fram går av fö ljande

l
'l'ransportSidrikt- l\fa:x.
skottvidd . l
sätt
grä nser

l

3 inch.

780 m /s

3 inch.

5-!0 m, s

3 in ch.

7:20 m js

l

0-85° l

3G0°

31 -85°

240°

l 10-

85°

3(i0°

111,:)00 m. i våg- Fast uppst.
planet
På motorvagn
17,000 lutande
skottvidd yjd
max. elevat.

l

17,500 lutande
skottvidd vid
max. elevat.

l

'rrn.ktorc1ragen l
! vagn

1

har m an dler kriget frams lä lll lvå proYpJaser, en lätt och
en tun g l< a non, e ft eT a y O rdnancc D ep artmen t ul g i vn a konstrukti ons vi ll kor, vi ll'a lyper tillsvidar·e torde f å a n ses såsom
st åe n de på höjdp unik len av nu ti rla ut veckhng 1bcl riHfande rörligt ht flvä rn sa,rtill er i.
Näm n da ·p jäsers Yiktigast c dala
-

3 inch. (7(i 12 mm. )
4,7 inch. ( 1:2 cm. )

fö l jande:

Sidriktgräns er

Max. skott· Transportviclcl i
sätt
vågplanet

l (i,75 -50+8001

360°

lö,OOO m. ,P i\. mot orvagn

780 , 2t,oo -5°+80°

060°

18,000 m.

t

Kal.

~i r o

Vo

l 780

p

El ovationsgränser

l

Påmotor- ~

v agn

Bågge pjäs type r na kunna anYåndas ya re sig med diTekt
eller jndirekt riktning.
Un d er Inigel har förutom ni llp j äser och specialpjäser
änn etl stort antal pjäs er från fartyg och kustfäsln inga'l: ändra t·s och t agits i anspråk så Yäl i s:ina ursprungliga uppstäHningsp lals·er som vid fronterna. Sålunda användes i Tyskland
8,, cm . och 10,, cm. mari11pjäser med ·r •espeldive 785 och 720
m ete rs ut gångshastighel och t. o. m. 15 cm. p j ä ser hava kommit ti'Il a nY ~i n clning för sl<julning mot lu ft m å l.

-
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Såsom exempel på den luafbiga ökningen av luftvärn spjäser under kriget kan anföras, att i Tyskland funnos:
den l augusti 1914
1915
1916
1917
1918
d·cn ll nov.

III.

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

12 h1ftvärnspjäser,
200
600
1,500
c eh
2,200

PJÄSTYPERNAS INDELNING M. M.
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Av fjärrstridspjäser fmdras, att de skola kunna cffektiyt
beskjuta· luftmål även på stora höjder, hava stor räckvidd i
horisontall ed och att det enskilda skottet skall hava kraftig
verkan . Härför vsedda pjäser måste hava en kaliher av minsl
7 cm. Dylika pjäseT avs·es för skydd åt mera vidsträckta omr å d en, städer, stön·e anläggningar o. d. Gäller det å:ter försvar
av enstaka byggnader ell er broar eHcr aH avvärja hom:bkastning, som i regei sker från låg höjd eller att trygga trupper
på ma,rken mot eldöverfall från :flygplan, komma närstridspj äser till användning.

Indelningsgrunder.

Fordrinuar på modernt luf'luärnsartilleri.

Luftvärnsartilleriet kan med hänsyn till rörlighet och
framkomlighet indelas dels i rörligt, dels i stationärt luftvärnsaTtilleri och med hänsyn tiJ.l kahbern ·eniligt de svenska
pTovisoriska bestämmelserna dels i tungt, dels i lätt luftYärnsaTti,l leri samt slutligen med hänsyn tiJ.l sin taktiska an vändning i f'Järrstrids- och närstridsartilleri.
De rödiga luftvärnspjäs erna indelas, förutom de å fartyg
uppställda pjäse·r na, ·e fter sättet för d·eras transport•e rand P
dels i motortransporterade pjäser, d. v. s. pjäs •och lavetta.g e
uppställda antingen direkt på :motorvagn eHer också på en
tTaktordragen (bogserad) e1dgivn·ingsvagn, till vilken typ även
JärnvägspJäser böra räknas, och dels 1 hästanspända pjäser,
dc sistnänuwla på senare år endast frmnsbäHda av SkoclaV·e rken.

I korthet kan man säga, atl en effektiv luftvärnspjäs bö1·
fy'lla följande fordringar:
m edgiva st.o r eldhastighet och stor elduthållighet,
projektilen skall innehålla stor volym sprängl,a ddning,
projektilens flygtid sl<all vara kmt (stor utgångsh astighet),
sid r i ktnin.g skall kunna verks lällas harison Len runt
(360° ),
höjdriktning skall kunna verrkstäUas intill 80° elevation,
pjäsen skall äga stor räckvidd såväl vertikalt som horis·ontalt och
medgiva hög eld:heTedskap.
Konstruerandet av en effektiv pJaS ;för bekämpandet a\·
lu ftmål är sålunda ett synnerligen svårt problem.

Med lätt luftvärnsartilleri avses sådant, vars pjäskahber
är högst 8 cm. LuftvärnsartiHeri av större kaliber benämn es
tungt. I det lätta luftvärnsartilleriet ingå i allmänhet även
finkalibriga luftvärnspjäs·e•r , vanii igen automatkanoner m ed
3- 4 cm. kaliber. Då materielens be·slmff.enhet och .skjutningens utförande med automatkanoner rätt mye\ket s1k 1ilj er si g
från ,f örhåHandena i dessa hä•nse.e nden vid övriga luftv ä·r nspjäser, behandlas i det följande hithörande saker fö<r dem i
ett sammanhang under rubriken "ant.on1atkanoner".

Eldhastigheten är huvudsakligast beroende på beskatTenh eten och funktion erandet av mekanismen och riktinrättr1ingen samt på laddnings- och temperingsförfaMndet. Elrlha stigh ete.n gynnas naturligen av halvautomatisk mekanism
och i ännu högre .g.racl av he'lautmnatisk. Tillsvidare h'al· nmn
emellertid vid luftvärnspj äser av större ka·l iber än 4 cm. måst
nöja s'ig med halvan tomatisk .m ekanism på gr u n d av konstruktionssvårigheter beträffande såväl mekanism som tcmperingsmaslönen.

-
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Naturligen måste höjd- och sidriktningen va1ra delad, me n
dessu lom erfordras av en fullgod kons·trukhon på rildinrätlningen, att siktlinjen är oberoende såväl i höjd som i sida ,
d. v. s. all samtidigt med att riktelementen inställas eldrör e t
förtilytlas en motsvarande vinkel utan altt siktlinjens ställnin g
~in(lras. Detta krav är tillkommet för att riktoren skall kunn a
kontinuerligt följa målet, även då Tiktelement.en in slä Ua s.
överhuvud taget ·eft ersträvas, att alla Mgärdcr vid kanonen s
b e tjänande utföra's oberoende av de Ö\Tiga, så att inverka n
och åtgärderna av en av pjäsbetjäningen 'ej störa d e övriga ~
arbete .
Riktmedlens lwnslruktion står i samband m ed eldled ningsinstrum en tens och l<an här endast framhållas, att d c
böra medgiva såvä l direkt som indir·ekt riktning. I dett a
sammanhang hör även framhållas, ·a tt grun dprincip en är, a tl
så få räknc- eller korrektionsinrättningar som möjligt bö r~l
anbringas på p jä sen eller lav clten, eller med andra md pjäsbetjäningen bör så vilt möjligt frigöras från räkne- eller ko r rcktionsopcralioner . Bestämmandet av riktelementen bör allt så centra liseras och utföras med anord ningar och av person a l
skillda från pjäsen.
För alt underlätta laddandet finnes vid en del pjäser
siir sl<il da a n·crclningar, t. ex. vid den amerikanska 3.-inch .kan onen "YI/ 1920 E en pneumatisk laddningsanordning, me n
man synes dock anse denna onödig vid pjäser av så liten k aliber .och i stället vilja pröva den vid 4,,-inch. (12 cm.) kanonen, vi·lken saknar ely lik anordning och vid vilken pjäs de n
synes erforderlig. Laddninge n unclerliitlas även av anvä n dandet av enhetspatron.
För lemperingens snabba och säkra utförande är särski lll
lemperingsma.skin nödvändig. En dylik maskin, som kunde
:-~u tomatisk t te m per a pro j ek t ilen uneler dess införande i lop pet eller til l och med sedan den införts i sitt läge, har länge
varit ett önskemål, enär därigenom laddningstiden kan n ed hringas till ett minimum. För pjäser med liten kaliher m ed
helautomatisk mekanism är dock frågan delvis löst.

-
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Yid yis sa pJascr är temperingsmekanismen apterad på
lavettaget invid laddbryggan, men anordningen, ·ehuru den
är att anse så som en ,f örbättring, kan ej godkännas såsom
den slutliga lösningen på problemet.
A v dc olil<a konstruktioner, som framställt s, finnas proY
pa såd ana, som ins hillas på såväl m ek a nisk som el ektrisk väg.
Eldhastigheten hör även vid höga elevationer 1mder kor tare tid smom e nt uppgå
yjc] tunga pjäser till (i-12 skolt pr minut ,
l älla pjäser till 15-20 s,k otl pr minut oc h
finkalibriga au tomatp j ä ser l 00- 300 slwll pr minut.
E ldhastighetens största hetyrle lsc ligg er däri, att vid stor
eldhastighet m ång a ·skolt hinna avgivas medan m å let än nu
befinn er sig i n ärheten av den her~ilmadc punkten.
Förnlom Yid ,eldhastigheten måste även vikt fästas vid,
att rlduthril/igheten iir tillräcklig, så att erforderligt a ntal
skott ka n avgivas med största möjliga eldha s tighet, utan att
mekani sm eller laYcttag c bringas ur funktion eller skadas
och ulan a l l p j äs cns hall is t i s l< a egenskaper avsevärt försämras efter ett stort antal skott . Pjäsens liv slängd måste m ed
andr a ·onl yara tillrii cldigl lång, en fråga av inre- ballistisk
na·tur. Såsom exempel kan nämnas, a tt en 7,, om. lnflviirnslwnon med en \'o = 700 m:s .be rä knas hava en livslängd av
-! ,500 skott men Yid en Y o= 800 m :s endas t 2,800 skolt.

SjJränuladdninuen bör Yara stor för all åt det enskilda
skott et giYa slorl nrlmingsområdc. Kaliber n bör al lt så vara
så st or och projeklilYiklen så hög, som med hänsyn till iiYri,g a
fakt orer ii r mö j l ig l.
Projektilen·:; lfuutid bör yara korl, ly hänid minskas felen
i ber äkningarne såYiil av e r forderliga vinkeländringar på
grund aY målets förflyttning under flygtiden so'm av tempcring santåndd; dessutom gör sig hän·id •CH ändring i målets
kur s och hastighet mindre gällande än vid lång flyglid och
ytterligare vinnes, alt korreldioner kunna tidigare och oftare
Vidt agas iin clå flygliclen ii r lång.
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Värdena på utgångshastighet och projektilvikt måste allt så omsorgsfullt avvägas. Stor utgångshastighet, i och för si g
önskvärd, enär flygticl e n därigenom nedbringas, medför nämligen viss a olägenheter, vill<a ännu ej kunnat n eutraliseras .
Dessa olägenhter äro huvudsakligen, att, såsom nyss fram hållit s, p .i ä s ens livslängel minskas, att stora korrektioner tid
efter annan måste vidtagas på grund av starkt avta,g ancle u tgångshastighet, att spridningen i brandrörens bränntid bli r
större, särskilt på grund av ökad rotationshastighet, och at l
påkänningarnc på lav ettaget bliva större.
I samtliga fack tidskrifter har hit·i nlills vikten av ~stor u tgångshastighet framhävts ur synpunklen av härigenom vu n n en förkor tad flygtid. Såsom av nedanstående tabell fra m går, synes dock vinsten härutinnan ~ e j vara stor, men lyck a s
man l.illfreclsställande liis·a frågan att ·ekonomiskt kunna a nvända utgångshastigheter om 1,000 a 1,200 m :s eller me r a ,
så kommer tvivelsutan invet"k an härav på flygtiden att kra i'tigare göra sig gällande.
I varje fallmåste Yid konstruktionen av projektilen stör st a
hänsyn tagas Lill lämplig projektilform och belastning för a ll
~.å meclelst nedbringa flygtiden.
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cm.
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Skoda !) cm. k .......
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Fordran att lavet taget skall medgiva sidriktning horisonten runl, 360°, tan·ar ingen särs.ldld motivering.
Beträffande elevationsgränserna har spör.smålet att sän k :1
maximigränsen för elcvation,e n till 70 ° på senare tid oft :t
diskuterat s, enär sänkandet av fordringarna i d e tta hänseende skulle avsevärt förenkla kanonkonstruktörernas arbet e,
m en inskränkningen ifråga har icke ansetts tillrådlig. D el
tord e för dc flesta, som ick e direkt aktivt d eltagit i fi.ir sY ai·

flygar e, yara tämligen okänt, atl luftvärnsartilleri ·i regeln
avger eld med mindre än 75 o elevation. I verkligheten förhåller d e t sig till och med så, att mer än 50 % av s kotten
avgivas med mindre tin 30 ° e levation . Elevahonsmöjlighetcn
mellan gränserna 0-10 ° är sålunda av ofantligt mycket större
b etydels e än mellan 80 och 90 °. Med hänsyn hä,rtill har man
numer ansett sig ej behöva driva fordran på maximielevationsgräns en högre än till 80 ° .

J]]Ot

Frågan om pjäsens stabilitet vid skoltlossningen förlJisågs i begynnelsen ·a v luftvärnsartilleriets tillkomst. D et h ::nemellertid visat sig vara av särskild vikt, att ,g od stabilitet i
samtliga elevationslägen föTefinnes, i all synnerhet då direkt
riktning användes, enär riktaren, om underlaget är ost·a digt,
icke kan kontinuerligt följa målet med siktlinjen.
De viktigaste data till nu an vända Ju fl värnspjäs er framgå
av omståencle tabell.

