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En sjöstyrkas taktiska åtgärder mot 
flyganfall. 

I den na redogörelse förutsättes, att egna flygstridskrafter 
icke stå t ill fÖI'foga n de för anfallets avvärj ande. 

P å grund av teknikens synnerligen hastiga utveckling i 
fråga om flygväsendet och på grund av att fredsövningar, sär
sk'ilt i ifråga om flygväsendet, icke kunna ghra tillräcktiga an
vi·sningar p å huru ~tclrnikens redan kända resurser skola ut
nyttj a-s eller be'kämpas, måste det föreliggande ämnet givas en 
i hög grad spekulativ läggning. 

l. Luftfarkosternas vapen. 

De vapen, som stå till .en flyga;res förtfogande vid utfö
rande av .ett anfall, kunna indelas i följande huvudsakliga 
grupper : 

a) kanoner och kulsprutor, 
b ) bomber, 
c) torpeder, 
d) minor ocl1 
e) (i den mån man här kan tala om vapen) fotografering 

ln. fl. hjälpmedel för spaning. 
a) /{anoner och kulsprutor tfingo sin ursprungliga an

Vändning på flygfarkoster såsom angrepps-. och försvarsmedel 
Tidskrift i Sjöväsendet. 29 
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mot fie.n\der i luften, men dessa vapen h ava även f unnit god 

användn'ing gent emot f,artyg. Givetvis hava flygfarkos'l crnas 

ringa bärighet och stabillitet uppdragit snäva grän ser b eträf

fande såväl kanonernas kaliber som kanonernas ooh kul spru .. 

tornas antal. På flygplan förekomma sålunda praktiskt taget 

endast kanoner av 37 mm. ka<liber; ku lsprute-'ka'libern torde 

i regel hålla sig under 20 mm. F lygplanens kanoner och kul 

sprutor kunna, på grund av sin kaliber, gent emot fartyg en

dast nyttjas mot de oskyddade delarna och på nära h åll. 

Flygplanens sårbarhet för artilleri- träffar gör, att endast far

tyg, som har .svagt artilleristiskt försvar, kunna fönän las 

bliva angripna med detta vapen. På grund av luftskepp ens 

taktiska egenskaper torde det få anses uteslutet att besvärade 

fartyg utsättas för artillerield från detta slag av luftfarkoster. 

h) De å flygfarkosterna medförda bomberna kunna i 

högsta grad variera heträtTande såväl vikt som uppgifter 

(egenskaper). Man kan urski1lja följ ande olika huvud-lyper 

av bomber: 
I. Sprängbomber, vilka hava tiJ>l uppgift att genom det 

medförda s<prängämncts c:x,plosion åstadkomma skadegörelse. 

Bombernas vikt varierar mellan c:a 12 och 2,000 kg. Av vi],. 

ten utgöres 50-70 % av sprängämnet oftast trotyl eller lik

nande ämne. Dessa bomber anordnas stundom nied fördröjel 

antändning för att erhålla förbättrad verkan. Enär en bomb 

icke kan erhålla större anslagshastighet än c :a 370 m / s, kan 

pansarbryta111dc verl<an av dessa bomber knappast påräknas. 

II. Brandbomber, vilka 1hava till uppgi.ft att vid ansl3gcl 

åstadkomma hög temperaturutveckling och (stundom mcc l 

tiHhjälp av medförida lättantändliga ämmen) sålunda fr am

kalla eldsvådor. 
III. Gasbomber, vilka, genom att vid målet utveckla gif

tiga eller i övrigt för personalen generande gaser, åsyfta per

sonalens s•ättande ur stridsdugligt skick. 

IV. Rökbomber som oftast äro avsedda att kastas i vall

net för att flytande utveckla rök, vilken i sin tur kan avse atl 

dölja andra flygföretag . . 
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V. Lysbomber, vilka oftast synas anordnas så, att de

samma en kort tJid sedan de uts·läppts utveckla Ifallskärmar 

uppbärande kraftigt kemikalier (magnesiumljus), med avsik~ 

dels att upplysa målet, dels att blända kanonbetjäningarna 

vd de pj äser, som beskjula dc anfallande planen. 

c) De tillgängliga uppgifterna angående å flygp lan m ed

förda torpeder äro tyvärr synnerligen knapphändiga. För 

närvarande synas torpeder :av 35 och 45 cm. kaliber vara dc 

m est förek ommande. Dock torde man jän>'väl experimentera 

med användandet av 53 cm. torpeder. Dislansen på vi~ken 

torped erna skjutas (släppas) från målet överstiger f. n. knap

past 2,000 m. Torpederna tåla att släppas •från c :a 10 mc

ters höj d. 

d) Minor kunna medföras av flygfarkoster för två an

vändningsformer: dels minerh1g i strategisk bemärkelse, dels 

minering omedelbart framför en uneler gång Ya·rande sj ö

styrka (fartyg). 

2. Flygbombernas träffsäkerhet och verkan. 

De f ör.sök, som utomlands utiförts för att utröna flyg

b.ambers träffsannoli'khet och verkan på fartyg visa, att träfl'

sannolikhetcn •ä"\7Cn under gynnsamma <förhållanden är mycket 
liten. 

Beträffande vapenverkan torde ett citat ur en kommittc

rapport angående i Amerika utförda bombkastningsförsök 

mot fartyg vara i hög grad upplysande: 

"Luftfarkoster medförande efl'cktiva, högexplosiva bom

ber av tillräcklig storlek hava förmåga att sänka eller allvarligt 

skada varje hittills konstruerat örlogsfartyg, under föru tsätt

ning att bomberna kunna placeras i vattnet tätt intill fartyget. 

Det torevidare vara svårt, om icke omöjligt, att bygga fartyg 

l11ed tillräcklig styrka .för att motslå den förstörande verkan, 
8

01IJ.
1 kan erhållas med de slörsta bomber, som flygplan kunna 

l11edf " ora från landbaser eller skyeldade hamnar. 

.. Effektiva, högexp-losiva bomber, som trätia ett liartygs 

overbyggnad, hava en förstörande verkan på oskyddad pe.rso-



-406-

nal, aUvarllg verkan på lättare konstruktioner och rela tivt 
svag verkan på tunga konstrukt<ioner, såsom kanoner, . samt 
äro ,ofarliga gent emot (svåra) torn. Verkan av direkta tr iil'
far har visat sig vara uteslutand e lokal. Bombernas allYar
ligaste verkan har visat sig vara den mirrverkan, som upp
kommer då dylika explodera tätt invid sidan under vatt en-
ytan." 

Den m.inverkan, som angives i denns. rapport, medför, 
att <icke endast direlda trälTar på fartyget kunna medföra all
va1•Jiga skador, utan jämväl, och stundom i högre grad, kun na 
de !bomber, som fall a i .fartygets omedelbara närhet göra slor 
skada. Den. verkliga träiYyta, som faJ·tygets horisontalpro
jektion erbjuder, ökas sålunda med ett ,bälte av viss hreJ<l 
runt fartyget. Delta bältes bredd angives i engelska kiill or 
lill c: a 6 m eter. Då så väl fartygens bottenkonslruldioner 
som bombernas storlek måste 'betydligt inverka på dettas, det 
farliga .bältet, bredd, måste detsamma variera från faN till f all. 

BeträiTande sådan mimrerkan tär vidare att el'inra, atl 
förutsättningen föJ· att densamma ska:ll uppnås är, att bomben 
exploderar ett stycke under vattenytan. 

3. Träffsannolikhet och verkan av övriga flygvapen. 

Angående kulsprutornas träfisannolighet bör framhållas, 
att densamma stiger, därest kulsprutan är monterad i fl yg
planets J,ängdriktni111g, planets fart inverkar nämligen vid sa
dan p'lacering minst sitÖTande. Gynnsammaste skjutning från 
ett flygplan mot m.ål på vattnet torde sålun.da äga rum i flyg
riktningen. På trä1Isannoli.khcten inverka i övrigt så mån~a 
v>ar,iabla faktorer, att densamma knappast bör ytterligare 
diskuteras. Kulsprutornas träftfverkan torde vara så väl känd, 
att densamma icke behöver beröras. 

Om man kan sägas äga åtminstone er. ungef,ärlig kännc
dom om. u lförda viktigare J:JOmhförsök, så äger motsatt för
hållande rum angående försök med torpedplan. Författaren 
har endast funnit två karlfattande notiser angående sådana 
försök, och äro dessa notiser tyvärr långt ifrån fullständiga. 
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Vjd ön 'Vight hava försök utförts m ed 
dera med en torped, vl.lka alla träffade. 
okända. 

h·e torpedplan, var
övriga detaljer är·o 

I Amerika utfördes i september 1922 elt anfall med 18 
plan mot tre under gång varande slagskepp; !härvid släpptes 
17 torpeder och 7 träff erhöllos. I övrigt saknas detaljer om 
detta försölc 

Under världskriget lyckades tyska torpedflygplan sänka 
ett mind·re an t'al hand e'lsfartyg, men även. beträffande dessa 
sänkningar äro de tillgängliga detaljerna alltför knapphän
diga för att anfallen skulle kunna lägga!': till grund för ett 
bedömande av detta vapens effektivitet. 

4. En sjöstyrkas motmedel mot flygangrepp. 

En sjöstyrka, som icke har tm förfogande egna luftstrids
krafter , kan tänkas vidlaga följand e motmedel mot ett flyg
anfall : 

a) För att i tid upptäcka och inrapportera anfallet avses 
bevakrl'ing, v'ilken för detta ändamål kan ve!·kställas såväl med 
vanlig utkik som med lyssningsa>pparater. Därjämte kan be
valmingen förses med strålkastare. 

h) För att förhindra att de anfallande flygstridskrafterna 
fram komma till sjöstyrkan kunna fasta luftspärrar och fr,mn
skjutet artineri komma till a,Iwändning. 

c) För att försvåra och störa själva anfallet kan sjö
styrlmu väl}a, läm p~ig (svårupptäckt) uppehållsort, nyttja 
camouflagemålning och konstgjord dimma, hava allt ljus .för
skärmade, söka att blända besättningen på de anfallande luft
stridskrafterna, samt, om sjöstyrkan icke :är till 'ankars, ge
nom manövrar söka att :försvåra användandet av flygvapnens 
vapen. 

d) För att n edskjuta eller undandriva den anfallande 
kan artilleri och handvapen an vändas. 

e) För att förminska uerkan au träffar kunna vissa åt
gärer vidtagas, vilka komma att beröras i ett annat samman
hang. 
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Egenskaperna hos de flesta av dessa motmedel torde vara 
väl kända, varför endast ett fåtal av dem, nämligen de, som 
särskilt äro avsedda för kriget mot luftfarkoster, här komma 

att beröras. 

Lyssningsapparaterna användas såväl fö r att konstatera, 
om flygare över huvud taget operera i närheten som för att 
utröna ·riktningen tin desamma. Man får emellertid icke 
sätta alltför stor tillit till dessa apparaters förmåga att ens 
konstatera flygfarkoster, ty dels kunna flygplan ,flyga långa 
sträckor med stoppad motor (och således praktiskt taget ljud
löst), dels hava på senare tiden ljuddämpare för flygmotorer 
uppfunnits, och uppgives det, att med des$a anordningar re
duceras bu'llret högst avsevärt. 

De fasta luftspärrarna utgöras av vid iförankrade bal
longer på stnr höjd upphängda nät eller wirar. Dessa spärrar 
kunna givet'vis endast avses för en relati,.,t begränsad h ori
sontell utsträckning. Deras .efiektivitet bliver beroende aY 
vilken sannolikhet man kan hava för att ett flyganfall sättes 
in just på den str·äcka och den höjd, där luftspärren befinner 
sig. De finna givetvis uteslutande arrvändning under mörker. 
En annan verkan l<an medföras av dylika s,pärrar, den näm
ligen, att om de f·ientliga flygarna erhålla kännedom om d eras 
existens, tvingas de att under anfallen hålla sig på " n ätfri 
höjd" (m'inst c:a 3,000 m.). 

Artilleripjäsers .och handvapens användbarhet gent emo t 
luiftfarkoster besbämmes särskilt av fö'ljande faktorer: skott 
vidd, eldhastighet, träffsäkerhet, verkan vid målet, möjlighet 
att snabbt inriktas i alla elevationer, och möjlighet att leda 

e'ldgi vningen. 

Eldhandvapens användbarhet mot luftfarkoster bör be
tecknas såsom ytter'ligt liten, såvida icke avståndet till fl yga
ren är mycket kort. I var j e falt torde deras användande i 

regel snarare medföra en ökad känsla av trygghet för egen 
personal än ett förstorat riskmoment för den anfallande fly

garen. 
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Av k u lsprutor för luftvårn använ das numera nästan ute
slutande s. k. grovkalibriga ku'lsprutor; de finkalibriga med
<>iva visserligen större eldhastighet m. fl. fördelar, men deras 
" ·ringa ver kan vid målet och svårigheterna att observera deras 
kulbanor hava medfört, att de numera frångås. 

Med ännu törre fördel än de grovkalibriga kulsprutorna 
kunna på korta håll mot luftmål användas automatkanoner. 
Såsom exempel på en dylik kanons egenskaper skola här 
några data angi,~as angående en 40 mm. automatkanon: ka
nonvikt : 280 kg., projektilvikt 0,,07 kg., utgångshastighet 610 

111 :s, skottantal per minut 100. Enligt tysk, på krigserfarenhet 
grundad källa, är denna kanon praktiskt taget oskadlig för 
iflygplan på större höjd än 3,000 m.; och kan kanonen ber·äk
nas ensam fördriva ett anfallande flygplan, innan detsamma 
kommer i fal'lig närhet av målet (fartyg), därest flyghöjden 
under stiger 2,000 meter. 

Mot luftskepp och mot flygplan utaaför nyss angivna 
gränser, torde automatkanonens verkan endast kunna karak
täriseras såsom störande, allt naturl'igen inom skottviddens 
g-rän ser. 

Luftkanoner i egentlig bemärkelse förekomma av kalib
rar .upp t<ill 120 mm. Såsom exempel på en elylik kanons 
egenskaper anföras här några data beträtTande 75 mm. luft
kanon : längd: 50 kal., kanonvikt 1,030 kg., projektilvikt 5,"' 
kg ., utgångshastighet 810 m:s, skottantal pr minut: 25 (vid 
höga elevationer 10). För att fördriva ett flygplan på 3,000 
meters höjd, styrande mot målet, anses 3-4 kanoners eld 
vara erforderlig, under det att 1-2 kanon.er er fordras om 
planet framgår på 2,000 meters höj d eller lägre. 

Gent emot flygplan på större höjd än 3,500 torde eldgiv
ning med denna kanon huvudsakligen vara oroande och bygga 
På "slumpträffar". Däremot torde eldgivn.ing mot flygskepp 
kunna utsträckas till c :a 5,500 meter shöjd. Denna kanons 
J)roj ektiler medföra nämhgen en relativt ·stor sprängladdning, 
varföre en träff i eller i närheten av luftskeppet aHvarligt 
torde kunna skada detsamma. 
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Ehuru elt flertal av ett fartygs artilleripjäser icke kunna 
benämnas luftkanoner, kunna desamma i hög grad bidr-aga 
till luftförsvaret, vid de tillfällen, då anfallande luftfarkos ter 
befinna sig på ·låg höjd. På rela tivt korta distanser kunna 
fartygens övr·iga lätta kanoner med fäTdel användas, avseende 
att direkt söka träfl'a luftmål en. Ä ven If ar tygens ·svåra och 
medelsvåra kanoner kunna användas mot på låg höjd fram
gående flygplan. Härvid kan dels avses att genom erhållan
det av nedslag i vattnet omedelbart framför planet å stadkom
ma en barrie11bildande rad av vattenuppkast och dels att (ge
nom de kraftiga luftvirvlar, som uppstå omkring en projek
til), söka att åstUJdkomma en •lufttryck-skadegör els·e på planet 
genom att fö rlägga projektilbanorna i det s.nnalkm1dc pla nels 
närhet. 

För att erhålla en ungefärlig uppfattning om de teore
tiska verkningarna av en gir har n edanstående tabell beräk
nats. Förutsättningarna för densamma äro, att fartygets gir 
börjar samtidigt med att ett .flygplan släpper en bomb från 
olika höjder. Fartygets brt vid rak kurs antages vara 20 
resp. 30 knop. 300 m eters svängningsradie a nvändes. Far
ten anses under giren nedsatt m ed 20 %. Rubriken "För
flyttnin g" angiver den distans e tt fartygs svängningspunkt u n
d eT de olika girarna b efinner sig från den. punkt, vid vilken 
svängningspunkten hade befunnit sig därest fartyget styrt r ak 
kurs. V.id denna rubrik •angivna siLTror giva sålunda ett m åtl 
på Jlur.u långt fartyget genom giren avlägsnat sig 'från d en 
åsyftade träffpunkten. 

