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Luftstridskrafternas begränsning i kriget 
till sjöss. 

Av Lieu lenant Commander S. Ballou , U. S. N. R. F. 

(hersättning fr å n P. U. S. X. I., 1925 a,- Y. E. 

Det föreJaHer måhända icke tillrådligt, liksom ej häller 
vidare tadzsamt att just nu, då ett fuHt tillräckligt flygvap en 
framstår som ett av dc nödvändigaste behoven, framhålla luft
stridskrafternas begränsning. Olyckligt nog 'hava flygvapens
entusiasterna emellertid icke nöjt sig med att framdraga en 
del uppkonstruerade argument för detta nya stridsmedels 
värde, ulan påstå även att gamla ooh beprövade vapen kunna 
undvaras, särskilt om de äro kostsamma, och alt fö,rsvaret i 
stor utsträckning, .för a l t ej säga uteslutande, kan anfö-rtros 
åt det nya och ·billigare vapnet. En kort sammanställning av 
några av dc begränsningar som flygvapnet är unde,rka-stat 
skall kan ske v•erka till en sundare, men mindre sensationell 
syn på dess möjligheter att motsvara alla dc förhoppningar 
som hysas av dess förespråka,re. 

Det bör uppmärksammas att flygvapenspropagandan i sin 
nedrivande verksamh et särskilt riktar sig mol flottan. Ett 
förankrat s lagskepp, ulan försvarsmede-l, sänkes efter en dags 
bombkastning, och det påstås genast, att slagskeppet är oan
vändbart. En hel infanteribrigad , representerad av trädockor, 
skulle under samma föntlsättninga•r kunna sopas bort på 
kortare Lid, men detta har aldrig försökts, och ingen skulle 

Tid shi[t i Sjöriisenrlet. 28 
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Yäl Yilja slösa bläck på påståendet att infanterislen är oan
-vänclhar. Likaså finnas inga id'elade m.cningar d·ärom att 
skallebeta1arnas pengar bö•ra användas på fältkanoner ocll 
lanks, som dock så lätl sopas bort av en enda homb från d et 
osårbara flygplanet. 

l\Ian skulle kunna tro, alt denna brist på en tusiasm över 
flygels förslörande verkan gentemot landstridsk,rafter be
rodde därpå, att det ·finns allt för många nu levande män som 
scll det prövas uneler verkliga striclsförhållanclen. Delta kan 
cmcllerlid icke vara förldaringcn, ty flygplan ens hcclrifler på 
land, ehuru icke ägnade alt bevisa flygel vara annat än ett 
hjälpvapcn, voro dock överväldigande i jämförelse med dc 
ytterst obetydliga sl{ador som flygplan åsamkade fartyg. 
Flygvapnets förespråkare hava således intcl stöd i erfaren
heterna från sjökriget utan måste redan från början släppa 
kontakten med krigshistorien och i flygets utveckling efter 
kriget söka det stöd som av krigse!l'farrenhetcrna förvägrades . 

Vad anledningen nu ~in må .hava varit, så är det säkert , 
atl de so1n anse det som sin plikt ·att framhäva flygvapnet på 
dc andra försvarsgrenarnas bekostnad äro ivrigl sysselsalta 
med att 01nintctgöra .flottan och icke hä.ren. Del är med hän
syn till sjökriget, som de hoppas kunna övertyga landet, a.tl 
gamla principer äro föråldrade, att bcpröva<lc vapen skola 
ncdskrotas, och alt flygvapnet Lriumfer,ande skall stiga ur 
skrothögen. Det är därför med hänsyn tiH sjökriget, som 
några av flygvapnets begränsningar skola skärskådas . 

Sjömakt. - Sjömakt är en maktfaktor, som måste er
övras eller förstöras; den kan närmare belysas i Jorm av cll 
konkret exempel. Inom nägra få månader efter världskrigets 
utbrott hade varenda tysk kryssare sopats bort från oceanerna, 
och denna tidsp eriod kommer säkerligen att minskas, dä ra
dio på handelsångare blir allmänt införd. Under fyra år 
voro »The Seven Seas » stråkvägar för de allierade och endast 
för dessa. Fartyg Lransporlerad c gummi från Singapore, 
nitrater från Chile, vete från Argentina samt framför all t för
nödenheter, ammunition och slu tligen de avgörande trupperna 
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från Amerika. Tyskland fick intet utom det som va.r till
gängligt genom lanclförbincl c lserna, över ert:l slulc1 innanhav 
cch genom lYå farliga färde r med en handelsu-båt. Allt delta 
\·ar möjligt därför atl vid Scapa Flow, 500 mil från närmaste 
tyska hamn, låg en flotta av slagskepp av sådan styrl'a att 
tysl{a flott an icke vågade l \'inga dem till avgörande strid. 

Flottan är i sig själv enelast clt hjälpvapen. Dess kano
ner nå enelast ett kort stycke in i land. Dess enda uppgi.rt 
är att tillförsäkra innehantrcn förnödenheter och förbindelser 
över haven och alt föniigra fienden dem. ~Icn förnödenheter 
och förbindelsevägar äro icke desto minclre livsbclingc1ser 
för armeerna, och så niifhiincl iga för dem äro fä r d Yäga.rna 
över hm·cn, alt fiollan ntnligen är elen aygöranclc faktorn i 
stora k rig. 

Det måste beaktas, att he.rraviildet till sjöss icke iir pro
portionellt mot dc riYaliscrande flottornas styrka. Atl .fJol
torn a förhåller sig som GO till 40 innebär icke, att den star
kare flottan härskar över GO procent av världshaven och <len 
underlägsna över 40. Den ÖHrliigsna Jloltans del är hela 
oceanen, elen syagarcs är lika med noll. 

Aktionsradie. - :\Jol sjömaklen, som sålunda bar herra
väldet ÖYeor »the ScYen Seas», har del nu föreslagit s all slunga 
fram flygvapnet. Från yiJken punk l'? Värlclcns alla handels
Yäga r bringade hjälp till dc allierade, men även den slöTstc 
fantast kan väl icke föresUilla sig förbättrade flygplan starta 
från Tyskland för att bemäktiga sig och behålla handelsvä
garna på jorden. Även den viktigaste viigen, oceanlinjen från 
Hoboke.n till Brest eller Bordeaux, på vilken trupper och för
nöclcnhe lcr strömmade fram, ligger lika mycket utanför något 
på Tyskland baserat efterkrigsplans räckvicld som elen gjorde 
uneler kriget. Om flygplanen förbättras, bchö\'cr man bara 
byta slutpunkter och göra landsvägen litet längre. \'i kunde 
ha\·a am·änt Marseille som landningsplats om del varit nöd
vändigt. Om det förutsältes att s·lagct skall riktas direkt mot 
sjömaktens hjärta, mol slagskcppsflotlan, yars tillvaro för
lamar operationerna på havcl, framträder samma svaghet. 
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För alt upprätthå ll a herraväldet till sj ö ss behöver flottans 
huvuds,tyrka av slagfartyg icke ligga inom räckh åll för flyg
plan, baserade på en fientlig hamn. Blockerande fadyg hava 
r edan tvingats ti.Ubaka av hotet från torp edförband och kom 
ma m åhända att trängas än längre bort, men r adiofö rbindel
serna kompensera mer än väl för avstånd et. Blockaden k om
m or i nästa krig a.tt bliva en ytterligare nl\"eckling av den 
elastiska blockfrdcn, som baseras på lätta förhand närmast 
kusten med stö rre fartyg inom räckhåll för understöd. 

Korteligen, Jlygct har a lltför b eg ränsad aktionsradie för 
alt ,framgångsrikt kunna kämpa mot sjömakt. Operation s
området är föT stort. F rån en slagflotta utstråla kraftlinj er 
radi,elt liksom från drottningen på e tt schackbräde. Den lmn 
göra schack fr ån brädets borter sta ända. En löpare kan anfalla 
och även taga en droltning utan fara för sig själv, om den 
blott kan komma tillräckligt näm och i .rätt läge, m en förs t 
då, n ä r en löpare bevisas vara starkare ä n en drottning, bli r 
ett flygpl a n starkare än ett slagskepp. 

Flygm oderfartyg. - F ör att avhjälpa den fatala bristen 
på aktionsradie h ava flygplan mås t transpor tera s ombord ~~ 
flygmoderfartyg. Då kunna de förflyttas till varje viktig 
plats. Argumentcöngens terminologi förändras en smula , 
ty nu m edgives ;flottans m akt, m en den skall utövas av en 
annan typ av stora skepp. ,Gamla pr inciper skola kvarstå 
oJöränclrade m ed undantag för det omtvistade påståendet att 
clt fartyg, bestyckat med bomb- och torp edplan, är överlägset 
clt med 16 .tums kanoner. Men inn a n Lvå sådana fartyg upp
nått p la tsen för taktisk kontakt kan mycket inträffa, som är 
värt att diskutm·a . 

F lygmoderfartygets 1för s ta begränsning ä r konsblad, m en 
ick e desto mindre verklig. Genom \Vashingtontraklaten äro 
de beskurna. Gentemot vå ra 525,000 ton slagskepp, uncler
stödda av 135,000 ton flygmod erfawtyg, h ava vi endast fö l
j ande tonnage flygmod erfartyg att tänka på: Englands 
135,000, Japans 81,000 samt Frankrikes och Italiens varelera 
60, 000 ton. Flygmoderfartyg ä ro ej billiga och kunna ej 
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häll er byggas på en natt - två av ;flygets m es t betonade 
argument. Enär cl'e avsevärt slölja sig f,rån övriga typer av 
fartyg, kunna de icke i hast färdigstä llas sedan krig utbrutit, 
om man nu skulle antaga att krig upphävde \Vashing:ton
traktaten. Vi tvingas därför tiTI att begrunda, om vår flotta 
m ed 18 sl agsk epp och d essas 192 svåra kanone:r, unelerstödd 
av vårt eget fl ygmoderfa rtygs tonnage på 135,000 ton, b1ivit 
yärcl elös och borde Jå förfalla, a llt med hänsyn till dc Juft
stridskratft er som kunn a m edföras på 't. ex. tre japanska flyg
moderfartyg på vanlera 27,000 lon. Den som kom med ett 
sådant påstående skulle nog verka mycket övertygande på 
allmänheten . 

111oderfartyg som övervattensfartyg. - Vid 'bedömandet 
av mod erfa rtyge ts värde för utök a ndet av den viktiga aktions
radien äro vi dock icke tvungna att uteslutande s~tödja oss på 
\Vaslhingtontraktalens inskränlwi'ngar. Ett moclcr<fartyg är 
ett överYalten sfartyg, och då flyget blivit instuvat ombord , är 
det underl<aslat alla övervattensfartygens begränsningar. 
Därmed äro vi åter på crfarel1Jh etens kartlagda hav, och fan
tast iska för eställningar måste liksom J1ygplancn komma sing
lande ned ur luften . Som övervallen sfartyg h ar moderfar
tyget icke större kraft än en kryssare, och det ä r mot krys
sare och icke mot slagfartyg som det m åste kämpa sig fram 
till den plats, varifrån det kan rikta sitt anfall mot slagflot
t an. Det finn es ej ·större skäl att an,taga 'att d e t icke skulle 
kunna nå fram >likaväl som jagaren, undervatten sbå ten eller 
andra fartygty,per, som uneler de senaste tre ttio åre n försökt 
aH sätta slagsk eppet ur funktion. 

Iden att sätta fl ygplan på moderfartyg har nyligen fått 
en varianl i form av en försäkran att det snart skall bliva 
möjligt att låta fl ygplan fylla 1Jränsl e från öven-a.ttcnsfartyg. 
Svaret härpå är detsamma. Vi b ehöva endast gå så långt 
tillbaka i ticlen som till vär.ldskrigct för att få vissh et därom, 
att d e t finns ett säk ert sätt att h ålla fi endens faryg borta 
från have t, och ,det är att hava en tillräcklig flotta. Om den 
omnämnda nya möjlighet en skall tillmätas någon betydelse, 
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så medför den enelast större krav på antalet kryssare, ly m ot 
kryssare, om på rälL sält stödda av slagfartyg, kunna inga 

övenallensförband operera. 

Det blir förmodligen svårl ait klargöra för den vanliga 
medborgaren, varför just en flotta av slagfartyg, på rätt sätt 
understödd av kryssare och andra hjälpvapcn, förhindrar till 
trädet till haYen för alla lättare förhand, men detta är ju 
alltför kända saker för att här behöva förklaras. ErJarenh e
ten är elen bästa lär.omästaren, och el'farenheterna från värld s
kriget äro alltför påtagliga och alllför f:ärska för att h ellönt 
någon vidare utläggning. En gång medgivet att flyget måste 
,transporteras på modedartyg för all kunna ·bringas i verk
samhet, eller att det måste medföra bränsle på övervattens
fartyg, så har det slulg'iltigt förvisats till samma tillfälliga 
raidverksamhet som en underlägsen flotta. 

Begränsad aktionsradie hindrar icke 'att flYig el är etl 
kraftigt defensivt vapen, men med f·örsvar vinner man ick e 
krig; icke häTler utgör flyget någon ersättning för flottan. 
Hela detta spörsmål kan ·korlehgen hopsummeras i påståendet 
att .ett flygplan icke kan sänka etl slagskepp därför att del 
icke kan mec!Jföra tillräckligt bränsle. Då saker-i betrakta5 
på dcHa sf.tt befinnes elen innebära en alldeles ny synpunkt 
för Jlygets genomsnittsförkämpc. Två frågor framställa sig 
omedelbart; först: från vilken plats startade Hygplanet, och 
sedan: hur kom det oantastat till d enna plats? Seclan dessa 
något ·begrundats skall man finna, att genomsnittsamatören 
har tänkt uteslutand·e taktiskt med de båda mo lståndarna re
dan i verklig kontakt, och all de mesl elementära hänsyn t1ill 
strategi och logik fullständigt åsidosatts. 

Taktisk svaghet. - Som tillägg tiLl denna viktiga strate
giska begränsning förefinnes en nästan l1ika vi.ktig taktisk 
svaghet. Det ·bästa försvaret mot flyg är flyg. Försvar mot 
f'lyganfall kommer otvivelaktigt att utvecklas efter samma 
linjer s.om iförsvamt mot torpedbåtsanfall - d. v. s. lika mot 
lika. 
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Slagskepp hava luftvärnsartiLleri liksom lätt artileri mot 
torpedfartyg, men deras första och viktigaste försvar kom
mer aU bliva deras eget flyg, ,precis så som det mot torped
anfall är deras egna torpcdfartyg. 