A m munition.
En·ä r elen sår,b ara volymen av ett flygplan är mindre än
1,, m ', blir sannolikhet'e n att i denna del erihåHa fulll'räO.'
ytterst ringa. Man är alltså hänvisad till att sölm förmedelst
·skwt från en krevo·ande projektil urståndsätta föraren eller
träffa någon vital del av maskinen. .Ju större projektilens
verkningsområde är, ju dieklivare är sålunda projektilen.
De vid luftvärnss.k j utning använda projektilslagen äro
såväl vanliga granatkart escher och ,spränggmnater m ed tidTör
som specialprojektiler med spårljus, framkonstruerade under
trycket av behovet att .göra kulbanan synlig antingen i h ela
banan eller i m ed vis.sa tidsintervaller uppnåelda punkter i
densamm a för ~att på så sätt underlätta observationerna. Dylika projektiler äro även avsedela för b eskj ntning av styrbara
lnft,s kepp och ballonger.
För belysning av skjutf,ället arwäncl es dessutom lysprojektiler.
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I början av kriget voro flygmaskinerna byggda av mat eriel m ed så r'inga motståndskr aft, att granat>lutrtescherna s
skrot på d en ringa höjd, högst 2,000 m ., på vi lk en flygmaskin ern a på den tiden uppträdde, hade till fredsställand e verkan. Snart tvingad es em ellertid flygmaskin erna av luftvärnsart•ill eriet upp på högre höjde·r, va r-e s t sk ro-t en icke längrevoro
efi1ekti va . För de ameri kanska 75 mm. kanon erna beräkna s
sålun da maximihöjden för granatkarteschernas YCrkan till
omkring 5,000 m.
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Granat·kartescher kommo und er världskrigel till användning i mycket stor utstr äc kning, d e tta dock huYuds a klig en
icke ber-oende på deras efl' ektivit e t utan p å d en stora tillgången av desamma i fö rhålla nde till hrisansproj cktil er.
Sam tidi gt m ed a tt fl ygmaskin ern as höj d fl yg ning sförmåga
ökad es, byggel es d e än~ n av väsenlligt motståndskrafti-g are
mat eri el, varför man måsle öv ergå t ill spränggranater, vilkas
kreva d verkningsområd e man genom Yissa mat eri elsammansättningar sökte ö ka. Verkningsområdet är dock ringa och
vid ·exemp elvis en 75 mm. projektil m ed 750 .g ram spränglad.(fn ing i-i r dess rarli c e ndas l l;) m .
Numera kan sägas, alt spr~inggranalen i r ege ln använd es
mot fl ygplan samt, då brandgranat-er saknas, mot l u ftskepp
och a tt granatka rtescher enelast användas v-i d särskilda tillfäll en, såsom då opansra d e flygpla n uppträda på korta avs·tånd •och Wg hiij cl samt vid spärreld till skydd för ege n, fasl
baUon.g.
Und er krigel anY~indes å ent entesidan uteslutand e hrandrör av vanlig typ m ed svartkrutskanal fö r tidinr-ättningen och
hled n edslagsinrättningen -borttag en, den senare å tgärden vidtagen för 1a lt minska risken fö·r egna lrupper vid projektilens
nedsl ag. Snart nog fann man em ellertid, att dylika rör icke
funk tionerad e ti llfredsställande, beroend e på oregelbund enheter i förbränningsha-s t igheten . Det är icke möjligt att tillVerka krut av fullkomligt samma exi·s tens, varför brännticlen
Vari erar unel er i övrigt lika förhålland e n . Olägenheten bära\·
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bibehåll it lnusen. Den rymd, inom vilken det ~ir möjligt att
flygplan et vid tiden, t, befinner ,sig, är redan härigeno m inskränkt till 1 / , av hela sfären med radien vl.
Beträffa nde sannolik heten:, att iflygpl,a net befinner sig i
olika delar av den ·så lunda redueera de l·uftrynu len, bör ihågkommas , att i flertalet fal! det mest sannolik a är att, tills en
första krevad inträffar , planet fullfölje r sin väg rätt fram, på
konstan t höjd och m ed oförändr ad hastighe t. Dessa tre antaganden hava lagts till grund för konstruk tionen av d c fl es ta
eldledni ngsinstr ument Vid utförand et a'.' observat ioner, vanlig spaning eller fotograf ering är nämlige n varje änd•r ing a\·
planels kurs myck et störande för spanaren s verksam het och
en ändring av kursen av ett bombka stningsp lan kan fullständigt ris'k era ett elylikt företags framgån g på grund av dc stor a
svårighe terna att rätt beräkna bombens nedslags punkl. Vi d
de tillfällen , då fly,gvapn ct förelage r megelbu nclna rörels er,
t. ·ex. då luftstrid äger rum, bör man avstå från delgivni ng
lika väl som så är förhållan det- , då marionå l utför skarpa girar.
Förutsäl les flygplan et r(·,ra sig m ed konslan t has tighet
men med jämnt föränder lig kurs, va'rvid kursänd ringen antages uppgå hll högst l o pr minut, komma dc möjliga banorna att ligga inom en trumpet formad rymd , begränsa d a Y
en rotation sy ta, .g enemd av l o - pr s,e kuncl banan och framtiJ I
av - praktisk t taget - en cykloidb åge. Det är på den a\
denna cykloidb åge generade ytan, som flygplan et vid tiden t
sannolik ast befinner sig och vilkens storlek efte r givna föru tsättning ar kan hcräkna s. Antages vidare en \"iss yariati on
t. ex. + 5 m /s, arv flygplan ets hastighe t i förhållta nde ti ll
den uppmätt a hastighe ten, kan den rymd beräkna s, som sa nnolikast inneslut er mål·et, den sannolik a rymden . Utföres b eräkninge n förr träfl'san nolikhct en inom en dylik rymd und c1
m /s
förnts•ättn~ng, att t = 30 sele, att flyghast igheten = 40
motsvaeldilen
pr·oj
enskieldra
den
och att verkning sO'n1Tåd et fö.r
rar en sfer av 12 m. radi e, blir träffsam wlikhete n = 1 : 2,90 0.
Som synes en avsevärd nedgång från l : l ,000,000 !
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Atl ticlen .från mätögon blicket till IH evaden är en faktor
av h ögsta betydels e och detta i större mån ju skarpare hanJ,rökning och j u slön·e hastighe tsvariati oner, som för mål et
Jwn na anses sannolik a, in ses utan vidare. Av dc faktorer ,
som bestämm a denna tid, nämlige n ticlen från inmätni ngen
av målels J.äge m. m. till siwttloss ningen, "dödtid en", och
fl y,g tidcn, är d et i första hand flygtiden det gäller att ne<lbringa för aH åstadkom ma en liten ":sannoJi1k rymd". Vid direkta r.ikt~n e lod e r och även vid en del under utveckli ng varand e md1rekt a hålles pjäsen inriktad mot målet ~inda till
skottloss ningen . Dc uneler dödticlen inträdan d e lägesförä nrlringarna av målet bliva alltså härvid automat iskt korrig,er a d c.
De und er dödtiden skeende ändring arna i mål ets h astighet och
rörelseri ktning, som kunna få inflytan de på den väg, målet
efter skottloss ningen kanuner att följa, äro däremot i allmänh et nndandr agna korrekti on.
Det jäm förelsevi s stora antal skott, som under krige t erfordrad es för att nedskju ta ett plan, var huvudsa kligast heroende på följande omständ igheter:
1. Luftvärn sskjutni ngsprob lem en vor o endas t i ringa
mån studerad e före krig'Ct. Nuvaran de m etoder uta~·betade s
för st under och efter kriget.
2. In strumen ten för uppmåln ing av målets läge (avstånd
och h öjd) i ett visst ögonblic k voro mycket otillförli tliga.
. 3.: Instrum enten för beQ·äkning av målets läge i avfyrmngsro gonblick et voro icke tillfr ecls.ställa ncle konstrue rade, ocll
~?rrektioncrna voro .be·svärlig a att utföra. På grund härav
fore~rogo många batterich efer att på måfå uppskat ta erforderliga skj uteJ.eme nt.
, 4. Otillräck lig känn edom om uppsättn ing och temperin g
ya~·
VId höga elevation svinklar . Denna del av s·k jutprobl emen
dock jämförel sevis bäst förbered d.
Med n ågra sitTerup pgifter skall luftvärn sartiller iets verksamhet under kriget här nedan belysas. Uppgifte rna, häm. ..
.
·
n l' l 1 o 11 .. ·
tade
. . frå o I w 1a , a1 o naturlig en ·endast av relativ t!llforhth gh et.
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A Y tyska l u fl värnsartillerie t nedskötas:
1914- 1915 .. . . 51 flygplan och l luftskepp,
1916 ............. 322
1917 ... .......... 467
191R ............. 748
l dessa s~(l"ror inb eräknas även sådana flygp lan, ·som tvingats att landa ut·a n att samtidigt hava förstörts . Beräknas
Tysldand l 918 hava haft 2,000 lufLvärnskano nc r, finner man ,
att e tt flygplan nedskjutits pr 2 a 3 kanon er.
Av franska luflviirnsartill eric l nedskötos:
1915 ····· ···· · ·· ··········· ···· 10 st. flygplan,
19l(i ··· ·· · ······ ··· ········· ··· 80
1917 ·· ········· · ····· ··· ······· 120 "
220 "
1918
I delta sammanhang bör även ·erinras, a tt uneler år 1918
samlliga luftangr·epp mot Paris prakti•s kt taget blevo avslagna
utanför ·dess befäs•tningslin j er och att av 483 anfallsplan 13
sl. bl evo n eds];. j u Lna och endast 37 kunde genomtränga försvar-s linjen.
Vid dc till Frankril"e Ö\'erförda amerikanska luftvärnsbatterierna utgjor-de medeltalet •a v antalet n edskj utna flyg plan l pr 1,050 skotL. Bästa resultatet vid något av dessa
hatlerier var dock l plan pr 604 skott. Siffrorna förefall a
låga i jäntförelse med det förut såsom. m edeHal för samtliga
fronter under år 1918 angivna, nä1111ligen 8,000 skott pr nedskjulet plan.
Såsom fordran på modernt luflvärnsartiH criet må till sis!
anföras, att ett batteri om 4 pjäser ( 6 pjäser av liten kaliber )
bör - och även beräknas kunna - inom gräns•en för kra ftigare verkan kunna avvisa -ett fientligt flygplan med mindr e
än 50 skolt och inom gräns en för syagare verkan med i gynnsalnmastc fall 200 skott. Utö-ver denna g räns och intill ytt-ersta skott vidden har man i allmänhet föga utsikt till resultat
ii.ven med stor ammunitionså tgång.
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Dc ungefä rliga gränserna för nyssnämnda verkningsonzråden äro för t. ex. en modern 9 cm. luftvärnskano n följande.
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IV.

SKJUTNING MOT RöRLIGT LUFTMÅL.

Det för htftvärnsar tilleriets sk jutning karaktäristisk a är,
att e lden avgives mot ett mål av -s må dimension·e r, som. med
n~yeket_ stor hastighet kan förflytta sig och ändra läg-e i tre
chmcnstoncr. Denna .målets rörelse·frihet i rymden icke
allenast i planet såsom förhållandet är med markmål - har
då till ika flygplan äro de snabbaste mål, mot vilka artillericl~
över huvud tage·t av.g ives, i hög grad komplicerat ·skjutprobl emen så·väl tekniskt som taktiskt.
Huvudsakl-iga skillnaden m ellan skj utning mol markmål
och m ot luftm ål ä r, -all .j senare faHet
enelast luftkrevad (-brisad ) eld användes,
alt enel ast upp åtgående grenen av kulbanan använd es och
- framförallt att ingen tillfö rlitlig eldreg leringsmetod ännu utvecklats.
För att belysa sislnämnda sats antaga vi, att målet vid
skottlossninge n befann sig i punkten A och att de·l Yid krevaden beräknats befinna sig i B sam t att en avvi1mino· av
kr evaden lika m ed BC obs-e rverats.
"'
. C'

A · - - - - -- - - - - - - - - - !H
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Frågan gäller nu, om flygplanet verkligen inträfl'ade i B
och krevad en i C eller om krevaden inti·älTade i B och flygplanet på grund av en mindre och ej obs·ervcrad ändring av
kursen i C '. Förnärv a rand e finnas inga säkra hjälpmedel att
tillgå för besvarande av denna frå ga och de vanliga metoderna
för eldens r eglering, d . v. s. att m ed elst obs ervation av Iu·eva clcrnas lägen i förhållande till målet verkst·ä lla antingen ga(l"elhildning eller lwrrckti•on m ed led ning av ·e xakt inmätta krevadlägen, äro sålunda ej användbara . (Hi,thörand e förhålhad en äro utför!i.gar-e b erörda längre fram. ) Varje sko lt ( lag )
är att a nse som e lt första skott ( lag ) i ·en .s erie. Man är därför h ä nvisart till att v erkställa noggrannas t möjliga korrek l ianer m ed hänsyn till ·e n punkt, som målcl beräknas komma
all i clt vissl ögonblick passera, -e ll er m. a. o. förlägga Ju eva d erna till Pn viss punl<l i målets väg med •he r äkning att detta
flyger in i elclområdcl. Eldledar en måste därför söka öveTJ'aska flygaren mccl r edan från början väl liggande eld. Sedan
elden öppnats, söker nämli ge n m å len i allmänhet genom ändring av höjd oc h kurs undandraga sig beskjutning en, va r igenom eldledninge n försvåras. Verkan av elden är h uvudsakligen heroende j> å noygrannhe l en au förb eredelserna för eldgi vnj n gen. Att und er sk j ulninge n vidtaga l<OITeldione r är
s\'årl om icke rent av omöjli-gt. I fTanska regl em e ntet äro
ovanniimnc la syn punkler sa.mmanf::tl tad e i orden: "On n c
rcglc pas le lir sur avi·on, on ·l e preparc". Endast i fråga om
skjutning med autornatpjä scr, om förtidsi,rusk jutning av de
halli sti slw förhålland en för till-fä lle t och om skjutning m ed
e ndast uppskattad e elem ent Jwn d el vid lu l'lvärn'stsk j utnin g
hli ta l om c ldt' cglering.
Enär mål i regeln uppträda öv·crraskand e och då den rlid ,
ntrundn m ~tl k a n b cskjut·a s, 1i aHmi.inhel enda,st uppgår ti ll
en e ller annan minut, måsbe alla förbePedels·er, ts om icke äro
<lir·eld h er oe nd e av målet, så vitl möjligt vidtagas,inn an målet
upptriid er.
Den .allmänna gång.en av sk j u tningcn är följ ande.
a) 1\.ontroll av eldreglcring sinstrumenl , riktmed el och för hinde lser v crk•slälles.
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b ) Erforderlig a korrektione r j förhåll a nde Lill vissa fixa
( J:;i ctiva ) punkter beräkn~s och kontrollera•s ·e ventuellt bcrenom
. t .
sl\JU mng.
c ) Bedömand e av m å let, m å/bedömnin g , verkställes.
d ) Skjuleleme nten , varvid .j denna r edogör else avses rikte lement oc h tempering, hcshinnnas m edelst mätning, varvid
till går s ~t ,
att man först uppmäl e r vissa g rundviirdcn , mälelcm en t,
m edelst vis sa instrument sås om fart-, kurs-, höjclvink el- och
:höjd mä tare och
alt d essa miit e tem cnl ijverföms till vis sa spec ie/lo räkn em as k in er. vilka efte r inslälJand e t av mätelement en ,giva de
Jämpl.iga skju! e_lem cnten, vilka i sin lur överföras till pjäsen
.och t1ll lemp e nngsmasl<i n en.

Sku lJ.e r Li knemaskin sal<nas, mås.te man m erl vissa mä l:elemcl1't som ingå ngsvärden , såsom flyghöjd, kursvinkel och
luta n de avs tån d, avliis·a •skjutclemen tcn ur på förhanrl uppr ättade tab elluer k .
Finnes ic ke tillgång till instrument för mätning av mäl·elcmen tcn, vi lka utgör a ingångsvärd ena i räknemask inerna
e lle r ta.ilellverkcn , mås·t c dessa element uppskattas . På grund
.a v dc i r egel stora fe l, som härvid begås, måste man i detta
•fa.Jl under s·k jutningcn söka korri g·era dem m -ed ledning av
() hse r va ti one r n a.
e) Då såsom n ys s
111 ål 'ej kan v crkst~i lla
f or egåencle skotts läge
ning för de.t fö ljand e,
.elden .

fr a mh ölls man vid skjutning mot lufleldr eg lering p å vanNgt .sä tt, e när e tt
i förh å Hande ti ll m å l•e t icke ·g er l edhar man i huyudsak två sält aH leda

.. Del ena av dessa siitt ~i r all följa må lets rörelser och
soJ.{a Yerkstä lla "prickskjut ning", fö ljningsskju tning. Härför
crt ord ra,s, att mål e ls hige i v a rje ögonblick fastställes genom
JO d
· ga r, m en (<a
r 'anna< ma.. t·nm
l1 ocrg
essa mätningar .aldrig kunna
"'
·vara exakt rikt iga ulan alltid ~iro behäftad e med ett v,isst fel,
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mät måste elden sprida s inom gr~inscrna för d c b eräkn eliga
felen -eller Yiss d el av desam ma.
D e t andra sättet är lägga ndc-t av en spärr, el. Y. s. eld en
c tl
förlägg es en Yi•ss tid utan ändrin g av skjute lemen kn inom
.
a
er
visst områd e, som flygare n för vänlas försök a pass

A.

Förbe redels er till skjutn ing.

Förber edelse rna omfalt a (örulom förul omn~imnda kontroll av instrum en t och. förbind elser följand e åtgärd er.
.
a. Bestäm manrl ct av erford erliga lJegyn nrlscko rrd.:iio ner

h. Målbed ömning .
c. Bes.läm ning av m å lets lä gr i d t Yisst ögonbl ick. D en
mät punkt, där målcl i mätögo nblick et h cfinn e r sig, kaHa s
zmnJ.:ten ( se fig. 1).
el. Bestäm ning m ed ulgå ngspu nk t från mätpu nk ten och
iugsmed ·stöd av målels rörels e del s av mål ets läge i avfyrn
nkmålpu
t,
e
k·
onblic
c,·a·clög
kr
i
els
d
ögonbl icl,et, fyrpun lden,
-träft'
,
eYaden
kr
punkt
nda
ten, m ed hänsyn Ull vilken sistnäm

o-

a.. . :
Ii P::

zmnkt rn , förlägg es.

D c e le ment, som e rh å ll as genom mätnin gar ( uppska tt
a
ning) 'lllOL målet i 0llcr närma st omkrin g mätpu nktcn, utgör
mälele mcnten .
·C.

B cst·~i m

ni ng av skjutele men·trn .

