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101:e årgången.
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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlings=
ämnen för år 1939.
1. Vilken inverkan på vårt sjöförsvarsproblem kan befintligheten av skärgårdar numera anses utöva?
2. Vilken är Östersjöns och Västerhavets inbördes strategiska
betydelse för Sverige under ett allmänt europeiskt krig,
under förutsättning att Sverige är n eutralt?
3. Sjöstridskrafternas betydelse för och uppgifter vid Ålands
försvar samt härav betingade krav på kustflottans sammansättning.
4. Vilket inflytande har det minskade antalet stridsdugliga
fartyg i flottan på sjöstyrkors uppträdande i vad avser
såväl formell som tillämpad taktik?
5. Rörliga kustartilleriförband s uppgifter, betydelse och användning i det svenska riksförsvaret.
6. Kustartilleriförsvar s betydelse såsom direkt stöd för sjöstridskrafters operationer.
7. Synpunkter på flygstridskrafters strategiska och taktiska
samverkan med sjöstridskrafter.
8. Organisation, basering och lydnadsställning i krig och
fred för flygförband vid samverkan med marinen.
9. Sjöstyrkas skydd mot luftanfall på framskjuten och indragen ankaq)luts.
10. Riktlinjer för motortorpedbåtars utnyttjande i vårt sjöförsvar.
11. Utvecklingslinjer för det svenska minväsendeL
12. Flottans förbindelsetjänst, önskemål och utvecklingslinjer.
13. Dim- och rökbildningens teknik och taktik.
14. Vilka synpunk ter böra anläggas med avseende å skydd
mot nutida anfallsmedel vid konstruerandet av svenska
örlogsfartyg (med fritt val av en eller flera av de olika
fart ygstyperna) ?
Tidskrift i Sjöväsendet.
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15. Medför skeppsgossekårens upphörande någr::t särsk ild~
krav på manskapets utbildning och rekrytering ?
16. Vilka krav har artillerimaterielens utveckling und er de
senaste åren uppställt beträffande personalen och vilka
förändringar kunna med anledning härav vara nödvändiga beträffande artilleripersonalens utbildning ?
17. Moderna tekniska krav på kustartilleriets sjöfrontsarlillt·ris p.Jaser, ammunition och eldledning.
18. Huru bör luftförsvaret principiellt organiseras i en örlogsbas?
19. Planläggning av sjötrafikens ordnande vid krig eller kxigsfara.
20. Blodtransfusionens ställning i sjökrigets kirurgi.
21. Fritt val av ämne inom området för Kungl. Örlogsman n:tsällskapet.s verksamhet.
Tävlingsskrift bör, åtföljd av förseglad sedel upplagande
förfallarens namn och adress eller ock ett valspr:lk, vara in given till Kungl. Örlogsmannasällskapets sekretcrare, Ka rls krona, senast den l nästkommande september.
Finner Sällskapet inlämnad tävlingsskrift förtjänt av pris,
tilldelas författaren Sällskapels medalj i silver. Skulle inlämnad skrift vara av synnerligen utmärkt förtjänst, kan Siillska·
pet besluta att tilldela författaren sanuna medalj i guld.
Tävlingsskrift, som icke kan belönas med pris men likviii
anses förtjänt av Sällskapets erkännande, erhåller på h ögtidsdagen hedrande omnämnande.
Skulle elen förseglade sedeln, vilken åtföljer skrift , som
blivit prisbelönt eller erhållit hedrande omnämnande, cmhls t
innehftlla valspråk , tillkännagives detta under första hälfte n
av november månad i »Post- och Inrikes Tidningar » med anhållan att författaren ville till Sällskapet uppgiva namn och
adress.
Såvida författaren av inlämnad tävlingsskrift icke tillldi nnagiver motsalt önskan, förbehåller sig Kungl. Örlogsmanna sällskapet rättighet att i sin tidskrift offentliggöra skriflen.
Karlskrona i dccem ber 1938.
sEKRETERAREN.
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Årsberättelse i skeppsbyggeri och maskinväsende.
Avgiyen av ledamoten

Kö-:\iS, marindirektören av 2. gr . E. Skog.

(Forts. från häft. 11, sid. 762.)

Något om La Montpannan.
Av dc moderna ångpannorna tilldrar sig för närvarande
La Montpannan ett synnerligt stort intresse, och har den vunnit slor .spridning såväl för land- som för marina anläggningar.
Även för krigsfartyg har den börjat komma till användning
så vitt man vet bl. a. å tyska jagare. Då pannan förut ej närmare omnämnts i denna tidskrift, skall här lämnas en beskrivning av densamma med hänsyn till dess användning för
marinanläggningar.
La lVIontpannan är en lvångscirkulationspanna, d. v. s.
cirkulationen av vatten och ångvattenblanclningen i tuberna
regleras av ett särskilt organ, en pump, till skillnad från fri··
cirkulationspannor, t. ex. pannor av Yarrow-typ, där elen naturliga cirkulationen ombestyr transporten av värme från eldstaden till pannan, så att en betryggande kylning erhålles av
eldylan. Å fig. 8 visas -en schematisk framställning av en La
Montpanna.
En cirkulationspump suger valten från ångclomen, placerad utanför eldstad och rökgasrum, och trycker det till en
ångabtrare, som består av ett flertal parallellt kopplad e tub- ·
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slingor - en dylik visad å figuren - , ordnade i en stråln in g~
del och en konvektionsdeL Den från dessa slingor avgående
blandningen av ånga och vatten inledes i ängdomen och
tvingas passera över kanten av en där placerad skärmplåt, varvid ångan avskiljes i åndomens ångrum, under det att vattn0 t
via åndomens vattenrum på nytt tillföres cirkulationspumpen .
Mättad ånga kan nttagas direkt från ångdomen. Matarva tten
tillföres ängdomen via en ekonomiser bestående av ett antal
parallellt kopplade tubslingor - en slinga visad å figuren - ,
från vilka det förvärmda vattnet för avluflning och eventuellt
avskiljande av bildad ånga inledes till ängdomen på samm:t
sätt som ängvattenblandningen från ångbildarens konvektionsdel. En förbindelseledning - visad prickad å bilden - m ellan trycksidorna av cirkulations- och matarvattenpumpen m öjliggör en förbättrad cirkulation i ekonomiscm vid liten belastning med tillhjälp av cirkulationspumpen. Genom en annan förbindelseledning, visad streckprickad å figuren, mellan
överhettaren och cirkulationspumpens trycksida, kan vatten
cirkuleras genom! överhettaren under påeldning. Förbrä nningsluften får som vanligt passera en luftförvärmare, pla cerad efter ekonomisern.
Det speciellt utmärkande för La Montpannan är det sätt,
på vilket cirkulationsproblemet blivit konstruktivt löst. Icke
blott den totala mängden cirkulerande vatten utan även fö r delningen av cirkulationsvattnet i de särskilda tubslingorna är
tvångsbeslämd, den senare på så sätt, att den tillförda vattenmängden är proportionell mot i tubslingan alstrad ång11111ängd.
Man strävar efter att i allmänhet hålla förhållandet mellan
vikten av ingående vattenmängd och vikten av utgående ångmängd lika för alla tuhslingorna. Detta förhållande benämnes cirkulationstalet och hålles i genomsnitt lika med 8, m en
tages ibland större, ibland mindre, beroende på driftförhållan-·
dena, pannans konstruktion, matarvattnets beskaffenhet m. m.
Den nämnda fördelningen av vattnet åstadkommes m edelst i varje tubslinga insatt munstycke. Tubslingorna ä ro
i ena ändan inpressade i en fördelarlåda, till vilken cirkula·
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honspumpen direkt trycker cirkulationsvattnet, och i andra
ändan antingen i en samlingslåda eller i [mgdomen som fig.
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9 visar. Munslyckena, varav några utföringsformer v1sas
fig. 10, äro insatta i rörmynningen vid fördelarlådan. Ge-
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nom atl tryckfall et i munstyc ket är relativt stort i förh ållande till lryckf:lll ct i tubsling an - c:a 2 a 3 gånger större
- , kommer t. ex. en eventuel l ökning av Lill tubsling an fran
eldstade n överförd vänn emii.ngd , ulöver den beräkna de vid full
last, endasl att obelyclii gt minska cirkulali onstalet. En dylik
minskni ng inverkar ej på driftsLik erheten. Försök hava nä m.
ligen vis a t, att Lub5,lingorna icke laga Hågon skada, äv en on 1
cirkulati onsantal et n edgår till 5.
Av det ovan nämnda framgår , aU en relativt stor variation i cirkulati ?nstalet för de enskilda tubsling orna kan t illlåtas. Då vidare motstån det i rörledni ngar för genomst römmande blandnin gar av ånga och valten numera kan beräknas
och sålunda munstyc k enas dimensio nering noga bestämm as
för olika fall, medger elen nu beskrivn a tvångsfö rdelning en ay
cirkulati onsvattn et slor konstruk tiv frihet vid ulformn ingen
av La Monlpan nan, och man kan därvid påriikna e n säkerställd kylning av tubsling orna även under de svåraste förhållande n. Den nämnda konstruk tiva friheten möjliggö r, all
pannan nästan alltid väl kan anpassas efter formen p å del
utrymu111e, som står till förfogan de.
Å fig. 9 visas en fartygsp anna av La Mont-ty p för oljeeldning med kapacite t av 67 ton ånga per timme vid 25 ali\
och en ånglemp eralur av 350° C. Matarpu mpen trycker via
fördelar en A genom okonom iserns däri inpressa de tubsling or
till samlings lådan B, Yilken är ansluten till ångdom en C n edanför skärmpl åten D. Från [mgdom en rinner vallnct till
cirkulati onspump en, som trycker till fördelar na F och G och
genom dc till dessa anslutna tubsling orna dels direkt till ånt-domen, dels Lill samlings lådorna H och J , vilka i sin tur ärn
anslutna till ångdom en innanför skämnpl åten D. Den i slingorna bildade mättade ångan avg å r genom röret K till förd elaren L, i vilken överhett arslingo rnas ena ändar äro inpressade.
Slingorn as andra ändar äro inpressa de i en samlings låda (ej
visad å figuren), från vilken ångan slutligen uttages.
Den väsentlig a ångbildn ingen sker i de tätt intill varan(lra liggande tubslingo r, som nära nog helt inkläda eldstaden
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(endast framgaveln lämnas fri). Det härigenom bildade strålningsskydd et gör murverk ti ll större delen obehövligt, varför
man kunnat nöja sig med att omgiva pannan med en asbestisolerad plåtstomme. Endast den av strålningstuber oskyddade framgaveln har behövt förses med murverk. Av figuren
framgår, hur eldstadssidornas tubslingor uppbäras av .stommen. Konvektionsdelens tubslingor uppbäras av rören N, vilka förena samlingslådan H med ångdomen. Sinsemellan äro
dessa tubslingor hopbundna vertikalt medelst påsvetsade stagbitar. Rören N uppbära även den ovanför dessa placerade
ekonomisern. Dennas tubslingor äro så utformade, att någon
stagning utöver den som tubslingorna lämna varandra ej är
behövlig. Till rören N äro likaledes upphängslade överhettartubernas rörslingor, .som närmare framgår av figuren. Vid
det konstruktiva utfonmandet har stor omsorg nedlagts för erhållande av tillfredsställande värmeexpansion.
För konstruktionsclata, rördimensioner m. m. 1hänvisas
till fig. 9.
För cirkulation av vattnet installeras i regel två centrifugalpumpar .så dimensionerade, att även om den ·e na skulle
stanna, den andra ensam är tillräcklig för upprätthållande av
driften. I föreliggande fall är cirkulationsmängd en med båda
pumparna i gång c :a 8 gånger den avdunstade ångmängden
vid full belastning. Uppfordringshöjde n är 2,5 atö och effektförbrukningen för båda pumparna tillsammans 110 hk. En
vanlig anordning är att driva den ena pumpen med elektromolor och den andra med ångturbin. Vid låg belastning användes lämpligen endast en pump (elektrO'lnotorpump en) med
den andra klar för ögonblicklig igångsättning. Beträffande
det konstruktiva utförandet av dessa pumpar måste .särskild
omsorg ägnas utförande av packboxen, som i regel måste tillföras separat kylvatten.
Då det ur driftsäkerhetssynp unkt är av största vikt att
något av fördelningsmunsty ckena icke blir igensalt av någm
fasta partiklar i pannvaltnet, förses ledningen från cirkulationspumparnas trycksidor med sil. Hålen i denna sil äro
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nlindre än hålet i det minsta munstycket. Själva muns lyckena äro som fig. 10 visar förs edda med var sin hållare och
dessa äro även utformade som silar för att förhindra större
partiklar, som eventuellt kunna medfölja cirkulationsvattne t
från rörledningen efter den förstnämnda silen, från att inkomma i munstyckena.
Angående risken för avlagringar, pannstensbildning, virl
D

D

c
F

A- TUB Ft:lR ÅNGALSTRING.

B- MUNSTYCKE.
C= HYLSA FÖR MUNSTYCKE
D- FOR DELARE.
E= SIL.
F= PROPP

STRYPMUNSTYCKE MED 5KYDDS51L
Fig. 10.

en La .i\Iontpanna bör den snarare teoretiskt vara mindre iin
vid en vattenrörpanna med naturlig cirkulation på grund aY
den stora cirkulationshastigheten på vattnet i den förra ä yen
vid små belastningar. Försök ha även bekräftat detta. En
vattenrörpanna kombinerad med en La Montpanna, vars tubslingor bildade väggar i eldstaden till den förra, matades under ett år med matarvatten med en hårdhetsgrad (tysk) aY
1,5°, varefter pannorna undersöktes. Det visade sig då, at!
La Montpannornas tubslingor voro fullkomligt rena, u nder
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det att vattenrörpannornas 1uber hade beläggning a v p ann .
sten.
Matarvattenfrågan spelar vid La Montpannan ungefär
samma roll som vid övriga marina vattenrörpannor. ~latar
vattne t måste antingen vara fritt från pannstensbildande ämn en eller tillsältas sådana kemikalier, att dessa ämnen neutralisei·as. Det vanligaste tillsatsmedlet iir lrinatriumfosfat. Det
slam, beståeThde av kalcium- och magnesiwm1fosfat, som härvid erhålle.s av dc pannstensbildande ämnena, har visat sig
fulkomligt ofarligt för La 1\Iontpann::m och munstyckena i
tub slingorna, blott det genom då och då Merkommande ut··
b låsningar förhindras att anrika sig i pannvaltnet. Renblåsning av silarna sker genom att driva cirkulationsvallnet motsatt väg mot normalt. Ila avsättningar bildats i en La ~'lont
panna, måste rengöring företagas med kemikalier, vanligen en
relativt stark lösning av trinatriumfo,sfa t (upp till 5 96), enär
en mekanisk rengöring av de vanligen flera gånger omböjda
tubslingorna ej låter sig göra.
Jämföres känsligheten för driftstörningar på grund av i
matarvattnet inkommet snllvatlen, finner man, att La ~'lont
pannan är betydligt mera okänslig än en vattenrörp~11ma med
naturlig cirkulation. Försök hava uLförts med en La l\1ontpanna, då salthallen under relativt kort tid , visserli gen ej vid
full belastning, uppgått Lill 19 % utan r1 Ll driftstörning upp stå tt. Avsältningarna i tuberna vor o obetydliga. Anledningen
till La :Monlpannans överhigsenhet i de tta fall iir alt ångvaltcnblandningen från [mgbildningsluhslingorna införes ovan
vattenytan i ängelomen i molsats till vad som sker vid vattenrörpannor av t. ex. Yarrow-typ, där ång-vattenblandningen
fr ån tuberna passerar genom hela va t t en massan i tmgclomen ,
då givetvis skumbildningen blir avsevärt slörrc och jiisningar
lätt inträffa. Vid La Montpannan finnes givetvis fullständig
frihet vid iniedandet av äng-vattenblandningen i ångdomen.
Använder man sig av centrifugalkraften vid avskiljandel av
ångan från vattnet, torde ångrummet i ängdomen väsentligt
kunna minskas.
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Viklen av en La Montpanna är på grund av konstruktio.
nen betydligt mindre än en vanlig vattenrörpannas, om kapll.citeten är densmnma. Ursprungligen var nämligen L a MonLpannan avsedd att komma till användning å flygm ask ine r
drivna med ångmotorcr, varför konstruktionselementen c,iirskilt valts för ernå2nde av liten totalvikt. Viktsbesp ari nga r
ha huvudsakligen kunna t göras, dels genom att ullämna vattenlådor, dels genOtin ett effektivare anordnande av eldytan . En
vattenrörpanna ulan luftförvärmare av Yarrow-typ m ed en
kapacitet av 55 ton ånga per timme vid ett ångtryck av 25
atö och en ängtemperatur av 350° C väger komplett m ed ar.
malur och vatten ca. 51 ton, under det att en La Montpanna
med samma ångdala väger c :a 44 ton.
La Montpannan är en pannlyp , som synes ha stora miij lighetcr Lill yUerligare utveckling. Genom dess konstruk tion
torde luftförvärmningen kunna drivas betydligt högre, än Yacl
som nu vanligen förekommer, varigenom ytterligare utbyLP av
vattenkyld konvektionsyta mot luftförvärmaryta kan gö ras.
Då ett dylikt utbyte kan ske utan att hänsyn behöver tag n·s till
cirkulationen, kommer pannvikten ytterligare att kunna rPduceras i jämförelse med nuvarande vattenrörpannor m ed naturlig cirkulation, där ins~iltanclc av fallrör iir nödvändi gt Yi d
ett utbyte av ovan nämnt sing.