Här förekommer emellertid en olik1het. Då torpedbåten 
m öttes. med jagaren, blev elen i ·sin tuT en jagare, och anfall 
och försvar utYecklades efter parallella linjer. Det finnes 
intet skäl för att en jagare, som anfaller ett slagskepp skulle 
vara underlägs en en som är avsedd för dess ·försvar. Med 
flyg är det olika. Den anfallande utgöres av bomb- eller 
torp edplan. Des·s motståndare är striclsmaskiner, särsldit 
de't en sitsiga jaktplaneL Ingen utveckling av flyget, vare sig 
nu eller framdeles kan ändra de'ila grundförhållande mellan 
de två typerna. Jaktplanen, som en flolra medför för sitt eget 
skydd, komma a.lltid att förbliva sna:bbare än de bomb- eUor 
tnrpedp'lan, som trakta ·efter ·dess :förstörande. Far,t är icke 
allt, men hos alla andra mil i.tära v.apens:lag uppväge:s brist på 
fart av någon utjämnande fördel. U-båten rör sig långsam
ma:re än j aga re, som den måste undvika., m ·en den har för
mågan att göra sig osynlig. slagskeppet är fartund erlägset 
krys.saren, men förutom s·in oerhörda förstörelsekraft har det 
även förd elen att vara praktiskt taget osårbart mot anfall från 
kryssaren. Endast av bombplanet begär man att det ska1l 
stiga upp att möta en fiend e, som det med hänsyn til'l kon
struldiva egenskaper varken är starkt nog at't bekämpa eHer 
snabbt nog att und vika. 

v,ad sjögående flyg , d. v. s. flyg som åtföljer flottan, 
angår, kunna bombplanen säkerligen räkna ~med att vara 
underlägsna s.åväl till antal som i fråga om manöve11förmåga. 
På ett givet moderfartygs deplacement är det vanligen möjligt 
a:H medtag'a 'mi nst två jaktplan :för varje hombpla:n. En 
flotta, som utgår ifrån att försvara sig mot flyganfalil istället 
för at.t använda sitt flyg hl! ant:all, kan därför räkna med 
en väsentlig numeris'k överlägsenhet i .fråga om jaktplan. 
Förutom dem som medföras på de o:rclinarie moderfa·rtygen 
kunna slagskepp och kryssare, som icke äro anordnade för 
för att medföra bombplan, ytterligare utök'a antalet stridsplan. 
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Und·er sådana ,förhållanden finnes intet skäl att betvivla, 

att fö·r.svar·et utan svårighet kommer att hålla jämna steg 

med varje ny farm för anfall från luften, vi lken flygets 

frnamtida utveckling än må bliva. 

Vädret. - Näst efler begränsad aktionsradie och m ed

född rsvaghel .gentemot försvar är !flygets ailvarlig.a.ste be

gränsning or.S'akad av vädret. 

Det förefalle-r självklart, att ingen befälhavare under 

långvariga krigs·operationer skulle kunna söl\a sitt främst a 

s tö d i :flyg, ·som icke kan användas när ·som häl st och und er 

a·lla föTihållanden. Han kan mycket väl :använda speciell a 

hjälpmedel, underka·stade vissa begränsningar, sådana som 

gas ·eller dimma, vilka äro beroende av vindens r~ktning och 

styrka. Att utvälja ett. sådant vapen bill huvudanfallsmed el 

innebär alt begränsa ·tillfäll ena tiH anfall i en utsträckning, 

s.om omständigheterna måhändra icke til1låta. Att utvä'lj a det 

som förrsvarsmedel innebär helt enkelt aU inb j u da f ienden att 

göra s.itt anfall, då ·ett sådant vapen icke är påräkneligt. På

litlå-ghet är en av de mest fundamentala egenskaperna hus ett 

militärt maktmedel. 

Flygvapnet är icke e tt pålitligt vapen. Med all respekt 

för al'la förbättringar både i det förf:lutna och i .framtiden 

återstå r dock .en avsevärd dagsprocent då det på grund av 

vädret icke kan strida. Icke rblott hårda stormar utan även 

va nliga molnförhållanden sätter det ·ofta ur funktion. V.i vela 
alla väl hur ofta flygmingar och ,flygmanöw·ar blivit uppskjnt

na i ;fredstid, då inga onödiga risker :behöver tagas, men få 

kunna fatta, ihur kampen i luften under krig rent materiellt 

sett .förhind!ras av vädre t. De f!.es,ta k·rigsberättelscr hand~a 

om utfö-rda bed'l·jfter utan något omnämnande av dåcl'lösa 

perioder, men varje grundligare studium av långvariga oper·a

tioner visar ifrågavarande svaghet på ett slående sätt. T. ex. 

dessa utdrag ur amiral Bacons »the Dover Patrol»: »Svåra 

stornl!llrr och mycket regn blevo erlfarenheten från fjorton av 

d e trettioen dagarna i d ecember 1915, och ingen flygning var 
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möjlig, under det att andra dagar uppvisade sådana förhål

Janden att beYakningsflygningen visserligen kunde ulföras 

över krigsfartygen utanför »la Panne», men ofTensiva flyg
ningar ansågns omöjliggjorda. 

En förändr,ing i vädret medförde under de två J'örsta 

veckorna i .februari 1917 ett uppehåH i de ständiga bomban

faNen på båda sidor och med undantag .för någon tillfällig 
enstaka dag voro inga .flygningar möjliga. » 

Så förhåller d e t sig m ed långvariga opCTation er. Hur 

lätt vanligt somma•rväde·r kan sätta flyget 11r funktion kan 

måhända bedömas av de lta på en höft utvalda brev m en bok 
av en engelsk ·flygare: 

»Kära Pappa. 

Vad säger Du om fyrl.io krigsfartyg, bombarderande Zee·· 

bri.igge? Vi vor o alla vederbörligen där, naturligtvis, en del 

som nedslagsobservatörer och andra som strriclsflygare, för att 

skydda dc förstnämnda . Olycldigtvis blev vädret tråkigt -

moln på 1,500 ,fot - med resultat all ingen av oss kom fram 

utom en enstaka stridsmaskin, som belönades med en liten 
kon takt med ett tyskt sjöplan. 

Harold Basker. » 

Del är nu väl känt a tt amiral Schecr som inledning tlill 

den största av alla sjödralJbningar uppgjorde omsorgsfulria 

planer som stödde sig på förberedande observationer av zep

pelina.re, att han upprepad e gånger gäckades av vädret och 
att »Hochsee Flotte» slutligen, ulan el'forderliga und errättel

ser, löpte ut vid en tidpunkt, då engelska . flottan verkligen 
var ti1! sj ö ss. 

Om man arhelal sig in ri den Jöreställningen att herravä'l

det i Jurten kommer att avgöra nästa krig inom fyrtioåtta 

timmar, kan man j u u les'IL1 ta de nämnda synpunkterna f>rån 

diskussionen, men om man förutsätter någon långvarigare 
ans•trängning, måsle man inse, att varje nation, som har fly

get som huvudvapen, är svårt handikappad i jämförelse med 
en som kan kämpa .j alla väder. 
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En punkt i rymden. - I olikhet mot •vm·je annat milil ii rt 
vapen är bombplanet helt och hållet beroende av tyngdkra ft rn 
vid projektilens avfyrande. Är målet ett enstaka föremål och 
icke en yta, hlir följden , att anfallet m å ste gö.ras från vad 
man utan alltför stor matematisk noggrannhet skulle kunn a 
kalla en punkt i rymden. Tager man i b etraktande, att en 
Lorped icke kan släppas från större höjd än 15 fot uban att 
dess ömtåliga organ skadas, har ett torp edplan icke myck et 

slöne latitud . 
Under hela den tid ett anfallande plan av någond era 

typen är inom räckhåll för luftvärnsartiHeriet är d et självt 
vanmäktigt u tom ett kort ögonblick i en bestämd punkt, som 
dessutom kan förutsägas. Från det ögonblick det siktas är 
dess väg fram tiU anfallspunlden k än·d. Man behöver ba r a 
sätta en sakta .glidande eller en 'trappspärr av kreveran de 
grana ler h· ä r s över denna väg för atl u t sikterna att komm a 

fram sk,ola bliva mycket små. 
Man hör en hel del om flyg ets utveckling efter kriget m en 

icke så mycket om motnuedlens. I själva verket hava en d el 
mycket .effekbiva kanoner framställts . Vi hava automatka
noner med spårljusprojektiler, synliga upp tiH 10,000 fo l. 
Vi hava en 3 tums halv-automatisk kanon, som skjuter gra
nater till en eff.ektiv höjd av 21,000 fot, och en 4,7 tums kanon , 
som kan skjuta en 45 pounds granat högre än något bombplan 
kan komma. Men efte,rs·om vi här granska 1flygets begränsning 
snarare än motmedilens styrka, är det onödigt att redogör a 
fö.r ifrågavarande kanoners prestationer. A'V vikt a tt veta ä r 
endast att man numera icke direkt söker träffa själva flyg
maskinen, som är ett all tför osäkert mål, utan i stället beläg
ger dess kända väg med kreverande granater, vilket innebär , 
att man utnyttjar 8n absrol:ut avgjord svaghet. 

En enda pro.fektil ombord. - Om ett bombplan, lrots av
stånd, trots väder, trots snabbare jaktplan och trots luftvärns
Ikanoner i det rätta ögonblicket tagit sig fram titll den punk t, 
varifrån det kan göra sitt anfa.Jl, vad har det då att komma 
In·ed? Utan nämnvärd överdrift kan man svara: ett e n da 

slw t t. 

. , 
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Det är sant, alt bombplan kunna medföra fl era små 
bomber, men dessa äro icke beräknade att kunna sänka ett 
slagskepp och ej häller alt kunna genomslå pansardäck. 
Flygplan, som riskera s1in {il! v aT o :för att ställa till oreda p å 
ett slagskepps överbyggnad, inlåta si,g på ett vågspel som ej 
är värt insatsen. Det är även sant att dc tyngre landbomb
planen kunna medtaga åtskilliga bomber av avsevärd storl ek. 
Lfråga om dessa är det, som redan påpekats, mycket tvivel 
aktigt, om slagskeppen b efinna sig inom deras aktionsra di e, 

-~ll er om en mångfalld bomber <b etyder det samma som en 
mångfalld sko:tt i den m eningen att korrektioner lamna 
göras Jör .att unclovika homma~· . Vad sjöflyg angår är d et 
säkert att intet flygplan, som kan tagas omborcl på e tt flyg
m oderfartyg och starta från ett :flygcl äck, kan vara tillräck
li,gt stort på 1att medföra mer än en torped eller en bomb av 
sådan stmlek aH den räcker til'l att allvarligt skada en dread
nought. 

Nu är det så, att ett militärt vapen, som är ur räkningen 
ef1t·er att hava skjutit ett skott eller till och med en enda salva, 
jcke kan klass.i,ficeras som ett effektivt vapen. Det kämpar 
n110t den envisaste av alla fiender - sannolikhetsläran. 

Intet annat vap en i praktisk användning har denna all
varliga begränsning. ,Fmtygskanonen t. ex. utnyttjas i sam
band med de noggrannaste automatisk1a instrument, avsedda 
att finna {iendens fart och avståndet till honom lik som även 
aU lö sa det inveckl·ade problemet att bringa projektilen med 
sin krökta bana och det rörliga målet 1att i samma ögonblick 
inträ ffa i samma punkt. Trots al'H skulle dock ingen slag
skeppschef anse det vana annat än r en slump, om första 
sahnan låg på målet. 'Kustförsvarets kanoner stå på en stadig 
p'lattf.orm och hava insh·ument av mycket större preci.sion 
än vad som är möjligt ombord . Antag ratt man slwHc under
söka d ess skjutresultat und er de sista tio åTen för att utröna 
procenttal et för de :fall, då första ,inskjulningsskotte t blivit 
träff. Nu har flygplanet endast sitt ·enda iTtskjutningsskoH 
att räkna med, och detta sänd es iväg från den ostadig:aste av 
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plattformar i ett ögonblick som må•stc b eräkn as m ed ledni ng 

a"' plane ts exakta höjd, fart •och kurs, målets fapt och ku rs 

samt vindens hastighet. En enda lös'ning utan n ågr a möjl ig

heter till vidare rättelser. 
Sjä lsspänning. - Flygare bedriva naturli gtvis övningar i 

bomb fällning och hava sina egna rekord, m en det är en an

märkningsvärd skillnad mellan övning och krig. Förr i 

världe n kunde en skicklig dueJlant träiffa: fot en på ett vingla. 

på tjugo stegs ·avstånd men fann det svårare, då glaset ut

byttes mot en med pistol beväpnad man. Vår gen erati on 

förstår måhända hältre exemple t med en back, som före 

spel ets början kan skjuta osvikliga målskott, men som visar 

sig mycket medelm å ttig, då Lvå kämpande Jinj er rusa rakt p å 

honom. 
?1/ågm få vapen, såsom ha j aneUen och handgr1anaten , 

fordm n·ära kontak,t med f·icnden, men ingen måste göra 

sina slista bedömningarr och •beräkningar und er sådan brådska 

och så uppenbar fam föT sig sj ä lv ooh s,i·n uppgifts slutför>ande 

som flygaren. Finnes försv·ar i luften, m åste han icke blotl 

försöka• undvilw ett jaktplan med kulspruta u tan ä1ven tänka 

på, om det skall lyckas honom a lt släppa bomben innan n ästoa 

krevad från lu ftvär.nsar l·illerict når honom. Även m ed alll 

mod i vä•rlden och under mcclgil\oand.e, att hans ängslan b cTör 

hans framgång roch icke hans egen p·ers·on, ä ro oms·tändig

heterna icke ägnad e att åstadkomma noggrannhet vid a v fy

r and et av hans· enda, orättadc sko LL. 
Vare sig: det lbilir träfif e:ll'er bom upphör !flygplanets 

am-änclbarhct pmkliskt taget då detta enda skott är avlossat, 

åtminstone återstå·r för elen str id en ingen möjlighet till om

lacldnimg. .Snabb r e trä tt Loill en a vlägsen bas måst,e göras. 

I fö rhå ll.ancle till el en effekt d et 'kan utveckla i strid är flyg

planet förmodligen det dyraste vapen s•om kon s tru erats . 

E rj'arenheten. - Allt det sagda för efall er m åhänd a över

dri vet. Framhel en aJl.en a k an säga sanningen. Då m an siar 

om framtiden, bör man emell er tid begagna sig av elen vanli ga 

rättig heten ·att granska det förflutna. 
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Som redan antytts, är flygentusiast en 'böjd att avv isa 

all .cr.faren:het fr ån världskriget med elen •a nmärkningen aH 

»flyget \ 1ar i sin llinda». Man m åste verkli gen ford ea en 

mera .kriti sk und ersökning, ' "m·för Jlyget -ick e uppnådde något 

särski,Jt resulta't gentemot sjös tyrkor utom som ett hjälp

vapen, var s värde är odisputabel t. Flygning h ar efter krige ts 

slut ick e .förändrats till sin art utan endast till omfattningen , 

och om det funn cSI n ågon tillstymm,elsc till en thegynnande 

utveckling efter h är omnämnda riktlinj er , borde den spirancl·e 

förhoppningen därom åtminston e va ra skönjbar. Men det ä r 
den ej. 

De v.iktigastc ar gumenten för den u ppfattningen, att mo

derna luftfartyg icke skola bedömas reiter krigs tidens erfar en

h eter, är.o, a tt .flygplanens storlek och aktionsradie avsevärt 

utökats, samt att de kunna bära mycket tyngre bomber. Det 

förhåll er sig em ell ertid så, att TysJ<,lmlCl hade över femtio Zep

pel'inare, och att intet modernt tflygplan ännu n ä rmat sig des sa 

ifråga om •storlek, aktionsradie ell er tyngd på bomber. De vi

sade sig känsliga för väd ret, m en så län ge de funnas, borde d c 

ju kunn at visa, vad flyg med stor aktionsradie och stor 
bär kraft kunde u Höra. 

IDet förs•ta som ·tiHdragcr si·g elen militära .fors'karcn s 

uppmärks·amhet är att luftstridskrafter id<-c lyckades avbryta 

förbindels elinj en mellan England och Frankrike. Denna 

låg inom got t räckhåll för tyskt .Uyg. Zepp el'ina!"e bombar

derad e London, men voro ej i minsta mån i ·slånd att stoppa 

strömm en av män ocih ·amm umition över Engelska k aona lcn. 

