1934.
97:e årgången.
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Utdrag ur årsberättelse i minväsende.
Avgiven av ledamoten Håkanson.

(Forts. från h. 2, sid. 1.09.)

Motmedel mol minor .

Paravansvep.

Paravans...-ep förekomma dels som skyddssvep (protector
parayanes) , dels som söksvep (paravane high speed mine
sweep ). S/,·ydclssvepcn anpassas i viss mån efter det fartygsslag, för vilka dc äro avsedda. Sålunda finnas dylika paravansvep dels för slagskepp och andra fartyg med högsta fart av
22 knop, dels för kryssare och jagare med 28 knops fart samt
dels för jagare och andra fartyg med högst 32 knops fart. För
handelsfartyg finnes en särskild typ, avsedel för högst 16 knops
fart. De för krigsfartyg avsedela svepen äro lika till konstruktionen med unelantag av paravanernas dimensioner samt skärplanens lutningsvinkel, vilken sistnämnda är beroende av vederbörande typs maximifart. Paravansvepet för handelsfartyg
ski ljer sig från de övriga genom en enklare konstruktion, vid
vilken oscillator saknas enär paravanens djupbana anses kunna
med hänsyn till den lägre farten regleras endast medelst
hydroslat.
Det skydd, som paravaner kunna bereda ett fartyg, är bl. a .
. beroende på det avstånd från fartygssidan, på vilket paravanen
bogseras. Detta avstånd står teoretiskt i direkt förhållande till
Tidskrift i Sjöväsenclct.

9
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bogser trossens längd, men i praktiken finnes en gräns för denna
längd på grund av bogsertrossens kurvatur (kedj elinje). Med
en bogser trosslängd av 45- 55 meter bildar bogser trossen en
vinkel med fartyge ts långskeppslinje av c:a 30°, vilken anses
vara minimum för erhållandel av effektivt skydd. Del ha1
visat sig, att en ökning av trossens längd utöver 51 m eter
medför en minskning av ovannämnd vinkel, med påföljd all
skyddet för fartygets förskepp nedsättes enär därvid paravan en
endast får ett akterligare läge med ökad kurvatur i bogsertrossen. Med anledning härav uppgår standard- och maxim ilängden för bogsertrossen till 51 meter.
Paravansvepet anses bereda skydd när fartyget styr rak
kurs. Verkställer däremot etl långt fartyg en skarp gir Iörl'ligger risk för att dess akterskepp svänger utanför den a paravanerna svep ta rännan och därvid stöter på en mina. vaJtill kommer aU paravanernas gång härvid blir osäker. För de
flesta fartyg är elt par bogparavaner tillräckligt som skydd,
men vid de längsta moderna slagskeppen, slagkryssarna o c11
kryssarna anses del erforderligt aU aptera ytterligare ell par
paravaner med bogserpunkten förlagd 75- 90 m. från förstäv en.
Paravanernas normala djupsvängningar uppgå icke till m er
än 1, 2·- 1, ~ m. över eller u11der det inställda djupet, och göre'
därför paravanens djupinställning vanligen omkring 1, 5 m.
större än farl_ygets största djupgående. Svepdjupet är inom
vissa gränser oberoende av fartygets fart. Om en mina är <t
djupt förankrad aU den passerar under paravanens bogsertross,
bör den under normala förhållanden icke kunna träffa fartyg et.
såvida icke sjöhävning är r ådande.
Belastningen i bogsertrossens fastgöringspunkt uppgår vi d
de olika paravantypernas maximifart och med användande av
51 m . lång bogsertross till 5,5- 6 ton samt varierar vid andra
farter approximativt med kvadraten på farten . Paravanen s
sax uppgives kunna avklippa en wire av 38 mm. omkrets ( c:a
12 mm. diameter) vid en dragning av c:a 360 kg.
I Amiral Jellicoe's »The Crisis of the Naval War » u pp -
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c1jyes, a ll krigsiar tygens paravaner beräknas hava avskurit
"
förankringstrossar i åtminstone femtio fall, varvid genom
minors
min ors b ringande till Ya llenylan förefintlighe ten av ditlills okänd~ m infäll blivi t kons laterad med härav följande minskad
minfara för andra fartyg. En tysk förfallare framhåller, alt
intet med para\'ansvep förselt fartyg minskadades under kriget
ehuru omkring 100 minor konstaterades h ava fångats och avskuri ts av dylikt skyddssvep.
Söksuepel (paravan e high speed mine swcep) är, såsom
namnet anger, avsell för minsvepnin g under hög fart med
särskild uppgift a lt snabbt syepa en ränna för en sjöstyrka
eller för sjöfarten, under det alt en systematisk svepning av
ett mineral omr ~tde anses höra ulföras medelst del långsammare, sedvanliga minsvepningsförfarandeL
Svepel bogseras av en jagare eller annal lämpligt snabbgående fartyg och består av två paravaner m ed var sin bogsertross. En clepressor, bogserad p[t relativt korl avstånd, vanligen 50 m. från fartyget, trycker ner bogsertrossarna så alt
hela effektiv a längelen av bogsertrossarna från depressorn till
paravanen kommer på approximativt samma djup. Depressorn
består av en äggformad flytkropp, försedd m ed skärplan. Aktra
tampen av depressorns bogsertross är schacklad till en platta
med öglebullar, avsedda dels för en förlängningstross till depressarn, dels för 2 st. skänklar med ledarblock för paravanernas bogsertrossar, vilkas längd följaktli gen kan varieras .
Genom paravanernas utskärande förm åga komma bogsertros sarna att bilda en kilformad figur med spetsen vid depressoru.
Den härvid erhållna svepbredden är b eroende av längd utstuc ken bogsertross och uppgår max. till 110 m. med 120 m e ter s
bogsertross, räknat från ledarblocken. Normal fart för svepels
bogering är 20 knop, men kan denna fart vid förefallande hehov ökas till 25 knop. Paravanerna kunna regleras för varje
djup intill 18 m. Den vanliga djupinställningen år 15 m., men
kan om erforderligt reduceras vid gång i grunda farvatten.
Dj upregleringeu bör vara inställd på minst 2 meters stöne
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djup än max. djupgåendet av de fartyg, som avses befara de t
svepta området. SYepet kan ulläggas och hemtagas vid en fart
av 10- 12 knop; snabbast hemtages svepet vid 3 knops Ia rt.

övriga mimuep.

S{lsom tidigare fr amhållils kommo s. k. grunda mineringar
l.necl r~nga mind j up Lill användning uneler -världskriget oeh
1~·amlvmgade särskilda åtgärder för deras undanröjan de. I den
llclva tl:nsfria Östersjön kunde man ej såsom ex:.-vis i Nordsj ön
u~nyLLJa högYaltcn för deras sycpnin g med förefintliga dju p gacnde syepiarty 0 , utan m:Jsle övergå till mycket grundgåen d 1•
_ _ _ _ __
båtar, utrustade med lätla sYep. -

Minsvepnin g uneler mörker.