I cle fl es ta nu ::uw~incla mclod er för utföra nde av oyan
mäl
nömnc la ·b estämn ingar anta.ge s m å l'Cl unde r tid-en If rån
ko nögonbl icket till kr eya d en röra sig på kon·s tant höjd, med
n slufh·är
enska
itali
av
en
\'id
stant fart och med rak kurs.
egelr
li-Il
hänsyn
dock
artiller i'Ct använr l grafisk m elorl tages
bundn a riklnin gsä ndrin.g ar.
Utföra ndet av kon.tro llecing cn av instrum en t m. m. fLi l'•v igås i d enna redogö relse.
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a. Bestämmandet av begynnelse,k orrektioner.
:M·cd b egynnels ekorrektioner förstås samtliga vid skjutning erforderliga ändringar i mäl- och skjutelem enten , vilka
icke automatiskt erh åHas vid mät- och skjubelementsbestämning, och utgöra·s av korrektion er för parallax, för avdrift
samt för atmosfär- och vapen inflyl elser .
l\fed parallax först ås d e fel i ·s'i d- och h öjdvinklar saml
höjd , s-om uppkomma, då elcHedningsplats en, d. v. s. d en
punkt, för vilken skjulel ementen be räknats, icke befinn er si g
i omedelbar närh e t av pjäsecrn'a, h attcrip lats-en. över-s krid er
avståndet m ellan d essa platser ick e 50 m., kunna emell erti d
parallaxlwrrekli·o n e r förs ummas såvä l vid dir ekt -s om indirek t
riktni·ng . På grund av svår igheterna vid dylika korrektion er s
utför ande hör eldl edni ng splatser välj as så nära pjäsern a, all
<lyli·k a k o rr cldion·er ej behöva i'fråga kmnm a.
Eorre klion för avdrift heslämm es på vanli gt sätt, e vcntu elll automatisk t genom .alt ·siktlinj en t\·ingas att bild a en
Yis s m ot aYdriften svarande vinkel med kärnlinjen.

Atmos f'iirinflyte.l se rna , Jufttäthet -o ch vind, samt vapeninf'lyl clsernu, vilka senare ,förelriid esvis fönanleda förändring i
pr oj 0klil e ns ut gångshastighet, utöva vid 111ämnvärd a vvikelse
fr ån d c no rmala förhållandena etl sådan t inflytand e på krevadläg ena, all korr ekti-oner, benämnd a krcvadkorr ek.lioner, m åst e
vidtagas härför. Det hör i d etta sammanhang crin·r as därom .
att d c korrektion er, som kunna föra<nlcdas g-enom direkta observationer av kr evadlägena i förh å llande till m å let und e r
s kjutnin g, ~iro av annan karaktär.
Variation er i luft täthet och utgångshastighet föranled a
ändring i krevad•e rn as höjd över marken, me n kre vadhöj d e n
över ·siktli nj en röner föga inflytand e härav.
Vinden utövar föga infl ytande på kl'cv·adernas höjd öve r
111 arken m en kan för-a nleda, aH '] uevad erna avs·evär·t avvi ka
från ,s,iktlinj en i sidled och höjd led. Vinden utöva-r därj äm lt'
infl ytande på målet , vartill docl< hänsyn enela-s t und er vi <>~ a

13!1 -

förhållanden behönr lagas. Härav föranl edda korr ektioner
ben ämnas m å/korrektioner .
Vindens styrka och riktning är i a llmänh e t i c k e konsta nt
på olika höjde r över marken utan växlar m ed höjden . Vid
bestämmandet ay vindk orr ektionern a ind elas därför at m osfiir cn i skild, vartdera av i allmänhet 500 m . höjd.
Inom varje släk t av 500 lll. höjd kan nämligen anses
r å da en lwnstant ·vind , som ut gö r es av m -edeltal e t av de vid
skik t els Ö \T C och undre bcg ri.l n sn in gsy tor rådande vindarna.
Denna vind , so m h enämnes mede/vind, kan iiven anses var a
d en vind, som för ek ommer i skiktets mitt.
Den Yincl , som verkar på m å let , är emeller tid den verkliga
uindrn , el. Y. s. den \'incl , som för ek om m er p å m å lels höjd.
Projektilen å t e r p å Ycrka s vid s in gå n g gen om olika skikt
av d e i d ess<a lager råda nd e m ed clvindarna . Dc avvikelser ,
som härav fiironmkas, l< un na enlig t vissa grund e r bestämmas
med kä n·n cdom om m edelvi nel en i v·a rje skild. För att för.o 'l l-d a b c r:i kningarna ersättas emcll<er.tid dc i olika höirl~kikt·
rådand e vindar.n a med en konsta n t, fiktiv vind, som kan anses
hava påY crk at pr-ojckti·le n under h ela ·dess ban a, tills den nått
el en a vs edda höjden. Denna vind benämnes ballistisk vind.
Kr evadkorrektionerna a\'Sc att fiir'lägga k r evaderna p å
si ktlinj en och på avseeld h öjd . Kr cYa dcrna förläggas på siktlinjen genom si(hink e-1- och höjdvin ke lkorrcktioncr, -som instä ll as p å pjä se r·nas k orr ckt io ns sl< a lor, och p å avsedd höjd
gencm hiijdkorr ekt ion, •SOm angives i procent av den n-::)rmala
höjden oc h i nstiilJ.es på räknemaskinen ( ccnlralinslrumcntet )
ell er å höjd mätaren samt iakttages även vid användning av
eldledn in gstaheller. Så lunda korrigerad höjd h en ä mne s ballistisk höjd.
Krevadkorr ektioner heslämmas lillför-l illiga-s t genom
skjutnin g, dagslägcskjulning, jämt e komp l<cttem nd e beräkn inga r.
Dags lägeskju lning en molsYara·s fullkomligt av förtidsinskj ut ni ng a v dagsinflyta n del mot markmål och u t föres med
en pj äs i grupper om 2 ~~ 3 skott til'l<s kreYad ernas avvikelser

-

-

140-

från siktlinjen ej översliga clt visst mått ( lO s treck). I all mänhet utföres dagshigesskju tning endast .en gång om dagen ,
om ej starka rubhningar i d c atmosfäriska .förhållandena inträtTa, och verkstäHes om möjligt i den riktning och på den
höjd, varest mål i första hand vänlas uppträda .
De genom dagslägesskju tning .e rhållna kor·rektionern a utgöra de för tillfället erforderliga totala krevadkorrekt ion erna
i den anv~incla skjutriktninge n och pCt den valda höjden. Da
dessa utgöra den .algehrais·k a summan av korrektionern a l'iir
atmo-sfcriska inflytelser och vapeninflylels cr, och korrekl ionenut för dc atmosferisl<a inflyldscrna kunna med ·ledning m
mcteorologi·sk a uppgifter he·r äknas, så kan således även b eräkning av dc enbart för vapeninflytels·erna crfortlerlig.a kor relvlianerna utför,a s .
Med 'l edning av sålunda erhållna data beräkn-as d c tota la
krevadkorrekt ionerna i ann an skj utriktning .
För att ·u nd erlätt.a hithörande her~ikning'ar utföras d c
lämpligen efter elt vissl r~ikneschema.
Målkorrekiion·er, då sådana crfordra S, föranledas a\' de n
verkliga vind, som förekommer på målets höjd, och Yidtaga s
enda·st, då målels ~art måste ·b estämmas med stöd av uppskat tad egen fart eller då kursvinkeln måste heslämmas medels t
u ppskaltni ng av flygvinkeln .
SäHcl för målkorreldion crnas bes tämmand e förbigås här.
1

?\fcdelst avlyssning ka n målet i allmänhet tidigare uppläcka s än genom direkta observationer. M·cd stöd av flygljud et kan den ungefärliga r iktningen liH målet utrön·as. Finn es JyssnaTappara t, kan målets hc·skaffcnhet (luftskepp, större
bom barderingsplan , flygavclelning) bedömas samt de ungefärli ga sid- och höjchinklarna lill målet bestämma•s, Yarigcnom
må lets uppsökan'd e med ohsenalionski kare och övriga mätin stru ment underlättas.
Genom direkta observationer kunna för målan.gi\·ni·n gcn
och mä linstrumenten s inriktand e sid- och höjclvinklarne bH
m å·! c t sam t dettas ungefä r l i g a rör el scriktning bes tämmrus.
.i\Iålet s beskalTenhet - Ju fskepp, spanings-, slrids- eller bomba r de r ingsplan - utrönes med stöd av flygplansilhue tter e. d.,
va rvi d de l ~ir av slörsta Yikt alt kunna ·skilja egna luftlfm:k O'ster från fi entliga.
Genom ia·ktta•g andc a,· målels uppträdande, i detsamma
in gående antal flygplan och dessas formering kunna närmare
uppg ifter Yinnas, varigenom eldledningen underlättas.
Stri dspl·a n flyga nämligen i spridd formering om 5 a G
sl. Spaningsplan uppträda i regeln en,staka eller i grupper
om h ögst 3 st. BomhaTdering splan flyga i lät formering om
G a 18 sl. och med avdelningarna , ·Om antalet överstiger 6 st.,
ofta 11 ~1 olil'a höjd med omkring 1,000 m . höjdskillnad.
c.

h . M ål bedöm ning .
Målbedömning en oa vser att snarast möjligt erhålla sådan a
uppgifter om målet, som kunna und erlätta målangivning, mätning och skjutelcmenol sbestämning och utföres med stöd m
inkomna rapporter, genom avlyssning eHer genom direkt u
1

observationer.
Med slöd av inkomna rapporler lmn o.fta målels sann olika väg ullägg•as å ka•r ta, dess sannolika avsikt beclöma·s, flyghöjden approximativt bestämmas och tidpunkten för mål et~
uppträdande inom hör- och synhåll ungefärligt beräkn as.
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Mätpunktens bestämmande .

En punf..:ls liiye i rymden bes tämmes genom bäringen ,
d. v. s. sid vi•n kel n i vågplanet i förhåHande till viss utgångsrik tnin g ( t. ex. räl·LYis'a ndc norr), och . två av de lfyra faktor er na h öjdvinkeln ( n ), höjd ( H ), lutande avstånd ( Dn,) och
vägrät skottvidel (DJ.
Bäringen uppmäte s endast, då indirekt riktning skall anYiin das .

I luftvärnsartill eriets begynnelse användes lutande avståndet och höjdvinkel n ·s åsom .ingångsvärden , men man fann
sna rt, alt rlel Ya r fördelaktigare all be,g agna 's ig av höjd och
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höjdvin kel framför andm kombin ationer . Några ay skäl en
härtill äro, att höjden i regeln underg år mindre hastiga iind ringar och däiiför kan bestäm mas noggra nnare än avstånd et
och aLt höjdvin keln är jämföre lsevis lätl atl bestäm ma.
Jlätninr t aY höjd och höjdvin kel utföres mot synligt ;md
m ed särskild a syftinsl r um ent, höJdmä tare och höfduin k cl mätare .
Höjdm ätarne i1ro antinge n ens talion·s- eller luåslal.i on .-;höjd mätare.
Enstati onshöjd mätarn e grunda sig på uppmät ning av ud
lu tande avstånd et, Dn, och höjdvin keln, n, varvid höjden, H .
erhål les ur [ormen H = Dn . sin n och diPel<l kan å respekt i w
mätare avläsas .
Instrum ent et löser alltså H
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Med etl instrum ent om 2 '111. baslä ngd kan påräkn as följ a nde noggra nnhelsg rad, nämlig en på
10,000

m.

8,000 m.
5,000 m .

lutande avstånd ell er motsva rande höjd 5 o; •
0
>>
»
n
»
» 3 o; 0
>>
>>
»
>>
n 2 o/ 0 •

Tvåstat ionsmä tarnc äro
allmänh eL grunda de på "takvinkelp rineipe n" l. ex. elen franska "altimc tre mle / 1917"
(Hu sson ).
Tvås lationsh öjdmä ta ren utgöres av l v å instrum ent a y
samma konstru ktion, av vi l'ka de t ena uppstäl les i statione n
0,, det andra i s·t ationen 0 ,.
Princip en framgå r av n edanslå ende figur och ekvatio ner.

/'_ P A a.

Fig . 2.

Fig_ 3.

/

Dylika mätare finnas ti!Hverkadc ·e n l1g l såvä l koin ciden ~
som stereos kopiska principen. MCJd insLrum enl av den sena r ·
typen anses målet lättare kuruna följas än med de förra, m c 1
vissa fordring aT på ögon yidd m. 1111. ·ställas på pel'S·ona l, av sed (l
för desamm a. En given fördel hos de 1ster eoskopi sk instr umenten är ·docl<, att de kunna använd as även såsom observationsin strumen t, enär krevade ns läge i förhålla nde till m ål d
kan bestäm mas med hjälp av desamm-a..
D e 'förnäm sta instrumenten av ·e nstaltion styp äro ti llverkad'e av ·firmorn a Barr and Stroud, Zeiss och Goerz och
hava en ·b aslängd om 2 a 4 m.

w,}= . takvmke
. ln _{0,,

w2

1

0

~ :: k tkaren s vrid~ingsvinkel i »takplan et•.
h - basen = avstande t mellan m ~\ts tationema

o, och
b :: målets höjd .
,
0
. . - h [cot Wt + eot ~ J SG - w 2 ) ]:
· log h ·- l og b = log
~--~--~~~--
co t ''"' + cot ( Jtl1.P -- w2 ).

o,.

-
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Instrumentet l öser grafiskt denna ek vation genom logar itmiskt graderade linjal er och ett kurvsystem för w,, möjliggörand e direkt avläsning av höjden vid det ena instrumentet ,
så snarl det andra instrumentets takvinl<el (w,) medd elat s
( sefig.-:1- ) .
J"ig. 4.

KURVSKIVR

KvR. vo R

FöR WL.

f-t __ --

h - L0 6

LOG h..

}iÖJDLINJAL

LOG

b

BRSLÖ"Pf\RE.
:u:---/) f\ S S K E N F\

Under gynnsamma omständigheter böra 1fel en i höjdmii.l ning om ,hasen uppgår till 3,000 m. i medeltal icke översli ga
2 % av höjden.
Förd elarne med uppmätning av h öjden medelst tvås•tationsmätarne, den ur sprungliga formen av h öjdmätningsi nstrum ent, äro fö-ljande:
1. Noggrannheten av h öjdbestämnin gen är beroende p ~1
h aslängd en, så alt om denna ökas - inom vissa gränser kan tillfredsställande noggrannhet i bestämningen ·ske, på vi lken h öjd .som mål·e n än uppträda.
2. In s trum enten äro vanligen av enkel konstruktion, läll a
a tt justera och anviinda.
Tvåstationsmätarne lida emellertid av följ ande ohig enh elcr.

6

145 -

l. D el Lag er lå ng tid och crfordrars särski1lt utbildad p er. onal att uppmäta has·l ängclen och o rientera instr umenten.
2. Upprät thå llande l av förbindelse n m ell an de två s·tation erna vid ha sl inj en s ~i ncl ar är ofta förbunden m ed svårigh eter .
3. Erfordrar dubb elt så stor p er son åtgån g som ett enstationsins trum en t.
4. Stor svårigh et fiirdinnes a ll ena bägge sta tionerna
mot et t och sa mma m å l, särskilt .clå fl era flygplan uppträda
på en gång. Då lig sikt, moln och sol sken öka svårigh et en
h ii rvicl .
5. Ballerich efen k a n ej p er son li,gen överval< a a rbetet i
hägg e stati on erna .
Det har allmänt erkä nt s alt två slationsmälarn as oläg·e nb eter är o störr e än förclelarne och atl mäta ru e äro opraktiska
för rörliga batte rier. I fl ertalet av d e st01·,a stakrn a har man
cckså, seelan cn st a ti on sm ä tarn e num er nått stor fulländning,
alltmer öv ergått lilJ a nvänd ning a \' dylika .
Upp skattning av höjtl en bör endast för ek omma i yttersta
nödfall.
Elt ytt.erlig.ar c s~ilt a lt b es tämma h öjd en är m ed elst ly ssnarapparat m ed coirmgcnlplan.
Höjdvink elmätarn e utgöras av kikaPe .eller dioptrar , vil-

k[l)s lutning mot hori son talpla n et kan dir ekt avläs.as . Höjdmätaru e äro o1ftast lwmbincr.ade höjd- och h öjdvinkelmätningsi ns<Lrum en t.
(Forts. )

1'idsk?-ift i Sjöväsendet.