Denna å der var den vik tigaste sjöför1bindelsen i ·h ela kri get. 

»'Den -engelslm n ottan», säger •amh·a:l Sims, »transporterade 

omkr•ing 20 miHioncr sj älrar fram ·och billhaka mell an England 

·Oeih Frankr'ike und er fyra år , och vid detta omfattande företag 

spelad e sjöflygplan, l1nftskepp och a ndra typ er av -flyg en viktig 

r>oll». Detta ä r c tl typiskt ex·emp el på 1mr [;lottan, underst·ödcl 

a:v fl yg såsom hjälp- och .försvarsmedel, håller en förbind elsc

linj e öppen, som är så vital, ·alt en enda månads tiillstrypn'ing 

·skuUe kunnat m edföra kri1gets :förlorande. Mot denna för-
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bindel se:tinje sa t te Tyskland in sitt underva ltcnsvapen u t an 

något a llva~·ligt r esultat. Varfö'l' använd:es dess flygs trid s

krafter på mindre betydande r a id er över a ngränsand e land

områden, då de i s täHet kunnat utn ytlj as för att avskiira 

denna åder med samma avg}o rda läHhet som pappersfJollor 

i luften fö r s·töPa papperSiflottor på h avet i varje populär vec

kotidskrift nu för tiden'? 
~I ccl undanl·ag för akti'on sradi,e·n smn m ed avs.ild i <för e

byggande exempel ·kan förbis.cs, måste svarcl sökas i dc h är 

förut omn ämnda begränsningarna. Man kan sedan diskutera, 

ye·m :av dem inböreles som var viktigast; det fö rsv•arand L 

fl yget, del osäkra väd·ret eller den kraft u t veckling S·Om -v:n 

nödvändig för att a ,~fyra de-t fåtal proj ektitl cr, som ku nd e 

m ed föras. 
Säkert är alt lyskarnra praktiskt taget ·inom smnma op e

ralionsområde utförde ,luflraid cr, om a) tidtals upphörd e ; 

h) för etogas nat tet id, då försvaret mot luflanfall ick e •v a1 

fullt verksamt; c) fö r et'ogos und er av ckm sjäha vald väd erlek 

och därför blevo blolt tillfä lliga; d) voro riktade mot stora 

ytor som mål. Dc misslyckades a lld·ele m ed en vida vikti:gare 

uppgift smn måslc kunna u l:föras; a) oavbrutet fortgående : 

h) unel er dagen faslän den försvarandes flyg då kund e upp

täcka dem; c) i a lla väd er då fartyg kunna' operera och d ) 

mot enstaka .fartyg som m ål. Om detta problem icke ii r 

lika olösligt i cLag som det var då, m åst e sannedigen flyg

Inänni·skorna komma ned från molnen och säga oss, you r ut i 

sk illnaden består. 
Luftskepp m ot slagskepp . - Även m ed hänsyn till den 

m era inkränkla lvi slefrågan om luf,tsk epp mot slagskepp 

fordr ar luftskeppels fullständiga misslyckande unel er krigs

förhållanden ut:!'örligare förklaring än v,ad som hithlls ,Jäm

nat s. Det m ås te upprepas, att Tysklands monopol på Z eppe

linare gav dess l u rtflotta en ryggrad av ·s lriclsenhel:'er, som 

m·ecl avseende på :aklionsradi,c och b ombernas tyngd voro 

öve rl ägsna n uv1amnr<l:e flygplan. ~Man måste också kom m n 

ihåg, alt, även om aktion sradietu ökats·, det icke är nöclv iin

cl.igt för ~en nation, som ännu ski:lj cs ,från möjliga f:iencl cn av 
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3000 mil hav, att dela all emop eisk uppfattning eller fö:Jja 

all •eur'opcis.k praxis. Elt faktum, som m an emellert•,i c] icke 

behÖY'er fund era öve r, är, att Zeppdinm·e ell er flygplan även 

inom gott räckhåll icke föror sakad e någr a skador p å slag
fartyg oc·h myck et ringa på andra typer. 

För dem som har se tt kar tan m ed Grand F leets »svep » 

över Nord sjön, så dan som elen nu hänger i »Hoocls » kajuta , är 

detta .faktum m ycket slående. T ydligen brydde man sig a ll s 

icke om, att m a n ofta Yar inom gott räckhåll 1fr ån de tyska 

flygb aserna. Ifråga om kryssare och lättar·c för·hand så var 

hela Nordsj ön deras i.inda frmn till dc tyska minfälben utan

för Helgoland och HornsreL Trots ,flyg för spaning och bol11'h

plan .j mängd Lilläl fiend en den engelska fiollan alt osl,raf,fad 
kryssa inom rä.clz.hå ll från s~n kust. 

EU särski].t .ex~en1pc l på, all krigserf,arenh ct:e rn:a icke äro 

l ~ämpadc lill und erlag för vå ra dagars a lla fagra löften, ul•gör 

f:a'Uct Königsberg. Då den:na kryss•are ;icke längi'C kund e 

forts ä tta sin verksamhet i hanclclskrig,et, sattes den på gr und 

i en .flod i Tys],a Os lafrika. Här låg :den , ;lika hjälplös som 

ett m å:Jf~H"lyg m :ed det enda LUncl a ntaget, att den hade luft

värns,k an oner. Engelsmännen s~inde dit två sj äflygpl:an för 

att förs löra kryssar en m ed bomber. Inför luflvärnsartillel"i els 

eld vi~:adc de sig icke vuxna tlenna uppgift. Efter flem fö'L'Sök 

stört:ade det ena ned och slogs sönder. Amira lit etet skickade 

då n ed bvå monitore r, och m ed sjö rlygplan ti11 hjälp för den 

indirekta eld en s ledning - ju s t el en slags hjälptjänst S·Om 

aHa erk,änna vara ovä rderlig - blev Königsberg snar t för
störd . 

Juiland. - Toppunkten :ifråga om s trid til l sjös vaT 

Jutland sslaget. Om styrkor till sjö ss någons,in behövt effek

tiva lufts lyrkor som understöd eUer lnftstridsln·after någo111-

sh1 förut sa lts dem onstrera bö rj an till ·en sl utlig öve~rlägsen

het, så va r det den d.agen. Dc för Zeppcli narnas spa11!ing 

U:ppgjor,da planerna hade ·ej kunnat fulLfölja s på grund av 

de ogynnsamma väderleksförhållandena. Amiral Schecr s 

»för teckning över krigsfartyg, som d eltogo i Skagerackslagct 

och därmed sammanhängande opera tioner» upptager tio 
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Zeppelinare. F em stycken gingo 'till väders då engelska flolt an 
först siktades. Vad de utfönle är mycket kortfattat om
nämnt. »Dc logo ingen del i det sna·rt däreft·er begynna<i t• 
.sl•agct; icke häller sågo de något av sin egen huvudstyrka 
.eller a<v .fiendens och h örde inre t av h ela slaget». 

Engdsmännens första, uppl äckt av en Zeppelinare s·k edcl l' 
i dagbräckningn efter striden. Jelliicos slagskepp vaT u tanför 
Horns Ref, så näm fiendens bas som de vågade gå med hänsyn 
till minfälten. En Zeppelinare siktades, s•01n inrapporterad e 
.en•gelslm flottans läge lill Scheer. Kort efteråt, då Napie r 
mpportc•rade •alt han anfö ll ·en annan Zeppelinare med sina 
kryssare, gick .engelska slagf!.ottan, som_ dagen förut styr! 
bort ,från elt ja,gamnfall , elit för •att assistera . Luftskeppet 
försvann ostvart hän, och ingen b esvä.ranJCle styrka kom ut 
föl· att visa y,ad »herraväldet i luften » kunde åstadkomm a. 
V.icl inle t tillfälle u nder kriget utförde ,flyg i kontakt m ed 
fienl'l,iga floHan på något sätt Yad man nu h oppas kunn ~1 
förvän la sig. 1Dcn 18 augus.ti 1916 anmä•rker J ellicoc: »Zepp e
lina.rc ri·akttogos ofta både från huvuds.tyrkan och slag.kry s
sarllla och blevo bc•skj utna, men de hö Ho sig på alltför stora 
avstånd för att elden skulle kunna bliva verksam ». Näs ta 
dag meddelade befälhavaren för Harwichstyrl<an att »h an s 
styrka slmggades av lufliskepp nnd•er hela den ljus1a d el.en a\ 
dygnet den 19 -- -». Det var tyclliigt att en mycket stor 
s tyrka luftsl<cpp 'Var ulc. 

Oft'ensiua operationer. - De allieradc•s flyg Yar på inlcl 
Yis hä1wisat till defensiva företag. Engelsmännen hade 
bambpl:::m oclh använde dem_ vid opera tioner till sjös. Unde1 
1917 1i·nr1appo'rtcrar J el:lic•oc ihärdiga 'Juftanf•all mot fartyg i 
de tysl<'a baserna i Belgi-en, men den •enda fram-gång som 
ang.iv·es är, att tyska jagare funno det så pass ·obchaghgt, a·l l 
de flyttade på sig. Dc tyska slags:k,epprcns pla-ceri1ng i ham
narna var fullkomligt känd, .och hela Nordsjön kunde använ
das fö•r .au släppa upp sjöflygplm1. viH<'en 'lugn da-g som häls!. 
men några skador på Sllagf·a-rl)~g :f·örekomimo dock aldrig. 

Uneler ticlen hemsökte u-båtar de engel'ska kus.tfarvail
nen och bleY·o j•agadc av såväl flyg som alla sl,ags fartyg. 
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Fastän de \'Oro på kort avs tånd, synliga även i nedsänkt läge, 
sårbara även med små bomber och ytterligt hjälplösa emot 
anfahl ·h å n Juften, blev heJ,a antalet offer Iför bomber från 
e111g'elskt fl yg an lag l•igen enelast fem . 

Amerikanska erfarenheter. - Amerikansk skarpsinnig
het och h andlingskraft m edfö rde icke bättre resultat. Amiral 
Silms h ar ägnat ett heH kapitel åt »Bekämpanclet av u-båtar 
fr å n lufte.n », s·om ä-r läro r ikt att •studem. Ehuru ytterst vär
de'fuJilt som hjälpvap en åt sjöstycrkor och ovärd·erligt för spa
ning m. m., är det dock otänkbart att utnyttja flyg för all 
på egen -hand uppsöka fiend en och sänka honom med bomber. 

Här fö lj er amiral Sims beskrivning: »Då fientligheterna 
upphörde hade vi samma'l1.!a:gt 500 p.l•an 1av olika sorter i an
vändning, och 'a v dessa cH stort anl•a'l i verksamhet över 1\'ord
'Sjön, Irländska sjön, Biscayabukten och Adriatiska havet ; 
våra' bombpJ,an .flögo oft·a ö'vcr fi,entl iga U--'båtsbaser och 2,500 
-officerare och 22,000 man fast anställda gj-orde ra•ider, ut
,förde patrulltjänst, bomba,rderad·c u-båtar och fiendens baser, 
fotogra ferade, span·adc över fiendens f.an~att•en och streclo med 
fientligt flyg. » 

Oaklat an d·cnna yerksamhet kom på det amerikanska 
flyg ets konto enelast en u-båt, förstörel i direkt strid och en 
som »•a•ntagli-gen s]<,adades » då cns·ign Ivcs släppte e:n htcn 
bonl!b p å elen. Bflcrsom amiral Sims ka!lla.t· denna senare för 
»den kan ske mest föPbluffa·ncle träfl' son1 erhålliVs från nå.gol 
sjöflygplan und er lu·igct », behöver man 'icke f·ors.ka vidare 
efter ytterligar-e mal·eriell a result,al. 

Den slutliga .sammanföringen av krigs erfare-nheterna må 
citeras från samme ~imde författa•r·e: »Jag lmr sagt, att flyg ets 
.fö,rstörand e verksamhet cncl'as t obetydligt förekomm er i sta
tisotiken från krige t; ck!La heroende på att dess Yärde:fuJ,lasle 
arbete till s lör sta delen u tfö.rcles i smnvcrkan med Juig sl'ar
ty:g». Vilket antagligen, så långt miinskligt Iförutseende 
l'äcker, kommer alt hliYa lik a sant i morgon som del var i går. 

Slulsais . - Varl<en ett noggrannt bedömande av förhål
la ndel1'a för närvarande ell er er far enhet erna från krigel med 

T idskTift i Sjöviise nd et. 29 
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varrje reservation för förbättringar kan giva någon som h äls l 

grund <för påståendet, att luftskeppet antagligen skall göra 

slagskeppet obehövligt. 

Grundanledningen kan sökas så långt tillbaka. ·som i krigs

historiens begynnelse. Bombp>lanet är till sin natur .en »rai

der », avsedd att utdela s'itt sla·g ooh därpå draga s.irg tillbaka . 

. Det är i själva verket det hjälplösaste av ana vapen·sla'g sedan 

det avfymt sitt sk'Ott. På grund av sin natur kan det ick e 

hå1lila en s•tälln.img som en gång targlits, ooh är rpå den gTu nd 

ick e i stånd att utöva det ständiga tryck, ·genom vilk·et kr ig 

vinnas. 
Slags'kepp kunna taga och behålla e n stä-llning. Van

ligen är uenna en sådan, från viU:en elen underlägsna fien t

liga floHan kan inn•eslutas, varefter kryssare kunna upprätl

håJ.la aila förbindel'ser. Om det :blir nödv;ändigt aU avskära 

en .fientlig fö•rbindelsehnje, måste e n styrka, som är i stånd 

att behålla sin ställning, stationem·s tv·ärs över iinj.en·. 

Genom raider hava sjöförhindelsrer a.ldrig avbrutits. 

Frransmännen försökte det för århundraden sedan med Slin a 

kapare. De tyska u-båtarna V·oro nära att lyckas, i sotort se ll 

på grund av att det var ett nytt prroblrem som måste lösas , 

1nerr utvecklingen av försvars·medlen, särskilt sjunkminan och 

anlitandet av konvoj'systemet, änclTade snart läget. Det fin ns 

.ingen anrledning att antaga att flygplanet med sina speeieJ:la 

begränsningar ·Och relatiYa svagheter skall olyckas, där u-båten 

kom tiN korta. 
Krr.ig, vare s1ig Lill lands ·eller sjöss, konnna att vinna s 1 

framtiden så som i gångna tid er förmedeJrst den långsamm a 

men oemotstånd.Jåga maktfaktor, som kan förflytta sig fr ån 

en stwategisk s.tä1lrln:ing till en •annan, taga den, förstärka den, 

behåHa den och gå vidare framåt till nästa. På land är denn a 

fakt·or infanteriet, till sjöss är det ·slagskeppet. Flygplanet 

är ·ej av denna typ. 

• 
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Några reflexioner vid jämförelse mellan den 
svenska och den tyska sjöofficers

utbildningen. 

Från och med i år har man i Tyskland lagt om sjöoffi 

cersutbildningen enligt delvis nya grunder. Då det nya sy

stemet erbjuder vissa likheter m ed de t svenska, men jämförrt 

med detta har så,-äl för- som nackdelar, bör ett skärskådande 

av de båda marinernas u'tbildningsorganisationer erbjuda ett 
visst intresse. 