. Asikt:rna ang ~1enclc möjligheler na för eller lämplighete n ay
mmsvepnm g under mörker äro mycket delade. En del förfatLare anse, att dylik svepning icke kan uLföras under andra
förutsåLLningar än aU SYepfartyge n föra reglementer ade lanternor, all vissa svepdelar äro förseelda med lysanordnin g eller ati
strålkastarebelysning kommer till användning , Yilket allt m edför alt S\'epningen ej kan ske obeaktad. D~i.rjämte framhålles,
all det därvid helL naturligt föreligger en ökad risk för påsegling av uppflutna minor samt stegrade sv~lrigh e ler i de situaLione~·, som framkallas av minsprängn ing av vare sig svep elle,
svepfartyg. Dessa Yansklighet er hava framträU vid dc för söl
~ill svepning under mörker, som verkställdes under världskri ge L
Från kriget i Östersj ön
1 Nordsjön och vid Dardaneller na.
sYepn ing, utförd av
nattlig
a
p
föreligga emellc1'Lid exempel
april 1915 i m ån av
tyska minsvcpnin gsförband, dels i slutet
sken och lugnt Yäder, men äYen under nermörk januarinatt
samma år, i b~lda fallen m ed gynnsamt förlopp.
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Spärrbrytar e .

Uneler världskrigeL tilld elades den av äldre fartyg bestående
engelsl<a VI BaLLie Squaclron den mindre Lacksamma uppgiften
att i egenskap av »1\Iine Bumping Squaclron» förflytta sig inom
ett minfarli gt område framför eLL förband av nyare fartyg för
att därvid genom egen minsprängn ing tillkännagiv a förefintligheten av minor och därigenom för de efterföljand e värdefullare
farty gen nedbringa risken för minlräffar. Istället för denna
improvisera de fonn av spärrbrytar e användes inom tyska flottan h ärför särskilt avseelda och utrustade handelsfarty g. Enligt
»Die öbenvassers lrcilkräftc und ihrc Technik », ingående i del
tyska mariuslatsv erket »Der Kricg zur Sec», användes elylika
»Sperrbrech er» dels omedelbart framför en sjöstyrka inom farvallen, som misslänkles vara minerat, dels även för alt i förväg
minrekogno sera en sjöslyrkas planerade förflyLLningsyäg, dels
slutli gen för efterkontrol l av svep ta minfälL Uneler år 1918
utnyttjades spärrbrylam a därjämte såsom följefartyg till ubåtarna vid deras förflyttning genom de minerade områdena i
Nordsjön i synnerheL när dälig L yäder förhindrade de mindre
fart ygen, såsom äldre jagare och fiskefartyg, alt svepa ut båtarna genom de s tändi gt pi.\ nyll minerade farvattnen utanför
Helgolandsb uklen.
Vid världskrige ts utbrott klargjordes i Tyskland 10 st. fartyg om 900- 5,800 Lons deplacemen t s ~1som spärrbrylarc . Med
hänsyn Lill de fönänlade stora förlusterna av dylika fartyg utvalde man h ärför till en början gamla och mindre värdefulla
farty g. Deras ot illfredsställa nde flytbarhel medförde emellertid aU de vid minträffar gingo fullständig t förlorade i sådana
fall , där dc senare använda nyare fartygen höllo sig flytande.
Då därjämte förbättringa r och särskilda anordninga r vidtogas
till spärrbrytar nas skydd mot minor, vilka åtgärder betydligt
nedsatte förlustriske rna, kunde man på grund h ärav övergå till
att som spärrbrytar e avse mera värdefulla och tekniskt bättre
byggda fartyg med därav följande ökad militär användbarh eL
Under krige t gingo 8 spärrbry tare förlorade, men komplellera -
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des förlusterna så att 12 sl. spärrbry tare och 4 reserYsp ~llT
"''{'l
hry tare ständigt funnos disponibla, av vilket det största fart .,.,
var om c:a 7,600 br. reg. ton. För all erh[tlla det erforderliga
djupgåendet nedlaslades spärrbrytarna till en början enhan
med sand, men på grund av de härmed förenade olägenheterna
såväl i stabilitets- som andra avseenden övergick man till rn
annan stuvning av lastrummen, som medgav en gynnsam fördelning av hallaslen med slörsta möjliga utfyllnad av rum men
och ell hältre skydd av de inre fartygsförbindningarna vid m insprä ngn ing. ÖYer dubbelbotlen lades ett lager av sand till 1-1.;;
meters höjd, däröwr stuvades 7 eller flera lager träbalkar, varvid del understa lagret lades tä lt för a tt hindra en förskjutnin g
av sanden. Den övriga delen av lastrummet till däcket fullsluvades med tätade, upprättslående tomfat, Yilkas mellanrum
fylldes med sand. Häröver lades ytterligare ett planklager, san d
och el l översta bjälklager. Genom detta nerlastnings- och stuvningssäll höjdes laslens tyngdpunkt och fartygets rörelser bleY<l
mjukare, deL lokala explosionstrycket från en mina fördelades
p~1 en större y la och förbrukades en del av explosionsarbetel av
de fjädrande balkunderlagen och tomfaten, i faten och mellan
balkarna befintligt luftrum utökade explosionsrummet och nedsatle därigenom explosionsgasernas ti'.)'ckverkan, eldfaran fråH
trävirket minskades genom dess lagrande i sand. Rummens
fullsL~rvande förhindrade därjämte att fritt rörliga vattenmängder kunde bildas i de stora las trummen, varigenom kantringsfaran reducerades. Det förliga kollisionsrummet fylldes h ell
med trä.
Man fr:'mgick emellertid under senare delen av kriget användningen av tomfat som stuvningsmedel, enär de torkade och
lätt blevo oläla eller i stort antal läckslogos vid minexplosion.
varför fy Ilningen av fartygsrummen endast skedde med träbalkar. Härvid inbyggdes inom trälasten länshrunnar, avsedd a
för den bärgningsångare, som förtöjde vid spärrbrytaren efter
en minträff i och för länspumpning. Fartygsrummens luckor
voro i början vattentätt skalkade och stöttade, men hällos sedermera på grund av praktiska erfarenheter öppna för att ex-
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plosionslrycket lä ttare skulle få avlopp uppåt. På åtskilliga
fartyg inbyggdes av säkerhelsskäl nya tvärskolt samt anordnades vattentäta nedgångar till maskin·- och eldrum. Man skapsförläggningen förfly ttades från förskeppet.
Genom de vidtagna åtgärderna erhöllo spärrbrytarna en
sådan flytbarhet att de i åtskilliga fall efter minsprängning
kunde hållas flytande och uppnå hamn. Ä ven i det sällsynta
fall a lt ell fartyg träffades av två minor och mer än halva antalet vallentäta avdelningar vallenfylldes kunde spärrbrytaren
bringas i hamn eller åtminstone dess besättning räddas. Den
h är omförmälda skyddsstuvningen kom även till användning :'i
moderfartyg för minsvepningsbåtar, flygmoderfartyg och lasarettsfartyg. Under år 1917 försågas spärrbrytarna med skyddssvep av 110 meters bredd och 15 meters svepdjup med påföljd,
att från och med april månad nämnda år förekom icke någon
förlu st av dylika fartyg. Mot krigets slut gjordes spärrbrytarna
flygplanbärande eller utrustades med ballon captif för spaning
mot minor och ubåtar.
Flygspaning mot minor.