11
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FJ.ygvapnets ställning i försvaret.,:,)
Flygvapnet har uneler och dter kriget nått en utveckling,
som givit det en mycket framskjuten plats inom försvaret.
Då man därtill tar i betraktande dess säregna natur är det i
grunden icke på något sätt förvånande, att tanken framkom mit på att giva det en självs,t änclig ställning i förhållande t ill
de båda hittiasvarande huvudgrenarna av försvaret. Så har
ju också redan ·skett på en del håll, blarncl annat i England ,
där e m:ellerticl beslutet om att tillsvidare rbehåll.a flygvapn et
uneler elt särskilt Juftministerium rönte en mycket häftig op position från många håll, och särskilt från amiralitetets sida .
Amiralitetet lyckades icke genomdriva si.U främsta önskemål ,
upprättandet av -ett särskilt maritimt f,lygvapen, men åtmin ~sto!Ile fl ertalet ra v dess fordringar i ifråga om en närmare an slutning till mai·inen av flygvapnets "naval wing" blevo dock
tillgodosedda. Fråga!lls behandling har utförligt refererats i
den danska Tidsskrift for S!')vresen. Den danske författare n
kommer här för egen del till den slutsatsen, att organirsationen
·endast kan hetraktas som ett provisorium, och att fråga n
måsrt e tagas upp på nytt och Iösas i enJighet med amiralit·etets
uppfattning. Han slutar med den refl exionen att ingen k a n
tjäna två herrar, och att det maritima flygväsendet måstl'
vara flottledningen en ödmjuk och trogen tjänare.
I regeringens för·svarsproposition har nu !föreslagits, a tt
flygvapnet skall utbrytas ur sin hittillsvarande ram och bilda
ett fristående vapen vid siclan av armen och marinen. De l
' ) Aetik eln inlämnad till r edakti onen föe e utsäniland e t av 2:a l!äftr_·t.
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kan emellertid på goda grunder iJfrågasättas, om vapnels utveckling verkligen pekar på denna väg som den mest ändamålsenliga. Snarare synes det som om utvecklingen bundit
flygvapnet aJllt fars tare och fastare sammacn med de övriga
vapnen. Det är svårt aU numera förställa sig en operation
av n ågot rs törre omfattning, vare sig till lwnds eller sjöss, där
icke flygvapnets medverka n behöver lacgars i anspråk. Flygvapnet är oundgängligen erforderligt fö.r spaning och bevakning, för artillerieldens ledning, för avvisande av fientliga anfall ,j luften m. m., och även under själva ~striden kan flygvapnet göra en kraftig insats med kulsprutor, bomber och
torped er.
Man kan erhålla en ganska god uppfattning om flygvapnets intima samband med försvaret i övrigt genom allt studera
und ervisningsprogrammet för sjökrigshögs1wlan. Av de åUa
lärarna i militära ämnen i allmänna kursen måste icke mindre
än sju i större eller mindPe utsträckning ber·Öra frågor angående flygvapnet, nämligen lärarna i sha1tegi, taktik, luWuigskonst, kustfästningslära, lantkrigs,k onrst, artilleri och torpedlära. Det är endast läraren i minlära, som hittills enligt Ullvisningsprogrammet står utanför, 1111en ej heller hans tid kan
förbigå flygvapnet seelan f~lygplanen börjat utrustacs med minor och sjunl"minnr. Något 'S brkare bevis för flygvapnets
oupplÖ'sliga samband med övriga vapen än just cleHa, att varenda militär lärare måste komma in på det nya vapnet, kan
väl knappast uppletas. Progmmmet betonar vidare uttryckligen samverkan mellan dc oli'l{a vapn en. Sålunda~ skola Järarna i ~strategi och ,t aktik föreläsa över ~samverkan mellan
sjö- ~och luftstridskrafter, re nvar ur 'S,i n ~synpunkt, läraren i
kustfä stningslära över luftstriclskraftm·s medverkan vid försvar<Ct av kustfäs1tningar, läraren i 1antkrigrs konst över samve;rkan mellan luft- och lantstridskrafter.
För att en verr kligt värdefull 'S'amvedmn skall kunna ernås måste emellertid två huvuclv1llkor härför fyllas. Dels
:måste flygvapnets personal vara fullt förtrogen med förhållandena inom elen del av krigsmakten, 1necl vilken samverkan
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skall äga rum , i annat fall kan samYcrkan aldrig ·b liva full släncl.i g och ödesdigra misstag kunna lätt inträiTa. Dels måste
den h cfälluware, som leeler operationerna, hestämt kunna p åräkna >a tt ständigt disponera över crrord m·liga 'lufts.trid·skmfter, och ej behöva frukta att hans flygformation er tagas ifrån
hon om n ~ir han kanske som bä,s t behöver dem.
Det är nog i ngen lätt sak alt organisera cH enhetligt flygYapen på ett ·sådant sätt, ·ail dessa båda fonlringar fylla s,
och man måst e oför·b ehållsamt giva ,r egeringsförsla get sitt
full erk än nand e fö'l· dess sätt att lösa clenn•a fråga. I själva
Yerket har det sörjt för sambandert mellan flygvapnet och ö,._
riga vapen så väl, aH flygvapnet nära nog förlorat karaktär en
ay ctl enhetligt vapen, och man kan då med fog fråga, vad de l
egentligen skaH tjäna till att verkställa hela denna genomgripande organisation.sä ndring.
Till en början kan 's ålund,a påp ekas, alt planläggninge n
ay luftstridskraf.t erna>s användning i krig c!J·er vid krigsfa;r a
skall utarb e tas av cheferna för general- och marinstaberna ,
och det är också d essa båda chefer som lunder krig inom högkva rt er·et utöva den högsta ledningen av .flygvapnets verl<,sam h et. Detta är onekligen en mycket ,g od garanti för uppnåend e
av ·en till fr ed·sstäHande ·samverkan mellan de olika vapnen ,
och i själva verket den enda godtagbara Iösningen av fråga n .
Men det är också en lösning, som S•täLler flygvapnets chef
utanför yapnets uppgifter och användning i krig och därigeför honom måste fö,r svåra J.edand et av dess utveckling i fre rl.
Sam•a rbclc kan j u visserli•g en äga TUm, m en det är ·svårare a t'
ordna ett got.t sådant mellan från va,r a,ndra fullt fJ·i,s tåend t
m)'lndigheler än mellan myndigh eter inom samma vapen, d ä 1
d etaljchefen i händeis·e av menings1skiljaklighet få.r underordna 'S'ig den högs•t militära myndigheten, som är ansvacrig för
del hela.
Under flygvapiwbs chef uppdelas personalen på tv·e nne
kår er, en armef.lygkår och en ma.rilll!flygkår, som på grund a'
olika verl<!samhctso mråde ooh fö,d äggning ha föga gemensaml
med varandra, men som 'På grund av utbildning och rekryte
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ring höra mycket nära samman med sina tmsprungli ga vap en.
All personal ä·r nämligen avsedd at't r el<,rytera.s genom överför ing från a rmen ell er marin en, och .a tt efter slutad tjämt
vid fl ygvapnet återgå till •sitt ,g amla vapen. Organisatione n
sörj er förträfJligt för aH d·e båda flygkårernas persona l blis a
fuHt förtrogna med d e vapen, som de slwla samverka m ed ,
m en .el en splittrar det till namn et enhetJ.iga flygvapnet i tv ~t
för v·a randra gansl;:a främmande kåPer, som för sig komma
a tt sträva e f,l cr en nära anslu tning till ur·sprungsva•p nen, där
ju .framtiden fortfarande ligger för del överyägandc flertalet
av personal en .
För att betrygga d enna framtid är det, ålminslone yacl
ma•rincn beträffar, nödvä nclcigt a.ft flygvapnots personal erh åller ·sin utbildnin g, nalurligtvis utom 'S jälva flygutbildni ngen , vid ·ursprungsvap nets skolor och andra utbildn~ng sk ur
ser , ·o ch delht nö(lvändiggör tid eftC<r annan åt crkonunande
k ortk ommendering ar från flygvapne.t. Sådana kunna na.turligtvis ordnas, men dc skulle hitta.rc ordnas om personalen
st oclc kvar i s1ina gamla kadrer. Den olika utbildningen komm eT också aH göra 1sitt till för att vidga klyftan 1~1 e llan d c
bå da flygkårre na . Särskil·t bör också i delba .sammanhaaob
påp·eJ<as, aU den högre ofliccr·SLLtbilclningen kommer att bibrin gas flygvapnets ·Ofl'icc·r a re vid hög,skolor, som varken iiro
ell er k unna va.r a undenstälJda flygvapn ets chef. Även här har
sålu nda denn e intet inflytande på en av de grund läggande
faktorerna för vapn ets etrckbivit-ct i krig.
Vad själva flygulobildning en beträfl'ar framgår av utbildnin gsplanen, att en d el av ntbilclnin 0o·cn föorubsätt es yara b"'cm en sam för dc båda kårerna. Härigenom vinnes, att und er
.fr ed stid en vi.ss samövning ägt rum mellan de båda kårernas
pers onal, vilket givetvis är en fördel om dc skola upplräda
gemen.samt i kr,ig. Tillfällena härtill tord e dock hli\'a m ycket
säll:synta, varom mera n edan . A andra siclan försv å ra s. anonlnandet av den så ytterligt viktiga ·samövningen med de båda
and ra huvudvapnen. Skall under krigstid en verkligt goll
samverkan kunna äg'a rum, ä•r det nödvändigt att hela utbilcl-
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ningsplanc.n lägges så, att den u n elerlä ttar samövandet unde r
fredstid. Man ha1r fruk tat att ett självst äJncligt flygvapn skulle
-"tälla s ig så att ·säga på ·s1iclan om de Ö\lriga V•a pnens utblildningsplaner, och att därigenom tillfäJl.en a ·t ill samövning skulle
bliva mi1rimala . Förslaget visar att dessa faor·h ågor \lall·i t befogade. Grans·k ar man .e xempelvis utbildningspla nen för de
ofl'icerarc från marinen, ·Som ut;tagi·ts för utbildning tm flygare, finner man aH under den 3-åll·iga ubbildningstid en visserligen många månader äro anslagna .tiH flyg.stationstjä nsl
och samövning, men att dessa som regel äro förla·gda .till tider
på året, då flott•ans rt:illämpningsö vniingar ej pågå. Endast
en gång under u t.b ildn,ing,s ti-elen ä r tiNfälJ.e herett för flygeleYerna aH delta.ga i den sam lade kustflottans övningar. Detta
rir en svaghet i föTSlagcl, .som naturJi,gtvis kan undanröjas genom en omreglering av utbildningspla nen, men faran s.tår alltid kvar att så länge d e rena fly.gsynpunkte •r na ·bH de dominerand e inom flygvapnet, komma detlas sp eciali•nlressen att sältas före hänsyn en till. att upphålla sambandet med de övriga
Yapnen.
Ett mil itärt skäl, s·o m har anförts till förmån för sammans·l agningen, är att denna skulle underlätta utförandet a y
de mera sjä lvständiga uppdrag, utan omedelbart s:amband m ed
här ens ell er flottans operationer, som kunna anförtros flyg' 'apn ct. Detta skäl är emell ertid föga bärande. Även des sa
uppdrag planläggas av chcfcr.na för general och marinstaberna , ·och de komma som r egel alt utföras, av antingen armeeller •m arinflygplan. De olika planens egenskaper göra att
rJ.c sällan kunn a uppträda tillsammans; den i proposi·tioncn
l' ö r u t satta överföringen av flygformati·on er från den ena flygkåren till den andra blir därför ett rent undantag, m en äve n
rletla undanlag komm er a~t planl·ä ggas av de båda stabsche-ferna gemensamt, och ej av flygvapnets chef. Dessutom toTde
i det-La sammanhang höra beaktaJs, att flygvapnet ricke kan vänlas 'få en sådan omfattning, ai:Jt några mera betydande flygformati oner kunna ·ställas till högsta krigsledningen s omedelbara förfogande för utförande av sjäiViständiga uppdrag.
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F lygm aterielens omfattning •och dess fördelning vid krig tfram,går i ck e av pr·C·positione n , m ·en man t•orde tryggt kunna utgå
.ifrå n aH vapnets huvudkrafter .k onuna aH vid mo:bli lisering
förd elas till direkt samverkan med ·a rme-, respekt.jve marin.stridskraftern a. Vad som blir öv.er, och som sålunda ·s kulle
in om fönsvar et represent era det "enhetliga" flygvapn et, blir i
&ig s j äl vt för obetydligt för att motivera en fristående ställ-nin g för vapnet :i d ess h elhet.
En mi litär synpunkt, s·o m ej får lämnas obeaktad, är den
.om •Ordnand et av förbind elserna meUan luftstridskraft erna
och övriga stri.clskrafter. Det är av ytterligare vikt aU meddelanden kunde snabbt •Och säkert öv erbringas, därom torde
ej n ågon tvek·a n kunna råda. På grund av ·olika verksam-het ssätt och verksamhetso mråden ha armen och marinen helt
olika signa,lerings.fö reskTirfter. Även om flygvapnets natur
ford rar til lkomsten av viis•sa nya medel för meddelandens över.J}}·ingand e, måste dock ·signaleringsfö re,skriJft erna ,j stort sett
ansluta sig, för •a rmHlygkåren till ·a.r mens metod er och för
marin flygkåren ·t-ill marinens. Detta underlätbs genom p er son alens för egåend e utbildning och tjänstgöring, men härigenom b e tonws också yt-terligare respektive kår ers samhörighet
m ed fönsvar ets båda ur•sprung1iga huvudgrenar, på samma
,gån g som klyftan mellan flygv.a pnets båda gr.enar vidgas.
Smnmanfattar man d e ur anihtär synpunkt gjorda erinJ·in gar, som här. framstälHs m ·o t d en .föres,Jagna org.a nisahonen,
1\lomme r man tiH följande slutsat·se.r. Flygvapnets chef ha'l:
·ick e något inflytand e på vapneLs verksamhet i kri.g, och för
a tt förb ered a denn a måste han s·t iga n ed ifrån sin fristående
.ställllling och und erordna sig de anvisningar, som lämna•s. av
gen e·r al- och marinstabsche ferna. Enhetligh eten i organisaLi'On en är h ärigenom redan från höorjan bruten. Org.anisationen sök er sammansmält a två tjänstegr enar, .som ha föga gem en samt, och detta åtminstone delvi.s' på bekostnad av det
Vida viktigare s·ambandet med de båda övr;i,g a huvudv.apn en .
Under den givna förutsät·t ning·e n, d. v. s. aU en sammansla.g·n ing av flygvapnet nödvändligtv·is ·skarll äga rum, ä.r den före-
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slagna organisationen sannolikt ·d en bä:sla tänkbara, men cl e(
förefalUer som om man skulJ.c vinna e tt .b ät·t re resultat genom
en utveckli n g av nu gällande orgm1isation. Härige nom skull(
såväl krigsförberedelse som ma·ter;ielanskafrn.i•ng och utbil dning komana att .för vardera försvar·sgrenen handläggas <t \
myndighet•cr, so m redan ~"iro inordnade unele r samma v erk sam•hclss.fer.
Det förnämsta lekn·i sJo1 skäl, ·som anförts .för sammans.l agnli ngen, är att genom denna enhetlighel och planmässigh el
slw'lle åväg.a bringa·s :i flygmalcrielens konstruktion och anskafrn ing. Under chefen för flygvapnet s·k ulle organ iseras en
flygstyrelse, u ppdelad på fyra byråer, av vilka tre, nämligen
arm6by.rån, mar inbyrån och lekn;iska byrån, skul le komm;
att handlägga tekniska ärenden. Emellert·id fö r utsältes al l
a lla frågor rö r ande konst ruktion och linverkning av bomber.
L01·pcder, m i nm, kuls.p ruloT, ammunit!ion, radio, byggnad er
m. m. , framdeles li ksom h.ittiHs skola h andläggas av armeoch marinförva·J .lningarna. Denna begränsning av flygstyr els·e ns YCrksamhetsområde ~ir nödvändig, om ej elen nya styre lsen sk·all svälJa ut t.ill ell mycket stort och dyrhart ämbelsverl'
nl!cn .genom densamma förloras från börj an cnhctlighclen i d en
teknis'ka lcdn·i,ngen. De t blir allticl minst två från v·a randr:1
frislående förvaltningsorgan , som skola handlägga frågarn <~
om nybyggnad och utrustning av flygplanen, och delta hc,främjar säkerl1i•gen ic ke planmäSisigheten i anska ffningen.
Den lckn~ska byråns ycrksamhet sku lle kamma all om fatta själva flygmateri elen. För aH denna byrå skall bliv:•
funt effektiv förutsätt es emellertid alt en försöks - och pr oY
an'&Lalt upprättas , fiir.slagwis vid -tekniska högskolan. E t
sådan anstalt är otvivelaktigt nödvändig, ooh d'Ctta i lika gr a t
för det m ilitära s.mn för det civ•ila fl.ygväscndct, både för at
v etenskapligt följa utvcdldingc n, verkställa erforderliga försök, b earbe ta vunna erf::uenhebrö n och sörja för den hö gr l'
rent t•ekniska undervisningen. Kanuner en sådan ·an:stalt ick e
~il'l s•t ånd blir flygsty r e tsens tekniska byrå urståndsatt al l
funkt1ionera på ett fnHl tilllfr eclsställande sätt. Upprättas d ä r-
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c1n o t en såda n anst alt kan den giv·a 1i k a goda a nvi.sninga r och
r åd tiH flygkons truktörerna, va·r e ·s;ig dessa är·o samlade inom
en för flygvapnet gemensam ·lckni•s k bJ~rå, ·e ll er fördelade ti11
ei1 fl ygbyrå i nom armeförva llni.ngen och en flygavd elninginom mar införvalt ningen. I fö rr·a fallet kommer man Li.U del
slu tres ul tatet, att flygs,t yreJ.s cn måste sama r beta, å e na sdclan
lll'ed fö.r ·söks- och provans'lall en, å den andr a med arme- och
marinfö r va ltni ngar n a , vil ka des·sutom må·s•t e ·sama.r bcta sins em ell an i en h el del tekniska frågor, som äro gemcns·a mma
för •b åda vapn en . I s·enm·e fal.Jel blir procedur en den , alt
arm e- oc h maroill!förvaltningarna •s amarbeta, å ena sidan med
försöks- •Cch provansta l len , å elen andra sins em cUan, och d etta
fö relfa llocr onekligen enklar e. Den ur konstrukhions.synptl'l1k l
lyckligaste lösnin gen av fr åga n synes därför vam den, abt vid
tekni·ska högskolan upprät tas en fö-rsöl(ls- och pr.ovans.ba ll, gem en sam för al lt fl ygväsen ii ,landet, och att i övrigt alla är enden r örande tillverknin g, >beväpning och utr ustning av flygpla n fö r mi'litärt bruk konce n treras, ·i vad de beröra IandflygpJ.an tiH armeförvallningen och i vad dc bc.röra sjöflygplan till
mar i n fö r val tni·n.gen.
E tt andra skäl av teknisk ar·t, som har anför ts för sammanslagningen, är att ·en enhetlig flygstyr el•se lätta r e skulle
lmnn a vidtaga al1a sådana .anor·dn<i n gar, som äro nödvändiga
fö.r att d en privata flygimluslrin och den civila lufttrafi:kcn
vid l<ri gstilHiäHe l< unna he lt l<'O Jmna försvaret li llgoclo. Det
är emeHerl:i·cl hara en detalj av krigsförbcredels·en, som flygstyr el·scn här kan draga försorg mu. Alla frågor rörande utrustnin g oc l1 hev~ipning a\' nyuppsa:tla flyg.formalion er komma
alltj ämt aH vi la på arme- och ma r.införvaltningarna , som •r edan nu må•ste in·t iml samarhe ta i frå·g a om prival i•ndustrin s
förd•elnin g bill fy ll and e av dc ocrhört stora och mångskiftande
lllatc ri elbe hoven u n.cJer l<rig. Deras arbetsbörda bhir ej nämnvärt lä ttad genom att ·en d eta lj av arbetet u ndandrages deras
' "erks•a mhetsområcle, och själva arbetet försvåras genom atl
det skulle bliva tre förvaltningso rgan i stället för hitbills två .
som måst•c ·samsas om ·L illgångarna.
1
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Det huvu dsakliga ekonomiska skäl, som a n förts för sammans.l agnin gen, hm· varit •att de medel, vilka k u nna komma
aU avs·es för :flygvapnet, därågenom ·sku'He bliva på etiektivaStle ·sätt utnyttjade för clel•s amma& ändamålsenliga utveckJi:ng. Samma skäl anfördes på ·s~n tid fö:r en .sammanslagning
.av försvarsdepartement en, men anan mås•te väl ofö·r behåHsamt
erkänna aH förs•v•aret icke på långa tider h aft det •s å illa ställt,
som s•eclan den •sammanslagningen kom t ill stånd. Det ä r
helt andra fald.orer, som här spela in. Saknas 1111.o m landet
en fast försvarsvilja, som tar si.g uttryck .i ekonomiska och
pers·o n•l iga uppofl'~·!ing.ar för för·svaret, så är en gemensam flygstyrel·se lika oförmögen att främ j a flygvapnets ·utvecklin g,
!'Om den gemens.an1ma försvarsm inåst•e,r n vari·t u.r stånd att
himdJ'a .förs.v arets ifÖJ'faJ,J. Försvanviljan ä·r det väsentli ga ,
och vad be trälfar det e1Iektivaste a nvända n det av ·b eviljade
m edel torde detta bäst främjas genom aU vardera huvu dgrenen av försva•r et sedermera får ·sköta siH. Endast härigenom
kan en rätt proporbon åstadkommas mellan stridskrafterna
i luften, på jordy~an d 'le.r va·btnet och u n der vattnet. En ensidJig utveckling av dt vap en utan •h änsyn tiH de övrigas beho\'
kan aldr.i g vara av godo.
För att säkers•tälla ansla.g ens rätl<a användning förut·sälter
organisati•onen, al·t aHa til.l flygva•p net beviljade medel skob
helt och hå'llet omhänderhavas •a v flygstyreisens fö.rvaltnin gshyrå. De'tt•a är helt naturligt, så som organ~sationen ä·r [agd,
men kommeT att i redovisningshänseen de vålla många b csvär·l igheter. Redovisningen av an.s•l agen är r·edan nu, åtminstone för marinens V·i dkommande, en mycl"et invecklad sak,
som kräver ett drygt arbet.e ·o ch stor noggrannhet. Nu r edovisas dock alla medc.J till en ·och sa<Imna myndi.ghet, men skall
PedovisningC<l1 ·av Jika·r tade utgiftsposter ske tilll två oiika m y ntl].gheter bhr saken betänkligt •inveclklad. Det blir o.fta n og
icke lätt för en befälhavare att avgöra, om en utg~H skall
redovis,as li'J,l marinförvaltningen eller ftlygstyr·elsen, el1er m ö.i]ig.en i någon viss proportion uppdelas på båda, och runmärkningsakternas antal kanuner ·säke.rhgen att väsenmgt öka~ .
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Värst blir det på det ,föres lagn a 1flygdepåfartyget, som är
fö·r tjänst inom kustnottan under wss del av åre{, och
{!är pers·o nal f'l·ån både ·m arinen ·o ch flygvapnet kommer att
sam manföras. Här måste eX!empelvis a1la kostnader för mathå llnin gen u ppdela•s på två anslag, och det rbJi,r nödvändigt aU
dag för dag föra räkning över antal-et portioner tm marinen·s
~ooh till fl ygvapnets perwnal, ·så att vid 1111ånadens slut en rättvis för delning av u tgifterna k:an sk·e. Varenda räkning för
<färsk provia11't, som kontant bC'Lal,a s ur fartygskassan, måste
uppdebiter as på de olH(a ansJagen en.liigt för dag en gällande
p orti onsförd·elning. Den kontanta ersättning Ifö-r uttagen provian t, som från offioer·s- och und eroff,ioersmässarna inbetaJ.a.s
bi ll 1ftartygskassa n, måste till godo1föra& ans1lagen enligt p.r oportio n en m ellan antalet mässmedJ.emmar från de håd:a vapnen .
BeträfJ.ande Yissa a•nsiag b lir det nästan omöjligt att finna
.n ågon rättvis norm för utgift.crnas fördelning, och detta gä l.l.er säPskiH de egen tliga expeditionskos•t naderna, d. v. s. utgiftern a för kol, olja, ammun·ition, utredning o. s. v. Farty g~
intendent·en på det fartyge t får sannerliig•en .ingen Jätt uppgtft :
Det kan invändas att 'd etla är bi·sak•er, som ej ha nt\gon
JJ etyd else i jämförel·se med elen st·o ra huvudprincipen. Må
så vara, men .en organisation bör granskas ej blott uppifrån
utan ocks·å n edifrån, så att man ,får klart för ·sig om den även
i t ill ämpningen på tjän st ens debaljer är den mest ändamå lscnl.i ga, och ej kanun er att v erka alltför betungande på arb e tet.
Man måste i övrigt taga hän's yn Nll att de o'lika förvaltnings'lnynd igheterna givetvis komma att avundsjukt vaka över att
'ick'e d eras delar av anslagen .p åföras mera än skäJ.j,gt är. Detta
kan ,]ätt leda till sHtningar så 1fort det gäller planläggningen
av samöYningar vapnen e1111·ellan, •Och det är fara värt att de
så ytterligt viktiga samövningam1a allt 1111er och mer komma
att inskränkas, ju rlera slHningar som uppstå angående kostn.arJ.ernas fö-rdelning .
Siu tsatsen av vad som här •anföTts blir sålunda, att även
ur teknisk och ~ekon. omisk synpunkt kunna vägande ·erinringar
göras mot den föreslagna organisahonen, och tvivlen på att
~vse t t
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denna verkligen är de n m e·st ändam å lsenliga m ås te här.igen on'
stärr kas .
Som en av·s lu tning av d cna. kor tfa llade granskning kan
sägas följ an d e. Den förnäms ta svagh e ten i r egeringen s för slag syn es vara , att man utgå tt ifrå n ra tt e lt n ylt vape n m ed
i huvudsak h eH nya uppgifter och d t nytt verksamhe lsområcll·
l<commit ti·ll, och att detta vapen dä rfö-r bör få en särställni n g
inom försvar et. V·afl m a n i verldigheten fåll heviltna är em ellertid tiLlkomsl en a\· ett vap en , som viss edig en i li1khet m ed
andra sådana kan få alt lösa sjä lvstä ndiga upp gift er, men 30m
på grund av m aleri elen·s heskalTenhet är delat i t vå sk a:·p l
avskilda h ä lfter, vilka såväl vad belrätfar upp gi fler som p ers•onaJorganisat i on var för s·ig hänga myck et när a ·s amma n
med endera av försvare ls bå da hit-t ill svarande huntdgren ar
Samband et här ~ir så starkt, att m a n svå rl,i gen , såsom red a n
förut framhållits, k an tänk a •sig några operationer Yar.e si rtill la nd s eller sj ö ss, ul a n samverka n m ed flyg va pn·et . D enn ~
samverkan ·b lir så omfattande och a v så mångskiftande ar t
att det nya vapnets huYudsakliga verksamhet kommer att fö r lägg·a s h1t och ej till dc självstänchga uppgift erna. Men el<
synes de t också som om or ga nis atio n en mera borde ha tagi
si•k t e p å a tl inordna del nya Yapn ct ·i d en gamla ·ramen än a l
i solera d e l fr å n denna.