Då gången av den tyska utbildningen ej lärer vara lika 

bekant som den svenska, lämnas här en kort redogörelse för 
densamma. 

Efter antagningen i mars skickas den nyblivne kadetten, 

vil~<:n intill erhållandet av grad av »Fänricl1» har manskarps

unllform och i övrigt förlägges och besp.isas som manskap, till 

'Wilhelm sh a f en eller Stralsund för att u n der tiden från den 

l april till och med den 31 juli genomgå infanteriutbildning. 

Dessa fyra månader ägnas u tesl utand e åt att aöra soldat av 
l b 

<acletten . Den l augusti embarkerar .han på det seglande 

&kolfartyget Niobe och får här und er tre månader Lill och 

med den 31 oktober sin första sjömannautbilclning. Und er 

elen l till och med den 14 november å tnjuter J1an permission, 
00

h den 15 november embarkerar han på en kryssare, vilken 
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därefter utgår på en lG månaders expedition till avlägsna 
farvaHen . Avsikten är att förlägga dessa resor jorden run t. *) 

Efter hernkomsten i mars undergår kadetten examen , 
va refter han utnämnes till »Fänricll». 

Från och med den l april under ett år i följd är kadett en 
förlagd till »lVIarineschule» i Mi1rwick och får här unelenis
ning i navigatim1, matematik, elektroteknik, vapenlära, m a
skinlära, taktik, sjökrigshistoria, landkrigskonst, ångfartygs
manöver (teoretisk och praktisk), engelska, spanska, ridning. 

segling, gymnastik och sport. 

Under det fjär de utbildningsåret rär kursen uppdelad i ;J 
grupper, av vilka varje grupp i tur och ordning genomgå r 
kurs vid skjutskola ( Schiffsartillerieschule i Kiel-\Vik) , t or
pedskola (Torpedoschule i Flensburg-1Mi1rvick), signalsko h 
(Nachrichtenschule i Flensburg-Mi_irwick), i vilken senare u n
dervisning meddelas icke ·blott i optisk utan även i radio- och 
under vattenssignal ering, mineringsskola (Sp er rschule i ·Kie i
\Vik) och kustförsvarsskola (Kiistenartillerieschule). 

J:C ör 'at t >förstå, varför man när som helst under året (na
turligtvis m ed någon modifikali'on) kan skicka en grupp k a
d etter till någon av nyssnämnda skolor, bör man erinra sig. 
att dessa, som hava sin nrotsvarighet i våra s1kjut-, signa l-, 
mineringsskolor m. fl. äro permanenta med ständigt k om 
m enderade lärare och m·ed såväl fartygs- som annan materiel 
till .st änchgt förfoga nde. 

Efter att h ava genomgått des•sa skolor befordras kadett en 
till »Ober,fänr ich » och tjänstgör från och med den l apri l 
femte utbildningsåret under ett halvt år ombord p å slagskepp. 
kryssare ell er jagare för a tt den l oktober ·befordras li ll 

»Leutnant». 

*) P å grund a<Y aH krys sarexpeditionen är u tst räckt öl-er :'h2t. 
[ir rll't nöchäncligt att för k adetternas räkning disponera hå f artyg. 
Yi lka såLedes s tändigt , med 8 månaders upp eh åll för Yarlder a fart yge1 
n11·tannat år. komma att befinna sig utomlands. Kryssama Berl in ocl: 
Ha11nhmg iir o häda n C' ft r r m-sccl cla för dct·t a iinclanu] l. 

• 
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Vad som först faller betraktar en av den tyska u tbil d
ningen 1 ogonen är den långa utbildningstid en, 4 Yz år mot 
~Clen svenska 3 )-4 . Vid närmare granskning är skillnaden dock 
ej så stor. Först kan man från den tyska utbildningstiden 
se bort från det halva år, som kadetten i egenskap av »Ober
fänrich » ti.llbringar på slagkepp, kryssare eller jagare, ty den
na tjänstgöring kan anses motsvaras av den, som den svenske 
f.änriken omedelbart efter avlagd officersexamen fu1lgör om
bord på pansarskeppen. Skillnaden i utbildningstid är häri
genom reducerad till ~ år, och denna tid får anses nödvändig 
för att av elen tyske kadetten göra icke blott sjöofficer utan 
även kustartill erioft'icer. Man måste nämligen erinra sig, att 
det tyska fasta kustförsvarets pers.onal h elt rekryteras ur sjö
oft'icerskåren och sjömanskåren. ~ år torde ej få anses för 
myck e t för att bibringa en sjökadett tillräckliga kunskaper 
för att fylla de infanteristiska, artillerisliska och kavalleris
liska fordringar, som kunna ställas på en officer vid det fasta 
k ustförsvaret. 

Kastar man en blick på utbildningstidens fördelning, fin
ner man en viss likhet mellan den svenske kadeUens för sta 
år och d en tyskes två första år (se plan). Den svenske ka
de tten börjar med en rekrytkurs på 2 y; månader, under vil
ken tid även segling på övningsbriggen Falken (under de två 
senaste åren) äger rum. Vid denna kurs lägges självfallet 
huvudvikten på den militära utbildningen och sjömanna.ut
hildningen. Den tyske kadetten genomgår 4 månaders infan
teriutbildning och därefter 3 månaders utbildning på segelfar
tyg. Dessa 2 Yz resp. 7 månaders utbildning har tydligen 
samma mål nä'111ligen, att av den unge studenten göra en så 
god soldat-sjöman, som t~iden medgiver. Att den tyske ka
dett·en genom sin nära 3 gånger längre rekrytkurs får ett 
visst försprång framför sin svenska kollega är en given sak, 
men man måste härvid tänka på att tysken även skall bli 
kustartillerist. 

Båda marin ernas kadett går däreft.er ut på en långresa, 
den svenske under 5 månader elen tyske under IG månader. 
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För att göra jämförelsen riktig, böra vi tiU ckn svenske k a
dettens 5 månader lägga elen tid av 5 månader, som han som
maren omedelbart efter långresan även t illbringar ombord. 
Svensken får härigenom 10 mot tyskens 16 månader. 

Som synes ägnas i Tyskland åt den förberedande utbi ld
ningen mycket mera tid än hos oss. Otvivelaktigt har elen 
tyska organisationn här ett stort Ö'Vertag, ty elen meddelad e 
grundläggande utbildningen får hos elen tyske kadetten växa 
ordentligt fast, innan han skall ytterligare teoretiskt förlmv r a 
sig, och de inhämtade kunskaperna bliva därigenom mera ti ll 
instinkt och natur än hos elen svenske kadetten. Säkerligen 
bottnar den goda militära hållning, som l<ännetecknar tlen 
tyske matrosen, innerst inne i den tyske kaelettens grundli ga 
förberedande militära utbildning. 

Den tid, som de •båda marinernas kadetter tillbringa vid 
resp. Sjökrigsskolan och »Marineschule» torde, vad utbild
ningens omfång beträfl'ar vara ungefär likabetydande i u t
bildningen. Att elen svenske kadetten har sin vistelse vid 
Sjökrigsskolan uppdelad i två perioder får givetvis anses som 
en fördel, ty därigenom få de uneler första perioden inhäm
tade kunskaperna tid att »smältas», innan elen andra perioden 
börjar. 

Uneler vistelsen vid »Marineschule» ligger den tyske k a
detten inkasernerad, den svenske får däremot under motsva
rande tid bo i sitt hem eller annan självvald bostad. Båda 
tillvägagångssätten ha sina för- och nackdelar, vilka så ofta 
diskuterats, att det här får anses vara överflödigt att på nytt 
taga upp Jrågan. 

N å g on motsvari·ghet till det år, uneler vilket elen tys.k e 
kadetten ambullerar mellan de 5 specialskolorna, finnes ick e 
i vår marin. På allt vad som ·rör torped-, min- sam t signal
tjänsten, i vad denna berör radios1gna}ering, rfår den svens•ke 
kadetten endast helt flyktigt komma i kontakt. Och dock 
motsvara dessa tyska kurser på intet sätt våra specialkurser 
för ofl'iceral"e, ty deras motsvariglhet finna vi i de fö,r var je 
individ ofta upprepade specialkurser, som vederbörande efter 
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någorlunda fritt val få genomgå som ofl'icerare. Att det tyska 
u tbilcln ingssystemet på denna punkt är det svenska avgjort 
överlägset kan ej förnekas, ty även om en ofiicer senape kom
meneleras till specialtjänst, kan det ej vara annat än nyttigt, 
att han någon gång i livet koil11mit i intim beröring med övriga 
grenar av tjänsten. Detta torde i alldeles särskilt hög grad 
va ra förhållandet, om han blir kommenderad till stabstjänst, 
där mångsidig praktisk erfarenhet ej kan va:ra annat än av 
godo. Att ordna motsvarande kurs•er hos oss synes dock vara 
omöjligt på grund av vår avsaknad av permanenta skolor. 

I gengäld till dessa kurser har elen svenske kadetten de 
tvenne sista somrarna ombord, vilka även få hjälpa LiU att 
gör a honom skadeslös för den längre Hel, som elen ty,ske fått 
t illbr inga ombord uneler elen förberedande utbildningen. 

Som ett allmänt ·omdöme om de båda marinernas offi
cePsutb.ilclning kan sägas, att vid den tyska gränserna mellan 
elen förber.edancle mil.itära, den förberedande sjömansutbild
ningen, den teoretiska utbildningen samt specialutbi.Jclningen 
är o mera markerade än i vår marin, där utbildningens olika 
fa,ser från bör jan till slut löpa mera i vm·anclra. Att elen all
m änna militära utbildningen och specialutbildningen är bättre 
till godosedd av tyskarna än av oss är tydligt. Vad sjömansut
bildn ingen beträfiar, torde de båda marinernas kadetter vid 
int r ädet i officerskåren vara varandra ungefär jämnställ!da. 
Den tyske kadetten har visserligen då 24 (oberäknat sjö
tjän sten vid specialskolorna) och den svenske 20 sjömånacler, 
men denna lilla skillnad utjämnas, som förut nämnts, gansim 
snart efter officersutnämningen. 

Vad rekryteringg,förhållanclena angå, erbjuda Sverige oc'h 
Tyskland stora olikheter. Uneler de senaste åren ha myndig
heterna i vårt landmedgivit en årlig antagning av 40 kadetter, 
men de antagnas antal ha aldrig uppnått denna siffra. I 
Tyskland får årligen antagas 85 kadetter. Tillströmningen 
av antalet sökande till kaelettkåren kan i likhet med antalet 
ansökningar om anställning vid sjömanskårerna i Kiel och 
Wilhelmshafen betecknas som enorm. Vid sjömanskårerna 
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vinna endast några få procent av de sökande anställning, vid 
kadettkåren var antalet sökande i år enligt uppgift av en av 
Niobes kadettofficerare över 2,000. Anledningen till denna 
enorma tillströmning •anses till stor del ligga i den i h ela 
Tyskland utbredda popularitet, som marinen tack vare Graf 
v,on Luckners ·speciellt i de breda lagren mycket uppskattade 
folkliga för,edmg har lyckats förslkaffat sig. 

Karlskrona i augusti 1925. 
E. Boldt-Christmas. 
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F art och vindkorrektioner. 
(Tillhör årsbe rättelsen i artilleri för år Hl~·-1, m'giYen av 

leelamorten Eke1'oth.) 

Då man enligt den förr allmänt använda metoden skulle 
bestämma sidsättningens storlek, beräknade man den alge
braiska summan av sidsältningskorrektionerna för: 

a) eget fartygs kurs och fart, 
b) målets kurs och fart, 
c) den verkliga vindens riktning och hastighet, 
d) skillnaden mellan den verkliga och den av siktmedlen 

automatiskt korrigerade avdriften. 
Det inflytande, som eget fartygs fart och vindkomposan

ten i skjutplanet utövade på skottvidden , lämnades i regel 
utan avseende. 

Under senare tid har man även hos oss börjat tillämpa 
en ny metod, som är baserad på eget fartygs och målets re
lativa rörelse under projektilens flygtid, samt på den skenbara 
vinden. 

Metoden torde äga aktuellt intresse särskilt därför, att 
den in timt sammanhänger med modern instrumentering för 
a~till erieldens ledning ombord i fartyg. 

För enkelhets vinnande uppdelas eget fartygs, målets ocb 
vindens hastigheter i två komposanter, varav den ena är pa
rallell med och den andra vinkelrät mot skjutplanet. 

Utan alt allmängiltigheten inskränkes kan problemet där
etter successivt behandlas under förutsättning att : 
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I. Eget fartygs och målets kurs samt vindens riktni ng 

sammanfalla med skjutplanet. Härigenom erhålles uppsätt

ningskorrektionen. 
II. Eget fartygs och målets kurs samt vindens riktning 

äro vinkelräta mot skjutplanet Härigenom erhålles sidsätt

ningskorrektionen. 

I. Uppsättningskorrektioner. 

l. Korrektionen för eget fartygs fart (i m jsek, ) i skolt

riktningen härledes på vanligt sätt, men för sammanhangets 

skull torde det vara nödvändigt att här antyda principen för 

denna beräkning. 
Vi införa följande beteckningar: 

e = eget fartygs 

-A Vo fart i m fsek. 
e är positiv, då 
eget fartygs far t 
förorsakar av
ståndsökning. 

V0 = projektilens 
utgångshastighet 

m fsek., när 

e eget fartyg är 
stillastående. 

'Po = projektilens utgångsvinkel, om eget fartyg är stillastående. 

Om eget fartygs hastighet (e) och projektilens utgångs

hastighet (V0 ) medelst hastighetsparallellogrammen samman

sättas erhålles resultanten Ve med utgångsvinkeln <Pe (se fig. ) 

Ve och <f!e representera därför den utgångshastighet och 

den ntgångsvinkel, som projektilen erhåller, då eget fartyg 

med hastigheten (e) förflyttar sig i skjutplanet 

Den skottviddsändring, som förorsakas av eget fartygs 

fart (e) blir lika med den algebraiska summan av: 

a) Den skottviddsändring (LIV0 X), som uppstår på grun d 

av att projektilens utgångshastighet förändrats från V0 till Ve . 
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b) Den skottviddsändring (LI 'l' o X), som uppstår på grudn: 

av alt utgångsvinkeln förändrats från 'l'o till '!'e. 

Den skottvidsändring (Lie X), som förorsakas av eget far

tygs fart erhålles ur ekv.: 

Lie X == - LIV0 X + Lf 'l' o X .................. (1) 

På grund av att eget fartygs fart (e) är liten i förhållande 

till projektilens utgångshastighet blir: 

LIV 0 = e . c os r 0 •••.•••••••••••••••••••••••...••• (2) 

(3) V0 sin r 0 tng r e = --=-=-_ __:_ __ :___ 
V0 cos cpe + e 

Lfcr0 =re - '!0 

Genom dessa ekvationer äro Lf V0 och Lf 'f' o bestämda och 

skottvidsändringen på grund av eget fartygs fart kan nume

riskt beräknas med tillhjälp av diiTerentialformlerna för små 

variationer i utgångshastighet och utgångsvinkeL Nyssnämnd 

skoltviddsändring med ombytt tecken blir lika med uppsätt

ningskorrektionen (Je U) för eget fartygs fart .·. 