Spaning mol minor medels luftfartyg kom under världskri get till användning å såväl engelsk som tysk sida för att
underlätta minsvepningsförbandens sökningsarbete och för att
biträda vid lokaliseringen av ett påträffat minfält. Beträffande
härutinnan vunna resultat äro uppgifterna föga samstämmiga.
Allmängiltigt torde dock kunna sägas, att förutsättningarna för
flygspaning mot minor äro gynnsammare i Nordsjön med dess
klarare vatten och ljusa sandbotten än i Östersjön. Beträffande
de engelska minsvepningarna i Nordsjön uppgiver en författare
att därvid användes med framgång flygplan och luftskepp för
minsökning, medan Amiral Jellicoe i »The Grand Fleet 191416» framhåller, att minsökning med flygplan ej kunde utföras
i Moray Firth på grund av dess »rather thick water ».
Från tysk sida föreligga exempel på goda resultat av flyg spaning mot minor inom Nordsjön, vilken utfördes av luftskepp
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i direkt samverkan med minsvepningsförba nden, varvid cle
särskilt vid lågvatten framträdande ytliggama gåvo god ledn ing
för upptäckt och lokalisering av minfälL Den självständ iga
flygspaningen visade sig däremot besitta ringa värde på grund
aY luftfar tygen s mindre tillförlitliga bes tick och därpå stödda
lägesangivning. I »Der Krieg in der Ostsee» framh ålles d~i.l
emol alt man i Östersjön - i molsats till i Nordsjön - ej
lyckades upp läcka minor fdm luften. Försök alt i lrbensundet
verl(s lälla minsökning med flygplan misslyckades trols de h ~i r
förekomman de ringa mindjupen.

Nio /m edel mot undervallensbålar.

De tyska ubåtsförlusterna under världskriget uppgingo en ligt h äru tinnan senast fö religgande uppgifter till 178 ub., var jämte 7 ub. interner ades i n eutrala hamnar och 14 förslördes i
samband med evakuering av ub.-haserna. Ententemakterna
förlorade und er kriget 82 uh. Uppgifterna beträffande orsakerna
till dessa förlusler variera, men man finner i källor av olib
nationalitetsurspru ng en viss samstämm ighet beträffande antalet uh., som förstörts genom fientliga motåtgärder. Nedanstående tabell avser a ll belysa de olika motmedlens procentu ella insats vid ubå tarnas bekämpande uneler världskriget.
Antal fö r stör da ub. i 0 /o c:a
Motmedel
Tyska ub.
Artilleri ......... ... .. .. ..... ... ... ... ..... .. .. .. .
'forped (ub. ) .. . .. .... ..... .. .... ... ..... .. ..... .
Minor .. . ........ . .. . ... .. ... . .. .. .... . ..... ..... . .
Sjunkbomber ..... . ............... ..... . ..... .
Bogserminor ....... ..... .. . .. .. ... ..... .... ..
Nät ... ...... ..... . .. ... . ........... ... ....... ... .. .
Rammning .. . ... .. ........... .. ..... . .. . ... . ..
Luftanfall ...... .. .. .. ........ . .. ... . ........ . .. .
Ub.- fällor ... ... .. . .. ... ...... ... ..... .... ...... .

l Ententens

9
13

21
28

27

30

22

•J

3

2

4
4

5
5
7

8

2

lO

l

ub.

..
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Fördelningen av förlustors akerna för enlen lens ub. ~i.r föga
nlslagsgivancle enär av lotall 82 ub.-förlusler icke mindre än
23 eller 28 O/o hänföras till »okänd orsak ». Enligt den fullständigare och påli lli gare slalis lik, seJm föreli gger beträffande
de tyska uL.-förlusl erna, synas, säsom framg~1 r av omsl~1ende
tabell, förankrade minor samt sjunkbomber h ava ulgjorl de
mest effektiva molmedlen mol ub. På grund av anten nminans
tillkomst och förbättrande saml sjunkbombernas ökade träff sannolikhel genom hydrofonernas tekniska utyeckling torde
dessa världsl\l·igels erfarenheter sannolikt alltj ä mt äga giltigheL
Utöver de c:a 35 tyska uh., som förslöreles under väddskriget
medelst sjunkbomLer, lära y lledigare m er än 80 ub. blivit allvarligt skadade genom ulny lljandel av del la . vapen . Förutom
förs lörande och skadegörande verkan besiller j u sjunkbomhen
även en betydelsefull återverkan på ub.-besällningarna s psykisk a mots landskraft
Av de i tabellen angivna vapnen eller molmedlen, som lillkommo särsl<ilt för ub :s bekämpande, h ava anlennminoma behandlats i det föreg~enclc. Hydrofonmateriele n var föremål för
behandling i närmast föregående årsberättelse i minväsende,
varför densamma ej komm er alt här y llerligare beröras.
Sjunkbombmaterie len har sedan vi:i rldskri get underkastals
en del förhällringar, men i slorl sell ej underga ll n ågra väsentliga förändringar. Laddningsviklen uppgår i regel till 100-135 kg.; för fällning från molorhå lar förekommer även sb. m ed
50 kg. laddning. Reglering a v sprängdjupet ka n ske antingen
enligt hydroslal- eller valleninslrömnings principen. Utomlands
förekommer dels sjunkbomber, a vscdda för l(as tning p å korta
h åll 50-80 meter, dels även dylika bomber för l(aslning pa
större avsl:oi nd, uppgående till max. 1,200 m. Den sis tn ämnda
typen uppgives vara avsedd för uh.-jagare vid anfall på avs tånd
utöver maximikastvidden för den förstnämnda typen ävensom
för fasta uppställningar i land vid h amnförsvar o. dyl. Denna
sistnämnda sjunkLomb ulskjules m edelst en kastare av mörsa retyp, förs edd med elevationsinrättning .
- · - - - - - - ·- - - - - - - - -
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Bogserminor framrädde under världskriget i etl flertal olika
former, sftsom den engelska explosiva paravanen, den ilalienska
bogsenninan, typ Ginocchio, samt den med sprängladdning försedda tyska uh.-drakcn, samtliga utgörande produkter av den
in tensiva strävan alt m ed alla upptänkliga medel söka bekämpa
uhåtarna. Ur effek tiviletssynpunkt äro bogserminorna avse' ärt
underlägsna sjunkbomberna, men dc kunna på grund ay den
procentuellt ringa materielkonsumtionen och sin därav följan de
prisbillighet möjligen ifdlgakomma såsom ett supplement till
sjunkbombulruslning. Under världskrigel förbrukades icke
mindre än 16,000 st. sjunkbomber för ern[tende av med detta
vapen åstadkommet resultat av 35 st. förstörda och 80 st. all Yarligl skadade tyska ubölar, men den då erforderliga, stora
sjunkbombkonsum tioncn lord c numera kunna nedbringas genom användning en av hydrofoner som vägvisare Y id u b- jakten.
Nät mot ub. utnyttjades under kriget i avsevärd utsträckning bland annal inom spärrarna i Engelska kanalen och i
Otran losundel. De fasta nätspärrarna i sistnämnt farvatten
hade en längd av 66 km . och medförde en materielkostnad av
över 3 miljoner lire. Trots de oerhörda insatser, som på grund
av de ogynnsamma farvallensförhållandena (stora bottendjup.
stark ström och svåra stormar) måste nedläggas på upprättandel
av denna nätspärr i form av materiel, arhete och kostnad, mo tsvarade dcnsaJ11111a ingalunda fönänlningarna; blott en ub ..
den tyska »UB 53», oskadliggjordes i spärren. Under de senaste
krigsmånaderna planerade man därför - såsom tidigare anförts - all avspärra Otranlosundet medelst 40,000 amerikanska
minor, vilka voro konstruerade för förankring å så stora hotten d jup , som här äro rådande.