Något om belwnclling au matarvatten.
D~l. en ångpanneanläggnings driftsäkerhet i hög gra d ii r
beroende av matarvattnets beskaffenhet, har demut fråga speciellt i och med övergången till högre tryck och större spe ·
cifika belastningar under senare år blivit föremål för ing åen de studium, i all synnerhet som nämnda övergång modför t al t
invändig inspektion av ångpannornas tuber praktiskt ta get
omöjliggjorts. Det är därför nödvändigt, att matarvattnet ägnas en noggrann tillsyn, vilken huvudsakligen omfattar fiil jande å tgärder:
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1.

Avlägsnande t av olja och fett ur kondensatet, innan det
pä nylt tillföres pannan - även mycket ringa oljekvantiteter kunna föranleda betydliga skador å pannan.

2.

Ma tarvaltncts befriande från gaser speciellt luftsyrc, vilka
orsaka frätning av pannmalerialet.

3.

Matarvallentillredningen, d. v. s. det för matning av ångpmmcn avsedda råvattneLs befriande fn1n beståndsdelar,
vilka med hänsyn till vattnets anY~indning ~iro skadlig~t
särskilt med hänsyn till pannslensbildning .

I det följande skall endast nu nämnda åtgärder skärskådas, huvudsakligen 1ncd hänsyn till marina anläggningar.
Innehåller matarvattnet olja, .så kan denna, som är en
mycket dålig vämneledare ·- antingen enbart eller tillsammans med pannstensämnen - bilda ett starkt värmeisolerande skik t, varigenom på dc ställen av eldylan, där gastemperaturen är hög, glödning med åLföljande utbuktning , sprickbildn ing clc. kan inträffa. Oljan måste därför obetingat avlägsn as ur llliatarvallnet, vilket sker medelst filter. Elt utmärkt
filtermaterial för de fall, där endast små mängder olja förek omma, är kokosfiber, som vunnit slor användning, hl. a. på
svenska flottans senaste fartyg. Om större oljemängder inkommit i malarvattnet (såsom fallet kan var.a vid läckande
oljchcllare), får detta icke användas ulan måste avtappas.
Filtreringen måste ske vid relativt låg temperatur, för att
filtermassan skall kunna behålla den absorberade oljan.
Filter måste alltid installeras där kolvmaskiner använda3
eller där risk förefinnes för alt brännolja kan inkomma i matarvattnet. I senare fallet måste anläggningen även kompletteras med observationskärl för brännoljeläcka, vilket ki.irl förutom att det omedelbart skall indikera närvaro av olja, även
skall förmå avskilja olja ur vattnet intill en viss gräns. Vid
användning av enbart turbinmaskiner föreligger praktiskt ta -
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get ej någon ri<Sk för att smörj olj a skall inkomma i malarva [L_
nct, varför filtren ur denna synpunkt helt skulle kun na u telämnas, vilket även sker.
Den huvudsakli ga anledningen till frätning i pannor ur
närvaro av syre i matarvattnet. Då syrets angreppsfönunga
å pannma terial et avsevärt ökas med stigande temperatur, är
det speciellt viktigt vid höglrycksanläggningar, alt åtgärde r
vid lagas för n edbringande av syrehalten i matarvattnet. Genom lämpliga mJC!oder bör man kunna hålla <Syremängden
vid 0,1 a 0,2 mg/lit., då risken för frä tning är relativt li ten.
Numera finnes det möjligh e ter att nedbringa syrehalten ä nda
till 0,01 mg/lit. Vid moderna kraftstationer med högtryckspannor t. ex. föreskrives alt övre gränsen för syrehalten skall
vara 0,05 mg/lit.
Då ångan nedslås i en kondensor, är det bildade konden satet till en början luflfrilt . Syreupptagningen börjar, när kondensatet genom kontakt med kallare kondensortuber blir· under kylt, d. v. s. alt dess temperatur sjunker under den mätl ade
ångans temperatur i kondensorn. På grund av den stora k on·
taktytan å det nedrinnande kondensatet, kommer detta a tl
mätlas med luft svnrande mot und erkylningen vid det radande vacuet. Då syrets löslighet i vatten är ungefär clubhelt
så stor som kvävets, kommer luften, som normall innehåller
3,8 delar kräve på l del syre, då den löses i vatten al t på grnnd
av löslighetsförhållandet ingå med 2 delar kväve och l del
syre, med andra ord, en anrikning av syre sker, vilket ;,;ivelvis befordrar frätningen. Den på grund av nämnd underkylning upptagna syremängden uppgår dock i regel ej till mer
iin 0,1- 0,3 mg/lit. Om vattenytrm å kondensorns ångsi<hl
helt slår över kondensatavloppet från kondensorn , s[tsom failet är vid slutet matarvattensystem, kommer någon y!lerli garc
luftupptagning i kondensatet ej att ske på dess väg via fiitcr ,
kondensat- och matarpump och matarvattenförvärmare till
pannan, under förutsättning av täla rörförbindningar och pnekboxar. Användes icke slutet matarvattensystem, håller v::lnligen kondensatpumpen kondensorn tom och kondensatpumpen

-- 797-

tilLföres en bla ndning av vatten, ånga och luft, vilken senare
korm primeras av pmnpen med r esultat att kondensatet k an
bli mättat med luft vid det tryck och den temp eratur . som
kondensalet har efter pumpen.
Ett fl ertal olika system äro utarbetade för va tlncls avluftning. Dessa äro baserade p å att vattnet bringas till kokning under samtidig finfördelning. Denna kokning kan försiggå an lingen under vacuum , vid atmosfärtryck eller uneler
övertryck.
Kondensorn kan , om lämpliga anordningar vidtagas, med
fö rdel användas som avluftare. Sker a\'luflning i denna, iakttages att det spädva tten , som tillsättes, uppvärmes till den temperatur, som svarar m·ot den m ättade ångan s tryck vid det rådande vaettel. Della k a n sk e genom att kontaktytan mellan
det. ins trömmande vattnet och ängan ökas - insprutning i
fi nt fördelat tillstånd eller tunna skikt. Fördelaktigt är emellertid att h ålla spädva ttne ts temperatur något över ·-- c:a
2° C - den temperntur, som svarar mot mättningstemperaturen h os å ngan vid det r ådande vaettet.
Då eld för marina anläggningar praktiskt taget ej är
möjlig t a tt helt b efria matarvattn et från syre, m åste y tterligare
åtgärder vid tagas för förhindrande av frätning. Anbringande
a v zink i pannor motverkar frätning, men detta hjälpmedel
k an ej gärna användas vid högre tryck än 20 a tö eller d å pannvattnet är alkaliskt. Genom tillsä ttning a v lämpliga m edel till
m atarvattnet såsom tTinatriumfosfat (Na 3 P0 4 ) komliner pannvattne t a U bli alkaliskt och järnet att överdragas m ed en ytt erst tunn hinna av basiskt järnfosfat , så att en »skyddshud » mot friilning bildas, vilka båda omständigheter ve rksamt förhindra frätning.
Förklaringen till att alkaliteten hos pannvatlnet verkar
skyddande mot frätning kan populärt framställas så, att man
erhåller ett överskott av hydroxyljoner (OH) , varigenom järn ets upplösningshastighet n edsä ttes.
Den ovan nämnda tiHsa tsen av trinatriumfosfat (Na 3 P0 4 )
tjänar även ett annat ändamål, nämligen att förhindra pannstensbildning, om t. ex. saltvatten skulle inkomma i pannan.
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Förr tillsattes soda för att förhindra pannstensbildnin"
och frätning, men denna metod är övergiven, då man i tr~
natriumfosfatet har -ett vida bättre medel. Man kan anse, att
pannsten i sjövattenpannor huvudsakligen består av gips (Ca
SO,) utan kristallvalten, alltså anhydrit. I havsvattensalL ingår gips med c:a 4 %. Gips är redan vid vanlig temperatur
ganska svårlösligt, och lösligheten faller starkt med sli gande
temperatur.
Tillsats av soda verkar p[t följande sätt. Av sodan och
gipsen bildas kalciumkarbonat i form av fina kristaller och
natriumsulfat, wm är lättlösligt (Na 2 C0 3 + CaSO,, = CaC0 3
-l- Na"SO±l.
Genom att de fina kristallerna av kalciumkarbonat vid överskol t av soda icke ha så stor benägenhe t a t!.
»bränna fast» och bilda pannsten - gipsen bildar emellerti d
ytterst lätt kristaller, vilka fästa vid de värmeavgivande delCJrna och bilda pannsten - vid tuber m. m.,försvåras pannstensbildningen. Hålles ett visst sodaöverskolt, blir vattne t
alkaliskt genom att natriumhydrat och kolsyra bildas (Na 2 l0::
-HI"0=2 NaOH + C0 2 ).
Tillsälles däremot trinatriumfosfat till matarvattnet, bildar detta och gipsen kalciumfosfat [Ca 3 (PO,) 2 ] och löslig t
natriumsulfat [2 Na 3 P0 4 + 3 CaS0 4 = CadPO,) 2 + 3 Na 2 SO ,l.
Kalciumfosfatet, som icke bildar pannsten ulan i stället el l
fint slam, avlägsnas genom utblåsning. Natriumsulfalet angriper ej pannmaterialet.
Trinatriumfosfatet är bättre än soda på grund av dels
att ett mindre överskolt erfordras för att förhindra pannstensbildning dels att det icke söndedallcr i ångpannan på det si1.tt
sodan gör i synnerhet vid högre tryck.
Mängden av trinalriumfo,s fat i kristallinisk fonn (Na3
PO. · 12 H 2 0), som skall tillsättas matarvallnet för effektiv t
skydd mot frätning och panstensbildning, är 45 gr pr m 3 vatten och tysk hårdhelsgrad och dessutom så mycket, att elt
överskott av lösligt fosfat i pannvattnet erhålles av 20 mg p r
lit. rälmat som fosforpentoxid (P"O"), vilket motsvarar ca. 100
mg/lit. kristalliserat trinatriumfosfat (Na 3 P0 4 • 12 H 2 0).

V al av ångtryck och ångtempemtur för marina
an! ägg ni ng ar.

Ångtryckets och ånglemrperaturens inverkan på stationä-r a anläggningars värmeekonomi och anläggningskostna d har
uttömmande behandlats i olika facktidskrifter, varför föga f.
n. torde vara att tillägga, om man inskränker sig till dessa
synpunkter.
För en marinanläggning kan man emellertid ej undgå
_ att taga hänsyn till andra faktorer än de ovan angivna, ja
dessa två kunna t. o. m. bliva av helt underordnad betydelse.
Dc primäm fordringarna , som böra uppställas för en krigsfartyg sinstallation, äro:·
L

Alt inom. ·e lt givet utrymme och med given vikt för anläggning jämte bränsle för närmare bestämd aktionsradie
:"tsladkomma viss maximal effcktutveckling .

De sd·undäm fordringarna äro:
Att för en anläggning, som fyller de ovan angivna primära fordringarna, nå lägsta möjliga anskaffnings- och
driflkostnad.
Som av den givna formuleringen framgår , får en förbättrad »bränslcekonomi>> sin betydelse i första hand som medel
att öka ak tionsradien eller nedbringa den sammanlagda vikten
av anläggning och bränsleförråd.
Elt försök till analys av i vad mån förändrade ångtrycks-och tcmperaturförh~tllanden · påverka anläggningens vikt skall
göras här nedan. Det ligger emellertid i sakens natur, att ett
dylikt försök måste leda till ganska osäkra resultat, då man
ännu ej kan säga, att konstruktionerna på detta område vunnit
sådan stadga, alt man med någon större säkerhet kan avgöra, huru en förändring av admissionsförhålla ndcna återverkar på anläggningsvikten.
Annorlunda ligger ju saken till i fråga om inverkan på
bränsleekonomien och alltså även på aktionsradie och bränsleförråd.
II.
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Med för denna undersö kning tillräck lig noggra nnhet kan
man utgå från, att inom det tryckom råde, so1n intresse rar (25
--50 at), minska s värmef örbrukn ingen med l % för varje
förhöjn ing av trycket med 10 ?t.
Likaled es minska s värmef örbrukn ingen med l % för
va1'je förhöjn ing av ängtem peratur en om 14 ° C.
Som: ångtryc kets och ångtem peratur ens inverka n på bränsleekono mien kan antaga,s vara nära nog oberoen de av b elastningen, d. v. s. a tt den procent uella vinsten av ett förhöjt ångtryck eller förhö jd ängtem peratur är praktis kt taget densam ma vid reducer ad fart som vid full fart, måste ju tydligen P11
förbätt rad bränsle ekonom i vara av särskild betydel se för ett
fartyg med stort bränsle förrå d, d. v. s. stor aktions radie.
För ett fartyg n11ed liten aktions radie åter komme r anläggningsvi kten (exkl. brännol ja) att bliva av avgöran de betydel se.
Som ovan framhå llits är en analys av anläggn ingsvik tens
beroend e av ångtryc k och ängtem peratur en mycket vansklig
sak. Nedans tående försök till uppska ttning får därför ej tillmätas något större värde, men kan måhänd a dock tjäna som
bas för ,e tt bedöma nde av dc i varje särskilt fall lämpli gaste
admissi onsförh ållande na.
För vinnand e av överskå dlighet har samban det m ellan
tryckste gring r esp. ängtem peratur höjning och anläggn ingsvik t
givits formen .
6 q= k+ eN
(l)
där 6 q är viktänd ringen för en viss tryckök ning, k och c
konstan ter och N maskin effekte n gälland e för 2 propell eraxlar.
Som utgångs punkt för uppska ttninge n väljes den viktfö rändring , som inträde r för den höjning av ång trycket, resp.
stegring av ångtem peratur en, som ås tadkom mer en bränslebesparing av l % d. v. s. 10 % tryckhö jning eller 14° C stegring av ångtem peratur en.
En oriente rande beräkni ng ger följand e resultat .
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+
k

c

Ångpann etuber , .. .......... .... ... .
Ångpann edomar m. m ........ ..

j

Armatur .... ...... ........ ... ... ... .. .
Rörledn ingar ... .... .. ............ .. .
Turbine r ..... ........... .. ... ... ... .. .
Kondens orer ... ... ... ....... ... .... .
Matarpu mpar ............ . ... ..... .. .
Oljeeldn ing m. m.

k

0,02
0,08
0,005
200

0,01

100

0,005

0,01

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

0,005

Resulte rande viktänd ring
6 qp = 300
0,065 N

+

»Temperatur»

c

6

(2)

+

qt
k

c

Ångpann etuber ..... . .... ..... .. ... .
Ångpann edomar m. m .. .. .... .
Överhet tare ..... . .. . ... ...... .... ..