F lygplan ets höjd m. 1500 110001:!00013000 

Bombens falltid c:a sek. .................... ..... ... ..... ... 11 15 21 28 
Härunder ~~~·~y.t~~.~ .. ~~~ . . 1~ ~.~ • . ~·~~ . :~~rs .. ~~~} ~g ~~~~~~ J lO 15ii 215 290 

fartyg, 170 230 325 4.35 

Ett fartyg hinner gira, grader ........... gg ~~~~ 18 25 34 46 ... 
26 35 50 66 

Förflyttning, m . ... ........ .............. ....... .. gg ~~~~ 25 40 70 120 
55 so 140 240 
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Om mindre svän gningsradie än 300 m. användes bliver 
aivetvis "förflyttningen" s lörre, men ~medför detta, att far-
"' tygets fart i än högre grad n edgår. 

Camouflagemålning torde ,j fråga om överva.ttensfartyg 
knappast k unna .påräknas medföra något försvårande moment 
vid anfaUet. Däremot kan en lämplig färg å ub. i vissa fall 
försvår a dess uppt äckande i nedsänkt läge. 

För att dimbildning skall medföra hiir åsyftat resullat 
måste dimman vara så lätt, att den väl döljer hela fartyget. 
Tung elinuna snarare underlättar än försvårar ett fl yganfall , 
i det att sådan dimma icke f örhindra.r ee flygare at t se de 
fartyg, som den skall dölja, men väl hindraT riktarna vid 
kanonerna a tt se flygplanet. 

Med åtgärder, som kunna avse att förminsk a verkan av 
en träff avses här särskilt, att de bomber, som falla i farlig 
närhet av 'far tyg.et, genom dessa åtgärder ·bringas att explo
dera ovan eller vid vattenytan. Genom att vid sidan av ett 
fartyg .förtöja flottar eller pråmar, helst av järn, torde man 
kunna uppnå, a tt en flygbomb, som .faller på flott en elle r 
pråm en (och s·om sålunda, där est dessa ano:.-dningar 1cke vore 
vidtagna, skulle falla i farlig n ärh et av fa rtyge t oc'h gen om 
minverkan åst·adkomma ·skadegör.else) kan_ bringas till expio
sion så tidi gt, att minverkan undvikes. Bomben s explosion i 
pråmen kan visserligen m edföra att ·fartyget skadas, m en en 
dylik explosion, iniberäknat dess splintverkan, är mindre fa.r
lig ån om den sker såsom en mina under vattnet. Sådan a 
pråmar torde även kunna, m ed eller utau ·särskilda nät, be
roende på deras djupgående, i någon må11 tjänstgöra såsom 
torped skydd. 

5. Luftfarkosternas sannolika anfallsm etoder. 

Därest en sjöstyrkas' läge icke m ed säkerhet är känt, 
måste som reg.el ett luftanfal>l för egås av ·s·paning . Sådan 
spaning k an tänkas utebliva, därest sjöstyrkan b efinner sig 
i närheten av eller på vägen till annat fö remål för bombarde
ring. Upptäcker nämligen .en bombarderingsstyrka på vägen 
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till (eller från) ett annat bomba.rderingsobjekt( t. ex. en fäst
ning, stad, m ilitär anläggning c. dyl.) en sjöstyrka, torde bom
barderingsplanen, om tillfäillet är gynnsamt, giv.etvis komma 
att utnyttja detsamma. Motiveringen till spaningens behöY
lighet ligger i flygplanens begränsade lastförmåga. Det m åste 
anses sås·om dålig ekonomi att icke i största möjliga grad 
utnyttja planens bärighet med bomber (torpeder), varfö re 
bränsleförrådet i stället torde 'böra nedbringas så mycket som 
kan vara förenligt med planens säkerhet Härav följer, al l 
bomlbarderingsp'lanens aktionsradie går ned, vilket i sin tur 
utesluter att planen sj älva verkställa sökning efter målen. 
Att under den mörka delen av dygnet kunna uppsöka en sj ö
styrka till ankars toTde, utom under mycket gynnsamma nät
ter, fordra en så ingående lokalkännedmn, som endast k an 
ernås genom spaning under dager. Detta gäller framför a llt, 
därest sjöstyrkan befinner sig i en skärgård. 

För bombardering av en sjöstyrka til! ·ankars kan m an 
använda såväl luftskepp som flygplan. De förra, som r öra 
sig med mindre hastighet och som äro långt sårbarare för 
artillerield än flygplanen, torde i regel anfalla från sådan a 
höjder, där de äro relativt skyddade för artillerield (4,000--
5,000 m. och högre). Luftsl<.eppens sårbarl1et gör, att de h u
vudsakligen kunna komma· till användning vid klar sikt och 
nwlnfri himmel. Därest >helium-skepp eller liknande anord
ningar komma till praktisk användning, kan dock den an
vändbara flyghöjden minskas. 

Ett ·annalkande flygplan ställes inför v::~.let mellan att upp
:söka låg höjd för att .erhålla god träffverl(aa och att uppsö ka 
.stor höjd för att undvika att bliva nedskjutet. Vid valet aY 
•flyghöj d måste även väderleks- och siktbarhe tsförhåHandcna 
tagas med i beräkningen. Det modärna luftvärnsartilleri els 
ståndpunkt gör sannolikt, att anfallande bombarderingspl an 
endast undantagsvis komma att uppsöka lägre höjd än 2,000 
meter. Dock kunna molnförhållandena medföra, att ell an
fallande flygplan utnyttjar dessa förhåNaeden till att skyld 
nalkas sjöstyrkan på lägre höjd, passera molnen, släppa bom-
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th erna och ånyo dölja sig i molnen. En sådan ·anfallsmetod 
Inedför dock, att de anfallande planen hava svårt att orien
tera sig, varjämte trä(l'resultatet på grund av otillräcklig tid 
att verkställa för bombfällningen erforderliga observationer, 
sannolikt avsevärt nedgår. 

De anfallande planen torde i regel var2. åtföljda av strids
plan, vilka, så länge de befinna sig i närheten av bomharde
ring'splanen, äro ofarliga för sjöstyrkan. Det är av vikt aU 
en sjöstyrka, då den öppnar eld mot en anfallande bombardc
ringseskader, koncentrerar .elden på bombarderingsplanen. 
stridsplanens normalläge är på större höjd än bombarderings
planen. 

För att undvika för tidig upptäckt kan en anfallande 
bombarderingseskader på stor höjd och stort avstånd fråa 
målet slå ifrån motorerna och i glidflykt sänka sig mot måle l. 

Bombarderingseskadern (-eskadrarna) har möjlighet att 
crenom ett från flere håll samtidigt eller successivt insatt ann 
fall splittra den anfallna styrkans uppmäd<.samhet och där-
igenom förminska dess eldverl<an. 

Den anfallsriktning, som mest gynnar hombarderingen, 
är mot eller med vindr.iktningen. Anfall mot vindriktningen 
gynnar träffresullatet, varemot ett dylikt anfall, särskilt vid 
hård vind, så förminskar flygplan ens hastighet, att desamma 
löpa risk att lida av artillerield. Vid a111fall med vindriktnin
gen äro förhållandena omvända. Relativt fartygen äro anfall 
långskepps att föredraga, ty dels är härvid målet under en 
längre tid .i skj n Lbäring, vilket gynnar trä!Iresultatet, dels 
kunna i regel icke samtliga ett fartygs 'luftkanoner insättas i 
eld långskepps, vilket gynnar planens säke!·hc t. 

Nattanfall kunna utföras i huvudsaklig överensstämmelse 
m ed vad som ovan skildrats, varvid dock flyghöjden kan 
komma att '111inskas. Vid nattanfallen tillkommer därjämte, 
att de an.fallancle planen släppa lysbombeL 

Flygplans anfall med lätta kanoner och kulsprutor kun
na, som tidigare nämnts, huvudsakligen insättas mot relativt 
oskyddade och oförsvarade fartyg. Ett sådant anfall utföres 
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sanno'likt så, att planen nalkas i störtflykt från lä till lå<> 
'"' höjd och litet avstånd från m å'let, varefter desamma efter en 

hastig stigning avlägsna sig. Eldgivningen utföres under 

störtflykten. Ligger fartyget i vindriktningen, kan hela däc

ket bestrykas . För anfall av detta slag Eimpa sig dc snab
bare och med bättre stigförmåga försedda stridsplanen bäst. 

Torpedanfall från flygplan måste insäUas på låg höj d, 
helst i vindriktningen. För att dölja ett torpedanfaN kunn a 

rökbomber komma ti'll användning, vilka i förväg fällas frå n 

andra plan på lämpligt avstånd från målen. Torpedplane t 
framgår då i skydd av röken .och fäller torpeden snarast möj 
J.igt, sedan röken passeTats. 

Vid bombardering, anfall med lätta kanoner och kulspru
tor samt torpedskjutning från flygplan mot en sjöstyrka un

der gång äga nu angivna betraktelser j huvudsak tillämpning. 
Härvid är dock att observera följande: På grund av fartyg s 
stora rörlighet relativt luftskepp, hava de senare i detta fall 
synnerligen små uts:ikter att framgångsrikt utföra ett anfall. 

Liksom en bombardering insatt långskepps gynnar anfallet, 
gynnas detsamma jämväl om det kan insättas längs en smal 
formering. (Sålunda utgö r es exempelvis ·C: a 54 % av den 
kring en Sverigedivision, inclusive "farliga ytor", i enkel ko
lonn omskrivna rektangeln av för bomber sårbar yta, under del 

att motsvarande sifl'ra för samma division formerad i linj e 

är c :a 15 %) . Gent emo t av artillerifartyg oförs,varade u-bå · 
tar bliver flygplans anfallsmetod sannolikt att omedelbart och 

på låg höjd söka att erhålla bomb-träfl'ar långskepps. Flyg
planet torde kunna förväntas släppa bomber jämväl efter det 
att u-båten icke kan upptäckas under vattenytan. Det gynn

sammaste momentet för bombardering av en u-båt är efter 

det att båten klargjorts Jör dykning och tornluckan stängts. 
Flygplanet kan då ostört välja lämpligaste bombarderingsläge. 

6. Världskrigets m. fl. taktiska erfarenheten i delta ämne .. 

Världskriget giver endast ett fåtal exempel på anfall av 
flygstridsluafter mot en sjöstyrka, som icke är förs\:arad av 
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,c]ylika strjdskrafter; de taktiska erfarenheterna som kunna 

dragas av vad som publicerats angående avvärjandet av dylika 
anfall äro icke hell er vare sig många eller uttömmande. 

Det intressantaste exemplet på ett dylikt anfall är det, 

som utfördes juldagen 1914. Förloppet var i korthet följande: 
Från en mindre, lält engelsk sjöstyrka utanför Helgolands
bukten anrvändes flygplan för att bombardera landetablisse
men,t. På in- och utväg passerade planen till ankars liggande 

tyska fartyg, mot ett av dem släpptes en bomb från 300- 400 
m :s höjd, vilken ej h·älTade. En häftig eld ·Öppnas från de 
tyska .fartygen, dock ulan att planen nedskötos. Elden torde 

dock hava förhindrat bortsatt bombardemang. Siklen var här
vid dålig. Engelsmännen påstodo, att adallet tvingade dc 
tysk fartygen att lätta, varvid von der T~nn skulle råkat j 

Jwllission, vilket dock förnekas av tyskarna. 
Samtidigt härmed ulföreles ett tyskt arigrepp med 2 Zep

pelinare och 5 flygbåtar från 500- 1,700 meters höjd mot den 
.engelska stödeskadern. Tyska rapporter inberätta 5 trälT un

der det att engelska förneka någon träff alls. De engelska 
fartygen styrde i zig-zag med hög fart samt avgåvo eld med 
kanoner och gevär. Av denna eld eDhöll en Zeppelinare tre 
tr-äffar av gevärskulor och flygplanen två träffar av kanon
projektiler, vilket dock icke hindrade de träffade att fortsätta 
anfallet. 

Erfarenh eterna från detta företag sammanfattas av Cor

bett sålunda: 
"Man hade fått visshet om huru litet fartyg till sjöss hade 

.att frukta luftstridskrafter - Zeppelinarna kunde man med 
lätthet undvika, och de tyska tflygbåtarn~ hade, trots deras 

livliga verksamhet, icke lyckats att erhålla en enda träfi." 
Detta yttrande har dock p. g. a. teknikens hasliga ut

veckling endast historiskt intresse. 
De övriga tillfällen und er världskriget, då angrepp av här 

berört slag ägt rum, hava icke i nämnvärd grad ökat eller 
förändrat de här ovan angivna erfarenheterna, varföre skild
ring av flere dylika angrepp torde vara överflödig. 
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7. Taktiska åtgärder, som böra vidtagas av en sjöstyrka till 
ankars mot luftanfall au ifrågavarande slag. 

En sammanfattning av vad ovan anförts leder till fö l
jande slutsatser beträffande en sjöstyrkas till ankars taldi sk a 
åtgärder i ifrågavarande fall. 

a. Bevakningen måste för att fylla sin uppgift vara sa 
långt framskjuten, att densamma i god tid kan varna huvu d
styrkan för ett :förestående luflanfall. I en sjöstyrkas bevak
ning kunna givetvis förefintliga luftbevakn.ingsstationer eller 
signalstationer ingå. Ett oeftergivligt villkor för att b evak
ningen skall kunna rätt fullgöra sin uppgift är, att utposterna 
stå i snabbt och s·äJ\.crt verkande, icke röjande kommunika
tion med huvu dstyrkan (genom skärgårdstelefon eller radio ). 
Bevakningen kan icke förväntas förhindra att huvudslyrkans 
läge utspanas, ty spaningsplan eller luftskepp kunna framg~'i 
på sådan höjd, att arti llerield mot dem bliver ineffektiv. Bc
valmingen !hör därför icke förses med artilleribestyckni n g; 
tillgängliga luftvärnspjäser böra i stället koncentreras till den 
plats, där de, oberoende av den riktning varifrån flyanfallet 
insättes, kunna användas mot anfallande flygare. Finnas 
lyssnareapparater böra utposterna förses därmed. Kan m an 
anordna fasta luftspärrar, böra sådana komma till använd
ning. Lämpligaste platsen för desamma är tvärs över sådan~1 
sund, floder eller vikar, längs V·ilka anfallan.dc flygplan kunna 
tänkas framgå under natten för att hava ledning vid navige
ringen. Luftspärrarna böra uteslutande förekomma lill an
vändning nattetid. 

b. Valet av ankarplats. För att ankarplatsen skall k u n
na lämna sj östyrkan någon trygghet och besättningarna för
bättrade möjligheter till vila bör ankarplatsen väljas så, all 
bevakningen kan !bliva långt framskjuten.. Fördelaktigt ~ir 
även, om ankarplatsen kan välj as så, att utspaning av d en
samma försvåras. Med denna synpunkt sammanhänger, all 
ankarplatsen så vitt möjligt bör varieras då sannolil{!het fin
nes för att densamma utspanats. Likaledes bör ankarplatsen 
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f .. ·· efter· 'l11o··r·l·r·ets inbrott, varigenom natt--·cke intagas orr an - ~ ~ 1 
nfall mot densamma försvåras. 

a Med hänsyn till anfallsrisk .för torpedflygplan bör ankar-
latsen h elst välj as så, att den omgives av höga och branta 

p d l'l o t .. ' l . o strandformationer. Genom en y 1 '- a garc:. m n man 1 nag~n 
mån säkerställa ·sig för att plan av detta slag anfalla fran 
annat än vissa riktningar. Närbelägna klabbar ell er grund 
med mycket litet vattendjup kunn a ävenledes bilda skydd,. 
såsom torpedbarrier, mot sådana anfall. Vid utnyttjandet av 
dessa olika kombinationer bör iakttagas, att i första h and de 
större, för torpedanfall mest sårbara, fartygen placeras nära 
detta slag av skydd. 

Kan man förvänta månsken, bör ankarplatsen för natten 
väljas så, att fartygen så vitt möjligt utnyttja skuggan av 
stränderna. 

Den erforderliga storleken av ankarplatsen bestämmes 
dels av sjöstyrkans storlek, dels av vad som i följande avdel
ning an gives rörande .fartygens disponerande på ankarplatsen. 

c. Fartygen disponewnde på ankarplatsen. 