Meddelande från främmande mariner.
.\!Pri<I Pinrlt• fl'iln lll i\l'ins taiH'Ib l iii' irJ; p;;ayrJ eln i ng·.
(F cll l'u ari

~.!)2'1. )

Argentina.
c\ rg cn l in ska pal'la lll r n l eL I1 a1· !J cY.il jaL eL L anshlg av 9,500,000 pesos
1ill förstitrkarJCi e av arl'ill cri et. an ska f fand e ru\· modern a elcllecln ingsanordningar 1saml l'ö rlJä l lr·ing :t\· to q JC<J.il cstrck n i ng •och maskin eni å slagskeppen
Hi va d aYi:t •Ol'il :'llorrn o ~:cmL f l'>l' lliOdcr··nisering av f)Ta jagare.
A rSlag~kcppcn skola Lurbinmaskin ern a ni bytas m ot an(l l'a med bätLee
i'>vcrl'Öri n g. \·arj :lntLc olj-eel dning ~\· p ann oma sl;all i.nföra.s. M an Yinn cr
•l äl'igen om feamfiie alll aLL ul i JH·ilnsldråi:)an IJlliYa rolJeroeml e av utlandet,
r medan man kan anYi"lnrl :c si·g a\· dPn i nll Pm ska olj ep ro-clukti on cn. A ncl(L e Yach t , 19 j an. Hl24. )
l' ing.sarlt c l cna 1.1! l'ö 1·as i Jt cmland1' l.

G. S tarcl.: .

England.
};n.c;·uJ ska rlmiralilc l c L ,;y n rs ilm na llrly• lligl öka antal et fl ygmas kin re
för flott an. i)· rl et IHH' nffit'i('!Jl l illl"1nn ;lgi vit, att Li e stora k ry.ssarna Glo rio u s ocl r Courag co us. Iil, so m !'ö1·ut F u l'ious. skola ände as till tmnsp ol'Lfartyg föe fl~))m askin e r . Arh el.ena härför skola ulföras i Ro sylil och
llcv onpol'i. Dessa far-tyg byggrl e.s unLi ee J;rig•et efter l orcl Fish ers anvisningar oc!J Ila Ya dL •deplacem en t aY 18,600 ton s; fart en iir 31 ,J mop; b cs t;,-ckningcn utgö r es aY 1\ 38 cm . .och 18 10 cm. kan on er . D eras pansarokydd är i cke grövre än 7G mm ., alltså alltför svagt för att fantygen skulle
.k nnn a an\'Cin<l as so m slagk ry s,;are. Som .]älta kryssar e äro cle alltför
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rlyrb cU'n. Omänd r ing en :;yn es tyda på all m a n ät' nöje! m ccl Furious, vill.,···n
(Le Yae l1 t, 19 jan. 192lt. )
till en hörj a:n b lev stf\rkt kl'iti:s erad.
:\l össband en för JJ cs ilLtningama å u-lJ å tar :skola hädan eft er va t·a fiJ L'sedda m ccl r esp . b å t.at·s I> Pnilmni ngat· i s t. rf. ·so m l1ittills m ecl inskription en
(H. 'l'. , 1 febr. 19:!/L)
" H. :\f. Submani n es· ·.

] i)!)-

t; n följd av begrJn:;ningon i a n tal slag,;kepp blir aLt någ ra saclan ;t
iok e kurm a ti llclelas andra li njcu ocl1 således •inga kun na h ållas i resen.
o e tta f örll å ll ande komm e t· måhända att u töva inflytun cle p framtid en::.
sj-oo tra tcog1i, t)' s lags keppen k'lmma att b liva a lltrör dJTbaea för aU riskeras·
·i sek un dära för etag till s jös-s .i mo lsa ts till Yacl fal let vae i .senaste krig·et.
g n ann a n följd av ifråga Yara ncl e b cg rän s n·ing blir att m indt· c fRrtyg, ät'sk-ilt k ryssare , k omma ~ l L fil IJ c t~rmgt iikftrl helyd cls l' .
(N. l\1 . R, Hi jan. J021. )

n e p t:o 1·, som f. n. utför~ m ed Llun engelsk a j iUte-ub å ten X I, lär o.
ick e !Java utfallit ·Lillfr crl ss tälland e. Pro•ven börj acle föl' n ågra v e cko .~
s eda n i Kanalen och ·om gftvos m ed m ycke n ll em J.ig l1 etsfu lhle t . Det uppge,.
att seelan de p ågått i 38 timmar visad e sig så m å nga felaktigh·ete r , at t
proY en m å sl r aYbrytf\s. De åtr ruppLt>gos flit· n il.gnt dagat' sed an.
(H . 'r. , i febr. 1924. )

Frankrike.
··i\laei n e Runcls('llou " ans er aL t man bör uppta·ga i pres.sen synlig'<t
m eckl elanclcn om u -b ätc n X I m ed föt·sikLigh-e t. Följand e uppg,ifter a n set
den dock vara troliga: D epl acem ent :i ö.-Y.-Iägc :2,825 Lo n s och i u .-v.-lä[!·
3,660 ton s. Best~·ckning· G JA cm. kan. ocl1 2 7, 0 (Jm. a nt il ufLkan . Aktion s radi e G,OOO; gesä Ltnin g 100' ) man. Båten ilr ::w s ecll([ för -angr·cpp å k on voj er. Man lär vara särskilt angcläg•e n om aLt göra de t bekvämt för ]),~ 
sättn in gr n , så att r\ en kan u thärdf\ lå nf[a J; l'~ ss n inga r.
(:\L H. , j a n. 192ft. )
i\I crl a nlecln.ing .av JJ c.s Li"l mm e l,; c rnR •i Wa.sll ingLont: öt·Lir [lg.e t framll åll·' Jackpr csscn föl j ande förhål landen.
U nder inn eYa rancl·c och nästl;:.o mmandc å r har England rätt aLt lHtY ·
22 "cwpital s:lli ps" m en e ft e r 19·25 m ås te de tta antal mi n skas m ed tv ,c
varför insät ta nd e l i LjJn s L ;w 'Clc nya s lagskepp en Nelson och H.odn ey m ed
för utra nge rin g aY fyt" a äldr e sla·g skc pp King· Geo rg \', :\ jax, Centuri on
och 'l~llund c r er. At' 193J. har landet rilttigh c t Rtt åtee bygga två sln.g.skepj •.
vilka, om d c blim färdiga LiH 19:3', , förorsaka rslop Rncl ct av cl e fJTa <1\
Iron Duk e-klassen . clå slagflotta n så lund a rcduc cl' as till 18 fartyg·. ,..
blir för ll å llflndet till i03G då färd ighy g.gancl e t aY tl'e ny a slagsl;;epp m :t<l
m edfö r a utean gerin g aY (!c fyra R\. Qu ce n l~ li sabct!I s-k l asse n. De tta ,;
komm e r slagfLottan att b es tå av en elas t 1:J fart_yg , Yilk c t antal iclw fl
över.skri(las •så länge för cleag·e t är gällande.
En flotta av en elast 10 slags lzopp synes vara alld eles 'fö r liten fC• t·
h ela Imp eri·ct när man b es innar hur ytter1ig·t b ero end e d etta äe av öi ll
sjömakL, m en man m ås te komma ih åg a Lt Förenta staterna icke häller fih
·hava f lcea s lagsk epp, m edan J a,pan såso m d en därnäs t s tarka,s te sjömaki•'ll
å r 1935 och därefter .icke få r hava m er ä n 9 sådana.
* ) Toede vara för låg siffra.