0.04

Armatur ............ ............ . .. .. .
Rörledn ingar ......... .... .......... .
Turbine r

0,005
0.005

k

c

O,Olfl

0,02
0,005

100

Konden sorer .. . ...... .... ........ .. .
Matarpu mpar .. .... .. ............ ... .

0,01

Oljeeldn ing m. m . . .... . ....... . .

0,005

Resulte rande viktänd ring
6 qt
100
0,005 N

=

+

(3)

En granskn ing av ekvatio nerna (2) och (3) ger anlednin g till följand e reflekti oner:
T idskrift i Sjöväsen det.

51
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a) För åstadkomm andet av den eftersträvad e ekono 111 j_
seringen är överhettnin gen ett verksamma re medel än tryck.
höjningen.
(Det är emellertid uppenbart, att temperaturs tegringen ej
får drivas så långt, alt en mera betydande konstruktionsitudring måste företagas på grund av sträckgräns ens sänkning ho;;
det använda materialet vid den förhöjda temperature n).
b) Såväl tryckförhöj ning som stegrad ängtempera tur iiro
av större intress·e vid anläggning ar för hög effekt än för liig rc
effektbelop p.
Om resultaten tillämpas på ett fartygsmask ineri om 30,000
AHK erhålles:
6 qp = 2250 kg.
och
250 kg.
6 qt =
i båda fallen är l 9'~, skulle delta
aringen
Då bränslebesp
g
betyda, att en tryckhöjnin är motiverad endast om bränsleförrådet överstiger 225 ton, under det att en stegring av överhettningen kan försvaras redan vid ett förråd av 25 ton.
I den mån de angivna ekvationern a kunna tillmätas något värde visa de, att de mindre nationerna (utan kolonier)
lämpligen böra välja lägre ångtryck än stormaktern a.
Lätta fartyg, med liten aktionsradie , böra uLföras med
mindre långt drivna anspråk i fråga om ångförhålla nden , varjämte anläggning ar för liten effekt bäst torde böra ulföras
med konservativ t hållna värden i fråga om tryck och temperatur.
I detta sammanhan g kan det måhända vara på sin plats,
att taga upp frågan om förvärmnin g av föYbränning sluflcn.
Nu föreliggand e konstruktio ner på detta område lämna
en högre sammanlag d vikt för pannor och luf tförvärmare per
kg. alstrad ångmängd än de mera normala ångpannean läggningarna.
Sanuna slutsatser, som kunnat göras beträffande admis·
sionsförhål landena, gälla då tydligen äv·e n för luftförvänn ·
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n ingen. Endast om bränslefön ådet är så stort, att den minskade brännoljefö rbrukninge n motiverar ökningen i anläggnings vikt, blir luftförvärm aren fullt motiverad.
Ett oeftergivlig t villkor i alla de fall som diskuterats är
n aturligtvis, att driftsäkerhe ten ej äventyras genom det förh öjda ångtrycket eller genom den stegrade övcrhellnin gen.
En omständigh et, som särskilt bör beaktas, är korrosionen s
inverkan vid förhöjt ångtryck.
Som ovan framhållits, basera sig de här gjorda betraktelserna på nu vedertagna konstruktio ner. Det är ju då uppenbart, att nya pann- och maskintype r så radikalt kunna
ändra förutsättnin garna, att konklusione 1na bliva helt andra.
Vid provningen av nya uppslag, vilka bjuda på förmånliga siffror i fråga om vikt och utrymmesbe hov, bör man emellertid noga söka klargöra, om dc tänkta fördelarna vinnas
genom konstruktio nens egenart eller därigenom, att man
minskat fordringarn a i fråga om säkerhet eller tjänstbarhe t.
Det ligger i sakens natur, att en ny konstruktio n avses för
ett långt drivet utnyttjande av materialet, och att valet av extrema admissions förhållande n då även ligger nära till hands.
De resultat, som här framlagts, torde särskilt i fråga om
ångtryckets inflytande rätt avsevärt skilja sig från den uppfattning, som är tämligen allmän utanför de rent ängtekniska
k retsarna.
Förklaringe n !ill den vanliga missuppfatt ningen är mycket enkel.
Vid en ånganläggn ing, där ångmaskine n (eller ångturbin en) är dimensione rad att vid ett visst tryck taga emot all
den ånga pannan kan alstra, men ej mera, är det ju klart att,
om eldningen forceras utöver den tänkta gränsen, ångtrycket
stiger, varvid maskineffe kten ökas.
Man har då- helt naturligt för övrigt- dragit den slutsatsen, att effektöknin gen är att tillskriva det högre admissionstrycke t, under det att den rätta förklaringe n är, att större
ångmängd förbrukats och härigenom mera effekt kunnat alst-
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ras. Vid sidan härom försvinner ångtryckets inverkan p a tlen
specifika ängförbrukningen nästan fullständigt.
Praktiskt taget samma effektökning kunde vid oförändrat ångtryck hava erhållits, om ångmaskinens fyllning k u nnat
ökas eller om ångturbinens skovlar varit i motsvarande grad
längre.
.
Det anförda visar vikten av att i varje särskilt fall söka
fullständigt analysera det händelseförlopp, som iakttagits och
hur man kan föras vil.se genom att ur analysen utelämn a någon eller några av d e fak torer, som kunnat påverka förloppet.
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Internationella telegraf:=, telefon:: och radio::
konferenserna i Kairo år 1938.
Enligt den internationella fjärrförbindelsekonventione n
skola dc till densamma fogade interna tionella reglementena,
Lelegrafreglrmentet, telefonregemente t och de två radioreglementena (allmänna regl emen tet och Lilläggsreglcmentct), underkastas revision efter aU ha varit i bruk viss lid. För detta
ändamål ägde i början av år 1938 i Kairo rum en internationell
telegraf- och telefonkonferens, till vilka svenska regeringen
mottagit inbjudan från egyptiska regeringen. Vid detta tillfäll e ålåg det däremot icke konferenserna att revidera själva
konventionen.
De båda konferenserna öppnades elen l februari 19:i8 av
Hans Majestät konung Farouk och avslutades, telegraf- och
telefonkonferen.scn den 4 april och radiokonferensen den 8
april J 938. I konferenserna cleltogo ombud för 74 länders
~ talliga telegraf-, telefon- och radioförvaltningar sam t för ett
UO-tal trafikbolag , ä vensom representanter för ett 20-tal hu ·
vudsakligcn inlernationclla organisationer och sammanslutningar företrädande rcdcriY~isen , luftfart, meteorologi, rundradio, radiolcl cgrafi.st- och radioamalörförcningar, handelskammare m. fl. intressegrupper. Antalet anmälda deltagare
uppgick till incmtot 500. Såsom konferensernas ordförande
fungerad e Egypten.s kommunikationsminister H·assan Sabri
Pacha.
Till behandling förelågo vid telegraf- och telefonkonferensen eirka 950 av förvaltningar, bolag oc_h sammanslutningar
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framlagda propositioner rörande telegrafreglementet och idefonreglementet samt vid radiokonferensen cirka 645 dylika
propositioner rörande r acliorcglementena.
För den förberedande behandlingen av föreliggande frågor tillsattes på sedvanligt sätt ett anlal huvudkommissionn.
nämligen
vid telegmj'I>:onferensen:

en telegrafreglemcn tskommission,
en taxekommission,
en telefonkommission;
vid racliokonferensen:

en reglementskommission,
en trafik- och laxekommission,
en teknisk kommission.
Inom var och en av dessa huvudkonunissioner konstituerades
underkommissioner och specialkommitteer för särskilda fr:lgor eller grupper av frågor.
Dessutom fungerade vid vardem konferensen en redaktionskommission samt en kommission för granskning av internationella byråns verksamhet å telegraf- och telefon- respektive radioområdet under ticlen efter föregående internationella konferens.
Vidare tillsattes gemensamt av dc båda konferenserna två
särskilda komtm itteer; en juridisk kommitte för behandling av
uppkomna meningsskiljaktigheter rörande tolkningen av vissa
föreskrifter i konventionen samt en kommitte med uppgift aH
söka åvägabring·a en lösning av elen sedan föregående konferens vilande frågan rörande de olika ländernas rösträtt vid
internationella telegraf- och radiokonferenser.
Den svenska delegationen ägde medle1nskap i samtlign
huvuclkommissioner.
Telegrafreglementet.

Bkmd de spörsmål, som förelåga till behandling vid telegraf- och telefonkonferensen, tilldroga sig, såsom naturligt är.
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taxcfrägorna det slönsla intresset och vid denna· liksom v.i d
tidigare telegrafkonferenser stod frågan om taxeringen av kodtelegram i förgrunden . Vid den internationella telegrafkonferensen i Madrid år 1932 hade maximilängden för kodord fastställls till 5 bokstäver mot tidigare 10 och taxan per ord för
fembokslavig kod bestämts i utomeuropeisk trafik till 60 9'o
och i europeisk trafik till 70 % av normaltaxan per "ord i telegram på klart språk. Konferensen förutsåg emellertid möjl igheten at! framdeles övergå till enhetlig, för klart språk
och kod gemensam taxa, varigenom en säväl enklare som rättvisare taxering skulle ernås. På grund bl. a. av nödvändigheten att i stor utsträckning kollationera kod bereder nämligen
befordringen av ett kod-ord om fem bokstäver telegraftjänsten
ett minst lika stort arbete som befordringen av ett ord på klart
språk (vars medellängel utgör cirka 7 bokstäver), varför det
icke kan anses rationellt att å kod tillämpa en lägre taxa än
å klart språk. Konferensen i Madrid hade åt elen internationella rådgivande telegrafkommitten uppdragit att uneler tiden
intill nästa internationella telegrafkonferens stuelera detta laxeproblem, vilket äveli skett utan att dock någon allmänt godtagbar lösning kunnat åstadkommas. I anslutning till de inom
kommissionen förda överläggningarna hade emellertid flera
förvaltn ingar till konferensen i Kairo framlagt propositioner
om införande av enhetlig ordtaxa för klart språk och kod.
De olika förslagen skilde sig från varandra i flera punkter
men huvudsakligen i fråga om elen enhetliga laxesatsens storlek i utomeuropeisk tmJik. Enligt ett förslag från Storbritannien borde denna bliva 66% % av nuvarande taxa för klart
språk, innebärande en sänkning av taxan för klart språk med
33 Vs % och en höjning av taxan för kod med cirka 11 %.
Enligt ett annat av Tyskland framlagt förslag till vilket bl. a .
Sverige anslutit sig, skulle den gemensamma laxesatsen bliva
60 % och taxan för klart språk alltså sänkas med 40 % och
taxan för kod bibehållas oförändrad, men i gengäld skulle
de s. k. LC-telegrammen (mindre brådskande telegram på klart
språk mot halv taxa) försvinna. Det förra förslaget ansågs
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i allmänhet oförmånligt ur trafikanternas synpunkt och i syn.
nerhet för de större affärsföretag, vilkas telegram trafik i stor
utsträckning försiggår på kod; mot det tyska förslaget reste-;
å andra sidan motstånd från telegrafbolagens sida, då förslagets antagande befarades komma alt medföra en alltför slor
minskning i deras intäkter. Långvariga överläggningar fördes
rörande ·dessa båda förslag och åtskilliga kompromissförslag
framlades. Då emellertid intet av förslaget kunde samla m ajoritet, återstod endast att tills vidare bibehålla nuvarande taxeringssätt i vad avser telegramtrafiken med utomeuropeiska
länder ( art. 10, § 4). Beträffande å ter telegramtrafiken inom Europa, där kodtelegraferingen på grund av de lägre a\
giftsbeloppen spelar mindre roll och antalet kod-telegram i
förhållande till antalet telegram på klart språk är betydligt
mindre än i den utomeuropeiska trafiken, beslöts utan stön·t·
opposition införande av enhetstaxa för klart språk och k od
(art. 10, ~ 3). På grundval av undersökningru·, som gjorts i
olika länder rörande den nuvarande proportionen mellan ord
antalet i telegram på klart språk och i telegram p å kod fa stställdes normen för denna enhetstaxa till 92 % av nuvarande
taxa för klart språk.
I samband med frågan om. taxeringen av klart språk och
kod dryftades det därmed nära sammanhängande spörsmålet
rörande guldfranctaxornas omräkning i dc nationella myn tslagen. Enligt det internationella telegrafreglementet s bestäm melser (art. 31) skall denna omräkning ske efter en kurs , so m
så nära som möjligt bör ansluta sig till guldfrancens verklig<t
värde. Denna regel har efter de olika nationella valutorn a~
devalvering och lösgörand e från guldmyntfoten icke kunnat
generellt efterföljas, u ta n ett stort antal länder med deprecierad valuta hava för att bespara sina telegraf- och telefontrafikanter en alltför betungande höjning av avgifterna för ut ländska tclegraml och telefonsamtal antingen bibehållit d en
före övergivandet av guldmyntfoten gällande omräkningskursen mellan guldfranc och den nationella valulan eller höjt omräkningskursen med belopp , som enda\S t delvis kompenserar