Grundtanken vid augivandet av fartygens ankarplatser 
måste vara att möjliggöra gemensamt rin.s:1tt artillerield vid 
flyganfall, utan att ett fartygs eld stör and!·a fartyg, samt att 
flyg1bomberna åstadkomma minsta möjliga skadegörelse. 
Härav följ er, att de större fartygen böra förankras på så stort 
avstånd (c:a 600 m.) från varandra, att en. bomb, som är av
sedd för ett fartyg, icke kan "av misstag" träfia ett annat. 
Genom en sådan gles disposition av fartygen förhindras där
jämte, att en bombkastande flygare riktar på ankarplatsen i 
allmänhet. Fartygen böra vidare icke förankras på linjer, 
enär härigenom en flygfarkost, sam flygel' längs desamma, 
äger m öjlighe t alt med bibehållna siktfaktorer fälla bomber 
över det ena fartyget efter det andra. 

Terränghinder av i ,föregående avdelning omnämnt slag 
torde även giva ledning vid bestämmande av de större far
tygens ankarplatser. 

\ 
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Ovan är angivet, att det är gynnsammast för en flygar ::
om l1an kan göra anfa ll i vindriktningen och i riktning lång. 
skepps. För att motväga dessa fö rdelar böra farlygen li gga 
uppvarpade, med hänsyn till möjlighet av anfall med torperl
plan dock icke längre än c :a 4 streck. Förel,igger ingen sådan 

risk bö r uppvarpningen göras till 8 streck. För att för fl yg
farkoster försvåra bcs lämmande av vindriktningen, hör del s 
rökutvecklingen (som l< an tjäna såsom ledning) hållas n ere, 
dels böra alla fartyg verkställa uppvarpning åt samma h all 

och med u ngefär lika stor Yinkel. Fartyg, som på ovan angi\·ct 
sätt utnyttjar terränghinder såsom skyeld för torpedträtr, biir 
givelvis vända bredsidan mot delta hinde!·. 

Kunna på en ankarplats \"issa anfall sri-ktningar tänka~ 
såsom sannolikare än andra, böra de fartyg, som kunna säll~ 

sin eld i dessa rik tn ingar, vara så uppvarpade, att de i ifråga
varande bäringar kunna sätta in hela sin eldkraft. 

De smärre fartygen kunna antingen på ovan angivet säU 
förläggas spridda, eller, där så icke är lämpligt, förtöjda invi(l 
varandra. Härvid böra dock fartygen hgga tält intill '.rar
andra för att fö rm inska det sålunda samlade förbandets cfl'ek
tiva målyta. Det samlade förbandet medför fördelen av atl 
från detsamma kan avgivas en effektivare eld än från dc 
enstaka fartygen . Sådana smärre fartyg, från vilka en eLiek

liv l uftvärnseld icke kan avgivas, böra förläggas i närheten 
av större artillerifartyg för att förhindr a, att flygplan verk
s lä !la anfall med kanoner och kulsprutor, vilka anfall måste 
v er k a synnerligen skadligt på (om icke annat) tillförs~kl cn 
hos småfartygens besättningar. 

d. Tekniskt-taktiska åtgärder på ankarplatsen . 

Tidigare än angivet hurusom camouflagemålning (för dc 
flesta fartyg) och dimbildning i regel icke torde medför a 

n ågra större fördelar för en sjöstyrka vid .ifrågavarande slag 
av anfall. Förskärmningen måste vara mycket noga verk
ställd såväl i vertikal som horisontal led. 
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Använ dandet av strålkastare tor de i regel komma att 

bliva t ill större t jänst för anfallande flygbåtar än för sjö
s tyrkalL Utgår man nämligen från sannolikheten, att fl ere 
flygfarkoster på en gång verkställa anfallet, kunna strål
kastarn a visserligen störa en eller flere flygares anfall, men 
kunna even tue'llt obelysta f lygare härigenom erhålla goda rikt
punkter för bombarderingens ulförande. Såsom generellt di
xektiv gäller, att under mycket mörka nätter böra strålkastar-
11a som regel ej komma till användning, under det att sådana 
nätter , då fartygen ändock kunna vara synliga för luftfar
koster, str å lkastare kunna komma bill användning. Mot an
fallan de torpedplan kunna s trålkastarna komma till använd
ning (med ovan angiven inskränkning) såväl dag som natt, 
i förra fallet för att blända spanaren. 

Dentidigare föreslagna åtgärden att förtöja pråmar eller 

flott ar län gs de för torpedanfall utsatta större fartygen ibör 
utför as , där så låter sig göras . 

Utkik en på en ankarplats bör vara uppdelad så, att ett 
fartyg får en viss sektor, inom vilken det svarar för flygut

kiken. Inom samma område bör även beskjutning av luft
farko st er verkställas, åtminstone i första hand. Huvudstyr
kan bör vara .försedd med lyssnareapparater även om bevak
ningen är försedd med dyl,ika; för !huvudstyrkan är en sådan 
appar at t illfyllest. 

I regel bör en sjöstyrka, som utsättes för luftanfall, icke 
lätta då anfallet befaras ,eller påbörjas, ty dels 'hinner flyg
a nfa'llet oftast påbörjas långt innan fartygen äro lält, dels 
försvår a med lättning och avgång förbundna girar eldled
n ingen utan att flygarnas anfall i motsvarande grad försvåras, 
samt dels slu lligen nödvändiggöra att de flesta ankarplatser 

att far tygen styra viss led, vilket underlättar anfallets genom
förande. 

e. Beskjutningen av luftfarkosterna. 

De olika fartygen böra, som ovan angivits tilldela s vissa 
beskjutningsområclen, sammanfallande med utkiksområdena. 

Tidskrift i Sjöviisendet. 30 
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Detta får givetvis icke förhindra, att fartyg, i vilkas beskju t
ningsområde intet luftmål finnes , verkställa eldsamling, dock 
med bibehållen utkiksskyldigh et i anvisad sektor. Ett far tyg 
ibör mot anfall - med nedan angivn a inskränkningar be
träffande skjutavstånd - insätta så stor artilleriluaft som 
\IllÖjligt. Sker anfall samtidigt på stor höjd (för bombarde
ring) och på låg höjd (för torpedskjutning) böra naturl igen 
luftvärnspjäserna beskjuta de på stor höjd kommande planen 
och de övriga artilleripjäserna torpedplanen. Vid varje an
fall bör eldkoncentration verkställas mot de farligaste flygar
na, d. v. s. de närmaste bombarderingsmaskinerna eller tor-, 
p ed planen. 

Eldgivningen från fartyg bör vara inriktad på att n ed
skjuta de anfallande flygarna; den bör ej avse att - enligt 
vad som gjorts på land - lägga spärrar i flygarnas väg. 

På grund av fartygens begränsade ammunitionstill gång 
måste artillerielden åläggas vissa restriktioner. Följande un
gefärliga regler synas lämpliga, med hänsyn bill vad tidi gare 
anförts angående artilleriets träfl"sannolikhet: Luftskepp he
skj u tas med bärande artilleri intill gränserna för kanonernas 
skottvidd; bombarder,ingsflygplan beskjulas så, att inskjut
ningen påbörjas ungefär då planet uppnått gränsen för svag 
eldverkan mot dylika mål; torpedflygplan på låg höjd beskjll
tas med lätt artillel'i intill gränsen för skottvidden, medelsv[tr i 
artiHcri anordnar en barrier av vattenuppkast på c :a 3,000 
meters avstånd och svårt artilleri avgiver mot plan·, som pas
serat denna bmTier, eld för att genom projektilens luftvirvlar 
(ev. träfl") få planet att kantra. Lyckas ej medelsvårt ocl1 
svårt artilleri att ernå åsyftad verkan, upprepas beskjutnin
gen på motsvarande sätt och på kortare håll. För att oroa 
bombarderande plan bör heskj utning med mindre antal ka
noner kunna utstr·äckas intill gränsen för skottvidden. Den
na bcskjutnring har huvudsakligen till uppgift att förtaga be
sättningarna känsla av hjälplöshet gent emot en osårba r 
fiende. Handgevärseld ooh eld med finkalibriga kulsprutor, 
synes om sådan eld kommer till användning, lämpligen ]JörR 
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öppnas, då flygare befinner sig på 1,000 meters avstånd eller 

]llindre. 

s. Tald iska åtgärder av en sjöstyrka under gång i ofritt 
farvatten. 

En sj östyrka, som befinner sig under gång i sådant far
vatten , att dess manover icke är fri, bör för att undvika flyg
anfall rör a sig med så hög fart, som omständigheterna med
giva. Då smala formeringar gynna flyganfall, bör den nack
del användandet av sådana m edför, kompenseras genom att 
avståndet mellan fartygen göres stort. Kunna flere leder i en 
skärgård användas av sjöstyrkan, böra de större fartygen an
vända skilda leder, vilka så vitt möjlig,t böra vara så belägna, 
att fartygen i de olika lederna kunna inbörd.es artilleristiskt 
stödj a varandra. I den mån farvattnet det medgiver böra 
f,artygen manövrera i enlighet m ed vad nedan finnes angivet 
rörande sjöstyr,ka i fritt fa1walten. 

Därest flygpLan kunna förvänbas utföra taldisk minering 
omedelbart framför en sjöstyrka, bör, därest tillgång därtill 
finnes, mindervärdiga, dj'upgående fartyg avdelas att förflytta 
sig omedelbart framför de värdefullare fartyg en. Iakttagas 
måste även, att utkik hålles, som kan varsko, därest flygplan 
utföra mineringar i en för fartyg en svept ränna. 

Utkiksfördelning och indelning i artillerisektorer mellan 
far tygen måste bero av förflyttningssäHet. 

9. Sjöstyrka, utan kontald m ed fienden, i fritt farvatten. 

En sjöstyrka, som kan välja formering och manöver utan 
att vara beroende av vare sig s iridsläge eller farvatten , och 
som kan befara anfall av flyg are bör välja bred formering . 
Bärigenom minskas vid flyganfall risken för bomlbträfiar. 
Sj östyrkans fart bör, åtminstone under sj.älva anfallet, vara 
hög. 

Den gynnsammaste ·kursriktningen fö r att försvåra ett 
bombanfall ·är den, då fartygen hava vinden tvärt. Denna 
kursriktning (samt, därest 90 grad ers vinkelgyroskop finnas 
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på de fientliga flygplanstorpederna, kurs i vindriktningen) 

gynnar emellertid torpedanfall, varför.e, därest dylikt an fa ll 

är att befara samtidigt med bombanfall, den gynnsammaste 

kursriktningen bliver kompromissen: kurs med vinden på horr 
el! er låring. ::s 

I{:unna fartygen vid ett anfall &pridas så, att tre närlig

gndc bombarderingsobjekt icke ligga i rät linje, är detta för

månligt. Avståndet mellan fartygen bör, i enlighet med vad 

tidigare visats, icke understiga 600 meter·. Spridningen av 

cH förband bör verkställas efter på föd1and ruppgjord pl an. 

Exempelvis kan ett för;band från enkel !wlonn eller smal 

flankformering (styrbord) spridas på följande sätt: Fartyget 

n :r l girar 45 gr . . sb. och återtager, sedan det styrt 300 m . 

efter giren, den ursprungliga kmrsen. Fartyget n :r 2 girar 

45 gr. bb., n :r 3 girar 90 gr. sb. och n :·o 4 girar 90 gr. bh. 

Samtliga återtaga den ursprungliga kursen på samma säll, 

som är angivet för fartyget n:o l. 

Problemet angående varföre och hur ett fartyg genom 

zig-zag kurser bör undandraga sig bombkastning erhåller sin 

belysning av tabell l. Befinner sig ett flygplan på låg höj d, 

kan man icke genom en 1undan-gir hinna att förflytta sig 

utom det område, inom vilket även bommarna falla. Ett far

tyg har praktiskt taget lika stor sannolikhet att bliva träfl'at 

av en normalt kastad bomb efter det att fartyget verkställt 

giren, ·som om densamma icke utförts. Girens ändamål är 

icke heller i detta fall att undandraga fartyget träffarna, annal 

än sekundärt, inställandel av siktfaktorerna å ett bombsikte 

är nämligen svårare att verkställa när ett fartyg styr oregel

bundna kurser än när det styr rak kurs. Ingen anledning 

föreligger att icke i god tid försvåra bomb-siktnineren. z i o·-
b ' '"'t'> 

zagning bör därför vid flyganfall från låg höjd börjas Lidigt 

och utfö!l·as oregelbundet. En gir åt så att säga "oväntat h åll" 

i bombfällningsögonblicket förminskar givetvis ylledigare 
träffsannolil;;:h eten. 

Ulföres däremot flyganfallet från stor höjd, finnes utsik

ter för ett fartyg att .genom gir i bombfällningsögonblicket 
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undandraga sig träff, sä[·sk,ilt om giren utföres m ed dikt ror. 

Anledningen till att det här l<an vm·a -föi·delaktigt att göra 

aiTen sen t är den, att fartygets eldgivning mot flygplanen eller 

~uftskeppen vid stora flyghöjder är så försvårad, att va1rje 

man över, som ytterligare försvårar denna eldgivning bör lUnd

vikas. 
Gränsen mellan stor och låg höjd för ett flygUJnfall bör 

sättas vid c :a 2,500 meter. Förutsättningen för manövern 

vild stor höjd är, att man kan se, när bomben fälles. Detta 

tord e vid k lar sikt i regel vara fallet. Kan man ej observe[·a 

bombfällnings-ögonblicket, tj .änar bäringen i vertikalled till 

flygplanet eller flygskeppet till god ledning för verkställandel 

av sagda manöver. 
Alldenstund zi,g-zagningen bör ske oregelbundet och aH

den stund till grund föl· dessa manövrar i flere fall måste ligga 

obervation av bombfällning, bör zig-zagningen ske individuellt. 

Äga flere flyganfall rum samtidigt, är fortlöpande zig

mgning av nöden. 
Gent emot anfa,Uancle torpedplan skulle den hästa ma

nö;vern vara att taga planet rätt för ut och hålla detsamma i 

denna bäring. Härigenom förminskas målyban och t1räffvin

kelm.. Denna manöver är emellertid av artillerisliska skäl icke 

lämplig. Man kan nämligen icke mot planet insätta. annat än 

en del av fartygets artilleri. Det syes c1ärföre lämpligast, 

att m an håller planet i en så förlig bä,r,ing, som utnyttjandet 

av arti ller iet medgiver, samt då torpeden släppes, girar emot 

den samma. MUJnövern kan också utföras så, att planet tages 

akter ut på motsvarande sätt. Denna manöver medför nack

delarna, att frurtyg ofta kunna använda mindre artilleri al<'ter

än föN1t, samt att om torpeden träffar, propellrar och roder 

äro mest utsatta; fördelarna med manövern äro emelle!rticl 

dels att propellervattnet ka<n hava en bortförande inverimn 

på torpeden, dels att för att erhålla träff, måste planet närma 

sig faa•tyget till kortare distans, samt dels slutligen att far

tygets fart relativt torpeden kan medföra större utsikter att 

Undvika torpedbanan. 
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Användas rökbomber vid ett flyga nfall , bör man anla"·a 

att de fällas för att dölja (bl. a . ) ett tor pedplans-anfall , o:l· 
b - f l 

ora m·tygen fö!r att fö r svåra ett dylikt anfall om m öj li"t 

styra ifrån dimman. Därest elinunan lägges i fartygens nii7.
het, bör man i varj e fall undvika att vändi! bredsidan åt dim
man (röken). 

Sjöstyrkans beva,kning hör, särskilt om sikten vid val

tenytan är dåHg, läggas nmt h ela styrkran och p å sådant av

god trid för att möj liggöra för sjöstyrkan att vidtaga ovan an

stånd, att insatta torpedplams-anfall kunna inrapporteras i 
givna manövrar. 

Att för en sjöstyrka, vilkens fartyg ve!·kställa oberoende 

zig-zagning, ofta med stora g.irar, uppdela utkiksområdena 

mellan de olika fartygen torde icke kunna an ses läm pligt, 

enär den fasla utgångslinj en vid en dylik uppdelnnig därvid 

lätt kan vålla förväxling. Däremot torde en uppdelning av 

utkiksområd et till dess att fartygen manövrera för undv,ikande 

av flygan fall böra äga rum. Sålunda bör utkikstjänsten före 

ett flyganfall vara dirigerad efter förbands- eller högre che

fers anv.isningar, under det att efter det att flyganfall varr

sko tts (s~gnalerarts) varj e fartyg för sig svarar för sin utkiks

tj änst runt horis~:>ntcn. 

Artilleribeskjutningen bör ävenledes verkställas fartygs

vis; e tt insatt flyganfall bör i första hand avslås fr ån när

maste större fartyg. Dc lätta bevakningsfa!·tygcn böra i första 

hand avslå mot huvudstyrkan riktade torp edanfall, vanri d h u

vudstyrkans eld mot samma m ål givetvis icke får störas . 