Lie U = - de X = LIV0 X - Lf<f'o X .... . . (4) 

2. Korrektionen för en verklig vind, som med hastigheten 

w m fsek. blåser i skottriktningen. 
Vinden elimineras ur pro

blemet därigenom, att projek

tilens utgångshastighet upp

delas i två kompos anter, 

varav den ena (w) är paral

lell med och lika stor som 

vindens hastighet. Den andra 

komposanten (Vw) erhåller 

då en utgångsvinkel , som vi 

beteckna med , ~w. 
Den förstnämnda kompo

sa nlen (w) förflyttar projek

tilen horisontalt och med 
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vindens hastighet. Denna rörelse påverkas icke av något lull
motstånd. Rörelsen blir därför likformig, och på flygtiden T 

kommer denna komposant a tt förfly tta projektilen ett stycke 
= w . T om w räknas positiv, då vinden framkallar skot t
viddsökning. 

På grund av alt komposanten w förflyttar projektilen 
med vindens hastighet kommer komposanten Vw att förflytt a 
projektilen under förhållanden som motsvara vindstilla. Den 
skottviddsändring, som denna komposant förorsakar, blir lik a 
med algebraiska summan av: 

a) Den skottviddsändring (LIV0 X), som uppstår på grun d 
av att projektilens utgångshastighet förändrats från V0 till Vw. 

b) Den skottviddsändring (LJ 'f' o X), som uppstår på grund 
av att utgångsvinkeln förändrats från '!'0 till 'fW. 

På grund av att vindens hastighet är liten i förhålland e 
till projektilens hastighet blir: 

V . cos 'f' o .............................. (5) 

V 0 sin 'Po 
tng rw = + V0 cos 'fo w 

(6) 

LI'Po = 'f\V - 'f'o 

Den skottviddsändring (Liw X), som en verklig vind för
orsakar, erhålles ur ekv.: 

Llw X = - LIV0 X T Ll 'P o X + w . T ...... (7) 

Nyssnämnd skottviddsändring med ombytt tecken bli r 
lika med uppsättningskorrektionen (Jw U) för den sanna 
vinden :. 

Lf w U=- Llw X= LIV0 X- J '/'0 X- w T ...... (8) 

3. Korrektionen om målet med hastigheten f m fsek. rö r 
sig i skjutplanet. 

Om projektilens flygtid liksom förut betecknas med T 

kommer målet under projektilens flygtid att förHyttas ett 
stycke = f . T. 
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Om f räknas positiv då målets rörelse framkallar av
ståndsökning erhålles vid aYståndsminskning uppsättnings
korrektionen (J f U) för målets fart ur ekvationen: 

Llf u = - f. T .................... . .............. (9) 

4. Den totala korrektionen för eget fartygs och målets 

fart samt för vinden. 
Enligt den gamla metoden erhöll man den totala upp

sä ttningskorrektionen genom att summera ekvationerna 
4, 8 och 9 och fick 

LIV = Lie U + Jw U + Llf U. 

Innebörden av den nya metoden torde tydligast framgå 
om vi först behandla de förhållanden, som råda vid vind

still a. 
Den rätta uppsättningskorrektionen erhålles då genom 

summering av ekv. 4 och 8 

dU= de U + L'if U= dV0 X- d'P0 - f. T ...... (10) 

Den skenbara vindens hastighet (v,•1) blir i detta fall nu
meriskt lika stor som eget fartygs hastighet, men blåser i 

motsalt riktning med eget fartygs rörelseriktning. Med i det 
föregående införda definitioner på e:s och w:s positiva rikt
ningar är man i detta fall berättigad att sätta: 

e = " ' l 

Enligt ekvation (8) erhålles uppsättningskorrektionen för 

en skenbar vind med hastigheten e ur ekv.: 

Lf w 1 U = L.I V0 - - J '/'o X - e T ............ (11) 

Insättes vindhastigheten e i ekvationerna (5) och (6) bliva 

dessa ekvationer identiska med respektiYe ekv. (2) och ekv. (3). 
Enligt ekvation (4) kan man därför i ekvation (11) ersälta 

d\!0 X - d 'f' o X med <'fe U och man erhåller således: 

.1w1 U = de U - e T ........................ (12) 

Om man i denna ekvation på båda sidor om likhets-
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tecknet adderar T (e + f), som är lika med avståndsändr in

gen under projek !i lens fiygtid, erhålles: 

L1w1 U + T (e + f) = Lie U - e. T + f T ~ 

= de U + Llf U ........................... (13). 

Denna ekvation visar, att uppsättningskorrektionen för 

den skenbara vinden plus avståndsändringen under proj ek

tilens flygtid är lika med summan av uppsättningskorrekt io

nerna för eget fartygs och målets fart. 

Ovanstående gäller för vindstilla. Om vi antaga, att en 

sann vind med hast igheten w blåser i positiv riktning i skju t

planet blir den skenbara vindens hastighet (w s) lika m ed 

w + w 1 =w+ e. 
Om man i eln·ation (13) på båda sidor om likhetstecknet 

lägger till uppsättningskorrektionen för den sanna vinden er

hålles: 

Llw1 U + Llw U + T (e+ f) =Je U + Llw U + Ll f U ... (14) 

På grund av att vindkorrektionen allmänt antages vara 

proportionell mot vindhastigheten kan Llw1 U + Llw U er

sättas med korrektionen för den skenbara vinden i hvs U 

Man får då 

Llws U + T (e + f)= Lie U + J\Y U + Llf U ......... (15) 

Denna ekvation visar alt: 

U ppsättningskorreklionen för eget faJ·tygs, målels och vw 

dens hastighetskomposanter i skjutplanet är lika med .mm 

man av: 
Avståndsändringens hastighet multiplicerad med projektilens 

flygtid och korrektionen för den skenbara vindens hastigh ets

komposant i skjulplanei. 

Genom den moderna eldledningsinstrumenteringen bestäm

mes avståndsändringens hastighet och den skenbara vindens 

hastighet registreras av en ombord uppställd vindmätare. 

Den nya metoden för uppsättningskorrektionens b eräk

nande innebär en förenkling dels därigenom , att eget fart ygs 

-431-

och målels hastigheter ej behöva särskiljas, dels därigenom , 

a tt den baserar sig på faktorer, som till sin storlek kunna 

bes tämmas genom instrumentering. 

II. Sidsättningskorrektioner. 

1. Korrektionen för eget fartygs fart (e 1 m fsek.) vinkelrätt 

mol skjutplanet. 
Om projektilens utgångs

hastighet betecknas med V 0 

och utgångsvinkeln med rp0 

bl i r utgå ngshastighetens ho

risontalkomposant lika med 

V 0 cos T0 • Ilesultanten till eget fartygs fart e1 , vinkelrätt mot 

skjutplancl, och V 0 c:os 'f 0 bildar med skjutplanet vinkeln (Je, 

som således är den avvilmingsvinkel projektilen erhåller i 

s ida på grund av eget fartygs fart. 

(3e:s storlek bestämmes av ekv.: 

tng (Je = el .. ..... .. ... ... .... . : ...... ...... (16) 
V0 cos 'f'o 

2. Ko rrektionen för en verklig vind, som med hastigheten 

w2 blåser uinkelräll mot shjulplanet. 

För alt eliminera vindens 

inflytande uppdelas V0 och Cf'o 

i två komposanter, av vilka 

den ena (w1) är parallel med 

och lika stor som vindens 

hastighet (w2). Den andra 

k omposanten kommer då alt med sl<julplanet bilda vinkeln (3 1. 

Den första komposanten (w2) födlyttar projektilen hori

sontalt och med Yindens hastighet. På flygtiden T l<ommer 

d en na komposant alt förfly!!a projektilen ett stycke = w 2 • T. 
För att korrigera för dennn förflyttning erfordras en sid

sä ttningsvinkel (32, som till sin storlek beslämmes av ekv.: 

(3 "'2 • T D l "dd tng 2 = ~ niir = s w! tvi en. 

Tidskr ift 'i Sjun·ise mlct. 30 
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Den andra komposanten bildar med skjulplanet vinkeln 

(3 1, vars storlek beslämmes av ekv.: 

\\' 

tng (Jl Vo co2s 'fo 

Den totala sidsättningskorrektionen (~w) för vinden bl ir : 

fJ'<v = (31 - {J J .......... . ............... . . ..... (17) 

Det torde utan vidare vara klart, att om e1 = W 1 bl ir 

(Je = fJ1 · 

3. Korrektionen om målet med hastigheten f 1 förflutta r 

szg tvärs skjutplanet. 
Under projektilens flygtid (T) kommer målet att förflytt a 

sig ett stycke = f1 • T .. 

f 1 T 
tng (J f = D ....................................... (18) 

4. Den totala korrektionen för eget fartygs, målels ocll 

vindens hastighetskomposanter vinkelrätt mot skjufplanet. 
Enligt den gamla metoden bestämdes sidsättningen genom 

att summera: ~e + ~w + ~f. 
Enligt den nya metoden skulle man basera sig på fa r

tygens relativa rörelse under projektilens flygtid, d. v. s. i detta 
fall på den sanna bäringsändringen under projektilens flygti d, 
samt på den skenbara vindens hastighet. 

a) Antag alt vindstilla råder. 
Den rätta sidsättningskorrektionen erhålles genom att 

summera {Je + 1131'. 
Den skenbara vindens hastighet blir i delta fall lika med 

eget fartygs hastigh et (e 1) och den mot denna Yindhastighet 

svarande korrektionen blir 

(J == (3e - {J2 = {Je - e 1D T .. .... ............ (l U) 

Den sanna bäringsändringen under projektilens flyg tid 

bl ir (e 1 + fJ) T om f
1 

räknas positi v, när målet rör sig p å 
D 
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edet fartygs kontrakurs. Om delta uttryck adderas till ekv. 17 
" erh åll es den totala sidsättningen: 

fJ = {Je __ r1 T + e1 T + 11 T 
D D D 

. ·. fJ = (Je + {J f. 
Man erhåller således enligt den nya metoden samma re

sultat , som då man enligt den gamla metoden summerar ekv. 
16 och 18. 

b) Antag att en verklig vind blclser med hastigheten w 1 . 

Den skenbara vindens hastighet blir dä = w 1 + e1• 

Sidsältningskorrektionen för en verldig vind av denna 
styrka blir 

e 1 T 
fJw1 + e1 = fJw + fJwe 1 = (Jw1 + (Je --

D 
Fogas härtill den sanna bäringsändringens hastighet un

der pi·ojektilens flygtid T erhålles: 

, fJ P. e 1 T + e 1 T , f 1 T 
,ö = Jw ,Je - D D T D 

.. fJ = fJw + (Je + (J f. 

Man erhåller således samma resultat, som om man enligt 
den gamla metoden summerat ekvationerna l G, 17 och 18, 
och följande regel kan uppställas: 

Sidsätlningskorrek lionen för eget farlugs målels och vin
dens hastighelskomposanter vinke/rält mot shjulplanct iir lika 
m ed summan au: 

Den sanna bäringsiindringshaslighelen multiplicerad med 
projektilens flugtid och korrektionen för den sken/Jara vindens 
hastighelskomposant vinkelrätt mot s/,julplanet. 

Genom en modern eldledningsinstrumentering kan bil
r ingsändringens hastighel bestämmas, men man kan iiven 
begagna en vanlig skjultabell för all enligt den nya metoden 
erhålla sidsättningens storlek. 

Ur kolumnen l)lnålels fart>l uttages den sidsällningskor
rektion, som molsvarar al gebra iska summan av målels och 
eget fart ygs hast ighe lskomposanter vin kelrätt mot skjutplanet 
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och dessutom uttages ur kolumnen »vindens hastighet» kor
rektionen för den skenbara Yindens hastighetskomposant Yi n
kelrätt mol skjutplanet 

Förutsättningen för alt den ovan beskrivna metoden sk al l 
vara berättigad är, alt korrektionen för den skenbara Yin den 
tillämpas . Iakttages ej detta, bliva korrektionerna för eget 
fartygs fart alldeles för stora. Det finnes anledning antaga , 
att delta varit fall et vid en del av de stridsskjutningar, som 
utförts under inneYarande års kustflotta . 
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Meddelanden från främmande mariner. 
Meclcl elncJ.e från ::\i[.arinstahcns Utrikesa\'Clelning. 

(.Tuli 1925.) 

Amerikas Förenta stater. 
u. s. 1}-\ . 

Flygdepå-fartyget >>Sar<at ogn » gick av s·t•apdn .don 7 1ap ril å varvet 
Uamclen i Xow York. Dcpl•acemont 33,000 t ons, plats för 72 flygplan, 
·därav 3rt bombplan. T otalkostnad 4.) millioner cloJI.ar. Masl.;j:l]Styrka 

" 180,000 ·hkr., fa rt 33,, knop. Bränsleåtgåillg 2,00()1 t()ns oolj•a pr dyg.n 
Yicl full fa rt . Oljeförråd•et räcker för gång ÖYer Atlanten mod full 
fa rt undr r fy ra dygn. Maskinerna utgöras av fyra t urbiner 40,000 kw., 
5.000 Yolt . l.7,.JO slag i minuten. Kraften ÖYer.föres av 8 motoror till dc 
fynt propcll mrna, smn gö ra 3j7 slag i minuten. 

De nya amerikanska undcnattenskryssarna. 

Av i.ngon jör I-I. Wittma•ack i Berlin. 

J augusti .11916 bevilja des av kongrossen medel till 9 stora u-båtar, 
vilka skulle kunna följa flottan 1ill sjöss. A v dessa nio •båtar är hit
tills endast Pn .f.är cl,ig ocb hå under :bygg·1mcl. Dn ä ro mer än cl'ub
belt så stor a :som d€ största hittill s !byggda u~bå t;ama i U. S. A. och 
kunna knappast kalla s bå tar u tan lämpligare ~ryssarc' . 

Den fö rsta båten' >>V h sattes på stapeln oden 20 oktobe r 1921 
och inträd-de i tjän·st i slu tet av år 1924. [;äng•cl 104 m., brockl 8., m., 
clepl•acem cnt i ytläge 2,164 tons, maskins ty l'k·a •6,50,[) hkr., foart 2it knop. 
Mas1kin erna utgöras av fy ra Di esehnotorer, •a'V vilka två äro dil"CJld ge
nom f rikt1ionskoppling föPb unclna med propelleraxlarll'a och två indi
rekt genom elektrisk överföring. Häri ge1nom k:an enelem av dc två 
masking rupperna cll'ba r t använldlas vid låg f:art elle r medelfart och 
båda samtidigt vi·cl hög fart . 
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•Dc bi\cla grupp:: rnas oljemot :: rc r riro olika k onstru er acl8. De Ld 

tlicsclmotorrrna, soTn \·C'r•l~a genom ele-ktrisk 'Ö\·edöring. äro fyrt akts

moto rc t· a\· Man-typ och de akter'Ut· uppställ da direkt på prop2ll ~·r

axlarna \·erkan.cl e moto-rern a äro :w Sulze r-t\·åta·ktstyp. Bestyckn·ing(' .t 

utgöros nY -sex 2'1 tums (:533 mm.) torpe{ltuber, en 5 tums (12,, cm. ) 

snRbbskjutanckl kanc.n. ·O Ch t\·å små snabbskjutan ek -kanoner. 