det nationella myntels Minskade guldvärdc. Det förra tillvägagångssättet har tillämpats av Storbritannien och andra
länder i det brittiska jmperiet, vilka i slutprotokoll till det i
Madrid år 1932 antagna telegrafreglemente t tag i t fonneUt
förbehåll beträffande tillämpningen av nämnda artikel 31 , det
senare exempelvis av Sverige, där vid omräkning av guldfranctaxorna i kronor en guldfranc räknas lika med en krona, medan del verkliga guldfrancvärdet för närvarande ~i r cirka kr.
l: 27. Andra länder åter kräva av sina trafikanter full guldvalula . Dc olikartade omräkningskursern a ha va naturligen
medfört olägenheter. Taxenivån har, trots alt taxorna fixeras
i ett gemensamt myntslag , guldfrancs, kommit att Yariera i olika länder och Laxan för ett teleg ram eller ett telefonsamtal
mellan två länder har blivit olika i de båda riktningarna, och
dessa oms tändigheter kunna i viss ulslri:i.ckning utnyttjas av
traf,i];;.anterna till föl'fång för förvaltningarna. Åte rställand e t
av en enhetlig taxcnivå är därför e tt allmänt önskcm{ll. Problemet erbjuder emellertid under nuvarande mone tära förh ållanden till synes oöverkomliga svå righeter , och intet av de
olika förslag till en lösning, som framlad es vid konferens en,
kunde vinna allmän anslu tning. Den nuvarande situationen
i fdga onl! taxornas omräkning i nationellt mynt torde sålunda komma att tills vidare förbliva oförändrad. De ovan
nämnda förbehåll beträffande guldfranct axornas omräkning,
vilka gjordes av SLorbrit::mnien och a ndra brittiska liind er vid
konferensen i ~Iaclricl och vilka föranledde liknand e förbehåll
från åtskilliga Dndra länders sida, hava upprepa ls i slutprotokoll till det i Kairo antagna nya telegrafregleme ntel, och till
dessa förbehåll hava nu anslutit sig de flesta förvaltningar,
som undertecknat detta r eglemente.
I en euroDeisk trafik skall i och m ed införandet av enhetstaxa för klart språk och kod utgå en minimiavgift motsvarande taxan för 5 ord för vaniiga telegram vare sig de
äm avfattade p å klart språk eller kod. ~1inimiavgift för 5
ord per telegram , som hittills tillämpats för alla kod-teleg ram
och kvarslår för dylika telegram i utomeuropeisk lrnfik, skall
utgå även för LC-tclegram.
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Till förenkling av ordr~tkningen har besliimb, all i telegram, vars text innehåller ord på klart s pråk och clessulolll
ett eller flera kod-ord , Yarjc ord på klart .sprak skall taxeras
dter 1 ord per helt eller påbörjat 5-tal bokstäver. Tidigarp
har, då sådan taxering varil för avsändaren förclelaktigarr,
kod-orelen kunnat få betraktas såsom chiffer och orden pa
klart språk taxeras såsom enkelord intill 15 bokstäver. Underskrift, beslående av ell överenskommet ord, som icke inregistrerats såsom telegramadress, skall likaledes taxeras cflrr
ett ord per 5-tal bokstäver.
Taxan för mottagningsbevis att sändas per post har sänk h
från 40 till 35 guldcentimes.
Ifråga om lyxtelegram har införts en ny taxerad tjilnslcanmärkning >> LXDEUIL », avsedd att användas för telegram.
som skola uhskrivas å för kondeoleanscr och dylikt lämpli,•.;
h lankeltyp (art. 63).
Elt nytt kapitel rörande telegrambefordran direkt mcl bn
telegrafa:bonnenter medelst fjärrskriftsapparater har införts i
!clcgrafreglcmentct. Med hänsyn till att detta slag av befo rdran ännu icke nått någon s törre omfattning i trafiken länderna
eniellan, hava dock dctaljföresluiftcr denna gång icke inlag ib
i detta kapitel.
Däremot har kapitel XVIII (art. 65) rörande bildtelegram
kompletterats med detaljföreskrifter angående befordran och
taxering, vilka utarbetats av den internationella r~tdgivan de
tclcgraJkommitten och redan nu ullmän t tillämpas i intern ationell bildtelegramtrafik.
Nuvarande bestämmelser rörande telegrampostanvisningar
hava utvidgats att gälla även internationella girotelegram
(art. 76).
Telegram adrcs.seradc till rundradiostationer och inn ehallande nyheter avsedda att rundradieras medgivas förmånen aY
presstaxa enligt samma regler som nyhetstelegram adress erade
till tidningar och tclegram:byri\er (art. 77).
Brevtelegram i europeisk trafik, vilka hittills avlämn at~
tidigast på förmiddagen dagen efter inlämningen, få häd an-
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efter ullämna6 redan 6 tirmnar efter den tidpunkt, tht dc in·
lämnats för befordran (art. 85).
LikYidering av telegrafavräkningar skall förutom såsom
llillills medelst checker, som översändas direkt mellan de avräknande förvaltningarna, kunna ske även genom cleuring. förmedlad a\" intenntionella banken .i Basel (art. \:l7).
Reglementet träder i kraft den 1 januari 193\:l.
Telej"onreglementet.

Vissa för telegraf- och Lelcfontjänslcn gemensamma bestämmelser hava hittills varit intagna allenast i telegrafrcglc mentel. H:onferenscn ansåg det emellertid önsk\·ärt all k omplellcra telefonreglementet med dessa beslämmelser och såluncL:'l göra dc båda reglementena h elt oberoende av varandra.
I ö·;rigt ha va i telefonreglem ente t endast smärre iindringar
vidtagits. Bland dessa må nämnas inlagandet av föreskrifle r
rörande lelcfonsamtal, som skola betalas av adres.su len (art.
20) , rörunde brådskande .samtal, ~om beställas av flygmaskin sförare efter nödlandning (art 11) samt rörande abonnemangssamtal, 60111 beslällus för tidsperioder om 7 clagur (art. 13).
Dessa föreskrifler hava tidigm·c unbefallts av den internatio nella rådgivuncle telefonkommitten och äro därför redan i till lämpning i internationell tclcfontrafik.
Telefonreglementet träde r liksom telegrafreglementet i
kraft den l januari 1939.

Rml iorcgl eme n l el.
Allmänna radioreglemente t och till detta fogad e Lilläggsreglenucnle för radio träda b~tda i kraft den l januari 1939
utom artikel 7 av det förra, frekvensernas och vågtypernas
fördelning och användning, vilken sistnämnda artikel träder
i kraft först den l september 1939.
Del nya rudioreglcmentet innehiller 36 artiklar till skillnad fdn nuvarande 33. Dc nytillkomna artiklarna hava fått
numren 16, l 9 och 35 och innehålla, artikel 16 notificering
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och publicering av frekvenser, artikel 19 anrop till flera stationer utan att svar begäres samt artikel 35 inbjudan till administrativa konferenser.
Antalet definitioner (art. l) ha betydligt utökats och systematiserats. Definitionerna hava sammanförts i tre huvudgrupper, en al lmän, en gällande olika slag av trafik och en
beträffande olika former av radiostationer.
Ny indelning av kontinuerliga vågor har verkställts (art.
5). Dessa vågor indelas i typerna AO- A5. Det gamla r eg lementet upptog sont bekant typerna Al--A4. Vågtyper m otsvarande begreppen standardfrekvens (AO) och facsimilc (A4)
hava införts.
Användningen av vågor av typ B, redan förut betydligt
kringskuren , har genom Kairobesluten ytterligare begränsats
(art. 7) . Från amerikansk sida framfördes även ganska hrstämda krav på att helt resolut stoppa all användning av dylika vågor. England motsalle sig dock energiskt dessa k rav
med tanke på den ytterligare belastning, som den hårt trängda
o;jöfartsnäringen härigenom skulle komma att åsamkas. Vågor av denna typ (d. v. s. gnisttelegrafstationer) få numen~
emellertid användas endast av fartyg å frekvenserna 375 k r's
(enbart för radiopejling), 425 och 500 k e/s; ej heller får den
använda effekten överstiga 300 watt.
Den besvärligast fn'\.gan vid radiokonferensen gällde u tan
tvivel frckvensfördelningen , vilken behandlades i den tekni skn
konunitlen, scnn leddes m ed fast men samtidigt smidig h and
av en engelsman, Coloncl Ankwin . Det gällde att dels rcvi cl,·ra den i l\-Iadrid b eslutade frek vensfördelningen mellan olika
slag av radiotrnfik , dels ytterliga r e uppd ela dc band av frl'kvensskalan , som ännu ej blivit föremål fö r mera detnljernd
uppdelning, dels slutligen fördela nya tidigare ej alls internationcllt uppdelade band. Till dessa senare >> Vita fläck ar » hörde områ det G0- 200 mgc (5 - 1,5 m). Även området 1,5005,500 kc/.s (200-54,55 m) , vilket skulle kunna hänföras till
kategori två ovan, blev föremål för ny fördelning; en igbel
uppn å ddes dock först efter mycl, et segslitna förhandli ngar.

Hela frågan om frekvenstfördelningen handlades vid icke mindre än 95 sammanträelen av kommissionerna och underkomm issionerna samt dessutom vid ett stort antal icke officiella
sammankomster. Problemet syntes till en början olösligt, enär
de olika tjänsterna önskade icke blott bibehålla alla sinn gam la frekvensband utan även hava dem mer eller Tnindre utökade. Den föi·delning man till sist lyckades enas om - dock
med ett flertal reservationer för vissa detaljer - blev ganska
olik elen, som fastställdes i Madrid. Om man unelensöker den
nya fördelningen för Europas vidkommande i fråga om de
hittills mest nyttjade frekvenserna nämligen frekvenser uneler
20,000 kc/s, finner man att luftradiotjänsten fått sina band
ökade från 80 till 760 kc/s eller mer än 9-dubblats. Rundradion, radiotfyrarna :smnt den »för allmäntrafik icke öppnade
t jänsten>> (där militär signalering ofta är lämplig att utföra)
hava fått sina band ökade med c :a 20, 80 och 30 % resp.
Ovriga tjänster, d. v. s. fast trafik, rörlig tTafik och amatörer,
hava däremot fått sina hand m:inskade med c:a 25, 15 och
·40 % resp. Den största vinsten har således luftfarten gjort,
men härvid torde böra märkas, att denna tjänst förut ingått
i den rörliga trafiken, där vissa band hittills varit gemensamma för fartygstrafiken och luftfarten, men nu uppdelats på
de båda trafikslagen i syfte att undvika ömsesidiga störningar.
Denna uppdelning torde bliva av sarskild betydelse för dc
o;tora transkontinentala luftfnrtslinjer, som äro under planel'ande.
Emedan konferensen beslutat, att en av Sverige använd
frekvens inom kortvågshandet, 8,525 kc/s, som är av stor vikt
för långdistansförbindelse med våra handelsfartyg, skall tilldelas luftfarten, ha ombuden sett sig nödsakade avgiva en
formlig reservation till förmån för nämnda frekvens' bibehål1ande, intill dess en annan lika lämplig fr·ekvens kunnat erhållas. Det må även nämnas att televisionen fått sig tilldelad
vissa band inom det ultrakorta området och att särskilda frekvensband reserverato; för s . k. radiosondage d. v. s. automatisk teckengivning per radio från meteorologiska självrcgistte-
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rancle apparater placerade å små ballonger, som uppLSända~
för utrönande av temperatur- och vindförhållanden m. n 1 . i
de högre luftlagren.
Med slöd av bes tämmelserna i den europeiska rundradiokonvention som slöts i Lucernc 19:H uttalade sig konfcrl'nsen för en reYision ay nämnda konvention och hemställde till
den schwcziska r egeringen att smnmankalla en ny europeisk
konferens för detta ändamål. Direktiv för denna konfcn~n~,
som skall avhållas senast den l februari 1939, uppgjordC's.
Dc genomgripande förändringar, som gjorts i frek vens.
fördelningen, har även medfört, alt en reviLSion m ås te ske ifraga
om dc regionalavtal som träffats dels mellan nordsjöländerna
i Lissabon 1934 och dels mellan östersjöländerna i Stockholm
1935 rörande fördelningen mellan olika länder av de frekvenser, som användas för kusttelefonien. På inbjudan av hollänc1ska förvaltningen ägde konferens rum i slutet av novcmber 1938 i Haag.
Fartyg försett med radiostation skall enligt nya r q..(lementet kunna taga emol på förutom frekvensen 500 kc/s minsl
två andra frckvensC'r till slölln:-td från förut endast en.
Beträffande radiotelegrafisternas certifikat har ett nytl
dylikt tillkommit, nämligen för luftfart. Dessutom hava vissa
språkfordringar införts, vilka dock icke äro obligatoriska utan
ligger införandet av sådana i händerna på va rje enskilt land.
Ett flygplan som utför transporter, vilka stå i samband
med Nationernas förbunds verksamhet, skall vid rad iotelefon i
låta anropet föregås av orden »Nationernas förbund». Vidare böra farlygens anropssignaler överensstämma med deras
distinktionssignaler i optisk. signalering. Vid fördelning en '1V
anropssignaler har Japan slutligen fått sig tilldelat en del
områden, som förut voro lediga, såsom EKA- EKZ; EBAERZ; EUA-EYZ; HCA-HCZ; IILA-H.MZ. Syrien och Libanon hava fått egna anropLSsignaler, ODA-ODZ.
Beträffande art 15 - tjäns tehandlingar - blevo en del
förändringar beslutade. Ny upplaga av förteckningen över
kust- och fartygsstationer skall sålunda utgivas var ni onde
månad. Frekvenser skola dessutom notificeras och publ icera~