För de avstå nd, intill vilka artillerielden med J1änsyn til l 

ammunitionstillgången 'bör u tsl.räckas, äro tidigare meddc

lade synpunkler tillämpliga. Möjligen torde på grund av a tl 

oms,tändighetcrna för arti.lleriskj u tnin g till sj ö ss äro ogynn

samma, gTänserna här någrot böra inskränkas. 

10. Sjöstyrka i kontald med fienden i fritt far va tten. 

Ett fl ygan fa ll mot en sjöstyrka, som i-ir takti skt engage

rad med fi en tliga s tridskrafter, sätter sagda styrka i ett syn-
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.1. 6 en svårt läge. De å tgärder, som i föregående avdelning 
;ner r, . . . .. . . .. 

n "åvos såsom lämpliga vrd en SJostyrka, som till sm mano-

a "' .. . ober oende av fi entliga sjöstridskrafter, låta ell'dast till 
ver ai . "I l'" . o • d d l "n cr 

. Cir ad över flytt1a s1n h ampmng pa er;. 1 enna av e 111 o 
nnga b ' 

o syft ad sjöstyrka . 
. a 1 vilken omfattn'ing en sådan s1jöstyrka kan genom ma-

"ver eller artillerield söka att frigöra sig från flyganfallet 
110 

· l 1·· t. · 
måste bliva i högsta grad beroende på d:t tak b so '-a age I 

stort, och m åste ses från fall till fall. For att halla bomb

Jwstande maskiner på avstånd torde oftast e tt insättande av 

6 a Ju ftvärnspJ" äser vara av n öden. Därjämte kunna sådana 
.e,n . . . . 

"ar·e fartyd vilka icke kunna sättas m 1 arhllens<tyrkan, 
·sva, · <>• 

l ämpligen disponeras så, att de från plats i höjd m ed ~~uvud

styrkan, och i clcll ä om densmnma, kunna verk sam t bidraga 

till densammas luftförsvar åt sagda sida. 

11. Lätta övervattensfartyg med svagt artilleristis/d skydd. 

Sådana fartyg, som exempelvis tb. och vb., vilka operera 

p å sådant avstånd från arti'llerifartyrg, att de senares artilleri 

icke ver"~ksam t kan ingripa till förhindrandet av fl yganfall mot 

de lätta fartygen, torde huvudsakligen bliva utsatta för anfall 

m ed flygplanens kanoner och kulsprutor. Vid befarat sådant 

anfall böra dessa fartyg dels undvika smala formeringar, dels 

.så vi t tmöjligt styr a h ·ärs vinden, samt dels sprida sig, så att 

i sam ma störtflykt endast ett fartyg kan 2-nfallas. Hög fart 

bör givetvis komma till använd ni ng. Vid svag vind är ~et, 

för att erhålla en has tig avs tån dsminskning och k ort cldpenod, 

l ämpligt att s tyra mot den anfallande. Nä·r den anfallandes 

eld börjar att bliva verksam , böra dessa fartyg rgcnom en 

hast ig gir m ed ror frigöra sig från anfallet, varvid man torde 

kunna påräkna, .att f'lygplanct förlorar ·tid vid anfallets ge

nomförande. 
Angåend e eldgivning från sådana fartyg är ovan talat. 

Gent emot bombkastande plan hava dessa fartyg prak

tiskt taget ingen annan å tgä,rd att vidtaga än zig-zagning och 

.eldgivning (enligt ovanstående). 
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12. Undervallensbåtar under gång. 

Undervattensbåtarnas mindre goda manöveregenskaper (-än de i föregående avdelning omtalade fartygens) gör, att desamma icke kunna använda samma taktik som sagda fartytg. Undervattensbåtar i övervattensläge, som sikta ·an fa] .. lande flygstridskrafter så tidigt, att båtarna hinna intaga undervattensläge på djup av c:a 20 meter innan anfallet k ommer till utförande, bör dykande undvika anfallet. 
Undervattensbåtar i övervattensläge, som sikta flygstr id skrafterna så sent, att de ej hinna dyka, böra upptaga artilleristrid med flygaren (flygarna), och bör så vitt möjligt bombarderingsplan härvid hållas' tvärs ut, torpedplan så n ära stävriktningen, som insättandel av båda kanonerna medgiver. 
Undervattensbåtar i mellanläge eller neds·änkt läge böra intaga bombfritt djup (c:a 20m.). Har man anledning att antaga, att fly,gfarkosterna äro försedda med djupbomb er, måste det använda djupet vara långt större. 
Av stor vikt är, att en undervattensbåt i nedsänkt läge icke genom oljefläckar, luftbubblor eller propellervatten röj er sitt läge för de anfallande. 

13. Avslutning. 

Som av det ovanstående framgår, kunna en sjöstyrkas taktiska åtgärder gent emot anfall av flygstridskrafter ingalunda anses betryggande för styrkan. Härom säger den ovan citerade amerikanska rapporten: 
"I försvarets mot luftanfall nuvarande Jä,ge måste m an antaga att, om en luftsty.rka kan ernå herraväldet i luften, kan en effeiktiv träffprocent erhållas mot alla över vatten varande fartyg, som komma inom bombarderingsplanens aktionsradie, utan att alltför stor förlustprocent tillskyndas luftstridskrafterna. Luftvärns-beväpningen befinner sig på etl tidigt utvecklingsstadium. Krigshistorien visar, att försvars-
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t Clrlas hasticrt för alt 1nöta utvecklingen av de offen-pen u ve ~ b 
• .. d va Effektiviteten hos av luftstndskrafter anvan a ·va vapnen. 

. t l Sl ber betonar kraftigt nödvändigheten av en thastlg u vec {.-bol11 . f" d ·t . al"tflycrplan . llftvärnsbeväi)ningen och 1n oran e av J '- b 1111g av t 

sås·OI11 en del av flottan." 
E. Anderberg. 
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T orpedplan. 

Torpedplanet framträdde första gången år 1915, då en 

burkisk transportå.l1Jgarc säniJdes i Marmarasjön av ett engelskt 

torpedplan. Under världskriget förctogos sedermera från så

Yäl engelsk som tysk sida ett flertal anfall med torpedplan 

men med ga•nska klent resultat. Tyska torpedplan lyckades 

sänka sammanlagt endast tre engelska handelsångare. Trots 

detta arbetades i England med öppen ·blick för detta nya va

pens stora fördelar oförtrutet vidare på den inslagna vägen, 

så att engelska flottan vid vapenstillestår;.det hade ett stort 

antal torpedplan färdigställda eller under 'byggnad. Dessa 

skulle vid ett planerat anfall mot Helgolandsbukten medföra s 

å flygmoderfartyg för att företaga torpedar:Jall mot den i sina 

baser liggande tys•ka flottan. Sedan dess har utvecklingen 

fortskridit, och torpedplanet kan nu definitivt anses hava läm 

nat experimentstadiet, fastän det med säkerhet de närmast e 

åren kommer at tytterligare fullkomnas. Ett sludium a\' 

facklitteral-uren visar, med vilket stort intresse detta nya va 

pen följes i moderna mariner, där det även på alla sätt om 
huldas. 

. Ett flygplan besitler i sin egenskap av torpedplan en 

grven ÖYerlägsenhct ÖYer såväl över- som undervattenstorp ed

fartyg. Det söker antingen utnyttja uncle rvattensbåtens tak

tik att ouppläckt komma till anfall eller ock jagarens att med 

hög fart söka pressa sig fram till s!kjutlägc eller vanligast båda 

.dessa •i för ening. Det framföres till anfall efter i huvu dsak 
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samma principer som torpeclfartyg, men hur mycket större 

rörelsefr ihet besitter det ej med tredubbelt högre fart än elen 

snabbaste jagare och ej bunden till vattenytan som denna. 

Vid luftanfall, vare sig det nu föret :1ges med torpeder, 

bomber eller kulsprutor kommer alltid överraskningsmomen

tet att i största möjliga mån söka utnyttjas. Det gäller alltså 

för flygplanen att förbliva oupptäckta till eller strax innan 

skj-utl äget är uppnått. Den största svårigheten atl övervinna 

för uppnåendet av detla ideala läge är neutraliserandet av 

m otorbullret, v ilket även konuner att inverka på torpedpla-

11 en s taktile F lygplan gående exempelvis på 3,000 m. höjd 

kunna, när motorn slås ifrån, glida med hård fart 6 gånger 

höj den alltså en slräCJlw av 18,000 m. Det har då ej kunnat 

rö jas av motorbullret och torde, m ed kännedom om svårig

h eten att upptäcka ett flygplan, förbliva oupptäckt till någon 

min ut innan skjutläget är uppnått. Förm edelst lyssnarappa

rater kan motorbullret från ett flygplan höras på 2-3 mils 

.avstånd. Men varje försvars- eller anfallsåtgärd mötes alltid 

m ed en mol åtgärd . Ljuddämpare finnes nu utexperirnente

ndc, vi lka nedbringa motorbullret till der:. grad att ett flyg

plan ej kan höras i lyssnarapparaten, förrän det är på max. 

1 m ils avstånd, el. v. ·s. ett ·flygplan, som går med 200 km.

t im ., flyger denna sträcka på 3 minuter. För fartyg uneler 

;gång, där ·det torde vara omöjligt att undvika, att störande 

bull er uppstå r, lorde lyssnarapparaterna bliva mycket svår

.skötta och skrymmande. 
Vid överraskande torpedplananfall komma torpedplanen 

:s.annoli'kt alt framgå på rnedclhöjd, el. v. s. c:a 3,000 m. för 

.att, när målet är på lagorn avstånd, i hå ~· cl glidflykt gå till 

.an fall i hopp om att varken vara hörda ell er sedda. Genom 

att göra anfallet från en sådan höjd vinnes dessutom alt spa

n ingsfartygen passeras på så pass slor höjd, att eld från fin

k alirbriga kulsprutor ooh handvapen är ofarlig, samt att tor

p eclplanen endast en lwrtare tid utsältas för elden från de 

.anfallnas flackbanepjäser. Torpeden släppes emellertid ej 

:Under högsla fart, d. v. s. 100- 120 knop, enär den då lätt 
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slår runt ell er brytes sönder, utan bör farten minskas till cirka 
50 knop. Sedan torpedplanet tagit för torpedens shippandc 
lämplig höjd (för närvarande 5- 15 m., m en av utförda för
sök att döma synes denna höjd snart komma att kunna ökas) 
konuner de t alltså att -framgå på ungefärligen denna höjd un
der fartminskning en slräcka av 200- 250 m. (d. v. s. en tid 
av 5- 6 s). Sedan torpeden släppts kommer det för torped
plnet mest kritiska ögonblicket. Det har två vägar att välj a. 
Antingen fortsätta rakt över målet och passera de tta på 
200-300 m. höjd eller göra en undangir på 90- 180 °. Va<l 
det första alternativet beträffar unelandrager sig torp edplane t 
härvid hastigt elden fr ån flackbanep}äserna, men utsättes i 
stället för eld från luftvärnspjäser, kulsprutor och handvapen . 
Det andra alternativet har även sin stora nackde.l, en är tor
peclplanet i girögonblicket erbjuder ett ganska gott mål, men 
å andra s1iclan ligger då målfartyget uneler gir unela n torpeden, 
vilket konuner att menligt inverka på artilleriets ledning och 
riktning. För att komma från dessa farliga manövrar har 
experimenterats m ed vinkelgyroskop. Torpedplanet kan då 
göra -sitt anfall kommande lån-gskepps med målet härigenom 
utsåttande sig för elden från bredsiclan endast en kortare tid, 
ooh kan det, då torpeden släppts, fortsätta sin kur s och då 
genast avlägsna sig ur den farliga zonen. 

Torpedplans taktiska enhet utgöres liksom vid övriga 
flygformationer av divisioner om 3- 7 plan. Divisionerna 
sammansättas sedan till flottil j er om 2- 4 divisioner. För~ 
bindelsen mellan de olika planen och divisionerna upprätt
hålles på samma sätt som mellan jaktp lan, alltså förmedels t 
radiotelefoni, med antennen fast inbyggd i planet. Detta möj 
li ggör för torpedflygkrafter att .göra sina anfallsdispositioner 
och grupperingar med samma sammanhållning och drill, som 
det bäst övade torpedfartygsförbancl. Genom -sin överlägsna 
fart kunna de anfaUa från snart sagt vilken fördelaktig rikt
ning som helst, kunna göra sin uppdelning för omfattande 
anfall mycket sent och härigenom n eutralisera fi endens mot
manövrar. Ett exempel på hur ,luflstriclskrafter utan stöd av 
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... tr ielskrafter kunna för etaga anfall mot fartygsför band, ger 
sJ 0 s · · ' d 1 f l l f·· · t t o t oss följande bcsknvnmg pa ett torpe p ana~ -~ or e a~e ~1~ .. 

l l·a flottan i Engelska kanalen den 7 JUh 1922 ( trdsl'"nfen.ge s'-
Fl jaht 20 juli 1922). "From m eagre results that have ten o . . 

l
·eported assuming Lhem to be approxunately correct, 1t been - ' . . ~ _ r s that d urin a the ·work attack iby aucraft on the Fl-eet appea b _ . a squadron of aircraft suddenly appeared, m:d Lhe :.leel ~lte-

r ed course so as lo pr·epare for clefence agUJmsl. 1he fllght, 
however, in slead of atlacking, circled around the Fleet, l ea
vin g a dense smoke scr een, which prevenled the FJeel from 
seeing what ' ''"as coming. Then the real attack came from, 
it is slated, a lotally differ ent quarter, and torpedaplanes 
doclged through the smoke screens, dropped their torpedoes 
and got away. It is s tated that many hits were thu s recorded 
vvhich would have bad serious consequenses had the torpedoes 
been loaded with explosives insteacl of oi1. It is even asserled 
thal the whole thing was over in 1 1

/, minutes ." Visserligen 
an vände sig flottan ej av några försvarsmedel, m en b eskriv
ningen ger en god bi.ld ·av hur olika flygformationer kunna 
·samarbeta, samt med vilken oerhörd snabbhet ett sådant an
fall utför.es. Ett annat exempel är torpedplananfallet mot de
lar av amerikanska atlanterflottan den 28 september 1922, 
vilket är förut be skri vet i Tidskriften. Ti,Jl de tta vill j ag blott 
fo ga, alt enligt amerikanska beskrivningar endast "Arkansa s" 
var m ålfartyg. Träffprocenten måst-c därför anses mycket 
god. Vidare synes mig en jämförelse mellan träffresultatet 
vid deUa försök och vid en stridsskjutning med torped å r 
1914 i svensk a floUan mycket svår all draga. Torpedplanen 
hade in a a erfarenheter att bygga på, ingen kommunikati.on b 
sinsemel lan och gjorde antagligen en av sina allra första strids-
mässi ga skjutningar. Vad som i stäHet bör j ämföras är, vilka 
som på teknikens nuvarand-e -ståndpunkt hava stör-sta chan
serna att komma på skjuthåll, 2:a k lass torpedbåtar med c:a 
22 k nop eller torpedplan med 120 knop. 

Frågan ställes givetvis: "Hur bör ett torp edplananfall 
:avvärj as l) i fritt vatlen, 2) i skärgård ooh 3) till ankars". 
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l) Genom zig-zagning vinnes föga, då torpedplanen gp _ 

nem sitt vida synfält och sin stora hastighet kunna lägga an

fallet 'härefter. Bättre torde vara att taga torp edplanen ]Hl 

bog eller låring dock så att i bredsidan ingående pjäser ku n na 

deltaga i anfallets avvärjande. Skydd i form av d'imbildn i 11 
,, 
t> 

torde vara av tvivelaktigt värde - om det överhuvud tageL 

hinner komma till användning. Antag t. ex. att en avcleln in" 
t> 

torpedplan upptäckes på 10,000 m. avstånd. Torpedplanens 

hast·ighct 50 m.-sek. Dc flyga alltså ovannämnda sträcka 

på 3m. 20s., vilket betyder, att dimbildning ej hinner utföra s. 

Skullc dock så vara fallet, och vi antaga att dimman ·lägge 

på ett avstånd av 4,000 m. från sjöstyrkan och har en h öj d 

av c :a 100 m., skulle detta blott unelerlätta torpedplan ens 

anfall, då dessa kunna gå ned i skydel av elinunan (med bibe

hållen möjlighet att .observera fienden), bryta genom d en

samma, släppa torpederna och åter gå in i dimmans s ä kr ~1 
skydd. Fartygen, å andra sidan, avsäga sig all möjlighet a tt 

göra inskjutning och riktning, då de ej veta var i elinunan 

planen komma att dyka fram. Lägges dimman på större aY

stånd från sjöstyrkan, gå torpedplanen över densamma, läg

ges den närmare gynnas blott torpedplananfallet. 