För nätutläggning användes inom tyska flott an under kri-get härför ombyggda handelsfartyg om. 2,000- 4,000 ton eller
för ändamålet apterade sjögående läktare. I de större utländska
marinerna finnas f. n. moderna specialfartyg för nä lutläggning.
såsom den engelska nätläggaren »Guardian» om 3,000 ton och
18 knop, den japanska »Shirataka» om 1,400 Lon och 16 knop
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samt den franska »Gladiateur » om 2,300 Lon och 20 knop.
Bestyckningen hesl ~u· av 2- -± st. 9- 12 cm. kanoner.

Slulord.

Vid en bedömn ing ay minvapnets sannolika framtida ulnylljande i sjökrigföringen rör man sig inom det spekulalivas
on1r~tde med n ågra kända, men flera okända faktorer s[Jväl i
strategiskt och taktiskt som tekn iskt avseende. Den kortfallade
redogörelse för minvapnets insa tser under världskriget, som
inledn ingsvis fram s tällts i denna årsberättelse, påvisar en under
detta krigs fortg{mg alltjämt stegrad massanvändning av minor
till inskränkande av fiendens rörelsefrihet i allmänhet sam t för
bebimpande a v ub ~1Lar i synnerhet. :Man torde därför med en
viss sannolikhel kunna förutsätta, att denna senaste krigserfarenhel föranleder dc flesta mariner till ett utvecklande och
- fullkomnande av sitt minväsendc. För ett minkri gs förande i Östersjön föreligga gynnsamma
ur nautisk och klimatologisk synpunkt. Bottenförulsällnino·ar
a
dj upen därstädes äro relativt små, varigenom komplicerade och
i ansl.;:affning dyra minkonstruktioner kunna undvikas. Genom obefintligheten, praktiskt taget, av tidvatten förenklas minornas förankringsproblem och minskas den eljest vid lågyallen
särsl.;:i]L förefintliga risken för de röjande ytliggarna, varjämte
minsvepningen ej kan draga fördel av högvatten. Nätternas
längd under den mörka års liden gynnar offensiva minoperatio ner samt försYårar och fördröjer minsvepningsföretags genomför ande under denna årstid. Å andra sidan framkalla de växlande bottenförhållandena med oregelbundna och i viss uisträcl.::n ing otillförlitliga djupsiffror samt stenig, gropig och dyig
hotten ökade fordringar på funk lionsdugligheten hos minmaterielens förankringsorgan. Drivis och packis bidraga till att
nedsälla minfältens effek tivitet och framtvinga ett kompletterande eller förnyande av desamma efter köldstarka vintrar.
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Bogserminor framrädd e under världskriget i eU flertal ol ika
former, sf1som den engelska explosiva paravanen, den ilalienska
bogsenninan, typ Ginocchio, sam t den med sprängladdning försedda tyska ub.-drakcn, samtliga utgörande produkter av den
in tensiva s trävan alt m ed alla upptänkliga m edel söka bekämpa
uhåtarna . Ur effektivi letssynpunkt äro bogserminorna avseY ärl
underlägsna sjunkbomberna, men de kunna på grund av den
procentuell t ringa materielkonsumtionen och sin därav följan de
prisbillighet möjligen ifd gakomma såsom ett supplement til l
sju nkbombulrustning. Under världskrigel förbrukades icke
mindre ä n 16,000 st. sjunkbomber för ernående av med detta
Yapen ås tadkommet resultat av 35 st. förstörda och 80 st. all Yarligl skadade tyska ubil lar, men den då erforderli ga, stora
sjunkborn])]w ns umtioncn Lm·dc numera kunna n edbringas genom användningen av hydrofoner som vägvisare Yid uh-jakten.
Nä t nwt ub. utny ttj ades under kri ge t i avseYärd utsträckning bland annal inom spärrarna i En gelska kanalen och i
Otrantosundel. De fasta n ä tspärrarna i sistnämnt farvatten
h ade en längd av 66 km . och medförde en materi elkostnad av
över 3 miljoner lire. Trots de oerhörda insatser, som på grund
av de ogynnsamma farvallensförhållandena (stora bottendjup.
stark ström och svåra stormar) måste n edläggas på upprä ttandet
av denna nätspärr i form av materiel, arhete och kostnad, mo tsvarade densamm a ingalunda fönänlningarna; bloll en ub ..
den tyska »UB 53», oskadli ggjordes i spärren. Under de senaste
krigsm ånaderna planerade man därför - såsom tidi gare an förts - all avspärra Olranlosundet medelst 40,000 amerikanska
minor, vi lka voro konstruerade för förankring å så stora bollendjup, som h är äro rådande.

För n ä tutläggning användes inom tyska flottan under kri·ge t härför ombyggda h andelsfartyg om 2,000- 4,000 ton eller
för ändamålet apterade sjögående läktare. I de större utländska
m arinerna finnas f. n. moderna specialfartyg för nätutläggning.
såsom den engelska nätläggaren »Guardian » om 3,000 ton och
18 knop, den j apanska »Shirataka» om 1,400 Lon och 16 knop
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samt den franska »Gladialeur » om 2,300 ton och 20 knop.
Bestyckningen hcsl ~tr av 2- -! st. 9- 12 cm. kanoner.