efter ett mera enhetligt syc,lem än hittills (nya art. 16). Tids·
bestämning huru 1ångl i förväg deLta skall göras i sådana
fall , där den valda frekvensen faller ulan för ordinarie band
för tjänsten ifraga, har införts och är sex månader , med tre
n1iånader som yllersla gräns i särskilt trängande fall. Genom
Bernhyrans fönsorg skall sedan visst dalum utsättas för varje
frekvens angivande tidpunklen då vederbörande förvaltning
anmäll densamma för tagande i bruk. Beroende på om viss
angiven station tilldelas frekvens, denna senare eventuellt byler station osv. komma ytterligare data att angivas.
I vad angår reglementets bestämmelser för trafikens avveckling (art. 17) ha inga förändringar av större vikt gjorts
ulom ifråga om luftfartslrafiken, vars utveckling uneler ticlen
från :\Iadrid-konfercnsen varit högst betyd ande. Efter att förut ha regleraLs efler samma bcstämnwlser som den rörliga tra ·
fiken , beslämicleLS nu, att luftfartstrafiken i vissa hänscenden
skulle regleras efter dc särskilda bestämmelser, varom kunde
överenskommas mellan intresserade förvaltningar.
I art. 21 -· vågornas användning vid rörlig Lrafik - har
en viss redaklivncll omstädning ägt rum. :\.rtikcln har uppdelals på fyra avdelningar av vilka en innehåller bcsUimmelser för luftradiotrafik. En nyhet är aU det band inom vilket
~;ändning skall avbrytas i och för lyssning å nödsignalvågen
är förminskat från 460- 550 kc/s (652-545 m) till 485- 51()
kc/s (619--583 m). Trängseln i etern och förbättrade apparatk onstruktioner hava bidragit till detta steg.
Nödsignalvågens exkluLSivitet har skärpts i det alt i me·
ningen »denna våg må i allmänhet användas endast för anrop och LSvan orden »i allmänhet» utgå.
Den alll stÖ'lTe spridning radiotelefonien fått på små fartyg har gjort det nödvändigt att få en internationellt erkänd
frekvens för nödsignalering på telefonibandet. Frekvensen
1,650 kc/s (182 m), som i Madrid antogs som anrop våg för
telefonistationer, blev nu även erkänd som internationell nödsignalvåg. I övrigt ha i samband med bestämmelserna om
nödsignalering m. m. intagits föreskrifter huru nödsignalen
skall telegraferas, förtydligande av repetition av nödmedde-
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lande, skäTpla fordringar p Ct stationernas utrustande med ändamålsenlig klocka osv.
Bestämdser hava införts, vilka närmare precisera sky].
dighet för fartygsstati on att undeu~i.tla Yederböran de landstation näT faTtygsstati onen av olika anledningar stänger för
trafik resp. ånyo öppnar.
Med avseende å utväxlingen av allmän internatione ll k or.
respondens indelas luftfartygss tationerna enligt gamla Teglementet i tvenne klasser; enligt de nya bestämmels erna skola
alla dessa <Stationer omfatta en enda klass.
Frågan omJ minimianta l expeditörer kom även upp pa
dagordning en och här höjdes från vissa håll Tätt starka TÖsler
mot en skärpning av nuvarande föreskrifter . Man enades om
att nuvarande bestäm.mels er skola inledas med en punkt om
att varje därav berörd regering skall tillse att underlydan de
station, som deltager i internatione ll korresponde ns, är b emannad med tillräckl igt antal radiotelegra fister.
Bestämmels erna för avräkninga r rörande radiotelegra m
ha undergått en del fö rändringar och likartade föreskrifter,
som gälla ifråga om trådtelegram , hava införts. Vissa förän dringar ha även beslul.atB bett·äffande artikeln om tjänsten vid
rörliga radiotelefon istationer av ringa effekt, där frekven sen
1,650 kc/s (182 n11) poängteras vara anrops- och nödsignalvåg
för i artikeln avhandlad trafi k. För att lyssna på denna frekvenB skall också tre minuters lystnadsper iod iakttagas å ban ·
det 1,630-1,67 0 kc/s (184,0-179 ,6 m) varje timme på dygnet.
Reservation en i fråga om ~·adiopej lingar att förvaltni n garna icke ikläda sig n ågot ansvar med avseende på följderna
av felaktig pejling har skärpts, i det att man .e j heller vill
stå någon risk för den händelse en pejling av någon orsak
ej skulle kunna tagas.
Vad radiofyrtjän sten beträffnT åläggas kuststatione rna att
i de länder där radiofyrar finnas, i händelse av behov da gligen utsända underrättels er an gående förändringa r eller oregelbundenh eter i radiofyrtjän sten, till dess att densamma
återtagit normala former eller, om permanenta förändrin gar
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äro gjorda, till dess att det kan antagas a t t alla navigations intressen , som därav beröras, hava fått underrättel se därom.
Permanenta förändringa r eller dylika av lång varaktighet skola dessutom forla!St möjligt publiceras i Underrättels e1' för
sjöfarande.
Vid konferensen fastställdes nya bestämmels er för den
internatione lla rådgivande radiokomm itten (C. C. L R.). Sålunda skall den internatione lla byrån hädanefter fungera som
kom:mittens sekretariat. Utö,v er rent tekniska frågor kan
kommitten även få behandla vis.sa clriftsfrågor . Sammanträ dena skola som regel ske vart tredje år.
Q-koden finns numera i två avdelningar , dels i bokstavsordning, dels med hänsyn tagen till att texter av likartat innehåll sammanför ts.
Frekvensto leranserna hava skärpts en del, där dock den
skärpningen ligger på de sändare, som skola komma i bruk
efter l januari 1940.
I själva morsealfabe tet ha vissa förändringa r beslutats.
Således utgår det nuvarande tecknet för punkt och ersättes
med · - · - · - vilket tecken från 1 januari 1939 är tecken
för punkt. Från samma tidpunkt utgöres tecken för komma
av - - - ·· - Tecknet ch ( ~ - - - ) utgår såsom internatione llt
tecken, men får i stället användas vid inländsk telegramväxling.
I inländsk telegramväx ling skall tecknet · · - - · fr. o.
m. l januari 1939 användas som utropstecke n. I sa111il11.a trafik får tecknet för tyskt ii (· · - - ) åter användas fr. o. m .
den 1 januari.
Till sist har p[t konferensen fattats beslut om införandet
av s. k . fartygsbrev telegrmn. För dessa telegram som kunn:-t
sändas i riktning från fartyg över kuststatione r till adres,sater
i land utgå r educerade avgifter.
G. Tham.

Tidskrift i Sjöväsendet.
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Minors användning mot ubåtar.
]~ ri

Av Robert M. Grant, Esq.
öve rsättning ur Procecdings, SC'pt. 19&'\, sid. 1:27:5- 1:27!) a1· ( '. H.

Minan var kanske det mest cffek1iva vapen, som de :1llil'·
rade under världskriget använde i kampen mot dc tyska ub atarna. Enligt beräkning svarade den för över 30 96 av ub ålsförlusterna. Detta påstående är så mycket mer anmärknin g ~
värt nrot bakgrunden av nl'inans mycket ringa funktionssäke r het i början av kriget. De då utlagda brittiska minorna funktionerade illa , flöto upp lill ylan vid ebbtid och vanligtvis
detonerade endast en av tre minor. Tyskarna kallade dem
»kaviar på rostat bröd ». I motsats härtill förfelade aldrig
de ryska minorna i Finska Viken att ingiva en hälsosam
respekt.
Minans betydelse är självklart tvåfaldig. För del för sl<t
är det dess påtagliga materiella värde; intet annat medel m ed ·
giver en så effektiv blockad av elt sund eller en hamn (snframt minan själv är effektiv) oeh ubåtar, som komma in i
minfält kunna sällan undgå förstörelse. Av delta faktum
beror dess andra betydelse, den moraliska. Det finns möjlig heter att klara sig undan ett s junkbombanfall, ty genom att
ubåten ej siktas, kan den kanske då skaka av sig förföljarn a.
Men en stark minspärr erbjuder ytterst liten chans för ubåten
att klara sig undan helskinnad. Under världskriget betyd de
en minträff i nio fall av tio döden för alla ombordvarande .
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:\Ian ma chidör icke förundras Ö\·cr alt cheferna på Flandernub ~ilarna hörjade åldras i förtid , nät· Dover-spärren blev färdig. I medeltal brukade dc kunn a genomföra ISCS raider innan de gingo under med sina förstörda båtar. S011lliga målade stora ögon på båtarnas bogar. ~fan vet dock inte om
detta ökade säkerheten.
Förlustema av U-5 och U-11 ulanför Zeebriigge i deccmher l 9 t4 gav första signalen om minfara. .M en följande h~in
delser Y isade a ll de brittiska minorna icke v oro så farliga.
Ubåtar, som manövrerade und a n anfallande jagare, brukade
ibland gömma sig i engelska minfält. Och under dc lre
närmaiS le å r en berodde näslan varje ubåtsförlust, som förorsakades av minor, på elen alltför slora känsligheten hos ub å tarnas egna minor eller på mint1·äffar av ryska minor i Svarta
havet.
Geno m engelska amiraliletels försorg verkställdes 1917
en noggra nn minundersökning, varvid frml1Jkon• att såväl avfyrnings- som förankringsinrättningarna på förekommand e minor voro opålitl iga . Till följd härav konstruerades nya minor
- »:\lurk H 2 >> - , Yilka i september Hl17 utlades vid Horns
Rev. Den 7 i samma manad sprängcleiS U-88 genom en s:l
kraftig (ktonalion att även en syslerbåt, som gick i närhel~n
skakades så kraftigt, att den kom upp till ytan av bara förskräckelsen.
I slutet på september 1917 CThöll amiralitetet ISådana upp lysningar, alt det kunde förmodas a tl flera tyska ubåtar skulb
ätervända h~m under de försla tio dagarna i oktober och då
passern sydvart väst om Dogger Bank mellan longitudemo
O 0030 och O 0300. Man b eslöt dätför utföra en operation med
jagare, ubåtar och småtrålare (dr ifters) med minnät för all
~pärra Yägen för dem.
Den l oktober utladCIS 10 milcs nät
strax söde1· om latitud N 5600, vilka bevakades av fyra jagare
och sexton trålare. Nord därom patrulleTade andra jagare
samt u bålar för att tvinga fienden al t dyka och i undervattensläge gå in i näten. Syd om näten placerades ytterli gare jagare. P å morgonen den 2 oktober fångades den första ub{tten.
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lO december fangndes och förstörde,, UH-75 under befäl a v
Franz \Yalther.
Kustspärren ula nför Ter~chclling var frnmgangsrik tre d agar sen a re. Da sänkles U-75, ehuru chcl'en, Schmolling, och
troligen även några av bc ~ ättningen, lyckades rädda sig.
ÄL>;killiga spärrar av minor och nät hade alltsed :.t n janw:ri J\)15 utlagt,;; i Dovcr Strnil. De voro do{;k föga hinde rsamma för de tyska ubåtarna. U-8 , som lyckligen tagit sig igenom
n~i.ten den 4 mars nämnda ar, sikla des emellertid omedelb ar t
därefter av patrullerande jagare o ch sänktes. Denna spärn
effektivilet blev inie bättre förän i september 1916, clå minnä t
med djupminor utlades fr [m South Goodwins till Snow Ban k
vid belgiska kusten. Varen 1917 befanns emellertid denn a
spärr farligare för p a trullbåtarna än för ubåtarna, 1y minorn a
drcvo och kommo därjämte i beknip i näten, vilka sjönko n ed
på mitten så att både ubåtar och jagare kunde pnssera öve r
dem.
Viceamiralen sir Heginald Bacon fnunlade i februar i 1\ll 7
en p lan för en våningsminering fran Varne Shoal till Gr isJJC Z.
Senare begärde han utökning av mineringen till Folkestmw
med ett vtminfi:ilt och fyra fyrskepp mecl strålkastare. Denn a
plan gillades och i novc1nbcr, då minor av typ »\lark H 2 .
efter dc fram.gang.srika proven i Nordsjön , kunde levereras i
stor mängd , påbörjades spärren. Dess första del ulladcs de n
21 november 1917 .
Sir Hcginald Bacon önskade icke ha spärren belyst i sam ma utsträckning, som vissa mcdlCmmar av amir::llitetet. l\l o l
hans önskningar blev den emellertid kraftig i hel y.;; t den 1 \) december, varigenom UB-56 tvingades att dyka [ör att undg a
upptäckt. Härvid stötte ubåten på en mina kl. 2:H2 på la t.
~ 5058 long. O OJ 28. .Jagaren GyJ;sy, som, patrullc·rade i när heten skakades kraftigt vid delmmtioncn, men fortsalte :tl t
söka . Kl. 0010 hördes rop förut och två minuter senare fi ck
man syn på n[tgra män, som kämpade i vattnet. Innan l iv båten nådde fram hade dock alla försvunnit. Om sl~' rb or d
hördes ock,s:\ rop fri'm några män, varnY två kunde ses i slra l-
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kasla r skcncl. Av dessa sjönk in innan livbåten hann fram ,
m eda n den andre, en koq)ral vid namn Bleeck , i sanslöst
tillsland Logs ombord på Gypsy, där han blott för ett kort
ögonblick at erfick medvetande\. Trots att allt gjordes för att
hålla honom vid liv, avled han kl. 0115 p å morgonen. Hans
Valenliner var chef på denna uhåL
En vecka efter denna händebc ersattes sir Heginald Bacon
vid Dovcr av sir Hoger Keyes , som ir1förde magnesiumfacklor
och utökade anta let patrullbåtar i mängeL Tre ubåtar sänktes i januari 1918: U-95 d en nittonde samt U-109 och UB-35
den tjugosjältP. Inte i nagot fnll blev det några överlevande.
1\Icd hiinwn lill dessa händelser säger Keycs att >> tyskarna hadc blivil v a r.s<' alt nya och mindre angenäm.a åtgärder h a de
vidlagils mot dem i the Straits. När U-109 icke återkom , beordrades därför alla ubåtar , som utlöplc från Helgolandsbukten att gå norr om Skottlancb .1 ) P{t natten den 8 februari
förlorades ytterligare en ubåt - UB-38.
N u var situationen för dc Ly ska ubåtarna sannerligen
kritisk . l ändamål att försöka r.c nsa the Straits och underlätta
passagen fö t· vi,s sa ubfJ.tar , verkställdes natten till den 14 februari en raid a v jagare fr :'m högsjöflottan. En stön-e och sju
mindre trål a re sänktes härvid , men djupminorna blevo kvar
och pa trulleringen återtogs nästa natt.
Efter en dclonalim1. i spärren den 10 mars 1918 bärgades
några in tressanta vrakspillror, r;oJ1ll flöto omkring i en stor
oljefläck. Det var smärre trästycken, limpor (Keycs säger »av
en förskräcklig kvalitet» 2 ) ) sam t papper, vnribland hefunno sig
batterijournalen samt anteckningar från provturen med UB-58
vid Bremen den 1 augusti 1917 .
Den 11 april 1918 kl. 1800 iakttogs från trålaren Ocean
Hoamer en kraftig detonation i sydväst på ungefärlig lat. N
5055 lon g. O 0117. Hela divisionen störtade dit. Vattenytan
var täckt av vrakspillror och så länge det var ljust såg man
1)

2l
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olja komma upp. Man tog prov på oljan och bärgade vrak bitarna. Den 21 maj gick en dykare ned och fann då vrake t
av UB-33, som ·stått uneler befäl av Fritz Gregor. Liksom från
många andra ubåtar, som sjunkit på grunt vatten, lyckades
man bärga en stållåda med hemliga coder och signaler.
Under berfäl av A. Krameyer försvann UC- '79 i mitten på
april 1918 eller omedelbart därefter. Sannolikt var det denna
ubåt, som bringade minor i spärren till detonation elen 19 april.
Några trålare i närheten gingo fram till platsGn, där olja och
luft kommo till ytan i s tora miingdcr, Yilket fortsalle hel a
nästa dag. Vädret gjorde det emellertid omöjligt för dyk arna
alt då gå ned och Yraket kunde sedan aldrig ft lcrfinnas. Från
franskt auktoritativt håll framhålles också alt UC-79 gick för lOI·ad i spärren »nära UB -55 », men som datum härför angives elen 27 april.
UB-55 sprängdes tidigt på morgonen den 22 april 1918.
Den hade länmat Zeebriigge natten förut och tvingades dyka
av en tdtlaredivision. Mincm sprängde hål i akterskeppet och
båten sjönk till botten. Två officerare och fyra manskap und kommo med livet.
Den 2 maj 1918 kl. 0805 respektive kl. 081 O siinkles tva
ub åtar i spärren. Det var UB-31 och UC-·7 8, från vilka ingen
överlevde. Efter dessa förluster begränsades de flesta Flandernubåtarnas operationer Lill Nordsjön; dock sänktes UB-119 den
11 maj, UC-64 den 20 juni och UC-77 den 10 juli. Förlusten
av UB-108 uneler förra hälvlen av juli kan antingen slå i
samband med en detonation i spärren den 14 juli (ehuru n å
got vrak aldrig kunde återfinnas) eller ocksft var det dem1~1
ubåt, som rammaeles och påstods sänkt av ång::tren Saliem
utanför Irlands sydkust den 7 juli 1918.
Jagare ur Dover-styrkan lade i augusti 1918 ut minor 1
Helgolandbukten med resultat , alt den lilla ubåten UB-12 tm der befäl av E. Schoeller gick förlorad elen 28 augusti. Enlig t
tyska uppgifter hade elen lämnat Zeebri.i.gge den 19 augus ti fö r
att minera i Thames-mynningen.
Den 7 augusti 1918 utlade engelsmännen en ny typ m ag