Båta rna kunna utföra längre rxpcclit:icmcr. obe roende av •mocl er

f,artyg. D c äm förseckla '!11ed e·n 8m. lång r o·dclbät och en motorbåt a\· 

s-amma ]ängel. D en sistnämn chs motor är inncslute·n, i e tt st•arkt m ·

t allhus. som k•an -motstå det höga trycket Yicl dykning. Båtarn a u t
och i.ns ätta s mede lst b·cnn :: inbyggd a kranar. Ett särskilt stort fär, JZ

\' attcnsförråcl fin-nes. Då 'Clicselmo·torerna äro Lt•ncler gång J p;: till cra, 

sjövattnet med an \'ii ndning a v adoppshe t~a-n . il\ ä r tkS'amma äro stop

pade. anYiänd2s h-ärför rn särskild med olja eldad p•a nna. Yilken rh·2n 

läme•a r å ng a till Yärmcl eLlningPn. 
lEJlektrisk uppYärmning all/\·äncl es, då det ej är sä r.skilt kallt. 

Nästan alla hjälpmaski ne r dri,'as med elektricite t. Enel-ast inrättoin :;rc•rt 

för r{'sancl e av ra-d-iomasten oeh några •andra äro 'hydrauliska. 

St;v rinrättnin:gen är elektrisk-hydraulisk. lik.som. på <1e stor a [,ar

tygen . Mi tt på •fartyget är ett ,-attrntätt styrhus. som k::vn rymma dc-n 

\·aktha\·anck per so n-alen Yid dåligt Yädc r. 
V-c:otilering. tilHörs::l a y fri sk luft. renancl e t a.\· luft8n ge n In t 

tillför;ancle a\· syre \·e rkställes m e·del·st sinm·iLt apparater. 

D e små hytt oma ha\·a liggpl•atse r för 7 office r·are. D ess ut om 

fi.n ,n·cs en oUicersme ss med särskilt kök. •Möbl e r,na är•O a\· metall. 

li\1:amkapet, in·alles 80 m'an, ·har Yar och en sin egen liggpl:1t ."' 

C·Clh ett kåp [ör sina smkc r. T,\·ätt- cch toil cttrum finnas ä•YenlcdC', 

Spisar-na upp \'ä r mas medelst elckh icitc t. Prodanten fön·aras i ry m l ii! :< 

kylrum, där tempPratun'n hållPs und e r fry spun•ktrn ä\·en under tr :J pi..; k 

hetta. 
On•r järncläckr t ligge r ett ribb tl äck nY trä för att förhin Jr 1 

halkning. 
Bränsleförråd d är s:J stor t att fartygrn kunna fplj a J 2n ,;j ii 

gårnek fl ottan. 

England. 

Amiralitetet söker erhålla sjähstiindig kontroll ÖYer s itt lufh-aJll' ll . 

'St ritlen mellan luftministe ri c> t och amirali t::tct .J,n.gåen dv k ·>ll 

trollen ö\·er d2 luftstyrkor, som sa tm·e rk:.t me.d fl ottan, har plötsli;J;c'll 

hlivit vital. .förklarar »Daily Xl' \\"S » lu>E tkorresp ondE'nt. E n kris i 
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förhåHancJ ,e t vid l·uftv·apnet har uppkommit. Rjnkte t att luftmarskalken 

Sir Hugh Tr•e.nchar-cl h a r hotat a\·gå är ej ri•khgt; mon den nämnde 

korrespondenten påstår. at.t han säke rligen ej går in på någo-n ~nbl.anld• 

.ning i luftministe riets nll\·aran-cle oclcJ.acle ·korutmll ö1·e r hela lufhapnet. 

JhHourkommitien. som medlade i st riden . uh··erkacle åtski lliga med

giV'ande>n a\· luftm~nisterie t. oeh e n ko rnpt•omiss :kom till -stånd, vilke n 

man hoppados s.kull e möjliggöra fredligt samarbete mell-an luHmini

ster.iet och .ami ralitetet. men i d en· 111U\'arande Tory-regeringens gynnc 

swmma .atmo·stfär har amiralitetet ökat si,na· -anspråk och fodr·ar nu 

full stJändig kontroll ö\·er flottans och kustför9\·arets luftvpen. 

rLuft.mini ste ri·et anser att upp•clelningen •av luftstridskr•aftc rn a 

skulle ha till följd minskad effektivitet. 
tDen ny.a kryssa r eTJJ >> Effi.n,gham ». viLken lmr byggts m ed oregel

bund-na upp e-håll på varvet i Portsmout'h under dc sista åtta åre>n . har 

cl·en 2 juli fått sin besättning för ·a.tt tjänstg-öra som flaggskepp i O st.

I n•clien. »IEffingham >> är sista f•artyget av sin •kl.ass och lades på sta

peln i april 119117. Längel 365 feDt, bredel 65 .feet, deplacemen-t 9,7'30 

t-ons, f·art .31 knnp me d· •all\-ätn clia.nd e .a,- 7•0,000- hkrs maskinstyrka, k ol

förråd 80·0. tons, olj eförnM 1,420· tons, bestyc-kning sju 7,,-inch. kan-o-ne r, 

sex 3-inch . • kanoner. fyra 3-inllh. luftkano·ner och t1·å 2-p-unds maskin

kam<o1ner. 
Ursp ru ll'gligen g·ays order om fe m fa rtyg av Effinghamtyp. som 

ilwnstruc rat-s av tSir E. H. T . d'Eynccmrt i!J9.15 som resultat a1· u,nde r 

kriget \' unncn e rfare-nhet, men en a·v d·essa äncl11ados efteråt till flyg

depå-.f·arty.g och om'clöptes t.ill >> Vindictlive». Det·tJa fartyg har omeUer

ti-d sen-are ä te r -ändrats t-ill kryssare. D c an.clm tre fartygen. a\· denna 

ldass ViJ. ro >>1-Iawkirus». nu flaggske pp på .Ki:nastJationen; >>R aleigh>>, 

scm gick förlorad Yid Labnwcuo r s kust i aug'usti -:1:92•2 samt >> Frobishor>>, 

&om nylige n ble v fär-dig i D e\·onport och lmr a\·gått till Medelhm-e t 

s-om fl a,ggs·k cpp i Börst-a KryssareS'k adcrn. 

Jämförelse mellan brittiska flottan 19•14 och 1925. 

Fartygsklass 1914 1925 

~i::~:.;~;a·~- ~-·. ::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i ~~ 1~ 
Flygdepåfartyg (över 10,000 tons) ... . .. ...... ... . . . ... 6 

Kryssare (all il. klasser).......... . . ... .. . . . .. . .. . . . . .. . . .. . . . 127 52 

Flottiljledare . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. 3 18 

Jagare .. .. .......... .... .. ........................... .. .......... 218 188 

Torpedbåtar........................ . . ... ... ... .. ... . . . ... .. . ... 70 ingen l 
U-båtar ............... .... ....... . ............... . ............... .. 

1 
__ 7_6_-i--_6_3 

Summa 566 349-- ~ 
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Sir s~m uell-Ioa rc, stahsck rete rar<' för ~ufhäse ncle t, har förkl arat 

i undePhuset som sv a r på en fn1g'a, att det ij) rittiska ]uftvapnet'S per

sona l dr n 1 juli uppgick till : 3,3·21 <Officerare, 109, kacleUer och :29 .. 3()1 

flyga n'. Mate riclen utgöres a v 5.) eskmlrilj er, var'cle ra 12 Jlygbåtar, 

d,äri inbegripet flottans 9 csh1drilje r. D et hanska luftvapnet äger 

<'nligt ISi r Sam u el Ho,a rc omkring 140 eslmclrilj·.c r , v-anlora 9 fLygbåt ar , 

men· han' har ej kunnat lämna några uppgi1ftor om p er sonrale.n. 

':M. D a,vidson. sekre tc r-are i amir'alitctet, har J1ylig01n i e-tt tal i 
Bricl,port lämnat nccl ,an~tåendc j~mförelsc mellan utgiftern·a i vissn. 

lände r för marinen för e kriget ocT1 nu, uttryckt procen t OJ.V h ela bud 

geten. 
Före kriget. ~u . 

Eng],and .. . ......... ~J,, % 7,, % 
Frank rike .. ......... 9,, % J,, % 
Italien . .... .. .... . ... tl!l,o % J,, % 
,J apan o • • • •••• •••••• 11!3,, % 1J., % 
u. s. A. •• o •• •• • •• • • i19,, % 8,, % 

D etaljerna av det nya floUprogrammet, som nu offcntliggjort:o , 

ä ro följande: 

1925--26 
l 

26-27 
l 

27-28 
l 

28-2~) 
l 

29-30 

1\'ryssare, kl ass A ·· ···· 4 l 2 l l l l 
» » B ...... - l l l 2 2 2 

F lygdepåfartyg . ......... . - ·- - - J 

Jagare ............ ....... ... - - 9 9 9 
U-båtar, O-typ ...... ... .. --· 6 6 6 f> 

> Fleet-typ -...... - - - l 

Kanonbåtar ·· ·· ···· · · .... 4 - - J -
>Motor launches • .. ...... . - 4 - - -· 

Moderfartyg för u-båtar - l - l -
Nätutläggare ... ........ , . - - - l - l 

Verkstadsfartyg ... ... ... - l - - -
l Flytdocka .. .. .. ... ...... ... l - - - - _, 

Totalkostnad 18,174,1 70 :f [10,G78,000 f [10,723,000 f: [t2,065,000 ;t [I2,896,000 il 
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Frankrike. 

M a r:i nrl!'ini s te m har Hilmna t ncdrans tåend z mc Lldcla ndc ang~ICilLL' 

dc csk,wcleröYningar, som ägt rum till sjöss uta.n1för frawk.a Atlant

kusten . 

E nligt fö rutsä tt;ning('ll hade en fientlig sjrö·styrka, r cp r c ·~ cnt c r acl 

a \ ' :M:cdr8 1ha•\'S<''sk,rucl,crns p-ansRrfa r tyg och jagare, m ed utgångsl äg\c tiJl 

sjöss ut anför Oap Finiste rr>C' . t ill. uppgift Rtt .and'aHa fDanska kusi'cn 
yjcJ G a.scogrn2golfcn . De franska fiirs\·ar·ss j östynk o-rwa utgjo,rcl es av [\: a

nal- ocl1 1\orcLjöclivisio·ncn ~·amt kustdistriktets flott:ilj c r. 

Ö\·niingc'n utJfö rclPs ·under utom ordentligt gyJmsamm'a föl1hållan

cle n till sjöss meJ l,an Cap ·Finistc rrc och L o.ires mym1·ing från cl·2n1 28 

juni .1;1. j:2 m. d. till den 30 juni på nwrgo·nen . Fö·r SY·a rssty nkorna 

lyckades hincl-Pa ficm],p,n utföra sin uppg'ift. 

U-båtarn a utmä r,lde sjg sä rskilt gPnom sin uthål lighe t. D e n 

vwktiska a·nväncln i ngen av d'es&a håtar har gjort stom frumstcg. 3. 

cslk.acl riljens u-båt·ar , som liimn.aclc T oul on de.n :113 j u ni för att ingå i 

~ordsjösty rlkan under ön1.ingcn, låg utan uppe'h åH 16 dagar t'iH sjöss. 

D e lätta sjös·triclskra ftC' rna. u--b å1m·na 'och luftsty rko rna lyeka

'lh's up pnå ocJh underh ålla cHzo,k-1i\· känn ing nwcl ficncJ e,n; \'::Ud angå r 

u-båta r·n :1 bör man likväl e rkänna ntt de ras uppgi!U uncl~ rläH ack~s ej 

blott på g mnd av dre synncrl ig,:'n gynnsamma atm<Jsfä ri sk'a fört'hå]i]an

cle,n a ut'an ä\·cn gen1om dc störr:' .fient liga f ar tyg-ens r" i'at id }åga 

has.t.jg,h c L 
Man kan ifrågasätt<~, (Jo lll ck <l\- u-båt·arna uppnåelda re sultaten 

skull e va r a li'ka utmärkta, om dc i Y0rklil!:h e t2n hacl? st ridit m::Jt Ö\'Cr

Y·attenslf,a rt}"g med 2-Q knop s fart. 

Don 16 juli inspekte ra des den i Olwrho urg liggaml c fr:lnsk'arflottwn 

av r<:'·pu bli'kems pr·e·si'ckn.t. 

D ::msarrmw utgjo L'clcs ·a v : 

1) M edolhavscskadl'r·n: 1. di\lisroncn : >> Provence>> och 

>jCou1ibeb; 2. dh·i sionen: »Paris» och »J ean ... Hart »; \1. flottiljen: Flrott-ilj

led,rurc ,1}\.mira'l-Senes»; 1. j·ag>are cliYisionen: »M·atelot-Le-B}anc», »Bouc-

1 ier ». »Ca squc»; 3. j agared i visi<men : »Oonunancl'ant-Bory», »·Mang~nci », 
>~Bi ss on»; 3. U -båtserskad t1ilj cn : »J ocsscl», »!Fult cm », >~K e re!dc», »J can

Autric», »P .-Marrast», »!Lcon~Miguob, »J .-RouUicn>. 

12') K an ·a 'l- oc h N'Orclrs j öflott .an: pan sa rfartyg-cm »Vol

ta·ire, och »Oondorccb; 2. flotti lj en : J!'}o1tiljledare »IL e stim>; :z,. jagm·e

divi sione,n : »:A1g6rien>>, »1\:,a·byle », ,,Maroca.h1>>. »Sencgalais»; 4. jagare

clivi si·om·cn : »C'hastang», ,,D cJi gny», »0a'bol ck>> . Mazar6»; 6. jagar€1d,ivi

sioncn: >> Buino >>, »Delagc», »P.-Durnch. 
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3) F ö r s,. ·a r s f l o t t i l j c n: kryssare (patnuilleurs) : »Ois 2 , 

>> Ailcttc >>; •kanonbåtar (cl r ag ueurs): »'Ardent>>, >>Evcil le», »lmpetue usc »; 

torp 2clbåtar : >>315 >> cc h >>321 >> , r1 » P assereau >> , j ·agc~ ren >>6o >> ; u--bå t:! r 

('Che rb·c urg): »X ewton », »Eul c r». »Brumma.ire», »Zecle», »Lapl ac~ . 

»P .ie n e-C lm illcy », »Victor -R e,·c illc» . »R cquin >>. »:Souffle un>; 2. u-båt, 

eskaclrilj cn (Brrs.t ): >> Ilalbrc n », >~Ca r is san » , ,~.J. Corr e>>, »Trinite-Sc:1ii lP

m.ans », »Bcillcne», »IG D'rg crne », »He rmi one» . >> D aphne ». 

4) !Sjclllygpbn cch wrdettb<ltm· i Chubourg. 

1~':23 å rs nybygg'lla dsprogr am har nyl igen bliYit antaget av S21L:

te.n efte r e n lidig och intressant cl e>batt. Det k ommer att tillför.t 

franska fl ottan e n h 2tydancle ökning, ehuru enchst 33 million e r fr anc .; 

anshtgritJS cktt,a år f·ör cl ·e fa r tyg, som onwdeltha rt sko l•a sättas på st a pe ln. 

10.0'00 tc ns kryssa ren kommer meJ någ r a mindre Iförbätt ringa r att iik -

1113 »Duqucsne >> och >>T ourYi lle>> {längd •185 .m., 'bredd 19 m., cljupgåcn l 

6. , 111 .. 130.000 h k r .. 35 knop. åtta 8- inch. kanoner i m irlskepps dublwl 

t orn aY en sä nkild a-ntig•as-konst rurkh:Jn. åtta IL~ftkan o nc r för proj ek

tile r med stor cxplosi,- racl·ie, fyra tripl et!o rp edtu be r a\· e ngel.sk typ Jc!t 

hå J.ätba spanarplan nK~d sm'å bomber). 