Slulord.

Vid en bedömning av minv apnets sannolika framtid a ulnyUj ande i sjökrigföringen rör m an sig inom det spekul a livas
on1r~1de med n ågra kända, m en fl era okända faktorer s{\Väl i
strateg iskt och takti skt som tekn isk t avseende. Den karlfa llade
redogörelse för minvapnets insa tser under världskriget, som
inledningsvis framställts i denn a årsberättelse, påvisar en und er
detta kri gs fortg:J ng alltjämt stegrad massanvändning av minor
till inskränkande a Y fiendens rörelsefrihet i allmänhel sam t för
bebimpande a v ubMar i synnerheL .Man torde därför med en
viss sannolikhel kunna föruts ä tta, att denna senaste krigserfar enhe l föranl eder dc flesta mariner till ett utvecklande och
- fullkomnande av si tt minväsende. För ett minkri gs förande i Östersjön föreligga gynnsamma
föruts ä ltnino·ar ur nautisk och klima tologisk synpunkt. Botten"'
äro relativt sm å, varigenom komplicerad e och
djup en därstädes
i ansJ,affning dy ra minkonstruktioner kunn a undvikas. Genom obefin tligheten, praktiskt t aget, av tidvatten förenklas minornas förankringsproblem och minskas den eljest vid lågyatlen
särsJ, ilL förefintli ga risken för de röjande y tliggarna, varj ämte
minsYepningen ej k an draga fördel av hö gvatten. Nätternas
längd und er den mörka årstiden gynnar offensiva minoperatio ner samt försv årar och fördröj er minsvepningsföretags genomförande under denna årstid. Å andra sidan framkalla de växlande bottenförhållandena m ed oregelbundna och i viss utsträckning otillförlitli ga djupsiffror samt stenig, gropig och dyig
hotten ökade fordringar på funktionsdugligheten hos minma terielens förankringsorgan. Drivis och packis bidraga till att
nedsä lta minfältens effektivitet och framtvinga ett kompletterande eller förny ande av desamma efter köldstarka vintrar.
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För alt söka neutralisera minkrigels hämmande inverkan
på sjökrigföringen och sjöfarten erfordras ett väl organiserat
m insvepningsväsen med riklig tillgång på härför lämpad fa rtyasmateriel
och minsvepningsmateriel, båda anpassade efter
' b
den sannolike mo tståndarens minmateriel och mintaktik.
Världskrigels erfarenheter påvisa hurusom såväl den engelsk a
som den tyska flottan under krigets första skede ej ägde erforderliga resurser för aH möta den ovänlat intensiva minerings verksamheten och dess nyframlrädande former. Det fra m hålles, a ll förlusterna av engelska minsvepningsfartyg och han delsfartyg i krigets början voro avsevärda. Under de två förs ta
krigsmånaderna förlorades i medeltal ett minsvepningsfartyg
per två svepta minor, och intill utgången av år 1914 minsprängdes 42 handelsfartyg. Dessa förhållanden anses varit föran ledda av olämplig svepfartygsmateriel och svepmateriel, oriktig
minsvepningslaktik samt eH bristfälligt underrättelseväsen. I
tyska fiollan fann man, aU de vid krigsutbrottet disponibla
minsvepningsforbanden ej till antal eller sammansättning kun de motsvara de alltjämt stegrade fordringar, som ställdes p<1
desamma för all säkra rörelsefriheten på havet. Sålunda föran ledde ex.-vis den ryska minofiensiven under vintern 1914-15
till ett tillbakadragande av den tyska operationsbasen i östr a
Östersjön från Neufahrwasser till Swinemi:mde på grund a'
minfaran. Det tyska ruinsvepningsväsendets utveckling under
krige t innefatlade nybyggandel av specialfartyg för minsvep ningstjäns t samt i samband h ärmed utökning av svepförbandens antal och styrka till sammanlagt 222 fartyg med 4 moder fartyg. En sammanfattning av världskrigels erfarenheter inne bär, aU ett effektiv t minsvepningsväsende ej låter sig impro viseras vid ett krigsutbrott utan måste vara redan i fredstid väl
organiserat för alt kunna molsvara de fordringar, som såväl
från örlogsfJollans som från handelssjöfartens sida komma att
ställ as på detsamma i samband med ett av motståndaren igång satt minkrig.
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Årsberättelse i förbindelseväsende.
Avgiven av Jcclamoten Gest eT.

J äml. s tadgar för Kungl. örlogsmannasällskapel, § 29, m å
föredragande i honom åliggande ~trsherättelse behandla velenskapsgrenen i dess helhel eller del därav. En årsberättelse,
som avh andlade hela vetenskapsgrenen förbindelseväsende och
som behandlade allt anmärkningsvärt, som inom omr{tdet sig
tilldragit under Liden för årsheräL Lelsen, d. v. s. under de två
senaste åren, skulle komma att omspänna elt synnerligeen stort
område. Sålunda har den genom internationella överenskommelser reglerade verksamheten inom telegraf-, telelcfon- och
radioväsendena just under de senas le tY ä åren vari t föremål
fö r ett flertal mvckel genomgripande förändringar och den
tekniska utyecklit~gen inom ifragayarande områden har i sin
tur befunnit sig i samma rastlösa franuuarsch som tidigare.
Om del därför m ~tste anses uteslutet aH giya en mera vitlom·faltand e översikt öYer tilldragelserna inom vetenskapsgrenen i
dess h elhet har det likväl synts föredraganden kunna vara av
värde aLL i ~trsb cr~itlelsen, om än i yllersl stora drag, behandla
utvecldingen under de tY[t senaste åren inmn såväl de mera
all männa som tekniska omdtdena av förbindelseväsendeL Denna årsber~illelse har därför delats i en allmän och en teknisk
del, varjämte vissa erfarenheter m. m. frfm försök o. dyl. inom
sven ska flottan behandlats i en hemlig del.

*

-
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Allmän del.