-825-

netiska minor
inloppen till Zeebri.igge. \Iorgonen därpå
sänktes här en tysk jagare och nagra minsvepare. Under
befäl av J. Loss h~•de UB-57 startat en expedition den 3 au gnsti och da hon den l-i Yar på väg tillhaka stötte hon på dessa
minor. Enligt vad Hector Bywaler förmodar är det sannolikt,
alt lechukab eln , som i augusti lagt s ut Lill hjiilp för navig eringen från Zecbriigge till Thorlon Hidge, hade salts ur funk-tion , yarigennm UB-57' >> kom ur kursen i ett kriliskl moInent ».")
T juli pas.serade UB-109 under befäl a\" H.::uui en genom
spärren pa väg till Azorerna . Hon siktades av bevakningen
och dök i ell minfiilt ulan atl nagra minor detonerade. Chefen var emellerl id inte pigg pa a ll upprepa experimentet, varför han på hcnn·ägen beslöt alt försöka komma fram genom
den för sjötrafiken alldelc'lS vid kusten svepta rännan mellan
Dover och Folkeslone. Klockan lvå p~t morgonen den 29 augusti siktades ubåten av patrullhålar och l\·ingadcs dyka. Därefter fortsalle den mot nor closl i undervallensläge. Kl. 0:305
hördes vid Folkestone Observation Sla!ion ljudet av en snabbgående kolnnaskiil. Kanalspärrkommittcn hade i december
1917 förc-slagit anläggamlct aY >> del('Clor loops >> tillsammans
med el l kontrollerbart minfäll och för första gången kom man
1m i tillfäile all pröva anläggningen. Kl. 0322 visade galvanometrarna att ubåten bci'ann sig över en minlinje, som m'an
då sprängde genom att tryck a på l'n knapp. I det stora lnfluppkastel f rim den förstörda u hå len komma två officerare och
sex man till Ytan och bärgades av tralaren St. Getnwin. Den
16 st>plcmber tvingades UB-103 in hlancl minorna i sydos t.
Slulligen utrymdes Flandern -has en den l oktober 1~H8.
Den sista nbalen fran den upplös ta Flandern-flolliljen ,
Yilkcn gick förlorad i kriget , sänkles under elt anfall mol Grand
Fleet vid Scapa Flow. t;'nderrällelsetjänsten i Tyskland hade tydligen ej fåtl reda pa all Grand Fleet då befann sig i
Firlh of Forth. Med H. J. Emsmann som chef starlade UR-116
3) B,I'Wa ter: Thcir Sccrct Purpose.s, sid. 45.
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den 2() oktober J 918 pa denna ofiirv~igna och y tterst djiirq
Pxpedi lion , samtidigt m ed alt alla ulevnrande ubåt:1r hemk a lJade.s . Den 28 oktober kl. 2221 hördes hennes motorer, da htlll
med fuJJ fart nalkades Stanger Head. Kl. 22:35 kunde IY ss mtrna avgöra att det var en ubäl, trafiken stoppades, !-ilr[llkas larna ländes och i deras sken siktades UB-11ö ett kort ögo nblick kl. n:w. Minlinjrrna armerade.~ . t:båll'n kom upp ti ll
ytan ett litel tag för al t kollationera besticket, varPfler d en
med sa ld a fart forballe mol. sunde t vid Hoxa Boom. Den pa" ser a d(• första sundet, girade och ökade farlen för a ll gå igeno m
del andra kl. 2332 . Galvanometern v id minlinjen p~-t !al. );
5850 Iong. \\T 0304 angav emellertid atl den befann sig ön·r
minornu , som då sprängdes. Olja och luft kommo till yta11
hela morgonen. I gryningen Hilldes sjunkbomber p å platsen
,·ilkel medförde att vrakspillror och mera luft tvingades i dn gen. Dykare funno vraket liggande på bottnen med ett stor t
hål i sidan. Besättningen var på sina dykpo,sler. Emsmann
hade döll i tornet med en hemlig loggbok i händerna.
Tidigare har i dessa spalter (Proc. jan. 1938) ~~v handl ah
norra spärren (Nordsjöspii.rrcn) och cle~s lycknde resullal. Vare nog sagt att lärdomarna fr<m Dovcr utnylljades i allt slÖJTc'
utsträckning och att med ,ständigt förhällrad materiel kun de·
misslyckandena övervinnas också där. För fuJ!ständighe len .,
skull skall till slut framhåilas all UC-14 minsprängdes ulanför Harwich och att UC-9, UC-12 och UC-32 sprii.ngdcs : n·
egna minor. vilket öde sannolikt drabbade ~i.vcn UC-,12 oeh
UC -44.

iill synas t•;tgra av tJbåtarna hava gåll fö rlor a liP gt'nom s junkho;n] ·
anfall i ::;tiili Pi Jö r genom miniräffar.
l'å vnll .siitt m ån ga av de ub åiar, so tll icke åh•n;inck h e m ntötie
.\n ~in und Prgå ng komnu•r väl allt Jramgent att hliva l'örLorgat.
tng C' IJWiil•rtid att fl<'n amPrikansk<' födattarens upp gift<'r >iro riktiga och att d.t' i a rtikeln omn;imncla 40 uhåtnrna vt'rklig·pn min~: priing ck-; pä t'li t•lll•r annat sätt Härutöver angiv<'3 i ovan nnförd
tysk källa, all ~·ttc-digar<' 1G ub åi a t.· förloradPs genom miJl:;pr ;ing ning i .Nordsjön ellc·r Kanalen , l i Trlänclska s jön, 2 vid Dardane ller na, l vicl OiT a nto, 1 i Svarta JmvPt och 2 i ö stP rs jön. Man komm Pr
flå upp till <'tt nnlal av 62. D å totala a nt a let ubåts [örlust cr (intc rneraclP u b :l t a r o r ii bwcl<') u t gjord<' j 78, bl i r ·för l ustprom•n ten gen m n
minspr ii ngnin g n>ira 3:) %, vilkd också Ön'rensstämnwr nwcl vall
förf. inl ednin g ' vis anför, JlämligeJ J aH minnn »Svarade för öv<'r 30 9/,
av ub åtsfö rlu:"tn n a».
01'ers . anm.

D t• sätt, på vi lk a i o va nstå<•ndt · J"<•clogört>l~<· aug-i Vll<l u hå t a r
gingo förlorade öwr<:'nss tämnwr i s tort sdt med uppgift<•r !Jiirom i
ty.slm källor. D ock uppgiw där (bl. a . i 1Iichtclsl•ns »D<'r U-boot~
kri<'!-!. j!)l4-1918») att U-106 sii nldt•s und<:'r artilleristri<l Hll'cl c•ngr•ls k :1
jagarc> och ubåtar och c•j i mim1ät i I-Ielgolancls,lJukt<'u. U-.19 s >i!l·c,
äv<:'n sänkt >> genom :ntillPric' id ». UC -57 sä nktes vissprligt ·Jt a\' mi na i :Fins ka Yik<'n och Pj, s o•tll ttt<tn ,a,, sammanhan.,tct i at·tih•ln har an lt•dning tro, i Nord,jön t•ll<'r <'ngPlska KanniC'·n. Där-
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ner på kryssare och slagskepp utan här kränlrs hangarJadyg.
ligt elen brittisk-tyska Hottöverenskommelse n kunna Yi b~·gga
hangarfartyg på tillsa mmans 87,000 ton ».

l~n
f~·ra

(Göte,bo·r gs Hamkls- o. Sjöfartstidning elen 1 dec. 1938.)

ÖYersikt ÖYer de stora sjömakternas ka}l'l>rustning till sjöss 1!138.

Uppgifter angående främmande mariner
(U. F. M.

n: r

12/38)

hämtade ur Jack- och dagspres.3 av Marinens pressdetalj
under tiden 16 nowmbcr-H) december 1938.

Innehållet i här återgivna uppgifter står helt för de som källa
anghna pl'essorganens räkning.

Aktuella spörsmål, översikter, jämförelser m. m.
Atlanten blir O}}(Wationsfiilt för tyska flotta.n.
l en artikel rörande hangarfartygens roll i krig avslöjar Nn i ional-Zcitung, att enligt nu gällande plnner den tyska flottnn ich

kommer att i ett framlida krig begränsa sig till defensiv Yerksamlwi
i Ostorsjön och Nordsjön utan kommer att börja oUensiv i Atlantc'n
,J innanhav, som kunna domineras av Heroplan, vilka operera frå1
lanclbascr, kunna hangarfart~·g endast i undantagsfall komma til
<>nvänclning>>, skri l-er tidningen. >> Detta gäller alla de hav, vilka 1
l'nlighet med minne na från värJelskriget anse som län1pliga för tysk:t
fl ottoperationer, nämligen Östersjön, N onlsjön och infartsväg anl<'
dit. Enligt denna teori s kull r T yskland och Italien ha kunnat re d:'
sig utan hangarfartyg. ~J en vid frågans övervägande blev o Y i
tvungna att befria oss från [ö,rkrigsbcgrepp och behandla problemrl
på ett sådant .sätt, som vår tids ideer :rörande användandet av tyskil
krigsfartyg på Atlantens ö-ppna videler kräva.
Liksom flottan måste aeroplanen bciria.s från sitt beroende a
kusten. Detta kunde icke göras genom att placera några :[å masln

(En sammanställning a l' i prc.ss och litteratur pub l icrrade uppgifter, varvid >>Nauticus 1!)39>> i största utsträckning följts .)
Den kraftiga upprustning till sjöss, som tog sin härjan 1934,
och som, .sedan aYtalen angåcmdo rustningsbegränsning år 1936 utgått, kommit igång iör fulll, har iiwn under 1938 fortsatt med oförminskad :farL Då dc tidigare fördragen upphörd(' att gälla, vidtog
c'n våldsam täv laD mellan sto rmakt ee rna l"ör att uppnå en ny jämvikt
till sjöss. :Meclelvunkten i denna täY]an u tgjordes och utgöres alltjämt av Storbrit annien, där åte ruppbyggandc-t av flottan tagit ny
fart, sedan de."s egenskap av maktfaktor visat sig i hög grad tvivelaktig er:ter den nedgång som ägt rum uneler tiden efter världskriget.
~!(en med don nu pågåend e rustningsintensiteten kommer elen brittiska flottan emellertid åter utan tvekan att i fo rtsättningen vara
elen obPsi:ridligt starkaste s jömHkten. På andra plats liggor USA.
Genom att den världspolitiska utveck lingen drive r do båda anglosaxiska sto rmakterna mot Yaranclra, .få do brittisk-amerikanska flottorna )·tterlig-aro ett. s tarkt försprång framför andra sjömakter. Japans och SovjetunionPus sjörustni ng ar äro icke siffcrrmäs.sigt kända.
Båda dessa makter unelerlåta al t. publicera sina sjörustning ar, ett
J"örbållamlc som seelan tagiis iill intäkt för ökning av slagskeppens
tidigare övl'l"enskomna storl('k _ Det rustningsprogram, med vilket
Italien öppnaclc det marinpolitiska SJlelet 1938, besvarades sena re aY
:Frankrikl' som kän(k s ig hotat aH Ö·Ver.flyglas.
Om elen stora npprus1ningen till s jöss ännu vid sin börja n präglades av !'rågan angå(•nclc' slag·skepprns vä rd e i förhållande till flygvapne·t - ''n fl·äga, som nu klart a-vgjorts till sbgsk oppe,Ds förmån
-så iJll cclcle.s 1!J3R li1Pd frågan om slagsl(cppC'ns storlek. Scclan slagskeppens vci rcl e fastslagiis, ha dessa nu trätt i förgrundPn Yid kHpprustningPn till s jö:;:;, J\lC'1l osäkerheten angående storleken uv de
förmoclmlL' japanska slagskeppen som anlcclni11g l!os]ö,to dr båda ang·losaxiska makterna att öka tonnagegränsen för slagskepprn t ill 45,000
ton med ett g rö vsta artilleri om 40,6 cm. kalibC' r. Frankrik,c och Italien ha förklarat. s ig icke komma att bygga större s]agskc'pp än på
35,000 fon, sä Ll11ge ingen annan ourope,isk makt gör dcita.
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Stot•bt itannien.
l!}3~ liksom l'örcgåcndl' år ha alla fartygsklassl'r Yrll'it Jört•m al
fiir nyb~· ggnadsvc rksamhct, även om slagskeppen bdunnit sig j [iir;.trunclcn. Dc fem slagskeppen av »King George Y >> -klas.sen på 33.11110
ion och med 35,G cm. art.illC'I'i lwl'inna sig fori.fnranclr Jlf~ staplarn 11 •
Det första komml'r alt sjösilttas i s lutet av Jcbruari 1939. DPn n.,
J, lass ska ll i sin helhet vara Eirdigshllld 1940-41. l årets buclgl't ]),.
viljatlcs yttl· rligarP två slagskc•pp. Dessa liksom dc trr s la gskcJlJ>,
Yi lka hlra komma att 11åbörjas j939, torde få ett to nn age om 40,00\l
ton och l;omma att bEst~·ckas mrcl minst 8 st. 40,3 cm. kanmwr. F ar
icn beräknas till lägst 28 knop . :1fl'd dPssa Jcm skepp s lwll<' Storhri.tannicns slagskeppsl:lotta år 1942 uppgå till 2ii cnlwil' r, Yilka ie k<·
pas e rat åldersgränsen.
Till dc fem hangarfartyg, vi.lka för r a året lwfunu o si g und <·r
hygg-nacl, och av vilka clt>t första 1·icl årss kiftet befinner sig på proviur, har ytterligar e ett bcviljnh Detta kommer att få dt deplac,·tnrnt om 23,0GO ton, 30,5 knops fart och kunna mcdl.aga 70 f ly gpla n.
Do ·fc>m första fartygen lJC'räk11as s amtliga vara i tjänst 1940, det n u
Lcviljaclr· 19'42.
I början av 1938 befunna sig 17 kryssare undPr l1yggnatl, av vi lka t·n färcligställts uneler året. och c],, återstående beräknas klara 1940.
.MecllD;i8 års buclgPt tillkomma 7 nya kry.ssarP, 4 på 8,000 ton och ;J
med cft clPplacPm<:'nt om 3.450 ton. De,s sa bc1·äknas kunna färdi g
<>tällas m1tler 1941.
38 jagare, J>ämligcn .1.4 ax störrP typ om 1,850 ton och 24 på
1,690 ton, befinna sig uncle· r h:>·ggnacl. DPH stö r n' t~· pc•n lwräkn ns
Järdig under året.
Antalet ubåtar unclf'r byggnad uppgår till 19, inlwräknat 3 a v
å rets program.
FJygstridskraftPma l1a utökats i takt med fartygsbyggena, ocl'
vid ticlpun k ten för det genomfortia programmet 1942, bedknas 700
f lygplan finnas ba.seradP, på hangarfartyg och st riclsiartyg, Llilra\
()00 å lHmgarfartygPn.
Yicl samma tidpunkt lJl' räkna ~ fartygslwstånckt. uppgå till ~~>
s lagskc·pp (varav 10 n ybyggda), 12 hangarfartyg (U nybyggda), övl'l'
Hl kryssan', 200 jagare• och 70 ub åtar. Denna styrka anses t illr äcklig för att Siorbritannic·n samtidigt sl;all kunna försvara dc britti s ka
int.r<'ssena i euro]lci ska farvatten och i fjärran östern.
l samba nd ~nPd nybyg!?;naclen av fartyg skP·r utöknin g av Jlersor;,alkadrarna. Trots ett behov av mellan 16-17,GOO rPkrytPr fö r ,]l't liipandl' huclgPtårct förc{inn as inga rC'kryt c• ringssvå righctcr, och m an
hcräk.nar att till mars 19G9 ha utökat flottans personalstyrka ti ll
12G,OOO ma n.
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-\r 1fl:3S inll'dll<" gPnom t'll pm k lanJI •rad uliikning a,. Fören t ~.
Jlctta nll'd 20 % a1· ticligan• fasts tällt maxilllitonnagt•.
(;t'ntHn L'l1 11.1 byggnall a,- 3 slag.'<k<·pp . Z hnngnriartyg, 9 kry.ssar t•, 2;i
jagan·, D ubåtar ·ami. f't.t .stort antal bj>ilp- ceh triinglat·tyg- - dt
prcgmtn nssctt. att gr''llOJnfönE på Hl :h - ~kull,• L1Pnna utökning
hringn up]' J'lottan till r·n styrka av 1~ slngsk<·pp (iörulom 10 övl'r
i; hlt'r,:grän s,·n), 8 bangarfartyg nwd t't1 SilllltnanLagd kapacitet a,·
(,00 fl_,·gplan, 4G lr~·ssfll"<', varav 18 tunga och :2R lätta (förutom 9 för5ldra rlt•), 149 mocl<'J'11a jagare' vid s.iclan av l'lc stor r f'Sf't'l' :lY älcln·
smuL G~ tllOOl'rna ubåtar.
T an,; lutniHg i ill dc,nna plan Jort~attt· .; Förl'nta SiaiPrnas nyJ,yggnad :; H'rhamlll't uncln. lD38 l!ll'd förn y andl' och utvidgancl<• av flottan. Ersiitiningsbyggnad av Jyra slag.s kc' pp beviljades. För att tlPss n
..;nahhm;( tnöjligt skulJ,, kunna påbörjas, bc.slöt marinlt•dningpn att
göra tl<'nt l il l sy.stns:.;:Ppp till det i Jjol s tapP lsatta s lagskPpp<'t >> Wasllingtom> J' [l ;l..),OOO ton. I sl utet av 1938 haciP 2 hangarfartyg, en tung
kry s··ar'' oC'h sju lätta kl'ys:sarc trätt i tjänst eller lwhmlltl sig på
provtu r.
Man har
~LuillUygl't omtattar 1,600 flygplan i första linjen.
]'å sista ticlen lagt SJJl'ciell vikt på utvccklin~L'n av fjärrspanings]Jlan .
En ny taktisk indelning av flottan genomföJ'clPs 1037 och har
pröYats 1938. ]i;nligt denna indPlning har slagllottan tillföds samtliga jagare. Spanings.flottan be.s tår uh~slutancle av kryssare och
fjärrspaningsflygplan. Do Etora svårig·hetP·r, som. fjärrspaningsplanen hart uutler dåligt viider och dc i samband med de s tora manövrarna inträffaLlC' förlusterna av flygplan l1ar kommit tvivel att upp~: tå, hurul-ida if'k<' flygspaning-Pus f6rmåga något 6vc·rskattats.
~tatcrnns