Utt·.-Avcl. anm.

J..:n de l omsLänlligil e ler h ava samverk at till aLt Jön ing·a lJetrclebcu
De t progeam som antogs 1921 var
lite t i sig själv t och ob e ty dli g t i jämi'örcls c m ed andra länd ers stomrtacl•;
planer , som l1öllo på att utföras föt' 2'/, år rsccla n. Men så kom \Va:sh•ingto nförd rag et som stäckte dessa Yidlyftiga föe e tag. n et f t'f\nska peogmmm et bes tocl. likv ä l oclt dess första del •ät' rC'dftn un rl••t· ar!J c lf' u nder det n.lJ.
med el till u t förandet a1· clr n a nclr a tiel e n h r Yiljaclcs förlidit år .
I s in lt c li1 e t upptager plan en följJnd u nyiJ~·gg n aclc t·: tr.c kryssare )'rl
7,875 to n ,;, sex kry ssa r e p å JO,OOO tons , il. j ag a r e it 2,/tOO tons, 3G jagar·e jJ;i.
1,450 to ns, f )·r·a u-kryssa re pil 3,000 tons , 30 u-JJ iH ar på 1,300 tons , sex
u-b å tar på J ,JOO tons och sex på GSO Lon :;; dcs-,;u tom d t tra nsportfartyg
för fly•g ma:skin cr - tillsamm an s 113 farty g. Om alla d essa bliva i Ycclcr börli g o t·dn in g •IJyggcla - :13 av d em äro nu unde r arbe t e -ko mm er fra ns l; a
marin en att Yara p å gocl väg a Lt å ten •inna si n foma :s t)'l'ka ocl1 kan i Yat·j· ·
·rall b eliät·ska Medellla\' e t. 'r.ill samman s m ed elen öY erl[lgs enh e t i Iuft •s tr ids kr after, ·s·om Frankrike besitter utgöt' rn a ein en .en vida vikt,igare fflk lor, än man i a llmänil e t Yill erkänn a . Om man ·b oets et· frå n utländslw
flo ttpr ogram , som ännu e nel as t exis t era på p a ppere t, har Fra nkrik e m er a
nytt to~ n agc - b eviljat e ll er unfl er arJ> c le ~ ä n n ågo t annat la nfl.
I b e teaktuncle av el en ft' iko.stigltet, vm·mccl Frankt'ik c beh a nd lat si ll
eg·e t ·s j öf ör.s val', är det svårt a lt förstå, varför det Mivit så illa beröet a1·
Itali ens åtgärd er i detta hänsee nd e. E ft er keiget har It ali en ick e lJ~yggt
nilcgot öl'l·ogsfaetyg med u nelanlag av n ågra få j agare, so m å tersto cia av
kri g·s t icl sprogramm et. Det n )·a -italienska programmet, ,s om n y lig-en 'fastst ällts 'o ch so m omfattar •e nd as t fem lä tta krys sar e, 20 jagare och 2U
U-b å tar , är icke avsett att vara .genomfört rförrä n år -1929, vie! v·ilk en licl
det 'si·s ta av d e nya franska fartygen bör vara ri tjänst. Lån"t ifrån a ll
° a tt bliva
. s•1'a gran.ne ko mmer Frankrike snart
· 'l·ta 1ten
försva orras r·e1a t·IVo,. sm
av F ranlcr.ik e.s flottpolitik efter kr iget.
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ntycl'l't s larl'<1 J' C i J'i',eiJ :"tlland~ Ull denn e iin nu. Oaktat dess stora i.iknin .~
m· torp ed- 11Cii u-hålsn<pn e n moLYäg es ns ökningen av lätta striLhkrat't r1·
i nndn1 mn1·in c r J'nmm,·r •tl c t all Yinna e n b e ty tll·igt förbättrad s tälln in g
J'l'latil·t t],•,;:;n. l iv n l'ransl'a kril il, c n "" \\·ps·!JingtoMi.,J'tlntget ~lr clårfi'lr s1·n r
l·~ n sal' ii-J· ni'\mLig e n si1 ke r: 0111 ick e ll c t l'öJ·drage L !Jad e funni h
~LL fOrMa.
•ll'lt till följd (lilrav sa n1ånga J'rafliga slag,;ke pp hJil·i t n ccbkrotad c uLom l; mds. sl,lill r Fmnkr ikc 11u inlagil r n llJ)'l'l'eL obet:·LIIig plals l1land sji·, _
n1nktcrnn. Och vidnr o liar IördrageL ll(igst Yi'\scntligt ökaL Yilt·d c t av d ··
l'rJ·,.: ,.: aJ'r oel1 andra Wlta •f al'ly g som iir niiL Yafl F ntnkrik·C förklarat si :.;
iimn n l1y gt" n. Föl'-ll ragel Ilar i wrkligllet.e n Ya1·it till ,;tor föJ'flcl för Fra n kr ike. Den t·gl· nlli ga orsaken lill cl ess impopularit e t JS )·nes Yara den , el!
<le t furu Lsitllrr likYiinligiJct i maritima <intr ess·e n m ellan Frankrike ocl 1
lli\li r n ocl1 r rgk rar <l r l'a s inb örd es ~lyrl'<t JJ c LriilTand c slagskepp c nl if!·l
.,J,• nna prin cip. :\fr n ~ ~· dan Frankrike ~yn t'oi llaYa fiirlorilt föl'lro r nrl e t fli 1
slflg~krpp ocl1 i ,·al'j c fflll ·ick e •l1at' för ai\'~. ikt att bygga fl e ra silda na fart y !'
1111cl e r niil·maslc t id en , kan mrLagR:nrlct av en lilm b eg t·änsning b e träffan ek
h:·ggaml et av slag,;kcpp för ~l c lla lancl od1 Itali e n ieke l1av a. n ågo n prak
l isk irn c rkan ]Jil d ess fr a mlida sj ö m ak tslil llning. Om fördrage t ~lad e inn (·
IJt\lliL b c st~lmmclsct· om h c gr~lnsning av alla slagskrigsfartyg, li acle Frank rik e haft sl\ill alt ll eklaga s•ig, m e n clct lämn ar land e t i verkligilw ten fril l( 'l
<~Lt bygga c l t olJ eg l'änsat a ntal fartyg n,· just d c t y pe r, som cle t an st·t·
C;-<. :\f. H., 2 f r br. 192 1L)
]iilsJ ]>HSS;1 f'l\ r Clc bamm a.

För enta staterna.
U . .S. A.

l Föt· onta SLaL c ruas m arin hetrakLas flygvapne t solll e tt m y()k• ·l
Yilrdcfullt •lljiilpvap c n fl'>r flottan ocl t man <WlJetar m c Lofiisl'L p!i aLL öJ,'
•l es s anv(lndharll e t. f.ikY ill clelar man icke d era-s å:s.ikt, som f·orcl ea. n
a lla andra Yap c n skula sLitlias i c.rt,·rlla·nd föt· d'Jy,gvapn e L. J~r i'Rr c nll el ern
fr ä n cle lJomiJförsök, som utförts av flygm ask in e r mot clc gamla slags'lU'J '
l• Cn Yi r g inia ocll New J ersey m ed bomb ce av 1,000 it '500 lig. vjkt und r>
Yackert Yäclcr ·och a na. g)· nnsamma omsLäncligheLcr, ha.Ya gjort ett li vli f-!'1
-intryck v i't joumali·s lcrn a ocl1 geno m d em på allmänheten. Men i m ar in e n, där ·s ake n ses tm clcr e n m e ra ve rklig .synvi nkel, fort-far man att p å~l"
<tll enelast ·s lagskepp skulle kunna moLstå v erkan av e n bomiJ p å 1,000 kw.
Yikt, som s li\.r· n-ed n llra inpå cl c bsainma. i 1·a ttn e t. Vaej c a nn at •slags fart) ~·
skulle bli1·a förs tört und er liknande förhålla.nclen . gn ·sådan bomb slwl l·
l!ava e n förfärlig verkan p;l en trupptra;n•s poet, en lätt kr)'ss al'·C etc. r~·
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v-lJiH slwll c bl-iva f(irstöl'cl Jör myck et minLIJ'.r. Allmänna. m eningen äe
a tt slagskep p et böl' lJib c llålla~ so m flottans r~·ggra d. ,i\'fan framl1 å ll ee att
,edan ·s nart e tt sek el l.ill])kaa h al' Yar·j c TI)' tt Y;Lpcns uppträdand e Meebåcla.t
slagsk epp e t,; avskarfanLI P. Först \ '<U' <l e t ramm en; on mängel små farty g
förse elda m r LI ''l'a ftig J'rtrnm sknll c omringa mastodonte n ocl1 döda el en .
Sndan ]l ]e , .- d r l l.orprdb;l lcn , ,ja ga r· c n ocll u ~b t Len, som m ed en enda. toepc<l
av n ågra l11~ e 1J ki'OIJ.OJ',; ~-~h·d.; skull•' sänk i\ slagskepp, 's om kostat å ~skilli-g a
mi lj-o n n. ll ii ri'fl r r kom /:c p p e l inm·c n ocl1 slt l Ll igen nu bomba.rcl e ringsflygma.sl<i n,·n ocl1 l nqJr(]J'Iygvnpnct. ,;om kommand l' frCtn s k y n skull e för gö r a
,;l agskC[J ]JCL . 'Il e n lik 1·i il 11 ar d l'lla f11nn ib oc lt finnes ·alltjämt. \'a.rj c n y
.a nf aHsmPlocl lmr m ecll'ört P il ll e f e n~ i 1· molaLg~inl. 'rvrt sä bt a.Ll Iöesvar a
fart-yg mot lurt a nfall ang ivas, d e t cl c t'ensi..-a. oclt d e L offensiva. D e t clefen·_;;il·a. sättet IJ csUi.e n ti aLt förs e fart yge n m ed ' 'lJulgcs''; på el c n }a a merikansk a s lagsk e pp en ilro clcssa inh~·ggcln. i ra r ly g•s skrovcl. P å äldr e s lagskepp mil.sl c hori.sontalpansarct förstärkas. Hög fart -och zi ck-zack manövt' Ct' biclraga till nLt bo mb e rna furfela siUt mål. Slutligen komm er elen
anfallande all bliYa ulsai.L fö r el d en fdm -ett du ssi nt al lii lla pj äser, inn an
han kommit ]J fL lilmp l igl a\'S I.å ncl för .l> omb e m as Jällanck , uneler cle l att yid
o1··annilmncla •f örs ök m~l e n lågo stilla orh ick e a vgå Yo t>l d.
Flottans off c nsi vft skrddsm ed el utgöres av stricl'sflygmask in ce s-om
uppsä~1das frii.n fartyg e n; .sn etbba m a kincr •so m h astigt kunna stiga. upp
-o ch anfa ll a. samt för-s töm fi cncl cn s b o mbarcl r ringsma.s kin cr på .stor höjd.
ncsswlom iltfölje~ fJoLLa n a1· transpoe.LfarLJ' g för 1'l ygmaski n er m ed ett
slort lULLa! s[tclana ombord. :\Van bör ej h ell-e r bortse från flyg·skcp-p en.
1-. S. A. •h ar JJ ~·ggl ZH 1, so m fylles m ed h e l.iumg:as, Yilk c n ick e är ex plosiv
ocll ej h ell e r anlilnclbar. /:ll. 3. so m by g>gc" i 'l'y-sk lnn rl, skall snart flJ·ga
ö1·cr A•Lia.nten.
Flottan lJC!Jöver d·il rföt· c Lt l.alr.i kt <oclJ kraftigt J Jygväsen cJ.e för wtt
kunna. b ckämp.a. fienclt·ns luftstriclskt'afLer -o011 ,intet är i lien vägen fö rsummat i U. S. A. Yars fl o l·la är fö r sedel m ed Lorp eclpl a n, bomlJorcl eri ngsflygma.skin.er, sådana för clcll eclning 'samt fl yg maskiner och luftsk ep p fö r
a!lioecln a nde a\' ])c!ysnin•g ooh föt· spa.n:i ng, v ilka äv-e n Y.id b ehov kunna
u tveckla r öl,m o ln. :\fan kan lätt f.örcstilUa sig av Yilkct s tort väede alla
-<:l essa nya u-ppfinnin ga r äeo föe {]e gamla vapn en utan at t dock göea. dessa
öveeflöcliga. En flygm askin eller e n u-iJJåt, •s-o m ick e ha.e und ers Löd av
-andea. s tridsm edel, kan icke ås•ta.clJ;,omma. någ r a be-stående resultat. D e äro
Hottan s ell er arm e ns m i1ktiga hj>lllpYa.pcn, m e n enel as t hjälpYapcn, som
l)l:höYa llllfl c r:;liid. D e lla itr tl r n nt 1Yaran1l c åsil; l·en innm fackk1' c lsar i

V . S. A.
I s lLll et av år 192.3 Yoro följand e fa.rt;--·g und er byggnad för U. s. A :s
flntta.: 'l'vå Lmn s p:ortfar Ly g •gör flygmaski-n er •p il 3'5,000 tons vartdera.; 4
lätta. key-s saec ii 7,500 tons vanlem; 12 u-b ä bae från 900-2,025 ton s; 1 ka-

T ·i dslcrift i Sjöväsen d e t.
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nonbåt; '• >hjälpfart}g å vat'tdcra 10,600 tons. Dessutom vol'o 12 j agat''
och 7 u~båtar beviljalic m en ännu ej p1lbörjade. I "the Naval Supp ly
Bill", som nu äl' förelagd kongl' essc n, begäres anslag till n yb}ggnacl 8\
följande fart~· g: 8 kl'J"Ssare på 10,000 Lons; 6 kanonbålar för tjänst i As ic·n
och 3 u-kryssare på 3,000 tons.
(N. ~1 . R., 1G jan. 1924.. )

tur]'}inmaski neri ct utvecldat' 65,000 l1kt'. ocll giyer· fart)·gcn en maximifart
av 30 knop. Bestyckn·ingcn u tgöec.s av 10 15 cm. k anon er (Bofors) ocl1
4 76 mm. antiluftkanoner. Dc äro inredela som minutläggare. Sumatra
g ick av stapeln för över tre år seelan ocll •skall snart börja sina provturer.
( ~. i\I. R., 13 febr 192'L)

I "Ooast Arliller} j ournal" för ekommer en beskriming på två n p
antiluflkanoner· som man ll•oppas mycl, ct av. Den ·ena är av 7,, em. ka l..
projektilen väger G,, J;:g., utg, ngs lla.s tiglleten är 780 cm., horisontal maxi miskottviclcl 16,000 m., elevavion 5°-80°, pneumatisk laclllning. Den anclr a
har en kaliber av 10 cm., pl'·OjeklilvikLen än· 20, 4 kg. och maximi·skottviclden
18,000 m. K:wonerna apteras å au Lo mobiler. skjuthastigheten är Iför båd a
pjäserna 15 skott per min u t. Försök pågå ihen med en 57 mm. kulsprut a
med 8,000 m. Yertikal skotlviclcl.
(L. R. i\I. , jan. 1.924.)