D et föt'l·.äntas att framtill•a fr,a·n~k a •k ryssare s•kola få on bes tyck

ning ·a ,· ho. 8-i nch. ,kanone r, 8 st. i hå k\1adrupl et o1"n och 2 st. i enkel

torn på sido t'na. \·ar.ige n om en stJä ,- ~M från sex 8-inch. kanon :n· s kull. 

möjliggöPas och fartyg2rn s•kullc bli s t.ark'ar-e än a lb an'cl r a hi ttill s .kuu 

st rue rad-c kryiSS'a r-c . 
Dc tre 2,630 tons flottilj lerdarn·a, a ,. ' ·ilk1a två redan sa.t.ts på sta

veln i L8~"i•ent, bliY'a öYe rlägsna »Chakah-typen på grund· av starkar 

k•onstruktion, större maskinstyl"ka cch kraftig,are b estyc;kning. D e [, 

sanno li·ld 5,., inch. k•al]l Cncr av sc•nas t fö rbättr ad e 'k a•ns trukti CJ n . 

De fyra nya j·a,g'arn'a s.k•ol<a bcst~·ckas m EJcl fyra o,,-inch.•k a n'Onrr 

sa:mt få sta rk konstruktion c ch ~1ög fal't. 

n~' sj u u-båt>arna . r :;cl>Lll stap:' l·satt.:t i Chc rh Ciurg. I~ Jri cm t •)('l 

Brcst, s1kola ·bli,·a a,- förbättrml »R equin»-typ. D c fär-diga båt,arn :t ·t 

denna typ gö r a 16 kno-ps f,art i ytlägP ä,·en till sjöss och kunn a h ,\il. 

sjön i :30 dagar i s träck. D e han1 s2 xt on 122'-inch.-torp?cl e r. Yttc rlig"ll" 

tjugoen båtar ·av s. k. ifö r sta 'klas s äro rföreslagna at:t sättas på sr:1prl 

f rå n 192,6 till 19r29. 

rr,-å undpn ·atte nsm inhåbr ä\' förbättrml Chailly-ty·p ingå äPil 

i d :> t nlll antagna nybyggnad:spr :J-g ramm ;e t. 

Vidare s·kall inom 'k ort e n s t or minkryssa re sättas på strr pcln i 

L ori c nt. D en är .a,· s·eckl fö r Oceanif.art ach förs,·are t a,- k ~·b nicrn: 

.sramt •att ''ara ett sl.ag s moderfartyg för mincringsfbttiljen. 

1E.tt ,19-knops f lyg-clcpåfa rtyg skall d ä r j ä m te byggas. 
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Japan. 

Nytt japanskt f lottprogra.m. 

D et j a panska fl ottp rogramm et h.ar ny lig en ändrats och Eå t t e tt 

tillägg a,- :14 fartyg, sc m sk ol:a \>a r a färtliga f•ör:; 1r9·29 å rs u tgång. Fyra 

av dessa farty·g äro 10.000' t:ms kryss::tr2, fy ra jagare på j,3(Kl t on.s och 

sex u-båtar, vrars stcn·le•k ämlU ej bestämts. D e jap ansk ~a ma rinmynd•ig

heter n a anföm ·s•om skä L för ö·~ming,en elen ene rgi, Yarm,;ed de t1ndr <1 

maOde tn\'3 öka sina fl ott or. Enligt amira li tetets sena s t :; statistik haclP 

J>apan unel-e r ·byggnad el en 1 f cbruari 1923 t re kry ssar·e å ·:5,570 t :llls . 

fyra å 7.,100 bns och tYå å 10.000 to ns e ch försl.ag p å ytterliga re t,,-å 

•a·v sistnämnda typ. Om det nya pr·C g t"amm:;t antages, skulle antal e t 

t Or,O'OO t cms kr~·ssare unel e r byggnad ell e r föreslag-na uppgå till åt ta . 

.T ag,ar.na, a,- Yilka fyra terrd2 ,-ara satta på stapeln, f å ett deplacem ent 

100• .tons större än cl e red a n färdigbyggda. tA ngåcnd e ck sex u-båta n n 

k!JmnM cb sannolik t att tillhör,a el en sjögående !klasse n å 1,500 t ons 

elk r mer , som .T.apan '])yggt ull'C1er dc sc11ast e åren. Den hundsaldrig,l 

be,styckningcn i\ l 0,0()0 t ons 1kryssama rl0ommer ·antagligen .att utgörns 

Rv nio 2.Q :) ;nm. 'kan J n cr i t ri pl e t-J m. 

Polen. 

DE'n polska flo t.ban inclE'l-a.s i e n J·orpedbåtsJi,·i s ion och e n Ö\'

ningscli 1·i s i ::~ n. D E' n f•örstnämncl a bes tå r a,. torpeclbåb rn•a »Mazur ,> . 

, ,Kr wkowiak >> , »Kujawia'k », »P~cl'll ·alanin >> och >>'Sl E> zark>>, alla f. el. tysk a 

l'a rty.g 'b~·gg{l a h os Sohich::tu,Elbing och Y·ulcanvanet i Ste ttin. ·I\:.a

non bå1Jatt: •a »'General H aller» och »l{Jm,rrwndrant Pi ls u cl·ki» (båd·a frå n 

C rigt.hc n,· a'l'' \'~t i Ä1bo), minb~1tarna »Ry'hitwa». >!Mcwa ». »Czajka >> ::tc 1t 

»!J a skdka >> (alla fr å n ty s'ka \1a.t'Y) samt u-båtsEöPstöraren »M,rsliwy » 

(bygg.cl i Fra nk ri.k e) bi kl·a 2. cliYi·.:Jic n 2n . elen s. k. Önl ingscliYis ion c'l!. 

T ill cl cns·amma h ö·r ä n ·n t Pnclcrbåtarll'a >>11\:r,akus » och »W ancl•a ». 

:be t ä r mcnin,gcn att bygga on u-båt sflottilj. :Fbclbåtsflottilj cn 

har en g ru pp för W eicbsel med huntclstation 'i Th orn och en grupp i 

Pinsk. l3åcia st!\. dire·kt. u.ncL: r ma rintrtinri,ste,ri•et. ·D c- ras fa r tyg utg;) r.1 s 

dels a1· f. el . ös ten ikiska monit•c r.cr, nu b enämnda "" T·arschawa•>> , »Pin s k », 

»•Mozy rz» och >>B or o'Clyszc>> , de-ls m otor bitta r och sm å hjälpbåt•ar. 

Sj öctffic2rskån'.n s utbil clning ~~k e r i marina'k.ad cmien i Thorn. 

Mansrkapd ct1hållo r si n >fö rsta u tbilclming i matr Js clc tach em ent . sonare 

ombord ~~ cl C' t för k ort tiLl scd':i•n fn'\ n utland c• t nns·kaflf.n.d c• ö\·n in g ,;-
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skeppl't , J.wo,,. , _ För niinarancle iir· hu,·ucluppgiit"lh•n Hir ]YJlsk<l fl::>ttnn 

att unel e r sin•a ÖYning~fiir cl er a,·Niggft r ~lH:•s:·n i'ativa lJcsök i dc bn l

tiska -,t.atc•rna3 hamna r för att hlärigenD'Jil ,risa pol s1ka floHans existe.n' 

och .-dyrka P ol·:'n s int rc~sen i Oste r sj iin. 

Ryssland. 

På gruml a.y Lk Llåliga resultat, som e rhöll os under fl-otta·ns mn 
Hön•rönlinga r i O.;;tersjön, har utgiYits en förordning, som bcstämnwr 

nya villkor för int rä cl.e i Sjöikrig·ssk•o•lan. 

Hädanefter komme r att iordr·as en Yiclsträektarc allmänbiklnin g· 

rch härstamningen fdn prol·etariatet kommer eJ11(:last att gälla sonr 

några points f öreträde ,-id antagningen till sjökrigsskol-an. 

Cummandant A. Toma:>:i skriw•r i L o Y·acht de n 2.7 juni röran1Llt• 
strid e.n Yrd Doggers bank följ ,ancle: 

.stride r meUan stora fartyg lha ,·a ri,t så s·älls,y-nta m11cler sista kr i 

get att \"ar och en -a~· dessa giYit anledning till talri:ka kommentarer 

cch ene rgiska ,för sök att Llärrav- cl r a•ga sbörsta möjliga lärdomar. 18om 

lwkant •har slaget Yild Jutl-ancl mdan Länmat st·o-f,f ·till flera y.olymer oc l1 

dit oPä:l@eligt anflal •ar tiklar. 1Striden Yi·d Dogger·s banrk, som ut-kä m

pades mellan ett mindre antal f·art;yg och v-ar -av mindre bet;ydel ·", h ur 

hen m·ind1·e st uder.a-ts . Men denna str·icl blev åter föremål fö.r d-isku f'

si•on på grund .a.v- ut.giYand-et av amiral Baconcs bok "The .Tutl.a,n,d smm

dah o0h översättningen till fran<s·ka av M. l<'ilson Youngs bok >>~Tith 

the Battl-e Cruisers >> , som åstaLlkornmit myckol' upp-s•tånclclse i sjCilmil i

tära kretsar. 

.Amir-a-l J cll ico<' talar eml'a•st helt kort därom ii sin h 01k >> Th 

gr.and Fleet» . Han förklarar, att de n 23 jam11ari 1'1Ui:5 '1: a och 2;a sla g 

kryss•a rcs,k•acl ra rna uneler amil'al Rea t ty-s bc,fäl och j :a lä tt'a esk: tclen r 

inträffaicL Yid R :ss,yth för att utf.ö r1a en ·l~rys.sning i södra delen aY 

Xorcl sj ön i för>ening m ed Harwic!hfl.ottrilj en; återst c<dclll av stora H ottall 

Ya r kl·ar til]] u ncl·erstöcl. D en 2-4 kl. 7.,., f. m. varscblc,·o engclsmänm'JJ 

fientliga kr;ys:yare föru1. ,-ilka lirkaledes hade g1ått till sjöss gårdagens 

afton. ett -sammaont rä Hanclc som ej Yar a,·si,k-Higt ~rlån deras sid u. 

Ty.~karna satte genast kurs ostvart fö r att clra·g-a sig tillha-lm och amir al 

Beatty förfö-ljde: delll. Amira·l J ellico·:- Glka:de s•lragskeppen.s fwrt änd ., 
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vill 19 kn o p för att skynda tillhjälp och b~· J rdrucb i:l: 2 e ;kadern. ;;om 

befann sig HingT2 syll1·ad, at.t sätta kur:; m:Jt II2lg ol:lncl . Frän kl. 1Lr. 

f. m. crhöll·os inga mechlc'lcmcle från slagkryssarne. Kl. 12 m. el. •ud

delad es att amiral Bea-tt-_,-:; ilagg-skPpp ,,;Lion >> må<St dr•aga sig ur stri

den. T:-· skarnc- und kc m m o med förlu•-- t a,. >> 13hiche r>>. De t skott, r;:);H 

gjoi•cl·c: >>Lion >> st riclsodup;l i g, Ywr en clståcn•cl:' lyck l i12·t iför fie·n den . 

•Ami ral Sche•er mcddcl.ar att utlöpamlet a,,- elen tysika krys; n
e-skadern uneler am~ral 'Ili[Jp 2rs bc:·fäl ha-ck tioJl änclatnl\l att r-c•kogn osccra 

Dogge11s bank ocl1 där Ö\"C'rraska <britt.is,ka kryssar e' . 

Han clölj rr ic.kc att clenrLa cs1kadcr drog sig tillbal-ca så snart elen 

fick känning a\· ö\·crläg-snra rficntlign strkls·kra.fte r, mc:n han säge r att 

i det ögonblic.k clc ämnade: sända sina, jag·are till 'allJfall, a,·bröt:J cngels

mä,nne·n s t-ridon. Ya·rigcnom l'n lätt r<•trät1t mi'Jjlig'f!.iorcks. D essa lät!'a 

fartyg harl\• icke ti'llräckligt kol för att ·anfal1la >>•Lion>>, clå elen b8gSL'r1· 

des tin:ba k s. 
.~{. l<'ilb:m Y nung. som \"al' omlnr-d å >>lLion >> och tjänstgjorde i 

a'l11ir.al .J3.cat•t:-·<S st•ab ·beskJ•i,·cr d.rabbn·ingc n i minsta det-aljer. Han 

upplyser först at<t stora flottans wgång ha1cle till uppgift a.tt föt·stör; t 

de ty·s:k•a krc·ssar,ne, som miau- \·iss,te s kull e påträJ•fas Yid Dogger s bank. 

All11iralitet.<-t- lut•clc bestämt renck~Yousplatrs för de si·yrkor, som s-kulk 

deltag'a i op~·rationen. Dessa Yoro s'lag•kr;~,ssarnc >>•l .Jion», >> Pri nce2;; 

R oyal», >> Tncbmitable >>, >>Sew Zee]ancl >> och »Tigel'». -bildande ett h omo

gent fii·rbancl. nwcl eH sto rt antal lätt-a ,kryssare och j.a-gare som bc ,·ak

n·ing. Fi(••ncl-ens styrk.a bc:•st·od av ,slag.kryssarna >>'Scycl·li-tz >>, >>DerfH·in

g,en >. ,Mol-tkP>> och pansat'kryssar·C'n >>B li.ich cn>, mycket underlägsen dc 

·förn tnä•mncla. samt fypa Hitta kryssare och -b-ä jagad-1-ot tiljPr. IStrirlen 

nvr •s-;ll<unLla ojämn men cle.t gällde för engelsmänne-n att få tag i sin.; t 

mo:tståml',trc . 
,.Jakten bör j a.cle kL 8 f. 111. oc.h amiral Bcatty lät så s1nåningom 

öka ·fart0n hån 2Qo till :2,9 knop, å't,mli.nls1onc sign.aleradcs ckmna sisb 

siffra, 01h uru in1ct a\· fartygPn Yar i stånd att ·uppnå .densamma. M en 

aJ.}a f a rtygcn kom mo upp t· il-l en f a r t ö\·e r 2,3 kn~·p, Yisserligcn .. nc cl 
uppgiwuJIClc a\· dc n ogg ranna ayståncl2n i fonn e<ring-:•n. dJ.ka så 'ill!il

ningiom hlcYo allt större. EJ. 9,"" f. m. lät amit'al B e-atty minska farten 

tiH 214 •kniO IJ för ·att återt-aga il\'Stå,nckm inom rfonneringcn. D e tysk:t 

kry·ssarnc \'Oro inte så ·slla,blbg',ående och twsti'mclet ·minsk,vcl•c·s inom k ort. 