I ni emal ionella telegraf- och mcliol-:onf erensen i Madrid 193?.
Under Liden 3 septemher- 9 december 1932 samman trädde 1.
Mad rid Cl inlcrnalionell telegrafkonferens och en internationell
radiokonfercns.
I konfere nsen deltoga ombud för 72 länders regeringar, fö r
clt 60-Lal trafikbolag samt r cprcscn lanlcr för ell 30-Lal inlcr nalionclla institutioner och sammanslutningar företrädande o
lika intressen ifråga om det internationella telegraf-, telefon och radioväsendeL
D ~l en utförli g redogö relse öYer verksamheten vid sagd a
konferens i n fl uti t i decemherhMLel 1933 av denna tid skrift
torde del vara tillfyllest all för sammanhangets skull här en clasl i allra slörsta karlhel beröra densamma. Såsom förnämst a
resultat av konferensens m·hclc föreligger en gemensam kon vention för samlliga elektriska och optiska korrespondensmedel
(telegraf och telefon per tråd och per radio, rundradio, b ild telegraferin g, television m. m.) gällande från den l januari 193'1.
Denna konvention ersä tter elen i S :t Petersburg år 1875 avslutad e internationella t clcgrafkonycnlion en och den i Was -hington ~1r 1927 avslutade internationella radiokmwentionen och
innebär sammanslagning av elen internationella telegrafunionen
och den inlcrna lionclla r ad-iouni onen till en enda uni on, b enämnd »Union internatian ale des lclecommunicalions ». Konfer ens en reviderade dessutom dc interna tionella reglementsföresluiftema rörande telegraf-, telefon- och radiolrafik ; de rcvi clerdc bes tämmelserna ingå i fyr a till elen gemensamma Iwn venlioncn fogade reglementen, n ämli gen ett telegrafreglemenlc,
ett telefonreglemente och två radioreglementen (allmänt radio reglemente och lilläggsreglemen lc).
R adiokonferen sen i Luzem 1933.

De europeiska rundradiostationernas frekvenser hava i slorl
varit bestämda enligt en år 1929 vi d en europeisk rundradiokonfere ns i Prag uppgjord fördelningsplan, elen s. k. Prag-
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lanen, vilken gmndade sig på den uppdelning av frekvenser
olika slag av radiotrafik, som fanns fastställd i del år
1927 i Y\'ashington antagna internationella radioreglemenlet.
Sedan emell ertid den internationella radiokonferensen i l\Iadrid
år 1932 företagit ändringar i nyssn ämnda uppdelning av frek -vensskal an, varvid det med h änsyn till rundradions stegrade
behov a v frekvenser berells ell n ågo t ökat utrymme för detla
trafiksl ag, blev det nödvändigt atl även revidera Prag-planen.
Denna revision kunde såsom utgörande en regional europeisk
fråga icke u nders tällas radiokonferensen i Madrid, men av dt~
vid. denna konferens närvarande ombuden från länder tillhörande del s. k europeiska området undertecknades ett tilläggs protokoll lill konferensen inneh ållande bcs lämn:elser, att en konferens av ombud för ifrågavarande länders regenngar skulle sammanträda senast den l juni 1933 för a lt bestämma frekvenserna
för inom det europeiska området belägna rundradiosta lioncr.
Sedan vissa förberedande arbeten utförts, utsände schweiziska regerin gen, som förklarat sig villig aU sammankalla ifrågavarand e radiokonferens, inbjudan till samlli ga berörda r egeringar och en konferens ägde rum i Luzern under tiden 15 maj
- 19 juni 1933.
I konferensen dellago befullmäktigade ombud från rege-ringarna i 35 lä nder samt dessu tom, i egenskap av obscrvat~rer,
representanter frftn Saar-onw~tdet , fdln fyra ulomcurope1ska
länder, från Nationernas Förbund sam t från vissa av rundradiofrekvensernas fördelning intresserade organisationer.
I enlighel med beslut vid Madridkonferensen 1932 stod ett
frekvensområde av sammanlagt 1,055 l.::cfs, därav 25 kcfs delade
med andra Lrafikslag, till förfo gande för placering av de curopeisl.::a rundradioslalionerna. Med en separation av i m edel_tal
9 kcjs mellan dc olika stationsfrekvenserna, vilket är ur.. tek~usk
synpunkt elt minimum, lämnar detta område plats for Cll'ka
11 7 stationer.
Sammanlagda an talet av de av de olika länderna begärda
frekvenserna uppgick emellertid till över 150. Svårigheterna
att ås tadkomma en för alla parter acceptabel frekvensfördel-

~1 ellan
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ningsplan Yoro nalmligen under sådana förhållanden oerhiirt
stora och ökades ytterl igare genom den omständigheten, alt
varj e land sökte få sina stati oner placerade på så höga vaglängder som möjligt, vilke t är fördelaktigtmed hänsyn Lillräck Yidden för rundradion.
En kompl cerande och försvårande oms tändighet var dess utom, al l Sovjetun ionen för sin rundradiotrafik, som har en
utomordentligt stor omfattning, tagit i bruk även andra frekvensband än dem, som i gällande reglementen tilldelats rundradion.
Under förhanden varande omständigheter var det uteslutet
aU ti ll dela varje rundradiostation en egen, exklusiv frekven s.
ulan man m~tsle tillgripa den utvägen att avse samma frekve ns
för två eller fl era relativt svaga stationer belägna i molsatta
vUerhanter
av det ~e:eoo-rafiska
område som fördelningsplanen
"
b
avser. Grupperingen av stationerna enligt denna metod på ett
för alla intresserade parter tillfredsställande sätt utgjorde give tvis ett mycket svårt problem.
Huvuddelen av konferensens arbete kom naturligt nog at!
röra sig om uppgörandel av en våglängdsplan. Detta arbete
\'isade sig emellertid s~1 svårt att på ett för alla godtagbart sä ll
crenomföra ' all konferensens !)resident den 8 J·uni. konstaterade,
·::J
all de från skilda håll framförda kraven voro oförenliga och
förklarade all konferensens förhandlingar strandat. Så blev
emellertid icke fallet, utan det tionde förslaget till våglängdsplan blev av konferensens majori/el antaget. Starka tvivel ut talades dock rörande genomförbarheten av en genom majorilets beslut genomdriven plan ä vensom rörande den juridiska möj ligheten för allenast en del av dc berörda ländernas regeringar
all träffa avtal i sådant ämne som den gemensamma frekvens fördelningen. Någon annan utväg stod emellertid ej till buds,
och del ans ~tgs, all en lcisning, även om den bleve bristfällig,
vore hältre ~in ingen lösn ing alls. Konferensens misslyckande
skulle, ansågs del, leda till elt laglöshclslillstånd ifråga om anYändningen a y rundradiofrekvenserna i Europa.
Del var ocks:1 i enlighet m ed dessa synpunkter, som fråga n
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avgjordes. Det internationella värdet av Luzernkonferensens
våglängdsfördelning framgår nog så tydligt av det faktum, att
av de deltagande 35 staterna 26 visserligen undertecknade överenskommelsen, men av dessa hade 22 gjort sådana reservation er, att det egentligen var likgiltigt om de undertecknade eller
icke. Enighelen var sålunda mera formell än reel. De fyra ,
som undertecknade utan reservation voro Vatikanstaten, Palestina, Tunis och Alger - redan detta borde vara tillräckligt
talande.
Ett flertal länder, bland dem Sverige, Holland, Polen och
Finland förklarade sig icke kunna godkänna planen. Anledningen härtill var den otillfredsställande uppdelningen av det
h ögre v~t glängdsbandet (lägre frekvensbandel). På grund av
inplacering i detta band av ett alltför stort an tal stationer hade
separationen i kc/s mellan stationerna blivit otillräcklig. Detta
är bl. a. fallet med Motala, som i planen placerats mellan å ena
sidan den sovje tryska sta tionen Minsk och å andra sidan den
nederländsJ,a stationen H uizen, vilken delar frekvens med den
sovjetryska stationen Kharkov. I förhållande till Minsk utgör
Motalas separation 8 kcjs och i förhållande till Huizen-Kharkov
allenast 7 kcjs. Särskilt den sistnämnda separationen måste,
m ed hänsyn till att avståndet mellan Motala och Huizen är
endas t 950 km., betecknas såsom ur teknisk synpunkt fullstän-di gt otillräckligt och skulle, om planen i den av konferensens
maj ori let antagna formen bringades i verkställighet, hava ytterst ogynnsamma verkningar ifråga om möJligheterna att avlyssna utsändningarna från Motala.
Med hänsyn härtill förklarade svenska delegationen, att
Sverige icke komme alt tillämpa den av konferensens majoritet
antagna fördelningen inom det högre våglängdsbandet (i stort
mella n 1,900 och 1,100 m eter), men alt Sverige vore berett att
i övrigt tillämpa Luzernplanens våglängdsfördelning.
Sverige erhåller enligt denna plan -- här upptages icke
Motala, som av Sverige föruts ättes komma att ligga kvar på
sin gamla frekvens -- följande frekvenser, nämligen
Tidskrift i Sjöväsendet.