Det enda sättet för ett sådant anfalls avvärjand·e från 

fartyg är att lägga eldspärrar i torpedplanens anfallsriktning 

och på det avstånd, där det förväntas att torpedplanen börja 

taga höjd för torpedens släppande. Artillerieldens effektivite t 

sku.Jlc otvivelaktigt höjas, om för dylika anfalls avvärjande 

avsedda pro j cktilcr försåges med sådana rör, som åstadkom
ma "studsbrisad". 

stridsplans använda n de till anfallens avvärj ande k om
mer senare att behandlas. 

2) För en i skärgård framgående sjöstyrka blir vid tor

pedpiananfall undanmanöver svår att utföra. Torpedplanens 

uppträdande 'kommer dock ävenledes att försvåras, då dc 

måste hava cirka 3,000 m. fritt vatten för att I<.unna utföra 

ett anfall. Faran för ett S·ådant skulle al·ltså uppkomma Yid 

pass·erandct av större fjärdar eller i leden utmynnande vikar 
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, sund . Att i detta fall lita enbart till artilleriet torde ej 
o cd 

l·a rådli·gt, utan fordrar sjöstyrkan härvidlag ständig eskor t 
va 
av jaktp lan. 

3) Ankarplatsen :bör väljas så, att terrängen försvårar an-

fall fr ån torpedplan. Härvidlag torde alltså ankarplats m ed 

0111g,ivande hög terräng vara synnerligen lämplig, m en farty

..,en få ej ankras för nära stranden, enär då bombplan gåen

de på mycket låg höjd hava stora utsikter att, utan alt hinna 

bliva beskjutna, göra sitt anfall. Å ankarplatser, där elen 

omgivande terrängen är låg, är det däremot förde1ktigt att 

ankra i närheten av ·strand en. Enär torpedanfal.len liksom i 

för egående fall kunna väntas komma från till ankarplatser 

ledande sund och vikar, skol a farty.gen ej ·ankra mitt för 

dessa. Kraftig artilleribevakning bör anordnas å dylika an

karp'lat ser. Dock gäller att även här är ständig dagbevak

ning med j aktplan bästa s.kycldet. 
I alla dessa fall utgöres tydligen det säkraste skyddet av 

en ·ständig dagbevakning med jaktplan, och jaktplanet k an 

anses vara torped- och bombplanets farligaste fiende. I en 

sjöstrid äger den styrkan överlägsenhet i luften, som har elen 

starkaste j akteskadern. Den har då möjlighet att neutral·i

sera den andres torped och bombplan. Detta fordr ar dock, 

aU jaktplanen kunna följa den sjögående flottan, vilket blott 

är möjligt, ·Om de medföras ombord å Hygmoderfartyg. v ,is

serli.gen kunna• dc större slriclsfartygen förses med ett eller 

annat flygplan, men hava dessa en gång lältat från fartyget 

m åste landningen ske i vatlnet, vilket, när det sker i öppen 

sjö, tord e vara liklydigt med flygplanets tolalf.örlust. Att det 

ej går att Iös·a frågan p å delta sätt, torde vara lätt förståeligt. 

Kvar står alltså fordran på alt en sjöstyrka, som skall hava 

någon utsikt att avvärja luftangrepp, måste vara förseeld med 

flygmoder fartyg, vilket naturligtvis medfö1· den s to ra förde

len, att sjöstyrkan ständigt har alla de olika typer f lygplan 

den är i behov av till omedelbart förfogande. Kan av k ost

nadsskäl ett dyliild fartyg nu ej tillföras vår Ör·logsflotta, !böra 

dock sådana åtgärder vidtagas, att handelsflottan ti llhörande 



- 434-

fartyg, vilka hava förutsättningar att kunna tjänstgöra solll 
flygmoderfartyg, vid behov hastigt kunna omändras till dy

lika fartyg. 
Under världskrigets senare skede kommo bombarderings

företag allt mer tiM utförande under den mörka delen av 
dygnet. Den anfallnes försvarsmöjligheter äro då betydligt 

inskränkta. Att med jaktplan avvärja ett flyganfall nattetid, 

torde ej kunna anses efrektivt, enär det är ytterst svårt att 
fr ån ett flygplan uppläcka ett annat och ännu svårar.e att 

identifU·era detsamma. Vidare blir luftvärnsartillerie ts ver
kan betydligt inskränkt, beroende dels på ökade svårigheter 
för eldledningen, dels på att strålkastarna hava ytterst svårt 

att upptäcka och fasthålla ett flygplan. Det torde därför få 

anses ·sannolikt, att äv.en torpedplananfall nattetid komma till 
utförande i ett framtida sjökr.ig, v·i.sserligen ej mot en sj ö
styrka under gång (såvida ej dess marschväg är noga känd), 

men väl mot en sjöstyrka till ankars. Möjligheten att genom
föra ett nattanfall är i hög grad beroende av för tillfället rå
dande ·belysn'ingsförhållanden. I allmänhet äro endast m ån
ljusa eileT stj-ärnklara nätter användbara. Månljusa nätter 

•iir sikten jämförelsevis god 10-15 km. från cirka· 1,500 m. 
höjd. Vatten och ,]and kunna tydligt urskiljas och - om 
:rekognoscer.ing förut verkställts - fartyg upptäckas. Stj ärn
klara nätter är sikten mera inskränkt, dock kan alltid vatten 
och land urskiljas från cirka 1,500 m. höjd. Vid torp edpla
nens anfall kan ankarplatsen upplysas förmedels i fallskär
mar upphängda ljusraketer kastade från särskilt härför aY
delade flygplan. Torpedplanens anfaUsmetoder samt dc för
svarsåtgärd er, som böra vidtagas, överensstämma i stort sett 

med vad som ovan anförts under "till ankars i skärgård". 
Till förhindrande av att ankarplatsen utr·ekognosceras, bör 
sjöstyrkan .ej gå till ankars förrän efter mörkrets inbTolt . 

Med ovanstående har jag sökt framhålla det stora värde 
torpedplan hava för ·en sjöstyrka. Detta utan att förri nga 

behovet av vare sig över- eller undervattenstorpcdfartyg. Alla 

dessa tre vapen hava sina bestämda v·erksamhets·områden och 
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Jnll1na ej ersätta, men väl komplettera varandra. Vad som 

] .. r emot bör framhålas är att, fastän torpedplan ännu ej till.c a 
förts vår fl otta, övningar dock kunna hållas med den materiel 
som nu finnes, för att dels giva flygpersonalen cTfarenhct i 

anfallens utförande, dels giver fartyg·sförbanden övning i an
fall ens avvärjande samt slutligen giva ett säkert och på egen 
icrfar enhet grundat omdöme om torpedplans möjligheter till 
;anfall och dessas avvärjande. 

E. T. 

'l'idskri ft i Sjöväsendet. Bl 
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Meddelande från främmande mariner .. 

Amerikas Förenta Stater. 
statssekr eteraren för marinen, J\'fl'. Den by, anger uppgifternct r,-·, 1• 

U. S. _\.: s flotta till föl jancle : "Förenta Slatern as flotta milsle Yal'C\ slarl; 

nog Iför cttt stöcl j fl Yftr p olitik och ·handel samt aLt skydela yftra IJ P, ill

ningar pil fastJaneJ e t och pil andra siclan haven. So m allmän m ari npoli lil' 

gäller fllltsil: a nskafl"ning, upprättll ållancl c och l11lllancle i tjänst a Y <'n 

flo tta, som ej är underlägsen någon annan, mecl J·tänsyn till cle fastslz\lldn 

inskränkningarna i frilga om bygganeJe t av slagskepp" . 

(":.\1. R. , april HJ23. ) 

Uneler el en kommande l J östen uppnår l ). S. A :s flottfl si n ful1ft frcd:;

numerär av ·s lagskepp, i 'Cl ct att Coloraclo och v .. -est Virginia clå hlin1 

färdiga. Dc beräknas k unn a tagas i tj äns t elen l augusti r esp. 1 seplemlwr. 

i\lecl systerskeppet :\Iarylancl kommil 'Cie att bilcla en kraflig slagskCJll"

cliYision., lJ}ggcl m ccl hänsyn ti ll alla er fa renh e ter i"rån kriget. Samtid ii! l 

som dessa ·fart~·g tagas i tjänst utgå Delavvare och. Nor1J1 Dakota ur flot

t an, elen ena fö r att nerskro tas ocl1 elen andra f öt· a tt använclas som mal. 

Under åre t kom ma -f öljancle bl ta fartyg a LL färdigställas: 5 kr:,;

sa re av Omaha~klasse n , n ämligen Rale igh, Detroit, 'l'renton, :\Iarbl<' lt•'<1 <1 

och :\Jemp.his , 2 elepåfartyg för flyghiitar: Lexington och Sara toga, J:l 

11-bi.\.tar, varav tre ·synnerligen s tora , 1 Ycrkstaclsfart)·g, 2 s. k. .ia.~an'-

tenclcrs och 4 u~lJt tsLencl er. (l\I. R , april 1023.) 

Väl'lclsrekorcl. i hastig'h c t uppn:l.rlcles av kryssaren Hicl!montl Yid 

ltenncs offi,ciclla fal'tpeov. IIäev icl uppn ådeles en l1ögs ta fart av 3\., J,nnp 

eller O,. knop mer än Yael som b eeäkn ats. Som cletla fartyg l iksom lwnnrs

nio SJ"Steefartyg ändl'atles unel er IJy.ggnaclen för att ö1ca deras b estwluJing 

måste 'Clcplaeemente t ökas i motsvarand e gracl. Om man icke fQe d''"il 

aerma viktökning torde Ri cllmond hava överskrielit 35 knop . Fl er:t ja-· 
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_ lätta krYssare pils tås 1h a uppn<1tL 3'' lcnop, Yill,ot do ck ej är JJe-
Jansl, a " 1 ·J-t av n i'l!!:ra offici e lla rapporter. Som Omal1a uppn ådtle 32 kn op utan 
stn· , ~ 

at.t ·utycckl a fu ll J;eaft är det <mlagligl a lt alht Omalla-klassr ns fartyg 

];•unn a uppn , el en l1 Ci' L1 knatl e farten :J:J., . 

De encl a engelsk a kl·Jssare, so m kunna i fart jiimföl'as med dc amer i

J;ansl,a, äro g meralcl ocll Enlerprise , Yilka äro aYsr tlll a att göra 3:1 knop, 

c1oclc ej m ed ful la förri'ttl. Halcigi1-J; lassen Lit' aYsetiLI f ö:· 30 .knop men i 

övrigt finn as in ga h\LLa enge lska kryssar e sorn g;iil'fl mee än 2!l J;nop. 

Ett annat anmLlrkningsYärt för llållanelc m er! etc amerikanska krys

sal'!J a är clera s}ora akt ionsraelic . Hi eJJm onel tilil'yg·galftdc 7,200 cli s tmls

min. m ecl en meclclftFl av 20 knop och henn es akti onsmrlie m ed 1;) knop 

är ])eeäknael till 10,000 cl'i stansmin. Hö g fal't llppn tl.s i I' Cgc l p i't bekostnad 

av JJes t~·ckningen men sil ä r ej förl1ftllanclet metl 0nlJal1a-klassen. :\feel 

si na tolv 15 cm. kanoner öYer lrilffar denna klass ::t ll a ];it ta keyssare av 

motsvarande st orlek. (N. :\f. n., 6 juni 1023.) 

Förste september kom m a slagskeppen New J"crscy oc l1 \"irginil"t 

at t öYerlämn as ti ll armen för a ll tjL1na som mål föe lJ onl.lJkflstning fr ftn 

aeroplan. l~ n summa av l1ögst 50,000 dollars är an~lagcn föl' fö t'Söken. 
(N. Y. JI., 22 april 102:-J.) 

De på \Yash ingtonkonferensen för eslagna internationella lagbestäm

melserna m ot lufllJombm·clenmng av städer u neler kt·ig ha ula rile lat s av 

en jur istkommission och nu översänts till de maktCl", som cleltaga i 

Washing tonkon rerensen. Enligt lJestiimmelserna sk!Jlle J u flbombarclemang 

enelas t fil ske mot mi !i tära för r<'tel, fabriker för till':erkn i ng a Y vapen och 

ammunition e ller tran spo t'tlinj er som anYii.ncles föl' militära änelamål. 
(St. 'J'. 2:-:i juni 1023.) 

Enligt 'J'l1e Ann~· an(l Na ,·y Jonmal hae Jnggls e tt litet hJ"tlroplan 

för att användas för uc])ålar. Det har en vinghrcclrl av omkring 5,, m. 

samt driYes av en ·3-cylinelrisk motor om 60 •llkr. Fullt lastael är vikten 

omkl'i ng 4:\0 J;g. (N. :'IL n., 13 jun i 1923. 

Marinmyncligh eterna äro m)"Ckct intresse rade av en ny 'typ luft~ 
skepp, som skulle eJ'säLta Zepp elinarna. Det nya lufLslceppet, ZH.-1, Ilar 

en kapacitet av 2,500,000 a;:uiJ i kf o L och kommer alt utrustas mecl sex 

Packarcl-ma:skiner. Det skall först efter trenne dagar bellöva landa för 

a tt fylla brän,s le . Flygkro pp en J)·lies m ed ,JJ eliurn, so m ilr en icke bränn

bt-_· gas. Besä ttningen kommer alt utgöras av 30 man. 

ZH.-1 JJ:'gges Y i el Lakehurst N. J., t! Lie LYenne besii.ltn inga r tränas. 

Det äe avsett för aYlägsna spani ngscxpetl iLion er m ec1 slagflottan ocl1 sk•ull e· 

kunna förtöj a,s Yid masLen -av slagskepp. Bestyckningen utgöres av ka-
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non er föt· aYslåencle aY luftanfall. Luftskeppet Yänlas lllim färcligt un d 1•1• 

som maren. (K. J. l l. 13 ap ril 1923. ) 

England. 

I cngcbka pressen diskuLe ras Jil'!igt beslutet a l t anlägga en flnllli rh 

i SingRpot·e, Yilkct i regel utsilltcs ·för stark krlli l:. I stililet fmmllitlr ,. , 

nöcll'äncli g iletcn aY att stärka Englancb JuitförsYar. Dess utom anser lllclll. 

at L m ollerianeJet ej ensam L s!, all lJära kostnmlerna, lilan bo re! c d'~ '' " 

LYär Lum till slörsta cl c len lJe:> ll'i cla - aY Dominions, Yilka i första llcl ll'l 

llaYa intressen att beYaka i SLilla llaYct. Denna frå3a liksosm ö1·er l!un 11 ! 

Dominions li e! i brittiska v~ll.deLs förs1·ar kommer aLt beilancllas vill tl! ,, 
1mpe t·ial Confe rence till lJö:;len. (N. :-r. R., 6 juni 1923. ) 

'Tl1 c NaYal a.nrl :-Iilitary n eco rcl inn e l1ålle r fö1janclc ji'lmföl'ebe mr·l

lan cle främsta 'flo t lo rna: 

S l a g s k e p p : Eng•f.ancl 18, li . S. A. 31, Japa:1 11, Ft·ankl'ikc 9, It u

l i en 12, Hyss lan cl 4 o el! 'J'ysk laml 8. - Av clc amcr:kanskrt skola 8 slop; t,.; 

e nligt \Vaslli n gto nkonfel'cnscn ocl1 3 andra ii.ro recian elesarm el'acle . Fe m 

japansim slag1skepp skola ä·ven s lopas. E ng l'a n cl och U. S . r\ . Ila val'Ci e r;1 
L l' å s lagsk epp u n el er by.ggnacl. 

L ä t t a k r ;c s s a 1· e : Englancl ·'•8 samt 1, u eder byggnad, u. s. _\_ 
0 sam t 10 unrler lJJ·ggnacl, Japan J:i samt 8 u mler l;~·ggnacl och G proj ck

Leraclc . 

J a g a r e : E ngland 18!L samt 4 uneler byggnacl, U. S. A. 318, J apan 

72 ,;ftmt 8 uneler JJ yggnad , Fl'ankrikc 50 samt 12 1111 Cle e lJ)·ggn aLl, ILa lit n 
:52 samt 1, uneler byggnael och 'fysldancl 16. 

U -b ä t a r : En.glancl 66 samt 8 uneler byggnacl, C. S . A. 10'• samt 27 

unel e r byggnacl, Japan !,Q samt H unLlcl' b}ggn acl, Franke ik c 1,7 samt u 
uneler byggnacl, Italien 1,3, Hy,,;s lancl 17 ocll 3 unclol' lJyggnacl. 

(K. :-r. n., 23 maj 1023. ) 

En jämförelse m e ll an sko'ltYiclclerna på Engl:lncb oc l1 Förenta st .l 

l e rnas slagfarl)·g gel' följande resultat. 