Italien.

De•t senast byggcl•a slags1;cppcl "C()Ioraclo" befinner sig f. n. på sin
s. Jr. ".shaking clown cruise" ocl1 !1at· däruneler besökt en clel engelska ocl1
franska harnnar. Detta är· clel si.sla sl•rugskepp som U. S. A. Ilat' rätt aU
bygga före år 1931. Fartyget löpte f\V stapeln i mars 1921 och blev färdig !
sistlidne oktober. HuvucllJ cs tycknin gc n utgöres av 8-!rO cm. kan. av <\')
kal. längel upps•tälcla panis i fyra born. P,roj.ektilvikten är 907 kg. ocl t
maximiskottvirlclcn 29,000 m. De t :sckunlliixa artlllerict bestär av 12-1:>
cm. kan. utan pansat'sl;yclll . Dess utom finnas 3 7, 6 cm. antiluftkanone r
·ocll 2 u.-v.-tuber. Liksom dc ö niga moderna slag>sckcppen i U. S. A :s f1o.tta
är Co].oraclo försett mccl elektriska motorer, som driva fyra peopellrar oclt
utv-e ckla 28,900 hkr. i\laximifar,ten ilr 21 knop , bcsättnrngen utgöres a'
1,<\86 ·Officerare ocll mans.kap, vilket är 46 man mer än å engelska slagln·y ~
•saren Hood. Fartyg·e bs dimensioner· äro: längd 192 m., breeld 30,, m. ocl t
djupgående 9, 3 m. Dcpl. 32,600 lons. 'Dill följd av faetygsskr.ovcts. indelning anses Coloeaclo 'Så gott som osä nkbar genom nuticla torp·cder. Fartyg et ät' pansrat enligt princip en "all oe nothing", d. v. s. at.t vattenlinj en.
torn, tornstommar och alla anclea vitala dela·r :skyc!clas av B5 a !10 cn 1.
pansae unclce clet att res.ten av skrovet är •OISkJ'clclat.
(Le Yacht, 19 jan. 1924. )

Holland.
De •t vå kry·ssarna Java ocJl .Sumatra äro nu .snart färdiga . De lH!JY cl
ett d·eplacemcnt av 7,050 tons; p-annorna ·äro anordnade för oljeeldning·,

Itali ens för·s ta transporlfart;,-g för flygmaskiner "i\Iiraglia" komm et'
s.nart a tt löpa :w s tap eln i Spezzia. De t har en längd av 122 m. ocll en
bredd av 15 m. Pr·opcllcrmaskin cri e t u tgöecs av tYå Parsons motorer
som giva fartyget ·Cn fart •a v maximum 22 knop. Det kan ombordtaga
10 färcligmonteeaclc fl}gmaskinee och 10 i sö nd er taget skick.
(La Yacht, 19 jan. 1924. )

Japan.
HegcringCJ1 Ilar beslutat öka maeincrus luftstric!sk•rafter ocl1 kommer clärför att av parlamentet begära •anslag till byggande av en ny flygstation pil. Kiuschiu och .för .att utvidga huvuclflyg>bascrna Kasumigama,
Yokosuka och Sas·ebo.
(i\I. R., jan. 192!!. )
Dä u-båten n :r 70 blev upplag en, 1för nåJgra veckor sedan, visade eld
sig ·a tt alla d ess cli.lcksluckor voro öp.pna. Man torde •e rinra sig alt denn a
ibät ·sj önk näm Kobe på provtueen elen 27 sistlidne augusti, Yaevic! 90 mällni.skol iv gingo föelomde. En unelersökning rörande olyckan föt'etogs i novemb er·, men ·i ntet är bekant, om vad där-vid utröntes. Man antag.ee emellertid att luckorna blivit öppnaclc för tidigt, clå bilten var på uppg cnclc
ef.ter ·en dykning med elen päföljcl, a tt valitnet rusat in och båtens nytbarhet upph ävts. Å andra .s·iclan upp ges äYe!Jl att en läcka uppstätt under
det N\.ten dök och tillskrives därföe fclkonstrukti•o n orsaken till .olyck<aii.
Beträffande IU-båten n :r 26, vilken •sj ön k uneler el et den !äg föetöjcl
Vid :en boj i Kurc , föreligga nu n äg ra närmare underrättelser. Den 29
sistlidne oktober återvände 11. u-båtsflottiljen, till vilken n :r 26 llördc,
till Ku re, efter att hava företagit en. c!el övningar d Hiroshima-viken. Da
n :r 26 förtöjde vid ·b ojen, märkte man aJtt mydket vatten inströmmade och
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20 mi·m•ter chi•· eH er sjönk a)å ten m ed föt'til ä n •n fur s t på 8 frunnars djup

De d'les ta a 1
}~nclast .gy roi=;lwp en oc h Dad iomasten •s )·n.tes ova;n vattn e t.
d en till 1,0 man upp gåe nde b rs älLnin ge n I)C fnnn o sig vid WUäll e t på däc k
Dykare, so m strax e ft eråt n edsä ndes, upptäckt •·
00h allrt blevo räcldacle.
~ tt Yatl cn h ade intr:in gt gen om en a1· s läYtubeena, vars lock ,·ar oLiilt .
Yeclerhöl'a nrln m~·ncligil•e t. e r tro emellrt· Lid r j mycket härpEt, utan tillskt•i\·.,
Bärgni ngsarbeten företog n,
11l~yrkan un a nn a n orsak , Yilken är ej bcl;ant.
genast ociJ ·h å len bl ev uppt age n in om en ve0ka. De tta Yat' el en sjiHl •'
u~bil.L"nlyrkan i japan ska. flott an 11nd rr fi'•rlic!ct i'tr.
(N . ~L H., 2 jan. J!l2'1.

Spanien.
Fö r spa nsk a fl o tt an iiro f. n. följ a nrl c n,yiJ}ggnaclcr under o.rb ete:
L ä tta kryssarn a Pr· incipe Alph nnso od1 Almir anLo Cc r V'era ·p å 7,8:>11
f(ms och 3Cl knop:s fart; ~1estyclmi n gcn · ulgör c·s av 8 15 cm . kan. Den
för s tn ~'im n cl a l1ar nu sjösat ts il Yarve t :.i F r rr ol.
Flotli·lj lcrlarna Cl1ar·mra , A lcala, Galia n o och ::;anehcz-B arcaiztcg•• ·
n m 1,630 lons och 36 l{!] o ps fal'! : rle b~1ggas i Car lh agcna .
.l ag·a rn a .\ lrcllo , Y c la~r0 oel1 .fu a n-L azag.a .pil 1,31•3 ~ons och ;y, k n o p~
fart; clc två sis tnämnd a ti r a unel er hyg;gnall i Carlbag•cno. ocl1 elen för stnämn cia und ergår nu JWOV.
1'rc Jcanonbåtar på J,336 ton~ ocl t J5 lmOJJS farL.
U-J)å tarn a B 1- B G på 610 t ons och JG,, knops fart; de fyra för sLt
serien iir·o d'ärcl iga oc ll cle öuigo. unel er byggde i Garthagena.
U-h ål a rn a C 1-C G på •o m kr in g 9J5 'tons och JG J;:nop•s fart . De tv<!
fOrsla äro snart färcligrt ä van c·t i Ca rtiJ o.ge na. (L o Yacht, 19 jan. 192k )

Tyskland.
l 'n rl c r förl id et [u' har en vi.k tig förändring v idtagils be trä ffande fl otlans ledning i det a lt en ge meneSam överbefälhavare numera inf örts för
häda Jlotlslati.on ernas flytamle styrkor. Denn a il.t gärrl har upph ävt den
l'rovi sorirska ordning en mecl ·en säcla;n b ofä l11avar·e för vartelera s tati onen.
Yilke t var ])ohövlig t uneler första ticlen orter kri•g et m ed cle cletaljarb ct•~n
1'ör flo•ltan.s ftter up]'b yggancle, so m clå milsto utförrus. Man har såled es n '
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å te rgå t t till elen organho.lion so m uneler dc Wrcgiiencle cfreclsåt·en ocl1 unckt·
vät,lds lcl'iogct visat sig vara ·ä ncl.flJITl iUse·n lig. Den nuvarand e " OlYerfehl.shab re
clcr SccsLre itl;l'fiJtc" mo lsvarflr elen cl, va.rrtn(lc "Chef d et· Hochsccstreit J; t•iH'te'' (Fi o tlPncll ef) . Ha n l)·cler omcleliJart unrler Ot1cfen för "J\farin eleitun g" i Berlin.
AriJ e lona ft cl c t tr edj e s lag,-kcpp et ciro nu så lå ng•t fr.a mskriclna, att
c1 e t in·o nt kort1,an insiitlas l tjänst. Sli!igslw p•pen bilcia nu e n .slagske·pp~ 
di vi.s.ion 111Hic •· bPfiH av " Ob erl)efcll lShitb er d er Secstr.eitkräfte" själv.
Kryssarn a, j rugarn a oc·ll övrign. fa rtyg itr o i'L varelera sl.ation en tmd e.l 'ställda
en u nl lct· " OIJ erbe.fellJ.sllrtb c t' ' lyrlan(le " Brfeh•l·S:h•aJ)er der leichten Secstreitkrilrtc·•. Fiaeggskepp äro :slagsk epp e t BraunrscJ1 \Ye ig samt krys·sa rn a
'I'h etis o~.; lt Ha miJurg. Föruto m utiJ y tand c t av kry ssa ren Areona m ot d e n
i ifö r ske pp e t omJn·ggua kryssa r en Am aw ne hava in@a större fö ränclring·ar·
d' öretag i Iis inom J\a t'tygsföeh rtnclPn. De ,IJcrl a jagarflottil j erna äro fulltaliga
(\\L R ., j a n . 1924. )
i t jän<St.

-

-

l6G-

Litteratur.

167-

S lulsalse n RV ovRnstacnde blir l1e lt naturl ig·t d e n att el e n nuvarand e
.:a vvägning en m ellan försvarsgrenarna iir f elak tig och alt e n ny avvägning,
"~ o m gh er betydligt stönc u l l') mm c ftL flottan och el et maritimt hctonacl e
flygvapne t, är nöclv tincl ig.
D e t göt· gutt alt Lisa öppet uttalack k r av pit fJ ollan,; placerande pil
,;n rällit plah i J'i . ksför~Y a rd , li ft Jdln R n clr ~t •l1äll - oftfi :.~ n o nymt- pr ecliJ; as aU fl ol l<Jn ot:IL fiygyapn ct :tro lJiYapen och att ri k·e ts •hela kraft under
allvar:;litl cr e ndast och allena st kan uLLagas ge n om aLt sätta gev·är i lLän;le rn a p a l1cln. el en manliga lJ efolkningen - i luftkrigets, Ilandelskrigets
och gaskl'igcts dagar! !J et är n)"[ tiga t eser att l fisa för d c ljumm a o oh
J1etänksamma , viJ,ka fodt'arand·c stil kvar tmgdtlr p fL sam m;t Hirsnu·,;slånd.]W'llkt, som !JiirskaLlc un der Karlsborgs gla n scla.gar.
1 rlagsp1' esscn Il a r mot lJ J'Oc byrcn ,])J. a. riktat.~ det. klander, aLL allt
Ucl om aY vägnins är felaktigt ocl1 Yi elar c fram giu· clet t~-dlig t, att man
J'il. vissa !1 idl a nser, att skall d et llÖtlYäncligt. talas om avvägning, så i'är
inte t ~ :tga~. som l;an föLTinga l1är ens .JJ e l~ycl c l sc m e n Yäl ,J!ot.Lans. l~mel
kr till , i sa mma iigonlJJick, ::'C tlll tlct fran de n ansvariga regeri ngens sida
ut talas alt rikcb t o tala förs \· ,u·s ulgil'tcr ick e få ÖYerst iga en viss fix e rad
1

Mal'itim t föt'S\' Ut'! !\ v N. ArnJJ ergc r , lJ. LanclqLiist, E. J\ncl erb erg,
Y. ::\aumann och G. Ågre n. ::itockll·ol m 1921. Norstcclt & Sö n er.
Onm stäenlle lJroohye Lorcle, då ·detta .skrives, vara väl bekant fö r
d enn a ticlskrii'Ls läsar e, men skull e så ·ej vara :fall et kan a nmiil aren endas t
)Jå det var ma ste rck omrnc ncl-cra el en samm a till n oggra nt ge nomläs anclo
ocl1 begmnclanrle.
På tl ct liJ!a 11trymmet av 28 sidor JJ elwm\la förfaLLarna uneler rub rik e rn a '' Al lm llnn a sy n pu nkter", " \ 'il et militär.p olitiska liige", " Medför en
ändradaYv-ä gn in g risk för framticl on ?", "Vår t näringspolitiska ·läge", " Fly gYapnct· • ocl1 "Ne utralite tss·k ydclet" på e tt öveeskåcllig t OCJh övertygand e
scitt li e n efter fn\lnläg.gancl e t a v rc.gering·ens försvarsproposition synn erl ip:r n aktuella avYägn i ng sfr agan. De ko mm a till ·f öljancle slutsatse r:
"att läget nu iir si'Ldetn t, a tt d et tät• möjligt läg,ga d et viis e ntliga kus tfijrs\·.ae·e t pil marin en och flygv äse nd<e t, on möjligh e t, vilke n p å grund aY
d et till \·år förtl eJ ä ndrade mililärpolitisl<a litg e t och •g enom tillkomsten av
nya s trielsmed el till s j öss och i luften i c k c l ä n g r o k a n f ö r n c k a s.
att e n f öränd1·ing i läge t i öster - om n'ågon säLla n skall t ag·as m ed
i !Jcrälmingcn - m ·ecl all sannoli kil et kommer att gå i r iktning m ot vatl
dt' Lta Yar är 1721 ·OC lJ ej år 19H.
att llamlel sförlJindels c m .a m ed utla nd et, sjötrafiken lä ngs land eb
J;uster .s am t utsjöfisk·et måst e i möjli gaste män llpprätLhållas och slcyddas.
att kränkningar av rikets n e utralite t e nel ast äro sann olika längs sjögrilnscn , och att neutralitetens väktar e äro s j ö- och lufts t l'i d skrafter,
aLt luftanf.all mot rike l s Yiktigasto delar enelast k unn a framför ao;
ÖY er sj ön,
att landet~ kus tla nclslwp bäst ~k~ycWas - ooh att de till betydande
avsLii.ncl in fr ån kusten e n d a s t ·k unna skydda s ~ mot varj o slag· av
fi e nl,liga a nfall mecl ett föesvcw, förl agt utanför oc.h ej ·i nnanför clenn <t
kust.''

·;.~lliTIITi fL

JO [l ~tc

en rlvvägning

111rllan de oli ]\:U försvarsgrenarna företagas

c"'ll chirm ed mtc:>lc ocksi't clhkussionen om dessa grenars in hönles Yikt och
]llJtyd cbe ], omma. igä n g. 'li an t onic Yara berättigad förutsfi.tla aLt liven
r eg e ringe n l'öret.agit ct. L slmliu m av avv ä g nin gss pörsm å l e t elle 1' skulle till
.ä vent~yrs siffrorn a i cl cn fLir eliggancJ.e Jlåcliga :propositionen endast yara
Jillliomn a Jl å .m ä f:\'?
D en mi ss ta nk en ligger sn ulJ JJ! a nd c n ~ira att. ntgitngs:punkL en I1ar VJ.rit
"'llen g;:un ht Y{lnllga.: a11a skol a Yapcnöyas, st"t uch så n1 äng a dagar k råves,
si\. .stor l'älll .J<r:iv cs alt H'tt' att va1wnC>vn •så oe lt så m ång a ma;n. ]).etta
], ostar Pn Yis s su mm a . •\Y v~ul Yi lm r:1cl att oJTm får s,jöi'örsvaret resten.
l"l iirmccl är det a Yvi(gt!
För,;ök Lorclc :hen i <lt·~sa cla.ga r gliras alL fram,;Lälla d e G författama,
" "m repr ese ntanter för en !ilen fraktion iuom fJollan, unel er cl e t att åsikirrna hus clrt stora antal et omclömcsgilla sjö offi cera r e sl,ulJ.e vara h elt
ann orlund a . Jutet torcl e Yat'a f elaktigare. Tryg.gt ],a n påstås att de i
''\1 aritimt försvnr !" uttaciaLie äsikte rnet deJas a\' ,]l e la elen aktiva sjöofficers1;åren; undantage n enelast bestyrka regel n. \'aLl en e ller a nnan - l<an skc
för läns c se cl::m - ur tj ä n st a Ygånge n offic e r anse r, borde väga fö ga mot
{\sikterna hos el e m, som n u ·b ära ansvaret för sj ö! örsvarets framtid och
·tlfi.rmerl J'ör rikels ' 'äl uneler <l<ommanrlc ticler.