KL '8. . ., ·f. m. öppnavJe •ficndr·n e.lc1 uto'rn s-kotth åll. Kl. 8,., f. m. a\·

lo1ss•aclc >> J~iun >> sitt första sk·o•tt pil 20,000 m :s aYstånrcl och dc cngclsk.1 

k ryossarna intogo flan ·kf.orm(>ri.ng. Signal om öppnande a,· allmän r!Ll 

g>avs kl. Il,.-, L m. och några minut,p r cfkp!\t P.rhöl•l >>'Lion >> sin första 

träff å sit,t mål »:13<liichl'n>. [\J. 9,'" f. m. ön-'J1tog >>T iger nämnda krys

sare scm mM och >>IJj on>> rikta-rlc· sin clll mot »D Prfflingcn>. det tredje 

fa.r tygef i ty·.ika linj en . 
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A ,·ståndet v1ar Yill denna tidpu>nld endast 16.000 m. J\: l. 9,,", L 111 . 

gav amiral Bt>atty o rde r t>ill sina !farrtyg a1t taga ti>ll mål det fart~·;.!·, 

ROm intog motsvarande plats i •fientrJigia linjen. men deTina order utför

ders dåligt: >>MoHke>> blev ej alls be·skj'uten., und ·2r de t att , BJiiclwr , 

tjänad€ som mål för all~ fartyg12n. ,Moltkc" låg dock bra till för at t 

lwskjuta , l.·io n ,, mot Yi•lk-2n fi cm dern·a •lwnccntrerla•dc sin ekl i hopp at t 

lwrCir\·a brittiska eslka.dern sin ledare, vilket för övrigt lyckad•es. 

Kl. 9·,, f . m. ble~r ,Scy.d.Jitz, s\'1\.pt träffad och f ick två torn 

.;trid1sord ugliga utan att deita inverkade på !farten. Men ,i[,.ion ,, so1n 

ävenk.de•s t räiffats up•p rep•ad•J g•ångcr och å \~ilken eld u tb ruti t i ('Jl 

korlbox, kunde kl. ·1:0 .. , f. m. endast gör1a 2'0> iknop. .Amil"al Be·atty sig

naJerade att jakten på fienKlen skulle f'ortsättas och däreJfte r till "'Iml o

mitable" att anfall a ,·Bliicher», som råkat i •l.mand och började skilj :1 

>.ig från de an~cJ.ra tyska kry.ss;al"na. TriäH.ad ännu fle ra gånger, m rll 

10° baborcl•.s sJ.agsic}a. med ba 1bor ld,s maskiner .stoppaide, uta n belysning 

och utan r acho kund.e engelska flaggsk·cppet ej längr e bc•hålla sin ph!" 

i te ten a v eskad·e rn. 
KL .10,,,, f. m. trodde sig amiralen •se ett pcris·l-Dop om styrbJr •l. 

lian sip;.Dalc rade genast "g·ira på e>n .gå.ng 90o baibord 'hän,, vilkert ut

förcle·s. därefte r fyra minuter se·nare "anlfall d·2n fientliga formeringens 

kö, . s:>nar:) ,återt.ag ursprungliga !kursen" och .slutligen kl. !lA., .f. m. 

,anfaH fien'ckm, . Me.n cl 'e•s.sa sistnäm nda s ignialer bkvo sannolikt. C'j 

sc.clcla; · i a.Ua hä11cldser åtlydides dc icke. Far·t.)'gen behöllo elen kur ><, 

de hacl e efter 90° giren. Alla fyra fo~·tsatte ·i riktning mot , Blii c1h cr» 

och kr'C~t21ade runt kr.)128<ll'CD för at t .sämka >densamma me d kanone ld, 

under det att de .andra tyska kryss•arnc Ö'l..:adc a\··ståncle.n . , T.,iom> ih a>ck 

kommit c•frt•e r ut·Oitn .synlhåll. 
Den när-mast es·kad c rCJ~lofen stående bc•fälha\la ren konter1a:minal 

Mco rc, y·ars flagg·a blåste på , Xew-Zccla·nch, ställdes till a!lls\-ar för 

att tyska1111a nncl:kommo och blev fråll't,a.g;e11 befälet för a•t.t han iCJk(• 

ene rgisk{ fortsatt förf.Cilj::m:clet med dc fy:m kryss•arc, som återsto(]IJ 

unrckr hans ,hc;fäl. :M. Filson Ycung, entusias tisk beundrare a,- sin 

chef, amiral B~atty. t.~·ekar icke att rent ut taga parti mo·t kloni:e.r

ami r,alen, som full ständigt saknat ~nitiati,- och nrili t·är uppf•attni np: . 

:Men arn ir·al Bacon framställer s·akc- n p<I ett helt •a,nna:t sätt. 

U,båten, s.om ,)Lion" i rodde sig 1se, fann s ej i ,-crkligheten. D.'t 

var cm2•llerticl på grund <1\' densamma, ·som amir·al BEJalty anbefalld J 

kursäiiclringar som möjliggja.rdc •för Jien!Clen. att k •omma utom skot t

llåll. :ll·en sk ulle en u-båt ha '"arit cHlr. •sikullc eskaderchef2n en.Jigt 

am ira'l Bacons åsiK>t sigm.a,lcrat dess närvaro· ooh a-t.t kul's på det 3':k

tacJ.e p eriskopet m c>Cl , T.,i o•n ,, som red a n uncl :: r yw·j e för hå llamlr Y >H 

m stånd aH fcrt.sätta för•fCiljanclet av Klen tyska eskackrn i stället Iiil' 

att anbda·lla kursandring fö r alh fartygen utan att omtala anhl -

- 445-

nii!lg•?TI . Ty dc andra kry·s·sarnc bl~·,·o i sjäh·a Yer,k2·t ej un d·2rrättado 

0111 orslliken till cl<'n p1vtsliga CYolutionen, som skil de dem från f iendc·n. 

Strax diirpå signa le rade amiril l Brntty: "å te rtag ku rs KO" och 

d"ir elft~~r: ,anf·all fieTitl~.ga eska de rn s kö, . •Men dc111 fi.i1·,st'a av dessa tY tt 

sig·n aler n r ej n:ed·hal>ael. cH\ U·:>>n a:n!dra his>3 aide•s. m ed elen p åföljd -a tt 

båd'a hå till 'Sammans tol'kad·es s·c1m ordet· a tt an!faUa den fierncl•c , ~om 

bed'aml sig i NO ocJh s·on11 Yar , B'Ii.icill'en, sildlld 'fnån dc ön'ig.a far•tyge111. 

De engcls1
<:l kt·~· ·ssm·n a åtlyclcle denna order och l'äto tyskm·na un dkom 

Jll'il . F elet måst e til1sl<Ti\1as ami ra>! Bc.attys· &tab. som ej lack:J nl'ät'k:; 

till clre n· tYe·ty.cl~g'het. so nl' uppstod g~nom att båcla signale rna blåsto 

s•amt:idrigt. Amriral Bacon drog därav d•()ln s luts.atse'll, att man i shg

k r.)"S·s-ar·2•3ikade nn ick~ h ade tiMräcklig ö,·ning i sign:alcring meHH!n ami

ralen och hans umlerly(]aJl(le fa1·tyg·. 

Han ansåg äYe'll att cleama cskmler ej ' "ar \·äl ÖYacl i skj u tning. 

Och i sj·älva vertl.;:e.t synt2s eugelrsmännen1s ö.vo rlä>g1Senihct med· aiVs.eem'Cle 

på ·a~·hHer;i ej h>ava bli~· it utny-ttj ad så mycket, som man sikul>le hm

nat fön·änta s'ig . Det förekom fel i elcl[örcldningcll till cl·2n gl"a'cl att 

,;Mo.Jtlke, ku nlcle ostör t sk juta s o~11 unde r •skjutö,,n•in>g, -2•n är de ntsamHn;t 

ej blev be,skjrut,cn. un•der det >RH fler1a krys,sare lmnccnt reraclre sin eLd 

mot , Bliichen>, eld •S\1aga1ste fart~·ge.t i dem ficmtJ.iga krys<sa~··c.sk:alclern 

och som ej hade bort ya r a mecl. T Yerklig.heten kommo d•2 ty.ska krys

sar.n·a billigt un'Clan oclh l>edo, m>ecl un,clantmg a·v »Hli.icheP,, miml.re ä•n 

de en gehka, c:lmru Ide alla hatl c hort bli.,-a förstörd:a. 

iM\'n elen mest alhar.samm/a kritiken, som am~·r al Baco.n uttrycker 

angå·end e ami r•al Beatty·s ·åtg'ärcllc'r unde r dr.a·bbninge•n, är en för e<bråe.J,sc 

öv:e r at t hran oj ö\·crJ.ärnnaclc bc.fälrct t:ill •sin •närllll.ast uncli2 rl,rcl·ande ami

ria! Moore, cUl han såg aH , T,ion, ej läng·n' kund~' f•ort·sä tta jaktom 

Utan t,·iye] ,,ar det smiirtsamt för en chd mNl så cld1igt tempc·ra.meTit 

at•t anJörtPo [Jt en annan ledningen .aY >S tri ckn. Men den lycklig:a ut

g'ångf'lll kuncb icke uppnn•3 på runn:a•t sätt. I stället fö.r a.tt fatta detta 

· besl•ut, då de andr a 'kryssa.rne bö1'jlacle Läimna >>,Li0!11" hal;:tom s•ig, lfm·t

sattc h:1n att signa•le ra med cl•en fatal!a påfö]j.cl Yi set t ocili därige<nom 

gi!v ande alla de t myd.;:ct •be·stämd>:1 •ill't ryckct. •a:tt ha n ämnaide l clda Jiar

tYJgens röreLser. eh uru det bli,·it omöj ligt förr honom att följa clcm. 

.Det är fCiPst clå signalen , ·kurs 1\0, .nedJm[mJ.c.s å , T.,ion , . eollll 

a.rnti·ral ::lfoo r-2 . då han l' j e11höll flera order av sin c hef, 6Jkullc hlll'na 

biwnd•J.a på cg0·t initiati,- och återta:ga jalkten. Me n klockan Yar cl:I 

1>1,H f. m. cch en h~ l kvarl hade gått födonad. F•icndcn haide bc.g<a gn•at 

sig d·ärav för att .sä!tt a kurs i r'iktll'ing mot Hdgoland och ~cwståndet 
h.a.cJe ökats till 2{},0()0 m. 

IEngcL;männcn h ade Yi 2Jscrligen c<n ön'rliägse·nlh r t i fart av l11linst 

en ikn op. men amiml 'Raco n ,-i sar att denna för.ck: l ej y.ar tilh<iicklig. 

Om am iral ~,foo rc Yicl rknna tidpunkt ögonblickligen berslutat återtaga 
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födölja·ntlc t, sk ull ~ ck1 forclrat'S ytterJ.igarc [yr.a mi nuter ·för att :11_ 

g-i Ya dc e nio rderlig-a signalerna och få S1ina f:a.rtyg på rät t kurs. I-L n, 

s•kull ·e då kunnat jaga t r2 k1·a rts timme .för aH mrinska aYStii::J.det 0<:]1 

öppn:t elden c>nbart m ed cl e förliga kanone rna, vil!kct hade varit 0:;;r. 

dc l ukt igt, cnär det clå varit ringa 'sa;m1roli1khet att I--.un.na åsta-:l-:;;:·~Jn·n ,_- 1 

nlharsamma 'skador å Lle ty,s.k a kr:r~s·arna·, innan n'ärheten a1· L! n,J 

h •ingat a 1t upprhönt med jakten; clloer oC'l;;: at t sätta en n ågrot s-neri kur, 

för a tt kunn a atWända hela kst,~·ckninogcn . vil'kPt skulle fo nlmt t·lJ 

oeh e n ha.],,· iim·m es g ång och för ko d ·a·t tiden rfö.r oH ckt i \' c·klgiyn i n.c. 

lika lång Hel. 
1S>dmlll'a skullc uncl12 r alla förl1•ål.Ja·nden cHe r d en ol yckliga kur '

än:driugc·n p å grund a\· en imaginär u-tbåt elD t ,~-rska kryssarnc 1J ,J!'1 

lyeka•s uncltko·mm,a . 

·Drt s.k ulle sålunda fowd r·a1s, att a•miral M oo r e tagit på sitt :tn 

sY•ar att bandia fr ån det ögonobl>ick ,,J,·iml>> bröt fo rme ringen och ch'it·t 

ut<an att taga .h'än<s,rn till dc tblå.s all'de s ign.alerna oonborcl å flaggskeppet. 

Det Yar Yad ~ elston gj-o r.d.e vid :I\:öpenthamn, cl'å han sat te kikarell till 

~itt bhn'lht öga för att e j se elen orde r. so m m .a1n ga1· ho nom. Det fir 

n rcl ami J'a·l. Bc.wtty >s j·äl·v med stor osanno,Jikhet s:kullc ha gjort 1·id '-'1t 

lrknrnnd·e· fta,lJ. Men· ·kan m'a'n för e·bri\ e n amir-a•l tLn.cl.e r befäl att ic;k, 

'lJaYa hta,ll'dlat mot ortlcr? Och kan man. bestämma elen .pxakta tidpmtl]\1. 

då han sku lle uusc sin cherf ha1·a ÖY ::> rlämnat hef.älct g<~nom en 1y >· 

ö\· e rc n·~1WI11'11lC'lSC'? D et är fdtg or. S>Olll rir·o .S,I'nnc rl igcn delikata n11 

hrsn11t'a . 
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för·E ölja·n'llet, skulL· cl2t fordrats yttcr'lig;are rfyr.a minuter ·för att :; 1 _ 

p:i\·a ck C'r•forderlip-a signal•ernn ::Jch få srina f:a.rtyg på rätt kurs. ILnt 

s·kulJ.2 då kunnat jaga tre k1·arts timme iför a.tt mrinska avstå!l·clct oc11 

iippn:t el elen C' n bart med Je förliga kanon2rna, vil ket hade varit o: ;·,r

clelD.ktigt, enär det clå yarit ringa sanniolikhet att kunJla åsta·l!;:•:J!f·i ll't 

,tJl\·a r sa mm a •skador å ck ty•ska kryssarna, i nJJ-a.n ruärhcten m· Lw.J 

h·ingat att upphö•ra m e-d jakten : cUc r ock att sätta en någ,ot snerl kur" 

för a t t kunna a !W ända h ela b~styckningrn. Yil'kct sku lle for el r·at lll 

och en ha),,· tim:mcs g~mg cch förkoda-t tiden d'ö•r cif.fckti \· c.J•clgin1i n.~· 

lika lång ti1cl. 
'Såhmcb sknlk uncl•2r alla förhålla·ndcn C'fte·r den olyckliga kur ' 

iin:dringe•n p å grund a1· en im:agin.är u-b·åt de ty·~ka kryssame h•Jrt 

lyck a-s uncl1kom•1wa. 

Dci' s•k ulle &åluJJd it fo<rldr•ats, att a•miral Mo.o·rc tagit på sitt :tll

sl·•ar att hanrcl!a hån det Ög'o•nhl>ick >>•Li ·on» bröt fDrmeringen oc>h cktt t 

u (Jan a t t taga .lrä111s.rn till dc !blå.san•cle s ign.alerna ombord å fl aggskappe l. 

D et Yar Yacl- ~cls1on gjorde Yicl :Köpc•nihamn, cl:å han· satte kikaren ii ll 

;;itt bhnoeht öga ·för att ej se elen order. som m.a<n gay hemom. D et iir 

yu,Ll am i1•al ·'BcPAt~· •själ·v med stor sannaolikhet S1kullc 'ha g.io•rt Yid <'l l 

Jilknlun.clo. :litull. Men kan Jn'a'n före:brå en amit"a'l u.n.de r bc·fäl att iok 

ha Ya h.a,ndlat mot orUcr? Och kan man. b-csbämma eten exaJkta tidptm'kt. 

då han skull e anse sin clwf haYa öYcrlä'Innat befälet genom cm t_,.,, 

ö1·cre.nskommelcse 9 Det är frffg or. s{) m ä ru synnerligen delikata ni t 

iJf'S\'<JIJ'a. 