England: 

1 faetyg (Hoocl ) 27,000 m. 

12, (Queen Eli sa-

betl1, Ro~yal-Soverc i gn 

och Hcnownklasserna ) 2-2,2-00 , 
.0 fal'tyg (Iron Duke, I~ing 

Georg V ocl1 1'igcrklas-

.scrn a) ..... . ... ................ 21,700 , 

U. S. A.: 

3 fart~ g 0 1a r y l·anclklass ) 31,:JOO m . 

3 (?\'ew :-Icx ikokl. ) 21 ,000 
6 (T exas, Nevada 

ocl1 Pcnsy J\canial;l ass) ... 19.000 .. 
2, fartyg 

2 
(Arl,ansasklass ) 22.!,01/ .. 

(U t'lil-klasso n ) ... 20.100 .. 
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på a\'ståncl önr 23.000 m. ltinna 18 a meeikae.ska kanonee säollas in 

m ot 8 engelska. (::\. :-r. R .. 30 maj J0Z3. ) 

E n artikel .i The J\'antl and :-lilil a ry R cconl fr a mh i'lllce n ödv:1 nclig-

11etcn föt· England alL g l'ipa sig an mccl b)·gganclc t av liilLa fart·yg. Föe 

n ilrvat·a n cl c ilr England unLi er litgse L sav iii Am erik:c som Javan i avsccmlc 

på m o d ä r n a, lätta fal'tyg. Av kt· ~ · ssare m ed 30 knop s oc l1 l1ögrc faet, 

fäl'cliga och uncle !' JJyggn:lll , lJ csilLc r J apan 17, U. S. A. 10 ocl1 l~ng·ianLl G. 

n oss u tom äro i Japan lJ eY i ljac le y LLcrl iga l' e sex l,:·ssoal'e, a Y vilka fy m 
~i ro på 10,000 ton, uneler ei'Cl a lt e/eL ny a, ilnnu ej bcYiljadc amrl'ikansk:l 

f lot tprogramm et upplage r IJlancl annal alta kryssaec på 10,000 ton. I av

seende på jagare är l~nglaml enelas t hillHen sa sla:·kl som U . S. A., m en 

u ngefär :JO % s Lal'karc ä n J a pan . Bclräffanclc u-biilae ii.t' 8ngland långt 

efter U. S. c\ . ocl1 antagligen il l'e n cflcr .J<1pan . (N. :-r. R. , .LS juli J923 .) 

De t n:a fl~·gLlepåfarly[!cl H r rmrs, ,;om lJ~·gscs i Dcwnpnr L, n ilrm at· 

s ig nu in fulllJOrclan ocl1 !J c rii.l,n as vam fäecligt föe peov inn cYaraml<' 

so m mal' . Herm es äe cl cL för s la fal't)·g i v iie ld en, som frän ,IJörjan äl' Jo)·ggt 

vill fj ~·gclepiUartyg. De::;,; dpl. 1 0,~ 1:)0 lon, äl' IJCt~· Llligt mincll'C iln Ö\Tiga 

h ärför 'av scdcla fart~·g· . Bestyelmingcn ulgöi'Cs av i-Ei cm. k ., !1-10 cm. 

luf tkano n er, 9 minclrc kanon ct· sa mt dessutom torp P clb es L~y cl; nin,g. Farlen 

ii.l' 25 k n op. Fal'tyget ät· föese lt m ccl 2 .rwn g·ar er ocll skall kunn a m eclföl'a 

omk r ing 20 fl J·gmaskiner. (:'-!. :-1. R., 30 maj 1923.) 

Ett nylt strid spl a n i'ir filrcligt alt under gå pl'OY. De t hal' byggt s 

h os Vickers ocl1 anses Yat'a belycllig L öYCrlägsct alt-.. förut lJefi n tlig·a pl an 

av samma L)·p. Aero plane t ll ill' '!J iivit kallat ll1e Yixcn. De L ilr avsett föt' 

två m ans b esältn ing och c l t~il·cs av r n Napier Lioe. moto 1·. i\lcd full ut

r l\lstn ing och lJe,;ättn ing Yii.ntas tlrl komma aLl gö1·:;. en fart a1· r10 mile s, 

v ilket är 30 od1 ~O mile,; m e r iln fö 1·ut IJefinlligD nege lska mrtskin e r . -

F lygkr oppen ii.r bepan·s1·all oel1 kul s pt·ulor finnas för såviil föraren som 

spana l'cn. - llen t)p av s tricl,spla n , som lit e Air :\linistn· slutligen kom

mer att b es tämma ~ , ig Wr, sl,all cw sk::t lTfl~ i stor m ä ngel dels Jör at t e r

sätta för , lclracl male·ei cl oclt dels föl' a t t JJilcla n)·P- esk admr. 

(N . :-r. H., 13 juni 192:3. ) 

Luftcl cpGrlem entet IHi.llc r på a lt cx p eeimente 1·a m crl flyg!Ji'tlal', so m 

skola ku n na recla s ig i ·flö g sjö . li en nuYa ranrle l!ydeoplantyp en il1' säker 

På ILtgnt va Lten m en olctmplig vill l1i'll'L Yi'iller . En sjöYii.l'Ciig b å t, t>o rn 

kan flyga, n;irma e sig nu ,; in fuiiiJ OI'Llan i Preston. nrn cl r·il' es av en 

motor på 1,50 l1kr . Vingl[)r· clld en ilr jämförelseYis liten , val'igc nom risl;:en 

ta t v ingsp e tsarna ~kola pecssas unel er vattn et min,;kas. ~\ f otorn . iit' in-



- 440-

monterad rså lågt i f lyglJå ten aLt skroYe t enh 1l ll oe n ödig s ta.bililc t. CIJ 11 _ 

tloll·er av •clonna lJå t l1 a recla n pröYats m ctl stor framg1lng . 

(St . 'J'. 6 juni 1923. ) 

Begeri ngen ha e lJoslutat öka h emlandet s försYar m ed 3't eskad rar. 

varigen om el en samlo.cle s l)Tkan k omme r· att tlppgå till 52 esl;:acleae. 1 l••! 

n)·a programm e ts genomförand e k ommer att draga en ko s tnad ay :} ', 

mil!. pund st erli ng å t'l,igcn. Föt' i å e b eriiJ;:n as clock ·e j m er iin 1 /, mi l!. 

(S t. D. 27 juni 1923. ) 

I 'rl tc C\Iomi ng Post föeck o mmer en ö\·eesikt av fl ygYäsc nd e h or<l

n a ncle i feämmancl e liiml er, Yilken t)·tlli g t framit åller fördelarna ay "ll 

sk ilja armens oclt fl ottan s flygYäsende. Bl ancl annat cite ras amiral C\[off<'1. 

chef föe th e Buee::m of 1\ eeonaulic o of th e NaYy Depal'tment, U. s . . \ .. 
som säger: "Jag Leo r , att e tt av <i kälen, Yat,för Yi ]) 8teäffancl e fl ygYäsen rl•·1 

äro f öre S toebeitla ni en, ä r· att ·i S torbriLta n icn finnes fö r·e nat flygförsY <rt'. 

oclt jag tt·o·r· , att JoLl arna av flygföesvar e t ick e k•änna till :flottans förli al

landen och Ya'Cl sjöman sn t'l) e t e tlt' ocl1 cläeför icke upp.skatta värdet ay 

f lott-aYiatik så so m Yi göra." (:\I. P. 2 m aj 192.3.) 

I gngl a nrl kon s len eras för näeYarandc en fi)·gmotor, som läe bl i\" 

<lul)IJelt så kraf t ig so m någo n llittills e~is tcran<.l c oDlt liir skola ge en 

e ff ekt av 200 l1k. per cylinder. l\fcLl cl cnn a nJR motor skulle en fi:i.rcl öwr 

Atl a nten lwnna gö ras på minclt·c ~tn :&'1 timmar·. Om insatt i e tt IJOJn ll

kastning~plan ay nmlig t yp skulle en a1;:tion s rarl iC' av 3,000 n aut. mil et'

Jiå ll as . And ock nppg iY cs elen ny a motom ej IJ!'i l>ngrc ~ln Yanli ga flyg

m otorer. 

Finland. 

Den kom m i L Le av mi U tänt lctlamö,ter, s om YQ:·i t s;·sselsa tt med ul

aeJ) e tamle t a Y clct n;·a flollJ)yggnaclsprogrammet, h ar· nu sl utfört s ilL al'lw t•. 

Kommiltens onlföra nd u lJae Y8t'it ge neral Enekoll och mecllcmn ~:ll' 

li ommendöt' Yon Scl 1o ultz , kom m cnclörkapLcn cma :::cll\Ya nclt oc l1 Golrn in 

samt maj oe ,C\fontolo . (H. B., 2'o. maj 1.~)23. ) 

Prop osi tiansförslagd ti Il el et nya fl o LLIJ,,ggn at!s pro g l'amm ot in s~ln • [,., 

c! ag a y k om mi t ten till J'i.ii'SYat'sm ini ~·te rn. 

\'id kommitte ns tillsälta ncle fa,s ts täll es en max!mikoslnact aY 363 m ill 

ma1·k , på Y i lk 01J1 föl'~ laget ~i Yen slu La r. !\\' sikte n to re! o Ya l' a a tt föncrkl iu<r 

programm e t inom lopp e t aY 8 å r , främst ge nom n n;yggnalicr inom lan•H 

o.clt minlire genom inl;:öp ft·ån fr~tmmanLlc maeincr. Yitl a rb e tet ·lwr ,,;;n

syn tag ils till •utv·ecklingen i utlill1lbka mariner l. o. m. 1922. J-'l' oposi li"-

n cn inlilmnas till ri kselage n i höst. (li. B., 23 maj JOn. 
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Frankrike. 

Begeringens flottprogmm b os tLimm ee flottan s s torlek till: s lagskepp 

177,soo ton, l;:ryssarc, jagaec ocll t o rp erlb å ta r 360,000 ton , u-båtar 65,000 

t on , d epåfartyg ,för ,flygplan 60,910 t on. 

Programmet upptager även lJyggnaclsplan föt' tiren 1925-1933, vilken 

·nmfattar 6 lätla kryssa re, J ;) jagar·e, 2-'t torpedi)åtat·, !1 oceangående u-b åtar, 

1. Jdass u-IJ å ta r, 2, minfartyg och 4 tankå nga r e t ill C'n m aximiko s tn·acl av 

:320,000,000 f1· anc . ('nt c Navy, maj 1923.) 

Livsläng Li en f ör olika fartygsklasser b es tämm es enli gt flottprogram

met till : sla.g1skcpp ocll d epåfartyg för f lygplan 20 r~ r, kryssaee 17 år , l titta 

.övena ttensfa rtyg och Lorpellfart~·g J5 å r samt u-bc..Lar 12 å t'. 

I freclsticl skall h å llas fullt ru stade llälften uv öv.ervattens,fa rtygen 

-ocl1 "/, av u-JJ , t a rn a . 

yaea U'])plagcla. 

övriga far tJ·g skolR ha reducerade b esätLn.ingar eller 

("L H., apr il 1923. ) 

Progra mm e t u tsättes för skarp kritik. Defens iva >fl ottor , som ej 

];:unna liim na kusle·n, anses av de } ngre officeearnc, enelast såsom slöseri 

mecl person al och p engar. (N. M. n., 30 maj 1923.) 

I en artikel i L e Yacht eliskuteras de t ny.a flottb yggnadsprogeammc t. 

Föest väneler sig förfat taeon mot cl em, som anse att tvenne slagskepp på 

35,000 ton Yar.d era ·böm !Jygga,g i s täll et för clo föreslagna lätta faetygen . 

'r vå el y lika fartyg ulan erfO I',lJ c rlig,a kt'yssaec oc.ll j agare sk ulle clock Yara 

t ill dn gen 'nl t ta. 
Dc i anclra clelen aY fl ot tprogTammct föers lagn::t lätt a kry ssam a anses 

·ob ehövli.ga. So m lHwrl c lsföt· s Lörare anser författar 8n alla övervaLlensfar

tyg oa1nämlb a ea o~ l1 .'Om s paning::;J'art~yg t orLie cle oj vara ])ollö \'l iga, tl1'1. 

Feankr i.ke Yicl ticlen f ör d e t·as f ilrdigsti:Ul anclc ej läng ~· e skulle •JJes i tta någon 

s lagsk oppscskacler. ~]J{min gs fart)·g böra stapelsättas sam tid igt som s lag

fart,yg. 

De för eslagna 1'1ottiljled a m a på 2,!100 t on liksom jagarna på l ,l•5::i t on 

.anses vaea mr s tora. över lmvucl ansce födattar cn, att flottilj ledare 8t' 

.en olämplig fa rtygstyp, , lä .gen om elensammRs införande fl o ttilj ern a fö e

lora s in enh c tli g•ltct. I slJllct för fl o ltiljleclat·c och 1,433 Lo n s j agaec före

:slås en enh ctJ,ig j agarLJ'P pa 1,100 ton. 

ne fö res lagna u -bå·Lama på 2,.\00 resp. 1.100 l cil anses Yara för stora 

<Och ohanterliga . I stllUct föresJås e tt s t ön·e anl.al u-l)åla r dels på 900 

{)Oh ll ols på 600 ton. Föel'fttlarcn a nser att u~båts ,·apn e t , för att kunna 

göra s i.g gä ll a nde, mås,t e b es-Lä av cl t stort a ntal båtar men a tt tl c. t där

Ilmot ej är nödvändigt, att clcssa haYa så sto rt tieplacem ent som clc före

.s tagna tncrn a . >De .ty ska u -bå tarn a på 700 ton vc~·o ful!L tilleäcld'iga att 

företaga r esor frå n \\'Jlllclmsl1aYe·n tlil '\led e.llllaYet. 
(L e Yacht, 30 j uni 1923.) 
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Det är finansi ella ocl1 icke tekniska s l; ~1J, som hindra Fmnk ri ];, 
från att IJ~·gga s lagskepp. Ett 33.000 tons slag,:;kepp ti ll e tt pris aY u\ • 1. 
:JOO milj. francs an ses ,·a ra alll för cl )TIJart oclr f!:mas inga utsikter all 
meclel härför sl;:ullc bcYiljas . - Frankrike anses clo clc böra besitta h <•
pansmcl c, sjögåcnclc fartyg ocl1 med häns)·n häelill Lmclcrsökas cl e t cknbk,, 
möjli g be terna f ör att !J;·gga e tt slagskepp pCt enelast 16,000 ton. :\leLl d<'l l 
il eplacement an sce man sig kunna kons.tmcea e tt v~Ubcpanseat fartyg med 
R !,Q cm. eller 6 '•5 cm . kan oner oclr 1-\. knops fart. ::;om fr amllriYnin:-: :-;-
meclel h ar ,föres laghls cliesclmolo rer. (~. :\ L n., !1 juli 1923. ) 

Signor· :\Iussolinis ·förkla r ing aLt gam la n ationer med aYtaganclc ]J, ,_ 
fol kning måste lämn a pl a ts för nya och LillYäxancle !lation CI' såsom Italit'd 
påminn er Frank rike, om Yilka !'aror clet kan bli utsalL föe i :\Iede ll1 aw l. 
Frankrikes lltgc ä r synnerligen !ael igt mellan ett öYerb c folkat T:·skl an ·l 
på en a si clan och Ö\'erhcfolkat <Italien på elen an{ira. ( Endast cH ÖYel '
lägsrt för'sYar 'l;an förtaga geann arn a. lusLen att utYiclga sig på Frankrikt·, 
lJclw.slnacl. 

Ita li ens anspråk Yäxa helt m:rturl igt i samma mån som dess flo t b 
Y~1xee i sL~Tk a. D e ~ är cltil'föe nöc!Yäncli gt för Frankrike att hålla en sla el, 
flotta i l\feclclhave t, v ill;ct å t•er v isa 1· oti !lräckli ghe tem av Hail)ertis fl ott 
peogeam. Itaioien är r edan öYerlägset i läbta fal't;;";;· och kommet' Htt lJ i' 
det ännu m er, Llå dess 8,700-lo ns kr~·ssaee m ed 21 c:n. kanoner ]};Ii färdi g« 
Frankrike blie tvun get att föe si n säkerilets sku ll b~·gga 10,000- tons kry s
sar·e, lJcs LyckaLle m ecl gr'ÖY!sta möjl iga a rtilleri. 

I Pari s see man dock i luftyupnet det bästa fö rsvare t. Förslag har 
feamk asta!Js om anläggancle av s Lm,ka fl ygba•see på Co esica ocll Yicl Bizert ~ 
varifeån st oea delar· av Medelillave t skulle kunna b chär·skas . 