Japan.
St'clan Japan Yägrade tlPltaga i LomlonkonfercnsPn j93G, har
tlet.ta land frihet bcträHanclP sjörustningar. DPssa ha ävPn omgivits
mccl sckrl'tc•s.s, vilken satt en mängel rykten i omlopp. Sålunda ha
uppgi:ftC'I' om uJ1Cll'l' byggnad varandec s lagskepp med l'tt tonnag<'
mellan 40,000 och 80,000 ton, slagkryssa re på c:a 15,000 ton, bc·.styckatle nwd. 30,5 cm. kanoner och m ed Pil fart om 32. knop hl. a. varit
synliga.
.Mrcl dPn s. k. andra komplettcringSiplanen av år 1933, vars samtliga fartyg ha lö,pt av stapeln, sku ll (' den japans,k a flottan r. n.
omfatta: 9 slagskC'pp, 5 hangarfartyg, 35 kryssare, varav 12 tunga
och 23 lätta, 1j0 jagare och G4 uhåtar, sammanlagt 802,000' tons dc-
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placmrLCut. Uppgifter ha cirkulerat i pressen om en tredj e kompletteringsplan, vilken tlppgivits omfatta: 4 slagskepp, 2 hangarfartyg,
8 kryssar e samt ett. fLertal jagare och ubåtar. Av detta program
lära enligt brittisk-amerikanska uppgifter två slagskepp (möjligen
på 40,000 ton eller mer), 2, hangarfartyg på varelera 17,000 ton, 4 krys·
sare på varelera 8,000'-9,000 ton, 16 jagare på 1,500 ton och 10 ubåta r
på 1,700 ton l1cJinna sig umler hyggnacl. Sammanlagt skulle enligt
denna förutsättning c:a 200,000 ton örlogsfartyg vara under byggnad i"ör elen j a pan.ska flottans räkning.
Marinflyget lär omfatta c :a 700 flygplan och dess p ersonal ut·
göras av :1_3,000 man. Marinflyget torde under den pågåe nde konHiiden i fjänan östern livligt ha deltagit i operationema. De delar av örlog:sfloH.an, son1 varit engagerade som understöd åt den ja panska armen vid dess landstigningar och framträngande', har me d
unelantag för hangarJartyg helt utgjorts av äldre fartyg, under de t
att de moderna fartygsförbanden icke behövt insättas i operationern a.

Frankrike.
För Frankrike utgör 1938 utgångspunkten förr en ny kraftig fa rtygsbyggnadspolitik. Visserligen hade man icke minskat dc årlig n
programmen, men dels ökades programmen snabbare i övriga lände r.
dels försenades lJPslutade nybyggnader och elen redan jämförelsevis
långa byggnadsiiclen för franska fartyg förlängeles ytterligare genon1
buclgetsvårigheter, strejker och genomförandet av 40-timmasveckan.
:1_938 års ordinarie program omiattacle 2 hangarfartyg, on kryssar P.
5 jagare och 5 ubåtar, vilket innebar en ökning med 50 % i Jörhållande till föregående års genomsnittskvot. Av ekonomisim .skäl
kunde emellertid dc planerade fartyge,n icke p ubör j as och el e unde r
byggnad varande skeppen icke ens färdigställas inom avsedd ii d.
Frankrike kom härigenom i fara att överflyglas av Italien, ctir
Mussolini i början a Y 1938 111 1ktinnagav årets stora nybyggnaclsp rogram. Genom en nödförordning s kapade då regeringe n Daladior <kt
stora rustningsprogram m et, varvid ett kompletteringsprogram f ör
nybyggnader för flottan, omJattanclo 2 slagskepp, en kyssare, 7 ub å t~r
och 24,000 ton lätta fartyg, tillkännagavs förutom det ordinarie pro..
grammet. Den löpande budgPtcn höjdes med över en miljard fran cs
och en s ärskild krPdit för genomförande av de pl anP rade byggena
ordnades. Ett dekret faS'tslog, att farty gen skulle stapelsättas fö rr
utgången av år :1_9'3\J och Järdigställa,s· för e 1942: års slut. Det 11 \':t
programmet medförde praktiskt taget en tredubbling av det tonna g<'.
som skulle sjösättas mot föregående års program i genomsnitt. I
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samband med fartygsbyggena brslöts e·n utökning av personalen med
478 officerare och 5,500 man.
Antalet fartyg uneler byggnad eller be.v iljade i Frankrike blir
genom do åtgärder, som vid tagi ts l938: 4 slag.s·kepp, 2 hangarfartyg,
3 lätta kryssare•, 18 jagare och 2.1_ ubåtar.

Italien,
I sam.b and med proklamerandet av sitt stora n ybyggnadsprogram
i bö1rjan av l938 yttrade Mussolini, att Italiens öde i sista hand var
beroende på dess styrka till sjöss. Enligt donna övertygelse ägnade
han huvuddelen av sitt tal åt utbyggnaden av flottan, villmn utbyggnad han sammanfattade i de tre slagorden: ske·p p, personal och stödjepunkter.
Frän elen tidpunkt, då Mussolini övertog regeringen och fram
till nvåret 1938 luder den italienska flnttan ökat från i runt tal 200,000
Ii 11 445,000 ton. Med dc 120,000 ton, som vid denna senare tidpunkt
berf unna sig uneler byggnad, skulle det sammanlagda tonnaget uppgå till 665,000 iJon. Emellertid ansågs icke det nuvarande byggnadstempot tillfredsställande, utan ett ytterligare program framlades, omratt ande de närmasto fyra åren. Detta program innerbär nybyggnad
av 2 s l ags l>:~epp på 35,000 ton, 12 torpedkryssrare och ert t ansenligt elj
närmare angivet antal ubåtar. Genom detta komplertterande program kommo 260,000 ton att 1938 befinna sig uneler byggnad på cle
italienska varven för den italienska örlogsflottans räkning. Då cle
pågående nybyggena färdigställts, vilket beräknas genomfört på nyåret 1\}42, kommer elen italienska flottan a t t ha ett sammanlagt tonnage om 700,000 ton fördelat på: 8 slagskepp, 19 kryssare, 100 torrpNlkryssare, jagare och torpedbåtar och mer än 100 ubåtar.
Av intresse är att konstatera, att italienarna beslutat, att icke
hygga några hangarfartyg, då det ansetts möjligt, att inom de sannolika sjökrigsskådepla tserna kunna utnyttja kustbaserade flygplan
iör samverkan med flottan.
För att tillgodose clet äkade kravet på personal i samband mre d
de ökade rustnin garna har en 4-årsplan upplagts, enligt vilket staterna skulle ökas med bl. a. 125 orfficerare år ligen.
Den dem,onstration av elen italienska flottan, son1 utfördes den
!J maj på Neapelbukten, vari 192 örlogsfartyg deltog'o, avvek från
tidigare demonstrationer så till vicla som den utfördes uneler gång
och därigenom icke blott mark:erade flottans materiella styrka utan
jämväl dPss besättningars höga st ridsberedskap och prestationsförn1åga.
Tidskrift i Sjöväsendet.
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so.v jetuuionen.

lon ~iro IS<tlll tliga s jösalta och lwräknas LUlLlur innevarande vinict·halvi\ r knnna fiireligställas. Fyra ytte rligare jagare ä ro planerade.
1:2 toqwdiJåtar l'å 600 ton bdinna sig på stapt•ln och ytit•rligarc sex
iiro plant•raLk. Dt' 1ru 1idigan· UJllJ.Saita uhåt.s l'lottiljt•rna ha utökats
lllccl yHt•t·ligan· ('11 om 7 håtar vä 5:17 ton, va tj iimtc en l'lottilj med
740 tons båtar ·U'tr inför lllJpsättning. 21 ubåta r bc•finna sig under
IJyggnad. JC-lt~1arna ha trått i t.jän.s1·, liksom llj'<L torpedbåtsflotti ljt'r hilcla1.o av ck ~l.tlru toqJC'Llbåtarna, som unel ergått genomgripande
motlcrnisoringar. Vidaro ha dc moderna >>Sc hncllbootc >> tillförts j.
rlottiljcn. Ytte rligare befinna s ig 24 minsve pare, 10 >> R ä umho otC>> på
90 ton oclt 1!'5 >>Sclmellbootc >> under byggnad. Den 17 mars ingick
>> D.onau llottiljcn>> i den tyska flottan.

Beträffande nybyggnadsverksa mheten i nom Sovjetunionen har
denna liksom vad beträlfar Japan , omgivits med stor hPmlighetst ulllwt. Detta hRt' också sa tt l'tt J:lntal varandra motsägande rykten i omlopp.
Till en början har Sov jPt helt ägnat s ig åt utbygga ndet av s in
ub åtsf lotta och fignat sig åt konstrukt io nen av hitta faryg.
P ~t
senare tid l1ar Jltan enwl l(•'i'!id öv,crgått ti ll. byggandet av allt s törre
enhete r, som torpedkryssa rna av Leningrad-typen och 8,000 tons kr.vssarna av Kirov-kla ~.s. J3ygganclet. av slags kepp har ii.ven sedan rt1
par år cli.s•k utcraJs , och tid tordt• få ans(•:o; satmolikt, att åtmiJJstoJw
ett av tre plane rade skullr befinna sig på stapeln. Vidare bcJinnP~'
sig ett hangarfartyg uneler byggnacl. En andra kryssare av Kirovklassen torde va1a s jösatt och yiicrligan· L' n a två p å stapeln sa mt
tre till fyra planerA tlt•. JkträH an el e toqwcl k r,vssarn as antal va riPra
uppgifterna. Enligt Yis.sa källor s kuliP dL'llJUl klass oudatta rn SIL'rie om elva enhete r, enligt andra :H1a . Tv å Jartyg av dPnlHl klass
äro i varje fall färdigställda, möjligen iiv('Jt t•n tn•djr. Det iir ('.i
h eller omöjligt, att övriga tad~·g, so11t uppgivits tillhöra dt~nna klass,
komma att utgöras av jagare av meLklstorlt•k. Byggandd av ubåtar
pågår fortfarande för fullt och n~·a smärre Jurtyg Lirdigställas alltjämt. Den sovjetryska flottans st~lllning inom krigsmakten har U\'·
sevärt stärkts genom det nyimättaclc marinkommissariatrt .
Parallellt med fartygsbyggena och ökningen av örlogsflottan
sker utbyggandct av dc för samverkall med dt•n na avsl'dda fl ygstridskrafterna och kustförsvarsauläggni agarnn. Vid dc stora övningar,
som den ryska flottan fön•tagit u Mkr 19 3~, vi lka st räckt sig längrl'
ut från baserna än tidigan•, har c•n livlig s atn\'t•rkan ~igt rum med
flygstridskrafter och kustförsvarsauläggni ngar.

Tyskland.
Det tyska nyl)yggnadsprogramm ets genomförande har fo rtsaH
under 1938. Av de två 1936 sjösatta slagskepjll'n inträdde Gneisenau
i tjänst elen 21 maj och avses som tyska Hottans flaggskepp från
1939. Systerskeppet Scharnhorst nalkas sitt färdigställande. Två
35,000 tons slagskepp befinna sig på stapeln . Av do två hangarfartygen s·jösattes den första elen 8/12. Den tredje av do tunga kryssarna Jö,pte av stapeln den 22/8, de två första äro i det närmaste ·färdiga.
Två lätta kr yssare på 10,000 ton befinna s ig 11å staneln, uneler ci<'1
att två ytterligare på 7,000, ton äro planerade. Tm jagarclivisioaer
(12 fartyg) l1 a inträtt i tjänst undrr året. Dr S('X jagm1 a pi't 1,R11

H:tnrlelsfartygs skyddande i krigs,tid.
Kampen mot bandelsfarten unel(•r världskriget blev avgörand'J
Jör krigets utgång, framhöll marinelwptein Steen n yligen i ett förcdrag i Oslo nyo l:Wcleriforcning. Och i ett kommande krig mellan
s l·onnaktcrna bli handelsflottorna utan tvivel ånyo elen centrala
punkten. Denna kamp kommer att börja på krigets första dag och
vara bättre organiserad och förberedd än unde r världskriget.
De angreppsmedel som komma att användas mot sjöfarten i
krigstill äro övervattensfartyg (slagsk epp, kry.ssare, jagare, beväpnaLlc handelsfartyg m. m.), undervattensbåtar och flygplan. övervattensfartyg komma i regel att anfalla med kanoner. Kryssare och
jaganc~ ha en :[art som ligger mellan 30 och 40 knop.
Unelervattensbåtar augripa ju både i ytläge och vid undervattensgång: i det förra
Jallet nwd kanom•r och i elct senarr med torpeder. Moderna ubåtar
äro bestyckade mr d en >t två j O cm :s kanoner. Dc göra i undantagsfall i ytläge upp till 22 knop, mon i regrl håller sig farten mellan :1!'5 och 18 knop, och deras fart under vattnet uppg es till 9 a 10
knop. Ubåtarn as torpeder h a en fart av 30-50 knop och deras räckvidd lir 3,000--4,000 m. l:'å sen arr tid har synlighetcm av den av
torpoden på vattenytan alstraclo strimman avsevärt nedbringats, varigenom det blir mindre hilt Jör handelsfartygen att manövrera undan torpcdPn.
Flygplan .k unna bnkas anfalla handelsfartyg med spräng- och
brandbom ber, maskingevär, torpeder och gas; det sistnämnda dock
trolig0n enelast mot fartyg i hamn. Därtill kommer hotrt från minor. Det är fög a troligt att minkriget kommer att bli mindre intensivt i :[ram.ticlen än det var uneler världskriget, snarare tvärtom.
:Minorn a kunna numera :förankras på djup intill 400 m.