10
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Östersund
392 kcjs delad med Slovaquie.
Boden
413,G »
»
» Voroneje URSS.
3. Sundsvall
601 »
»
» Athen (ännu ej
existerande station) och Radio- Maror.
4. Stockholm
704 kcjs exklusiv frekvens.
5. Göteborg
941 kcjs delad med Alger.
6. Falun
1,086 »
»
» Zagreb.
7. Hörby
1,131 kc js exklusiv frekvens.
8. En nationell frekvens, 1,312 kcjs. för placering av ett
obegränsat antal synkroniserade stationer.
9. En ytterligare frekvens, 1,'102 kcjs, delad med Bulgarien.
l.
2.

Racliohonferensen i Amstere/am 1933.

Under tiden 4- 10 ok tober 1933 avhöll internationella radiounionen en konferens i Amsterdam. Som tidigare nämnts biträdde icke Sverige den av Luzernkonferensen utarbetade våg längdsplanen och som därjämte även vissa andra länder icke
heller kunnat godkänna ifrågavarande plan på grund av dess
otillfredss tällande lösning av de långa rundradiovåglängdern as
fördelning, var det en av Amsterdamkonferensens viktigaste
uppgifter aU undersöka möjligheten av åtminstone en provisorisk ändring av Luzernplanens våglängdsband. Någon enhällig överenskommelse i form av våglängdsplan kunde emellertid icke uppnås vid Amsterdamsmötet lika litet som i Luzern,
då vissa länder förklarade sig vilja strikt tillämpa Luzernplanen.
Unionens beslut blev dock, att dess tekniska avdelning i
Bryssel skulle före den 15 januari 1934 i sin tur söka åstadkomma ett modus vivendi, en tillfällig våglängdsfördelning,
som kunde godkännas av samtliga intresserade, varvid under ströks, att man så vitt möjligt skulle taga hänsyn till redan
existerande förhållanden. (Någon uppgift om resultat av ifrågavarande planerade arbete har emellertid ej kunnat erhållas
vid tiden för denna årsberättelses slutliga utarbetande).
Den situation, som uppkommit genom Luzernplanens oformlighet och Amsterdamkonferensens misslyckande tor de
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närmast kunna kallas för »krig i etern ». Ju mera rundradioväsend et utvecklats i tekniskt hänseende desto större svårigheter
ha skapats. Endast med y llers la ansträngning ha olika internationella konferenser hittills lyckats ås tadkomma modus vivendiöverenskonunelser rörande de internationella problem,
telmislw och andra, som r adion skapat. Nu ser det emellertid
ut som om icl.~e heller denna väg längre skulle vara framkomlig.
Tillståndel i etern efter den 15 januari 1934, då Luzernplanen
trädde i kraft, påminner bra nära om ett krigstillstånd eller i
varje fall ett tillstånd av väpnad neutralitet. De stater, som
icke ansluti t sig till Luzernplanen ha i engelsk press betecknats
som »pirate countries», en benämning, som s täller i utsikt att
fälttåget i etern kan komma alt urarta till kaparkrig. Det synes
uppenbart, all Sverige så missgynnats i den av majorileten
genomdrivna Luzernplanen all vi äro i vår fulla rätt ej endast
att protestera ulan även a lt vidtaga mått och steg för att bevaka
våra intressen nämnda plan förutan. Kungl. Maj :t har också i
konselj den l december 1933 bemyndigat telegrafstyrelsen att
ur telegrafverkels förnyelsefond disponera högst 1,400,000 kronor
för ombyggnad av radiostationen i Nio tala från 30 till 150 kw.
antenneffekt
Radiorustningen är nu i full g ~mg i Europa. Internationella överenskommelser ha här lika litet som på många andra
områden visat sig kunna bemästra de enskilda nationernas vilja,
när deras särintressen stå på spel. Det är inte endast ifråga
om vapenrustningar som den gamla regeln »might is right»
allt fortfarande äger giltighet.

*

*
*

Den internationella utvecklingen av telegraf-, telefonoch ra el ioväsenclena.

Trots rådande tryckta ekonomiska förhållanden under de
senaste åren har utvecklingen inom telegraf-, telefon och radioVäsendena över hela världen gått framåt. överallt ha nya för -