(X :\L R., ·13 juni 1923.) 

:\Ial'i:nmini s tern ilar· fr·amlagt B ~t förslag till organisation aY mari
nens luftstrids,kraftee. Dessa skola i f r ecls ticl omfalta 50 eskaclrae, fö r
cl elade på 5 clivisioncr , av vi lka en tilldelas elen s.:ögåencle flo ttan oc11 •, 
aYses för· kustlförsYar. Förslage t omfattar· äYen luft!wmnae, som aYses at l 
besL:t av ·en ccntral1!Jas och oli ka frontbasee. Slutligcn bestämmes stor 
leken av clc förräcl , reseeymo;t orer m. m., som skola finnas samt p ersonD 
l ens numceär i f eeclsticl. ( Le T., 30 maj 1923. ) 

Skrovct av slagske.ppe t F lam clee har n yligen sålls till en firma i 
Toulon för 730,000 franc. Noemancli e, Gascognc oc l2 Longuclloc Yän•la äwn 
et t liknamle öcle . P, så sätt avföees don klass av s~agskepp , som 19Jlo yar 
franska flottan s stolthet ocl1 hopp. Amiral Dari cus , la Ligu e l\lar itim t 
och flertalet h ögee office rare YO r·o mJ·ckct böjcia .fö r a tt .])i bellåll a dess 1 
fartyg i flottan. Säviii lJ•cs t~· c<kning som skyclcl gjord e fae tygen i fr[tf! :l 
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f 
. . , s1n s torl ek utomord entliga krigsmaskiner. Amirali te.tcts politik till o l . . l l . J l "Il ~ Jdanclracl es tl;:r·afLigt, då den gamla Yärclclösa I;r:·ssarcn :\Iontca m J l 1e 10 , 

l 11 dessa du g liga farLYg slopades . (X :\L R ., 20 juni 1923 .) 111ec a • 

Värde t av lmnontorn !1ar stigit bcLJclli gt på grund av keige ts erfa
renheter. l ) nclel' en strW mot både fart"J·g ocl1 fly3are tol'lle e tt fartyg~

.. 
1
_ ·a t' 'l fullkomli ~' t omöjligt att Yislas n. Därem ot kan kanonlJelJa-dac \. ' c (.. - o 

'n "cn i e tt gast;Ht Lorn m ed r elativ lwmfort oc.!J ~ugn b etjäna sina ka-
DI " 1 t uf tcn i t omen kan renas oc ll förnY as pi\ olika säll., l it;:nan cle noner. ~ • 

n1 anY'ind es om!Jo rcl i u-båtar. På gru11Ll ll~lrav anses lien franska dem, o ' 
Prim&u gu e:t-•Jdass·en .l) ätLr·e än elen engelska Halcigll-klassen octll elen amc-
1;:.ans·l;:a O mall a-klassen. 

Ett dekret angåend e reorganisationen aY l'Ecole :"<aYale to mmer att 
utfärclas . Skoltan skall förh\ggas titll Br·est. Dc ir.tri~Liessöka!1Lle a ntages 
som ··matelols cle .t :e c lass-e" ocl1 fö>rlJincla sig atL tj änstgöra G är . FGt· 

+a" n·1n" ·forclras a Lt Yara 16- 19 , e eten 1 janun,l'i det åe, Jnträcle söl;:c.;, an ... 0 1 - o 
samt att 11a. gen-o mgfutt unge<fär halva "' r t GJ·mnas:u m. Inträclcspr·öynil1'.:· 
förrä ttas . E.fter avJ:U,gtl examen v ill ,förs ta äre Ls sluL e l'iu11la clc.ve.ma gTGtl 
av "aspirant" och cifLer andra. årets slut " enseigm e :Z:c class'"·'. ~rtcr 
L'Ecole Navale följer tiHämpningss-l;olan omborcl å l.:rJ·ssaren J eanne-d Are. 
Den na mottager " les cn ~cign e clc Yass eo,u" från "l'Ecole Naval e", " l'F::colc 
cles clcYCS--<Office,I'.S dc Bl'est" ocll från ' 'l'Ecole P o!-y Lecllnique' ', Yilka !läl' 
tillbringa si tt fönsta offieeeså r ocl1 aY l~\gga samm~. exam en, ·so m blir b e-
stämmande för orclningsfölj clen . (Le Yacl1t, 28 april 1923. ) 

Offi cie lla uppgiftee om olika lutf'tflot Lor, pul)liceracl e i \\' asl1ing ton 
visa att Peankr•ikcs öYcemakt i de tta llcinscemle är s törre än man förut 
anta:glit. Frankrikes luftfl a ta b es tå r av 128 eskack &r mc{! en p erso nal av 
3,000 ,fö rare ocl1 31,000 man; 12- .I ::JOO flJ·,gmasl;inc" äro alll icl klara fö r 
omccl ellJm't ])ruik. Frankrike anses k unn a på 2'• timmae mobilit5era en luft
flotta, so m är 8 10 gånge.r så s tor· som ele n, vilken itr avseeld för ' 'J1omo 
cle<fenc.e" i E ng laTicl. Föru~om denna styrka u UJildar· Franl;:rikc årligen 
800 nYa föra re ocdl inl;allar 2-300 r·eserYför·are till ~· epetilio n skurs . Föna 
året tillYe-rJ;aclcs , .,iLl l'eanska f ab riJ;er .o mk r in g 300 .fl)'gmaskin cr pet· må
nacl ocl1 clen'n'a produklian kan kllt ökas i aYSCYät'C1 grad. 

Enc:lancls luflflotl(l i Europa, inn fattand e clc förbanll so m tillfälligt
vis är1o T K·o nstantinopcl, !Jeslftr aY omJ;:l'i ng JG c;,kmlrar om 12 flygplan 
under clet att Franl, l'ike lwr i Europa 100 csl;: acl r ll'r om 9- 10 fl~·gplan. 
Förenta staternas •a rme för·fogae öYe r 797 f lygmask i•n e r· u neler det att 370 
äro uneler til!Yerlming. E<lt program f ör· flygYapn c t är· utarbeta.t ocl1 
kommor a tt f ör· cE~g,g;H.s kongre ssen vticl n ~\sta samman tr äde . Det omfattar 
sammanlagt 2,1200 .flygmaskiner förclclacle enligt <följan~:lc : till Yaeclcra 
ku s ten 300 flygplan, till olil;a plabcr .inuti lanc~eL 1,000 f lygplan, till 
flottan att f örele tas pil. olika fartygstyp er 300 plan samt för flygclcp ä-
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fartygen 300 plan. Programmet innehåller en mots\·arancle utyeck!in o· <tY 

"st\.väl p ersonal som flygstaltionerna. (N 'I R 23 " 
1 . · ' . ., maj 1923. ) 

Holland. 

, . Den kommisBion, som erl1ållit uppclt·ag alt pruYa elen 1921 faslsl ill ].];, 

!lottplanen Ilar nu ::U\·giYit sitt betänkande. Häri hänYisas på cle för :tu 1 
racle mak~förllållanclena i .fjärran östern, och påpekas uJöclYänclighcten <tY 

a-tt &narast g.enomföra flottplanen för å Yitt Ho!l:mcl ;;kall kunna b e

hålla si n ställning som kolmJirnwkt. Enl'igt planen skall flottan besti\ <l\ : 

Ho l!. an el. Incli en. 

Pansarbålar 5 
Kryssare .. ... ...... .... ............... ..... .. .. q 
U-JJåtar ······· ······ ········· ···· ·· ····· 18 32 

·~[in-u-båtar .. ........ .. .................. .. .. . q q 

F lo ttilj ledare .......... ........ . ...... .... .. .. q 

Jagare ....... ........ ............ .............. . 2'1_ 
:'IIinSY·epningoSfart~·g ............. . ..... . q 

i\[itnfaet; g .......... .. .. .. . 15 9 
3,300 4,300 

1 

i\linor 

U-!lJålsmoc/erf:.ll'tyg ... ... ..... ... ........ . 

Spaning;;flygplan .......... . ....... .. 43 72 
l?lotLf!J·,gp lan .. .. .. .. .. . ........ ... . . iii 18 
Slt,idsplan .......... . .. ........................ .. 18 

, , . Dcssuton~ -för Holland någTa gamla kano n.JJålR:· DC/l Con gammal p :<n -

~ar!Jåt samt for Indien n 1\gra llji'llpfartyg. (:'II. R., ::\f :r 4 1923. ) 

Japan. 

Amiral Kato, so m Yarit tillika slats- ocll sjöminhler Ilar aYsa"·l ~i~ 
elen. s·Jstniinl'Tlda ]lO~ len oc/1 fält till eHcl'lräclare ::uniral liYO Tak: ralJt.' . 

stationsbcfilJ,JHt \·ar en i c:a - ciJ ' ·, 1 J·- · 
' ~ c~:; 1 o .• -,mira 'aL·o Yar upphovsmannen till d l' l 

w:o antagna floLtprogrammeL. TJlke l skull e gjort Japan till vi'lrlc/ ens a nl/ n 

.SJomakt, om ej \\-asllingLonkonl'e ecns cn kommi~ hindra-nd e emellan. 

(N. l\1. H., G juni 1023. ) 
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I s1isäl J~ nglaml s s•om U. S. A :s peess Ilar Japans by13'gnaclsprogram 

m~ycJ; c t Lliskutoeats . I the Naval and military Rc corcl finnes infört en 

japans!;: J;:one pomlcnts J"tLrande häeom . Då \Vashingtonkomfeeenscn ej 

]J erör.clo lätta fartyg, anser Japan •sig oför/1 inclra-t att i cle tta avseende 

fortsätta sitt ilJ )·,ggnallsprogram, ·Ile/st som alla 3'nclra makter fortsätta 2.tt 

])ygga (] ~ IiJ;:a fartyg. J apan bygget· enelast Ll'et <EJ tal !älta rartJ·g, som 

n~aninm!ini " Leri e L anser erJor-cl e i' liga föe lande ls förs·var. :'Ilen i ställ e t för 

at t uLöl;a byggnaclsprogmmm c t har e/ e t min skals m ed 13,000 ton. J~ ljest 

lJar c!c t enelast bLiYit änc/eat i så måtto att on de l c:i•IJ e tc r ha ceh1\lliL ökad 

stor/ EJ];:, .kr~· ssarc ökats från 5,600 till 7,000 ton eller 10,000 Lon sam L nil.gm 

få u -båtar -f't" n mcclel.sLorlck till -occan,;jåcncle. Dessutom har tiden för 

programmet~ •genomföeanclc avkortats ett åe Jeån 1928 uill 1927. Ofla lur 

feamll älli ts a LL de l~Hta 1'artygen ln.lvu clsa'ldigcn äro av,s eclcla för offensiva 

företag. Härm ed vill kOJ.T esponden lon göra •gällar:cl e, a.tt Japan W r att 

s~;:~·cJcl a sin stora l1ancl el nöclvLlncligt liksom Ö·Higo. llancleJossta tcr lJ c>/löver 

en m ängd elylika .fartyg. Fm·vattncn im"icl Japans kuster L'lt.,o djupa oclt 

väl lämpacl e för u-bil.lar, valllan clyliJ;a äro av stoc·t Yärcle för försvaret. 

I ÖYI'igt må,stc beaktas, a,Lt Japa.n är fuHsUi.ncligt lJeroendc aY sin sjö

llanclel. BctrMfancl e jagare skola enelast 2'• lJJ·,ggas nit•ill 1927. Japan 

komm er clå alt besitta 100 mocltlrna jagare mot U. S. A:s· 300 ocll Eng

lancls J50. 

Angående lätta kr)ssaro anför N. i\I. H. följfmcl o tabell: 

Byggda seelan 1018 

Und er byggnad . .. . ............. . 

Beslutade ... ... ........ . .... .. . . . . ..... ...... .. . ...... ........... . . 

Japan. 

12 

7 

5 

Englancl. U. S . A. 

11 

5 9 
o o 

16 10 

Alla u-tom en av E•nglancls krJ·~sare pil.!JörjacJe,s uneler kriget uneler 

clet alt alla 10 U. S. A:s oc /1 23 av Japan·s s tapebattes efte r fredsslutet. 

(N. i\f. H , 6 j u ni 1023. 

' /' rots mins[;:ningcn a~· rustn.ingarna enligt \\'aslJtngtonkon:l'e r enscn 

är f rågan om .fl)lanclc !Jt·än:;J e 1orlfammle l ita lång tifrån en tillfroclsstäl

lancle lösning. Hi·ttills Ilar r og eringen Jörg,ävcs siiU friglira s ig frun ul-

1änclS'kt bero ende . Den in!lcmska prod•uk~ion e n lw~· unclet' n ägra år YariL 

uppe i '•50,000 to n p er al' m e-n lwr sjunkit till mindre än 300,000 ton, Yal'aY 

en clel renas •för e!.,Lti'tllanclo av fotogen. Borl'nin:;a ma å Formosa ocl! 

SMiwlin ha givit n egatht rcsullat oclt rege ringen •:1ar lJcslulat att JJygga 

lankä ngare föt· import aY brännolja s iirskill frän ~3 o rn e o. \'i•tl slute t aY 

O'ktob e t· 1922 1lj)]Jgick importen av llri'lnno.lja fråE .\mer•ika till 1,000,000 

ton och från J3'0l'neo till 330,000 Lon . (L e Yaollt , 16 juni 1920. ) 
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n c nyaste torpccl ema, som kommit i bruk ärc a,· följanetc ul~ •'•'ll<l" : 
Längel mccl strid~kon ......... .... ... G. 10 m. 
L u fL tryck per knm. ....... .. .... .. .... ....... 126 .• k •.!. 
Yikt ay ladilningen ........................ . . ...... ............ . 
SkottYidd med 22 knop . . . .......... .. .. ......... . ..... . ...... . . 
SkoltYidcl med -l.:J knop .. .... ........ . 
:\laximidjup 
Kaliber 

270 
18,900 

4,023 

] . .,. , __ 

111 . 

m. 
6, 70 rn . 

5:3:3 111 lll. 

Föt' cflygplan finn e~ en s>'lt'Skil<l tot·pccl av -l57 mm. kaliller mr tl ,.11 
skottvidel av -'!. ,000 m. m ecl 29 knop ocl1 2,:i00 m. m ecl 41 knop. 

För närYat·ancle exprr irn cnl c ra~ meil en oljeclriYen torp ed GY ~~~~ 

mm. lmli!Jer. (L e Y<l.Cill, 16 juni 1~1":!.:3. 

Norge. 
:\hl.t'inlJuclgeten slutande pCt 12,515,300 kr. antogs av storting·e t de n 

31 maj. ('ricl,•ns 'l'egn, 1 juni J!l2:3.) 

I e tt .föredr~· ilat· för~nu·skommissionens sckretel'are, ön•t·:;L• ·liij l
nant ll cllcrnc s, rcctogjort för kommi-ssio nens .förslag, som förut c,i p itlil i
cet·Gl~. Flottplanen omfattat· 6 a rLill erifaet~-g pil 1,GOO ton Yardera. Ii ,J. 
stora och. 8 minclt·e u-IJ fttar samt 12 stora ocl1 35 minclre toqJCillWL <r. 
Anskaffningen aY ny mater-ie-l skul.lc fönl clas på 'l st. 3-årspel'ioilct·. E • ,.; t
nad erna per år beräknas till '•,, mill. kronor. Be träffand e fl ygYaln d 
föreslår kommissi-onen a l t cleL sGmrnanlagcta antal et , fl~·gmas-kinc r ,l;a ll 
vara J n mot 63 för närYat·ande . Armens och marin ens flygvJisendc sk it lit'' 
sa mmanföms m1-clcr gemensam ·ledning. Dc årliga merutgifterna 1'lir n~- g

Y(isenclcl , nyanskaffning e tc . i enl·igh eL mccl den nJa planen ::tn s\J,; till. 
c-it·ka !oCO,OOO kr. (Sv. D., 17 juni 10·!:l 

Ryssland. 

Hy sslands arJJcte på fiollans äteruppeätt anclr ilat· bl. a. lap:il si e\ 
uLlryck i en ''Röda krig~ fioLlans Yec.ka'' elen 13-2:! januari, Y<ll'Un ile r 
l1öllo-s föredrag ool1 föt·c!Lt:ming·ar om bet~·ctelscn av en rijd 1'\olla. Li ka,.; a 
l1a lJOilsj cYikticloingarna inldl en J;t'aJLig •propagaccla till förmän fi'•1· ·· n 
slor:;l-il::ttl krig-s<flotta. 
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t O'C t' bclraktanclc, alL Hilcl-s-H,_·sslan cl för nät'Yat·anclc zigcr Dii man a, . 
totta, som är större ä n någC>n a-nnan i östersjän, är Llcl t~ · clltgt. att 

en f 1 •1 eJ· !Jehöwr ulwclda fl ollan för ,försYars:i::tclamal. Bakom råds-
l~ \'SS G Il< , . . . , .. 