G. Eh- d.
lllustrentd svens!< sjöl<riushistoria, .s e nar e del en, ·o mf•rutta ncl e ticle~
HiS0- 1814 , enligt n åd.igt uppdrag uLarhe taLl av Gwm m endör Gunnar Unger,
-\ lbe rt Bonni ers förlag , pris 12 kr.
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:\Iecl denna d·e l l1ar f.örfaLtru·t•n avslutat :-;in ·s\'<'lbl;a sjökrig,;lthlot ·' :•
och 'Clärm ecl givit Y[tr hi s tori~S ka llitter.atuL' c1Jt Y-ärcl cfullt tillskott, särskin
värdefullt m ecl häns y n ll'ä rtill att d en i lJög g rad bidrf\gcr aLt Lii.cl, n
fl e lJristcr 'Som föt'uL föl'ofunniiJs i fråga om klarläggande av flottans b •·tydelsc ooll insats i gfmg•na tiders utriiJzcspoliHslm •OCll krigiska fön·crk
lingar.
<D ess a l'akLorr t' liksom öv criL<UYutltaget •med b egrepp et sjömak t sali lmanhängand e spöL'smäl kunna em ellertid icke utläsrus ut' en .framställnin .c
av lli•storisk a faktfl på r tt .lika påtagligt och enkelt sätt som t. ·C'X. b et;- cl eJ.s en ·av ·härsmald, u l an fordr a ett m ed mycken eftertank e rh·il·e t studi.u n t
uv histori en. D et ton ic till ocl1 med knnna i<frågrusMLas, om 111an ej r en !
uv mf1ste •liaYf\ YRl'il i pr·aktis'k ]) eröring m ed sjömakten själ\· i en ell el'
flnnan a v clrs s form ct· föl' att llelt kunna försLå cl css fönll sällnin gal'
möjliglletet· n<'il heh o,·. D essa synpu nkler 11ava t~· (llioge n cLn;n anlat;'ts :l \
:förfat taren, då han i ·sWrsta möjliga <ubsträolming utrslulit alLa cletalj <'racle stridsski ldringar och ensLaka krigarJJeagd er uLan i sLäll r t lagt sä l· skilcl Yikt :uppå i1LL l<l arlägga ·sambandet m ellan krigsop er·ation erna ti ll
sjöss oclt laml's och dr utrik c ~:politiska 1ii1ktoreenm~ sammnnlt rmg m ecl fl ,
rnili•tära.
n e kt•ig's llis~ot·iska llämlel:scl'na .äro uppcl cladu pil, l ,·änn e p erivd•· 1·
so m Yi1t'r.l ent inl edes m r LI en k larLäg.gand e öv,erhl ick iiYrt· materi el , organ isation och stridssätt 'U ncl er period en i'fråga och avslntws rnecl on samman -:f!attning av de lärdomar som i ,s,,jökr:·i,gshist:ot'i<k ,s t aYsrcnrk kunna III' peri" cl ens händ elser ft·amdraga-s.
Und er elen förs-La p eri·odens dJörjan fi nner m an , hur en :;tor o•· l
mäktig flottfl Yiixcr up p under Karl XI cS oms·ol'gS<fulla v:lrcl, :föL' att sed C'1 ·
mera erfm·a· hum denna floUa, i stället för att an·v,änclas till stät'kanclo '"
Svet'iges makt>,tällning genom c l t förintanr/P i1Y D anm arks gamla n<·'l-1 H y s- lanels n ya s,jömakt, arw äncles ti ll allertanrl :l sekunllär rt uppdrag, och ick•
en s anlitas föt' a tt förl1inclea ryskf\ 1Jranrlska1Jtningarnu å viir ö:;Lra ku:; t.
Genom !Sin blotta tillvaro fylld e d en ·emell ertid t vänn e v ikti ga uppgiHt• l'.
D en möjliggjorde rl r n swnska J;l'igl'öringen -pil ancl m si<lan ö:;Lcrsjön 01' 1
gjord e sammanbrottc l rlä1· min clr·r katasLt'Ofartat, san 1t illigt snm rlt•n nm i'•.i
liggjorcle allvf\rli.gar'c i nYasion-sfö r etag mot d en •svr nska fost·e l'jorclen .
Tr ots landets uLat'macl e tillständ ·efter ~ar l d en XII :s clörl fa nn s el or l
ett s tot' t inLt'esse föt· flott,w s Yiclmaktl11lll and c alltj ämt kvar oclt avsp e;:
las t~·diigt i ett aY föt'faLtaren angiYct utrir·ag ur -en ~wn-g l. pr-op os ition Lil
r'itkscn s st ~ind e r 1.73'<: "att när K i\Iaj :t oftet·.s inn at·, Jmru angehlget l'iil'
r·ilHl t att vara föL·s,edcl rn ed en an senli g oc.lt gocl flotta, den Ril< r Ls slän ck 1·
föridarat höra ans es för l'ikel s tryggaste försYar, Y~lt·n <oell utruwerk o<'l<
JUkets ·nuvarande grannar icke släppa cle r a:s· .ami r alitet,gverk , utan l ilt.
'S ig med elen iver därom vara ang·eltlgn a, så övertäm nar K. Maj :t till SLil n
dcrnas hr\lölnanrl<' , \'Ud i framLi{l en skulle IJii va om cLL l·än gre ul'akUal an.J·
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av d etta angelägna Yap en slu1lle fortfara". Härti ll an n1 ~lt'ket' förfaLtar en
"aU man dork ej s kall rlraga el-en sl-utsatsen att sjövapnet runel er perio cl ens
senan· <.lf'l nC'i/sjnnkit i nåJgon ~,· at;IJ c tspe t· iod av d et sli1 g som kilnnt· tecknat· våra dagal'. L ån g t ·ifr ån aLt så va t· J'örhållanclet k unde örlog:;nottan även !'tiLrunder h estl'ida \'Clll S·Om h elst av grannarna h enaväldeL
på öppna sjön·· . •\ tL flottan un eler fl'ill etsLicl en s hätska partipoli-ti sk a strid i;g.flc l el· i t· k-r skull r till\'ctx a i -s trrka !fall er av •sig 's jälvt, särskilt som
pol i ti·srmnd et <förgiftade an rian ä,·cn bl-and lj)(' t's.onalrn. Följdern a härav
vi.saclf' ;.;ig i drL f ör de sv enska va pn<'ll, sihiH till os,jöss ·snm l anris sorg!i.g·L
y an:l l r tlr:tnd u k r iget mot H,·ssland J71oJ - '•3.
~r<l a n flottan 17-:lG uppcl c lat~ pa s·Lor:1 oe·ll lilla flottan m ed clc olika
delarna J'iirrLri\rltia a,· var .silt av dll IJ:l.da politi sijca parti erna, l eclcl c cl ettti.
ick e t i Il llMnarl J ör lli'tg1on{! cra delen, ulan 11 ämm aclr s häri gen om .sj övapn e ts
uLv r •·i< l i n~::· i ii.n llögrc gracl. i.ln J'örul.
'!'rots allt finna vi clock floHan i YCl'ksamh<et uneler cl ct s. k. pomm er~kR krigrt .17:i6-62, hl. a. för neu tralitetsb evaknin g i Nordsjön mot
en gelskR fioLtran oeh vid ett •tillfäll e t. •o. m . lJ cr·eclcl att ti'llsammans m ecl
den ry~ka ·spill'l'fl. tillträdet för en ge-lsmänn en tlil Ö'stersjön . Ett klarat'< '
begr epp om .sj ömHikLPn's b et ycle l se oe-11. f lottEms användnin g tyckes således

nu ,v a1·a rådand e.
\lf·ed G1 1slflf lli ::; ö \·erLaganLi e av -s•LF·esmak~c n går flottan -en ny
blomstl·in.gsp er·i·orl ti'll mötes ooll utö var gen om deltagand et i 1780 år,;
väpnaciA noutr·aliLet m ed Il evalening till sjöss .gentemot cl c -eng,clska öveegrepp r n en för land eL värfi ofull v erl<sa mll et.
I Gustaf III lS ryska krig var d ell; urspl'u ngli.ga plan•en byggd på el en
sven~·k a f'lo~Lan·~ förmiigu att kunnf\ nedkämp a d en r yslva och möjliggöra
fram säntlandet av en å sk ärgiirclsflottan embal'ket'acl sven sk :arme till finska
v ik·en•s i'lln er·sta d·el. Plan en kund e ej fulhföljas (!els på grund av flottans
mi S~S l yeka nd e i försök en att lJoesegra den ryska, r/ els ')lå grund av cl e politi·serancl e anjalaofl'i ce rH.rn as •plilk tför.gätcnhBt. Att fl ottans insats undet'
Gusta f ,.; t·,ysk•a krig bl ev ·f\v tämlig en ringa be tyde lse med unelantag föe
segem ,·id Sve nsk,su n<.l ·1790, Yilken var lilla ofl o·ttans, torcl e huvucl'Sakligcn
haf t sin gruncl i •l erlning cn av sj illva >;j ökri.g sop eration erna. Gustav själv
sakn acJ,r, säk erl'igen icke insikt om fllo,t tans bety~lelse <föL' krigeLs förancl e
m en., s-om J'örfat Ltwen -anm ärk er , tog 1lm11 oofta råcl av oa:nsvari·ga person er i
~Sin omgivni ng, vi lket, rli'\. llan sj lllv r,j Ya-r mi li tilrt uLIJildflcl. m edförd e
allval'li ga rrii·ssgrepp .
l~rte r G11 stav III :s clöcl gick det äLct· utröe föl' sv enska HoLLan på
gl'u nd av hri~tande inteesse och m cLI.cJ. Dock kände m an sig· n og stark
att m ell an J794 oc:lt 1801 äter tillämpa cl·en väpnacl<c n eutraliteten g entemot
l<Jng,lanLI. J förening m ed den engc ls.kfl uppträder därefter den sv enska
ffottan ån} o i 1808-09 år s kri.g, där el en föl'hinc/rade fi entlig invasi,on öve1·
cl an ska öar-na i Skåne, l'är/{larl-e GoLLlancl oc·il fö rllinclra'Cl c ry.sk invasion i
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på egen llancl o per era i finska vi·k en mot den rysl<a, hade Finland troligen
ej förlorats . Slutlig·en se vi den allt m era sammansmält ande floHan åny o
rustad till hanrlelns skydd 1811- 13 och i kriget mot Norge 18111, där den
var till stor hjälp för krigets lyckliga genomförande.
I fr åga om dc erfarenh e ter so m kunna ramdragas från clet föreliggand e t idsskede ts sjökrigshistor ia torde kun na sägas, att man visse rligen
varit meclvcten om bellov et för Sverige a:Lt äga en lflotta, k ansll<e m es t
llcr.oencl e därpå att en sådan var rnö clvändig som föreningsilink mellan
vära transhaltiska provinser och mtoclerlanc1ct, m en att någ ot klart begrepp om sjömaktens lJ etyclelse för vårt land :i sto rt setL icke funnits
JJ'land cle lcclancle s tatsmänn en, clå lika litet so m nu. Säk erlig cru skull e vår
s torm a,kotstid avvecldats pä ett vida mindre snöpli gt sätt, 01111 Karl XII i
förs ta h ane! arbetat på att göra Sverige till en sjöm akt av r an g och använ t
flottan till att nedk ii:mp.a den d anska .oc;h förhindra uppkomst en av någon
som lwl st vare sig r ysk eller annan i östcrsjön. Sve rig e smn den onda
verkWga sjömakten ·i ö storsjön skulle dä haft stora möjlig1heter att u tv.eclkla si n handel och sjöfart och clärigenom b Uvit e tt rikt !rund. Genom
.et t <ldokt nn1vänclancle av rflo·ttan, ocl1 enbart denna, skulle det kunn at
påtvinga alla cle viidigare band elscentra runt östeesjö.n sin vilja och i
samlJ ancl med uppräUh ållancl ct av n ågra gr.änsf.ästningar vicl Nevan och
::"larova m å l1äntla varit i stånd att bi,b ehålla sii na tran;,baltiska provinser,
å tminstone för liiJngre tid än nu bl·ov fa llet, .o ch utan att mollerlandet
fullstämligt utarmats.
·Förutom elen lJre t·örcla lik<h·e'ten m ecl vår .titl .i fdtga om bristen på
förslå els c för sj limakten s lJetydelse lfinnes ännu en, som vid upprepad e
tillfällocn vi sade s ig liclesdiger Ii sina föl'j dcr, oc:ll det var brist på förståelse
f ör flottans !J elloY, nämligen av utb'ildacl pers·ona.l, nmt eri el ocrll JuigsJJore·cls-ka.p. Vad som i särskilt 11 ög gmcl måste· förv åna vid studiet
av förcligg ancl c ticls s-kell es sjöln·igshistoria är det 'l, lena t'csultat som av
flottan uppn äcld es, d å el en vrerldigen had e tilfäll e att fä kämpa till sjöss,
s ärskilt unel er el ess glansperioder i början av Karl XII :s och Gustav III :s
krig. Här mäste m an söka a nl edning en i .första rumm et i b efälhavarn as
lJri·stancl e moralis1k a ege nskap er, egcnskaj)er V'ilka författar en även fram hållit so m av sy nnerli gen s tor vikt, ~och vilkas b etydelse j , hög grad b elyses av de·t sjökri gsh istoriska studiet. Särskilt måste av en b efälh avar e
fordras att våga påtaga sig ansvar, var e ,sig >Clet gäller utnyttja et t lämpligt tillfälle eller att riskera matcr'iel en för att vinna ett värdefullt mål.
]}essa Jämt e många fl era forclringae visar vår sjöJcrigshistoria vara nödYö:ncliga, en lärdom .som pekar hän, mo-t .ett omsoegsfullt urval , när d.et
g äLler ilJefälbavare till sjöss.
Men icke bJ.ott i moraliska cgen's kaper rulan även och i hö g grad
åöee:f unnos llns l1efälllavarna brister i vacl man skulle kunna kalla "sko l-
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11 'ngen" flie sjökri get. ÖLlescligra missgrepp b egås ibland och befälhavarna
nnclerlåla .iblancl att göra var! de lJ orcl e gjort. Särskilt d c hö gr·e befälIlavarna iJlaya icke i erforclcrlig uts träclmin,g varit utblildacl e för sitt anS~' a rsf ull a J<all, en erfarentwt ·s om borde man a oss att i största möjli ga
uls tr tick ning " skola" Yåra b efälhaYare för sjökriget.
I cletta sammanilan g kan Yat'a av ti ntrre sse att .o mnämna, vacl elen
b ekante am crikanslce ami t· al cn Si ms -yttrat ·i en artik el angäende arbertet
Yid Naval \Va r Colleg e i Am crilca. Han Jram:hållcr att arbetert där huvud'''ldige n grundar •~;ig ]Jå att öYa offic erarna med sjökrigsspel och påp ekar
l1l. a. att i sjökrig sspel e t, sil som cl et bedrives 'l'icl Naval \Var College,
alla möjliga situation er kunna uppstå, som målslo bedömas samt utnyttjas
r·ller avvecklas på rät t sät t. Just llär äe e tt o mråde, där en befälhavare
li ll sjöss behöYer träning, ly ]Jan kommer a.llticl at t stäLLas inför en mångf ulcl o1ika kombination er •<H hitnrlelser. Amiral Sims ansee att cJret iCJke
finnes n ågot an nat med el ii n rs jök ri g,sspelet att utv eckla det rätta begreppet
om sjökriget. \Vinston Cllurcliill hat· i sin bok '"l'he \Vorlds Crisis"
~ytt rat att i eng cls.J;.a flottan \1icl väl'lclskriget utbr.ott funnas "fartygschefer" ·j högr e gracl än "krirgsellefcr", ·och am iral Sri ms till itgge r : "vi h ava
i!Jort en liknande cnfarc n~1 et Qmcler Yärldskriget". Vacl svenska flottan
:to.går har förut päpekats att erfarenheten från vära gångna krig varit
d ensa mma , orl1 mit elen icke vid ~· ltrt näs t a krig· äny.o uppr e']Jas .
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