836

-837-

Är 1936 träffades ett. inkrnationcllt avtal ori1 förlJud för u h~t.nr
a!.t angripa handelsfartyg utan varsel, hl. n. för att bcsät.tning·cn och
skrppspapperen skola kunna brin g as i säkPrhct före fart.yg·ets sänkHing. Hå.llcs denna överenskommelse kunna ubåtar i undcrva t1l'n.s.lägn icke angripa handelsfa rtyg. :Man bm clocl.;: icko lita p tt rtil
över·enskommelscn blir rcspc·l dcracl, i va rj e fall icke om handclsl'art,·gen bli beväpnade - och mycket tyller på att så blir fall et i en dd
]änder . Man får därför vara beroeld på a]Ja eventualiteter Jrån 11idttarnas si.da. I :[råga om flyget finnas iinnu icke några motsva raJHk
regler, och man kan därför m ed s äke rh et gå ut ifrån att flyget i ett
kommande krig blir hänsynslöst använt mot sjöfarten.
Vilka an.stalter böra då träffas 'för att på bästa mö,jliga sätt
trygga h andelsfartygen i krigs tid~ Des.sa anstalter kunna uppdelas
i passiva och aktiva. Till dc förra hör [ör det första utsändanrln av
meddelanden till hamlclsfartyg om va r(•st fientliga krigsfartyg opl'rem och var minfält eller llriva ndo minor upptäck1 s, så att hantl Pls fartygen om möjligt kunna lägga om sin route. Dessa meddcland f'JI
J(unna också innehålla anvisning om var och när handelsfartyg s äkrast böra närma sig och gå iJ1 i s kiirgården el ler hamn. Mf'lldel an d.ena radieras på bestämda klockslag och avfattas på hemlig eoclc :l:ii r
att icke kunna tydas av fiend en . För Norges vidkommande har i
amiralstaben utarb'e tats en elylik code som man tänkt sig skull e ut
sändas till s jörfartsmyndigh eter och kons ulat för utdelning ti.ll :fart.ygsbefälhavarna.
En annan passiv åtgärd ii r at. l. förse handelsiartyg(•n m ed para vaner som skydd mot minor, dimbildningsapparater, gasmasker och
anordningar för att utluH.a f art.yg(•n dl.t'r gasanfall. Vidare ulal·betande av anvisningar för hundols l'arty g<'ns böfäl om hur de skol a
på bäs ta möjliga sätt skydela sina fartyg. I norska amiralstabf'n ~ir
under utarbetande' 011 själmilit.iir handbok som sk ull e utel eJas ti .ll h('fälhavarna och övrigt befäl på handelsf artygen.
Till de aktiva åtgärderna räkn aelD föredragshållaron sa mlin g
av handelsfartygen i konvoj<>r undf'l' eskort av krigsfartyg. Enligt
tyska uttalanden va r det konvojering och användandet av paravanl'l'
som särskilt fällde' uts laget i kampen om fartygstonnaget undn
världskriget.
Talaren berörde även f' n del folkrätt3bestämme lsc r. Krig fö rande makts handelsfar ty g har rätt att sätta s ig till motvärn mot upplJringning. Dc kunna därJör va ra bev~ipuade för s jälvförsvar utan
att förelen skull förlora rätten a t t be han dl as som handel sfa rtyg men
ha icke rätt att gå anfallsvis till väga. Ne utralt handelsiarty g som
går i krigförande makts t.j~in st är underkastat samma regler som
lo•igförancl c lands handelsfartyg, och nf'utralt fartyg som sluter si g till

a,· krig[öranclt' 111akt organisl'rall konvoj riskerar att b<'hancllas som
fil·ntligt fartyg.
I Norge fördigg er förslag om alt i Oslo och Bergen <lnol'dna
sjömilitänt lmr"S('Jr för hanclelsrloHans hcläl, vilka sk ulle omfatta
samma antal timmar och samma ämnen so m de kurser vilka. hållits
i Sverige. De motsv arande cng<'ls],a kursf'rna äro mera omfattande .
i dl't i dc>m ävc'n ingå vapenövningar, .~åso m kanon 0xcrcis o. d. Skull ~
hes lu t fatta s om att >iven norsl'a. lialll1PI.s1artyg s l;ola utrustas m ccl
kanoner, paravaner, dirn.bihlning.s·apvaratcJ·, .sjunkbomlwr o. d. i'i't
kursorna givetvis utvidga.s att omJatta iivningar i. handhavandet av
dos.s a vapen och apparater.
(Svensk Sjöfartstidn in g elen 2-! novrmbcr 1938.)

Byggnadsprogram och budgeter, uppgifter angående
personal och materiel m. m.
Storbritannien.
Et.t n ytt. brittiskt program för byggande av mindre örlogsf<Lrtyg
i dagarna blivit godkänt. Tilläggsa nslag komma att äskas J:ör
Hyl>ygg n adt'rn a i f råga. A.v.;;iktcn ii r att Jyl la v issa luckor i kustJörsva.rl't .o ch göra de b~1da offensiva och defensiva operation<'rn a i
tdingrc far vatten m era dfektivcl. Behovet a v sädana far1yg gjorclo
s ig kra:rtigt g~illandc uneler brittis ka flottan s mobilisering· i sPpkm l>cr. Don hri.ttiska slagflottan nnsPs va ra :!:u ll t. tillräckli~, men vall
SOIII nu behövc,s, är friimst m.i1Hln ~ konvojfa r tyg, torjlccliarl.yg av
ni.i mlro 1yp iin jagarna och motortorpedbå tar samt mindw ,spänJörsvarsfartyg.
ln~.t·

(Gö l.l·horgs Han<lP·is- o. Sjöfartslidning <ll'll 2R no v.

1\) :~H.)

D d för<> ta hr i tliska 35,000 tons slagskeppet >> King Georg V,,
koJilllll'l' att s jös ättas den 21 f ebr. 1939. Fartygot s tapclsat1 es j93'7.
De Jy r a sys terskepp en b e r~iknas Jänliga Jörst unde r 1940.
(Ri Pil'l' Ncuestl' Nnclu·ichtPn <le11 24 november 193H.)
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:FörsvarsJuiui .;Lern lltetlLleJadt• på 1i ~ dagen i \lllLlt•rhusl't, nit l'll
terligarr· utvidgHing a y Au~traliem treåriga i'örsvat·s•p rognnu knmlllt' J' alt. fijrdagas. Il an förklarade', att utgi 1:1.c'rna tast.st>Ult.s till G:J
millionC'r pund , mofsvaranrlt' L'll ö•kning på Hl millioner ]lund.
:Enligt LlC'n n ya planc·n ska ll armen 1illdelas 19,7 millioner lllmu,
<'Il ökning pr1 8 millionf'r, flottan 2C,5 millione•·, ökning 4,6· milliouor,
(lC'IL l'l,rgvaplld 16.4 milliOJwr, ökning 3,!) mlllimwr, meda ll an.sla)!.'('ll
löt· amtnunition och utrustning skola ökas mPd j,S milliom•r tilL 4,8
m i Ili on er p u n d.
Ett la.g[örsl::ig 0111 upp!agilmk av ett tör varslån på 10' miilioner
Jmncl, varav en ännu icke Jast.stä llcl clel skall upplånas i London ,
kommor att framlägga s.
Enligt clet nya programmot skola "två jagare och tolv motortorpedbåtar anskaffa , cläreJnot inga slagskepp me el anlC'clning a v
~torbritanniens fö rsälunn att en tilhticklig s jöstyrka komme r att
stationeras i Singapot·e. Brittiska amirali!Pld. skall konsulteras rö rande upprättand et av r•n clocka ·i Sychwy, vi l kr-•n blir i stånd att
Lnottaga slagskepp, samt uppräl tamll't av en marin llygbas i Por1
:Moresby. T•' lygvapnot 11tökas från j7 till 18 eskadrar, va rvid elen Hya
eskadern, som skall omJaita 2l2' plan, iörläggl's i Townsvill<'· i Quor·nsland.
(Svenska DagbladP't dl'n 7 dece•mbcr j_938.)

~·f

U. S. A.
:tvlarinnLinist cr Swanson I ra ml~iggcr i s in å rsredogörelse viktiga
l örslag rörande flottans Ullgifter och behov. H an :framhål.ler vikten
ay att bomanningen snarast bringas till full krigsstyrka, så att :!'Iotian nwcl l1än syn till clr' oroliga internationel la förhållandrn a i sin
helhet on1!eclelbart kan Yara r edo i fall av behov. :F. n. äro endast
t1båtarna :[ullt bemannade.
I r edogörelsf'n f ramläg gas följande sex :l örslag: 1) Y ttorligare
ersättningsby ggnad av hjälpfartyg i stället :för ,överåriga och l ångsamma>> sådana, ty trot.s nybyggnader na är läget i fråga om hjälpfartyg »endast obetydligt förbättrat >> , heter det i rapporten. 2) Skapandct av r•n hanclPlsflotta av moclC'rna , snabba och dfektivt bemannade fartyg är >>C'n å tgärd av ·tor vikt för landets säkerhet» . 3) :M:ecl
rlet föreliggande :flottbygnads programmet äro aktiva. åtgärder för
att öka antalet hangarkryssa re och anläggninga rna ti ll lanels för
Jlygets räkning en oundgänglig nödvändighe t. 4) Störro möjligheter
för utbildning av reservistPr erfordras. 5) Marinsolclatk åron, som

-839L n. utgör 17,000 man, >>hör Jå tillr,icldig norson:1 l för 0dordcrliga
n:arinclotach emcn! och vak!prrsonal på d<' nya Jart.vgen, för expanSlO~ ~v Hotlans VC'rksamhet och YN];stöllancle nv uppclrng>> . 6) Den
hl'vJIJaclt' ök1: ingr•n ay flottan nödvändiggö r d! .stort progra111 a,anläggni ng a r till lancls, vilkf't konJm<·r rrtt l'raml~iggas j Y!'Clerhörlig
ordning. Ministern antyder att s!o n o slagsk<'i>l' komma att b~·ggas
i framtiden i det lu111 i redogörelsen annoterar att Londonförclr agd
av l936 änclrnts, så att stor iC'ksgränsen sii ttes till 43,000 ton, och
1illäggcr att >>förslag skola uneler clot komrnall(le ård 'framEiggas
rörancl<• viJket tonnage Jör ck fralllticlfl s lagskeppen som häst motsvann landet.s behov>>.
(Social-Demo kraten elen :20. november j938.)

När den amerikanska kongn· · vn samlas, blir dC'ss stö rsta uppgift att behandla dt jättiepr,oje kt om utökning av den amerikanska
flottan. Det 'ir tal om ingr·n ting minclrC' än byggandet av en l1elt
ny Atlantflottfl, l~t•::;tåencle av fartyg, som skola konstrueras spec iellt
Jör Atlanten.
Planerna omfatta byggandd av 12 s lagskepp på mellan 35,000
och 45,000 ton, 6 hangarJartyg , 17 tunga och l8 lätta kryssan•·, 77 jagflre och 36 undervai.tt•ns båLar. Jl ii rti Il kommer 36 hjälpfartyg för sk i Ich
ändamål. Omkostnacle m a för hda denna j~ittclika nybyggnad anslås
1i 11 l2,800 1n i ljonf'l' kr., meLlclt'l a r Daily TC'le•gL a ]l h.
140 miljoner kr. ha redan kommit till användning för utviclglling av nottvarn·n på l>ihlt· Atlilnt- och Stilla havsku.sterna . När
denna 11ya alllrrikanska Jlotta är fiirdigbyggd, konLLLWr U. S. A. att
Jlled stor marginal vRra ci<'Jl siarkas te sjömakten i. värld·e n.
Dess samlade J lotta kommer då att bestå av 33 slagskepp, 13
hangadartyg mod plats för över 1,100' flygplan, 74 kryssare, 312 jagare och 126 undervattens båtar.
(Aftonbladet den G december 1938.)

Italien.
Enl. uppgifter från Rom komma dc 12 torpedkry.ssa re, som ItaJi.rn håliC'r på att hygga unclPr detta år, att bliva clo största fartyg
av clrnna t:yp som någonsin byggts. Dr]llacerncnt et, är över 3,000
ton och bestyckninge n utgön•.s av dc• nya 13 cm . .sn abhsl;juianclC' lmuonerna; do skol a l'JJL kontrak tet l1a en fart på 44 knop. JIIIan för··
v~intar att 1. o. 111. tll'nna [art kollllllC'r att ÖvC'rskridas vicl provtur<'ll.
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Italienska örlogsfart,ygsbyggen det ta år up1Jgå till 260,000 ton,
on r ekordsiffr a fö r detta l and. Det omf attar, fö ru tom do 12 torped kryssarna, fyra 35,000 tons slagskep p, många jagar e och to rpedbåtar,
och åtminstono 30 ubåtar. Antalet ubåtar under byggnad ä r h emligt.
l\1ax imi3tyrk an ltos elen itnl icnska ubåtsf lotta n är inofficiellt satt
till 150 moderna enheter.
En l. 8tt nytt beslut befullmäktigas marinministern, Signor :Mus·
solini, "i tvingand e nödfall" att g iva order om byggande av örlogsfa rtyg, innan dc hava blivit lagligt bekr äftade. Det är tydligt att
llyhyg-ganclct på de italienska var ve n nu forceras alldeles extr a.
(T he Dail y Telegraph den 17 oktober 1938.)

Den i t al irnsko ambassadören g r eve Graneli har lämnat premiärminister Cha lll hcr la in dPt vikt iga meddelandet, att Ita lien önskar
ans.luta s i g till Londan-traktaten och ick e kon1mer att bygga slags kepp över 35,000 ton, förutsatt att denna g r äns icke överskrides av
nn<l r a 'em·opcislw n"Lakter.
(Göteborgs Handels- o. Sjöfar tstidning elen 17 novL~mbcr j938.)

Tyskland.
Tys klands i'örsta ha.ngarfartyg lopte av stapeln den 8 clccemlwr.
(Sv0 nska D agbladet cl0n 8 decE'mlw r 1938.)

Siam.
Don siamesiska flottn n l1ar i Hn lien bestiillt två kryssare på
1 0,000( ?) ton.