· . , ... ,1 ~ flottjJl'O"Tam li ,~- ~a slom plan e r p a maktuLYttlgn lllg. l< o t' alt ·cacrJn., .... . ...., ...., ......... 
t 

0 

1 er r e ö,,·er östcrsjön må~Le HyssiGnll fa en stödj epunkt föt· si n flotta JJ\t\a 1 . .. . _ . 
. I'·.1 t-1nds .l~ust. I-IärYili torde AlGn-il -JorsL komma 1 1aanke. Enltgl en 

\"~id _1 Il c . . -. . . . . .., 

1, 1• l'tlloinn· ,\1at' Råds-HYsslanils utt'1keskomuussar1at Y·JCl cLt n~·l tg c n llal-
po ·~' " " . . 
let sammantl'ä<cle beslutat alt rftrlsrege ringen 'i.ckc kan Jakttaga nc-ntrai1Le L 
i fr äga om Atanclsöama. ( tl clsi ngin Sanomot, 7 maj ·19:23. ) 

som 

För.sYarsräclct i l\Io sl"·a hat' mars antagit clt floltlnggnaclsprogram, 
lär Ila 'l' roLsk:· lill uppltoYsman. A,·s·i·kten &~· att ,;kapa en 1'\otta, 

som 1\tmins tone skall Yara öYcriLlgsrn alla östersjöstaternas med lindan-
La" av 'r~·sJdaml, samtidigt som elen kan tillförsälG'a H~·ssland fullkomlig 

1,0~1 troll öYer SYarla llaYet. Programmet ayses som ett för·sla försöl,. 
yilJ;:et seelermera kommer att Yiclat'e utYccklas. Det ,föl' s la .fart~·g som 
.ska ll iorclningställas är en krys-sare aY SYiellana~klasscn, av vilka fJ-ra 
ligga ofu!llJordacle· på N e Ya seelan kriget. En komr.~itlc är li lisaLt föt' att 
u tse den Jämpl1igastc av dem, och iit' aYsiJ;Lcn att ,fartyget -s nar-ast möjligt 
skall iord nings tällas Iör att föl'etuga •e n utornlan(!sresa. Den mspt'Llllg
ligen avsedela JJesL~yckningcn av J3 cm . Jwnonct· torclo ersättas mecl gröne 
-pj-äser. V-idare är aY,sikten att IJygga sex u-båtat' för östersjön på ungcfl'lr 
800 ton Yicl Putiloff-Yerkcn. 

' 'Tiden för sjöfarten n ärmat' sig. östersjöflottans reYolutionära 
krigsråd befaller föt1lJanclsc ll e fe ma, fartygscl1eferna, l' o mm issal'-iema ocl1 
IJesäUoingama att anYäncla alla krafter på clet att arbetena på J'art~·gen 

mä vara avs lutade i nä·sla m å nad oc\1 deras utrustancl e ej må fördröjas 
en en'Cla dag. Röd-a öster·sjöfloLLaos fartyg mil.stc utlöpa -i Pinska Yiken 
innan de si-sta isflaken l1a clt·tiviL till sjöss" . Så lyc!ec· en -orcl er u~fät·clacl aY 
ryska östersjöflottans cllC'f oc1h a llt t)·cler på, alt ~nan i år ålor skall Jil 
se ryska fartyg i östers,jön. P enninginsaml-ingar ha föt· e tagil:; i helfc lan
det oc\1 l\Io1skvas tförsYat·srå:cl Ilat' b ev iljat 50 ml. gt.:lclwlJcl för att is~ånil
:sätta f lottan. Arbetena 's ~nes hil. Jt·amsl,eirtit så långt atl man i sommar 
kan räkna me(! följan.clc J'arlyg: 2 slagskepp (:\larat oc,J1 Pari:;hkaja 
Kommuna ), 1 kryssare (Aurora ), R jagare, 8- 10 torpeclb å tar, 10 u-lJl\Lm· 
·Ocl1 ett anta l mobor- och minbalar m. fl. Dessa ru stningar lwr Yäckt stor 
uppmärksamhet i clc ba!Liska staterna. 

Sä Y i t t b ekan t är sku ll e ,f ö l j an el e lJ~·ggnacls;wogram Y ara anlaget 
:av :\Ioskvas föesYar·s r il.cl: f.änligställamle aY en av S\vj eUana-kJasseos kr~·s
.sare, b)·gganclet av 3 jan·are oc l1 7 u-IJålar för Östersjön samt 4 jagare oct1 
·to U-båtar för Svart~ ·t~aY cl. (:\1. H., N :r ;, J\J23. ) 

Den 29 november ,föna ål'et ut,fiinl acl e soyjctregcriogcn en orcle e om 
lurtvapnets MganisaLioo. J~nigt denna finnes en · ·~.l1 ef ,föl' sovj e trepu!Jli-
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kens luftflotta" biträde! av en strub . Denna stab innehåller avil c lni nu·a
1
, 

för arm6n och flottan, clessuton, intend entu r- OC'I:. tekni sk•a aYdclni n.~ar, 

etc. Flatlans tf!ygyapcn fl isponeras av cl1efen för ma 1· inen . Arm0n,; fhs

Yapcn är uppdelat i en mängli ·olhka distrikt. An torde e•j all ma [,·1·i•• i 

finnas för clet stort anlagcia programmet. (La Yie :\Iarit ime, maj 1!12:3. ) 

Finl:mcls utrikesminister över!L"imnade elen 23 j•uli till Håclst·y,, l;wil , 

representant i Hel·s,ingfors en not, vat·i påpekas, att rsssarna brutit lll< d 

])cstämmelserna i Dorpatförclraget •sävitt cle gäna clc förclragsslutand ,, par

ternas rätt att .hålla krigsflottor pt Lacloga. I rförclraget stipul eras niim

li gen iliit·o m, att ingendera parten <ilar rätt at t på Ladaga stationer.a krks

fartyg, Yat·s cleplacement öYerstiger 100 t-on eller Yar·s ~)estyckning ii1· ay 

grövre kaliber än 4.7 mm. Ryssarna lära clocl' på Laclog~a hi'tlla kri gsfartYg

på 3 a 400 t ons deplacement, vars be-styckning även i vissa fall över

skrielit den i .freclsförclmget fastställcia maximikalib crn. :\Iinister \' enn,J] a 

anhåller på gru11d härav, att r-yss-arna Yille ställa sig il.Jes tämnJ eb et'IHt i 

Dot·patröt'clraget till efte6ittelse. (!L B., 26 j u Ii HJ:n. 

Frans-ka regeeingen läe ha för aYs ikt att sLUja dc ry,s>ka öl'l·o g,; fnrlyp· . 

som 'Ila legat i B<izerta uneler tvCt ocl1 ett halvt ~r· . Det rör sig om d r 

raet~·g , .som gceral \\' t•angel Iyekatles sända bort Jrån 'Krim, rla !Jan i n•J 

YemlJ Ct' 1!J20 blC'V LY'Llt1gen att utr~·ntma l1alYön. Faetygen J)eslil nY ,;la!!

"keppen General Alex.i c ff och Georgi Pobieclonosetz. lätta kryssarn a Komi 

loff oclit Abmaz, 10 jagare, 4. u-b, lar ,och en del nncl~·a fartyg. :\fcrl ani•'tl

ning ,Jl ii r av har L i tY-i n off tillställ t :franska regcri n gen en skrin l se, Yn ri 

l1an på clct kraftigaste protesterar mot försäljning av fartyg, ;; om iirr• 

rysl' egendom. (N. :\L R., 27 juni J!l"l:l. ) 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter. 

Slrateg i och politik. 

omJ,rin g \Vashingtonkonferensen 192l-22 ... 

Tlle strat egy and logistics of the Darclan ell es 
campaign ............... .. ..... . .............. . .. ...... .. 

SamY·irken mellem 0\"Ct'flacleskibe, L"ndet·

YanclslJaa'Cle, JJufl!fart~jer och St~ttepunk-

ter i S~kr-igen 

Takt ik. 

?\'och einmal: ' "D ie Flottemflaggschiffs·frage"' ... 

Generali sat ion des enseignesments cle la ba-

taill c el e Can nes ....... .. .......... .... .. .... ... .. ... .. 

Den tak ti·ska användnin gen av kustfästningar

nas rörliga och fl.) ttlJam bestyckning ... 

0l'[Janisalion. 

Die Organi sation cler ab ersten Bellörel en clce 

:\Iarine im Kricge ..... ... .. ..... .. ...... ........... .. 

Handli ng 117 cle-commissionccl clestro}eJ·s .. . 

Stanclarcliscringsarbetet inom sYonska marinon 

Preparing the engeneercl epartement fDr ballic 
'Dhe proteetlon .against gas 

Fln!' äsende. 

Sbora flygpl an för traf'ikänclam, I 

Arti llcd. 

Kustartilleriet-s clclförcl elning· mot artill eri-

hr~g .. ........... ........ . ............ ... .......... .... . 

Radiotelc!Jt'al'i . 
l'ifeureo· 1 oe ung cles internalionellen Funkver-

kehrs .......... ..... ......... ... .................... ...... .. 

D. T. ·f. S., sid. 2~8 . 

P. U. S. N. I., sic!. 1121.-

D. T. of. S., sid. 279. 

1\I . R. , sid. 223. 

R. i\I., juni-juli. 

K. T., sicl. 4.9. 

'.\L R., ·sicl. 193. 

P. U. S. N. I., 'Sicl. iiOL 

'l'. '1'. , skc·pp-sb. avel. !1. 

P. U. S. N. l., sid. 1083. 

P. U. S. N. I., sic!. ilJ3. 

T. T., allm. avel . 26. 

K. 'l'. , sid. 67. 

M. R., sicl. 214. . 
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F arl y us m nskincrict'. 

Bränn oljans bo lyflo lso och anYäncln ing 

Snriges sjöfar·t .. .... ...... .................... . 'l'. i\I. , sid. 123. 

'J'Y1'tlakls- eller fyrlaktsmotorer för fartrg .. . 'l'. T'., allm. aYcl. 2G. 

D h erse. 

l\'ylt signal s~·stem till sj öss? N. T ., sid. 196. 

Jn tcrn ntionell riilL 

l,a\YS and cuslomss o<f \\'ar at sea as affectcd 

lJJ. tl1 e worlcl \\'ar .......... .... .... .. ............ .. . l P . U. S. N. I. , ·sic!. 8~1. 

D. 'l'. f. S. 
l{. rr. 
:\I. H. 

l\'. 'l' . 

R. :\I. 

Andinda förko rl niuoar. 

= Dansk l iclskri f t for S!')Ya:sen. 

= ::;ycns·k Kustarlilleri.liclsl,rift. 

= :\Jarin e Rundsc.ll au. 

= l\' au t i sk Tidskrift. 

= La RcnlC :\Iarilim c. 

P. U. S . N. I. = l'r·oceecUng of UniLed States Naval In stitute. 

1.'. 1\I. 

' 'J.'. 'l' . 
= 'l'ids·krift för maskinister . 

= T ekni sk 'l'iclskril't. 
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Kungjorda patentansökningar. 

=-1 l D iarie-
Datum nummer 

Uppfi nningens art . 

l - -
31/5-23 209-l/20 

5717/20 
3593/19 

3389/21 

1640/21 

2779/21 

3962/21 

2234f22 

2126/21 

4209,21 

1417/22 
7/6-23 1440/18 

1079/22 

5953/20 

ln:;pru Lningsmunst,·ckc för oljebl'ilnnare. N. \V. 

nom Is t rö m , ::; Lockl1 o lm. 

1\ norclnin g Yi cl ·fatllakat·. A. 'l'. Nilsson, GötelJorg. 

Omkastning~anordning Yicl explosio nsmotol'cr . C. J. 

J-Jolrn , Berge n. 

:-:ilkcrlleLs\'entil ,fö r bränsl clct lningcn till .förbrän

nin gsmotor rr . C. K J. ::"!ilsso n , S lockilolm. 

HörförJ)i.nclning för v ii.tskelcc!ningar. II. S. Hele-

Shaw ocl1 K 'J.'riiJe, Lonilon. 

H~· c!raulisk r eglcri ngsano rclning mecl servomotot' och 

ett denna rcgl r ranclc relä. Aktieb o laget \'apor

ackmnulator, Stoc•kl10lm. 

l'ackcloscpacl,ning m oll oclelaclc tätnings ringar. C. 

Ki c~rlbach, Bonn. 

Anorclning vie! a i'Lappningsvcnli lcr för konelensvat

ten fmn å nglcll ningat· o. el. C. 1\I. Berg, Uppsala. 

,\norclniug Yicl fart}g rnccl kotTuge.r&clo sidor. A. I-I . 

Hav rt·, l\'cwca::;Llc-on-Tyne . 

l\norclning för uln}ttj anll o av olt fart}gS rullningar 

som medel för cless ft•a m clriYning. J. l\I. Bowles, 

Allan La, och G. i\I. Bal'llclay, \\·asll i ng ton. 1 

Presenningställ för båtar. I. n. Fl eming, Liyerpoo l. l 

Ans-sotningsanortining Yi.cl lokomotiY- oc.ll liknande 

å ngpannor. J. Bore, Göteborg . 

• \n orclning yi(] c'\nggencrato r cr m ccl två eller flera 

parall c!Ikop·placle LulJ cr IilCcl roterande Yalten

skikL. Akti ebolaget Atmos, Slockilolm . 

.Lu.ftlillförselan.orclning Yicl elcb läcler ct'ör pulYc rfor

migL eller flytande brtlnslo. J. G. Itobinson, 

Faircf iclcl, l~ n glancl. 
14/6- 23 3440/21 Anonlning- för 1'ylning Ol'il smö 1·jning av ut.omborcls-

molorcr. Dcutsclt c \\'el'}:c A.-G., Berlin. 
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Datum nummer Uppfinningens art l Diarie-1 

--------~------~------------------------------------------

21 /6- 23 6GOf22 

1745j20 

Anot·c!ning för u bb alansering av hastigt roteranr],, 
maskindelar. Friecl. Krupp Ald iengesellscllart. 
Essen. 

1 

Aktiebolaget \Yigelius :11oto r ct', GötelJorg. i 
Rcglcringsanorclning för h ydrauliska gcnerato rr•r·.l' 

4818/20 

28/6-23 1206/HJ 

5/7-23 3438/19 

701/21 

4029/21 

1058/22 

1676/22 

1950/20 

12/7--23 1360/20 

4735/19 

19/7-23 3203/17 

26/7-23 5065f19 

.\n.orclni ngar vie! omkastbara utväxli ngsinrättning·ar. 
Aktiebolaget Ljungströms Angturbin , S tockll ol!u. 

Anonlning f ör alstrancle av trådlösa signaler. G<"
neral ElecLric Company, Solt enectady, A. F . :'. 

!\1ulllsLyokslåcla för ångturb ir.ec :IIetropolilan-Vir
kers Electrical Co mp any, Ltcl., London . 

Ytkoncl ensor med luftk~· lning . J. Mc Lcocl ocl1 Il . 
Rcid, Glasgow. 

Anord ning vid munstycl,sltlclor för ångturbi ner. ;\I, ._ 

tropoUtan-Vick ers Electrical Company, L lcl .. , 
Lonclon. 

1

. 

T ermisk reglcringsanorclning för elektriskt man öY 
r crac!c apparater. AktielJolagct Birka Hegul:1J. 
tm·, S tockilolm. 

Kopplingslänk för l;:eclj or ·och clylikt. O. Delancler 
och E . öllman, Eclsbyn. 

Signalavs·änclare. Signal Gcse llschaft m . lJ . H., Kil'l. 1 
'l'y s'idancl. 

Anordning iför t ippvärmning av förbränningsluften 
till med .oljebrännare för scc!c!a elclstäc!cr. Bu t·
clons Lirnitecl, Dellsl!ill. 

Anordning vie! fartygsloggar. J. O. U. Grönnll . 
Djursholm. 

Finförclclningsa norclni ng vie! brännare för flyt anrl,•' 
bränsle . Norel iske Mekaniske Vmrkslec!er Akti<'
selskab, Köp enhamn. 

Anorclning för automatisk reglering av tillförseln a\c 
ånga ocrr1 flytande ,JJi<llnslc till brilnnarc för anf!·
panneelclstäclcr. United Railway Car Company . 
Cambridge, A. F. S. 

» 3456/20 nostanorclning vie! elclstäc!er för förbrän ning av sär-
'Skilt slagghaltiga ijJränslen. J. Martin , :\Illncllen .. 