-
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öppnats och förhällringar ha utförts i aysikt at t
göra redan befintliga kanaler mera effektiva och ekonomiskt
bärkraftiga. Det skulle föra alltför långl att söka inom raml'n
av en årsberätlelse ens i stora drag angiya den internationella
utvecklingen. Endasl ett fåtal punkter torde behöva anföras
för att an l\·da UlYecldinf!ens
v·
uo·å11a
v
Del är ell känt och lä ttförklarligt faktum att J.,:abell elegrafien för långdistansl.;.o mmunika lion haft och har all kämpa
med en y llerst sYår konkurrens från radiotelegrafie ns och -telefoniens sida, ell förhållande, som haft till följd aU sammanslagningar aY världens ledande kabel- och radiobolag i vi s~a
fall förekommit. Trols den h årda konkurrensen för dock kabeltelegrafien ingalunda någol tynande liv. Tack yare utomordentliga förhällringar främst ifråga om det tekniska förfaran di't
vid expediering av telegram samt ifråga om telegraferingsh astigheten ha kabelbolagen kunnat avsevärt reducera sina taxor
och därmed skaffa sig en gynnsammare ställnii1g. Belysande
för utwcklingen är att över 80 °/o av British Post Office's kabel .
telegramtrafik nu ombesörjes av automatiskt verkande skri \apparater och alt unden·isning i i\Jorses system. ej längre lämnas i Post Office's skola för telegrafister. Jämsides med nwkaniserandel av själva telegraferingsf örfarandet går kravet p;'t
telegraferingsh astighetens ökande. I ett föredrag vid de ameJ:ikanska elektroingen jörernas ~trssammankornst 1931 framhölls
sålunda, hurusom numera en telegraferir..gs haslighet av 1,'100
i båda
b
tecken per minul kan h [tllas vid sändninob samtidio·t
riktningarna ~~ oceankabel. Vid simplextelegra fering kan t n
hastighel av upp till 2,500 tecken per minut uppnås.
Långclislanslel efonien s ~tväl per linje som radio har f:tll
vidkännas en kraftig ökning och tendensen synes överallt va n
att telefonien sakta men säkert vinner terräng på li njetelegrafiens bekos tnad . Alldeles särskilt synes detta vara fallet i vad
avser fjärrd istansförbinde lserna. En amerikansk förfa ltare anför i januarinumret 1933 av den ansedda tidskriften »Electrical
Conununicatio n» följande talande karaktäristik över Lelefmw i'
sendets utveckling under år 19;)2: »Intet försök skall göras all

hindelsel.~analer

~
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i detalj uppräkna de uneler .:!r 1932 nyöppnade in ternationella
telefonförbinde lserna, men även om man, som i denna översikt
endas t antyder dem delvis och 1 skisserande form, utgöra de en
imponerande rad. Dessa nya förbindels er utgöras ej endast av
>> point-lo-point» linjer utan även av radioförbindel ser med anImy tning Lill och utsträckning över landlinjer. Om sålunda ena
än dan ay en ny rad iotelefonlinje säges sluta i Storbritannien,
är det sannolik t, a lt y tterligare förbindelsekan aler härigenom
stå till huds till många andra länder i Europa genom landlinj er.
På samma sält komma radiolinjer, som sluta i Förenta Staterna,
antagli gen att omfatta Canada, Cuba, Mexiko, Hawaiöarna samt
andra länder eller landomraden ».
Att allmänhe ten skall med tillfredsställels e anamma de vidsträckta kommunikalions~nöjligheler , som jusl långdistanstelc foni en erbj u der, är na lm ligl. Ty det Lalade ordet ger ju i allmänhel en mycket starkare känsla av utby te och direkt kontakt
än det skrivna. Telefoniens be tydelse såväl för samverkan
mellan i ndivicler som mellan nationer är i tillväxt, och det synes i de lt a sam.manhang icke vara helt ur vägen att citera elt
yttrande, som fäll des a v den franske generalinspekt ören M.
Dennery vid en konferens i Paris år 1923 mellan delegerade
fd m väs tmak temas Lelefonförvallni ngar. M. Dennery's måhända någol väl optimis tiska ord rörande telefoniens fredshevarande
betydelse föllo sitlunda: »Ödeläggande krig skulle kunnat und -vikas, om regeringarna före krigets u tbrott haft medel till sin
disposition för att hastigt och säkert kunna nå en förhandlin(Jo
under världskrisen - t immarna före krige ts utbrott. Det finnes intet bättre medel att komma överens än att samspråka.
I detta avseende är den internationella Lelcfonien en mäkti 0u
hj älp för uppehållande av världsfreden >> .
D el in terna tionella racl io lelegrafnäle t är statt i fortsatt ulveclding. Vad då särskilt beträffar radiotrafiken mellan fasta
s~ati on er märkes öppnandet av elt flertal nya radioförbindel ser,
e na sidan och Cuba, Columbia, Aus tralien,
~a-som mella~ USA ~ _
Jeckoslovaklel, Ha1 L1 oeh Ungern å den andra; mellan ParisShan ghai, Paris- Teheran, Berlin- Teheran, Buenos Aires-
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Bryssel, Buenos Aires- Asuncion (Paraguay), Shanghai- Bang _
kok, London- Nairobi (Kenya, Ostafrika) m. fL
Den tilltagande fordran på snabb och säker direkt r ad io_
förbindelse m ellan fartyg lill sjöss och kuststationer h ar medfört en krafli g ökning av och förb äUring ifråga om fartygsr adioinstallationerna samt en betydande utbyggnad av antalet
kuslslalioner. Särskilt gäller det senas t nämnda vad beträHar
USA:s Atlant- och Stilla havskusler. Vid sidan av befintliga
Hmgvi\gsinslallationer förs es fartygen numera i stor utsträckning med karlvågsaggrega t samt radiopejlanläggningar ol'h
automatiska alarmapparater, som upptaga radionödsignaler.
:;:

Utvecklingen inom Sv erige av telegraf- , telefon- och
radioväsenclen a.

Rörande u tvecklin gen m. m . av telegraf-, telefon - och rad ioväsendena inom vårt land under de senas te aren kan i korth et
anföras.
Under ~~ r 1932 voro direk ta /;:ab ell elegm fförbind elser anordnade med Danmark, Finland, Norge, Storbritannien och
Tyskland.
Med Danmark voro förbindelser anordnade från Stockholm,
Göteborg, Malmö, Hälsingborg och Landskrona till Köpenhamn,
från Hälsingborg och Landskrona till H elsingör samt från Göleborg till Fredericia.
Med Finland funnos förbindels er mellan [l ena sidan Stockholm och å andra sidan Hälsingfors och :M ariehamn samt mellan a ena si dan Raparanda och [t andra sidan Torneå och
Uleåborg.
Med Norge voro förbindelser anordnade från Stoekholm och
Göteborg till Oslo, fdm Sundsvall till Trondheim samt fr ån
Boden, Gällivare, Haparanda, Kiruna och Lulelt till Narvik.
Med Storbritannien funnos förb indelser från Stockholm och
Göteborg till l\'ewcastle.
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Med Tyskland slutligen funnos förbindelser mellan å ena
sidan SLackholm och Malmö och å andra sidan Berlin och
Hamburg. Den direkta förbindelsen mellan Göteborg och Hamburg n edlades under 1932.
Bildlelegramlra{iken intager Iorlfarande en ganska blygsam
plats. Under år 1932 avsändes och ankomma sammanlagt 244
bildtelegram till vårt land. Som exempel på kostnaderna för
bildtelegram kan nämnas, alt avgiften per kvcm var under 1932
till USA via London 2,o5 kr. och till Tyskland 0,1 6 kr. samt
minimi avgiflen per telegram till USA 307,50 kr. och till Tyskland 16 kr. Utväx ling av bildtelegram har även medgivils med
vissa privata bildtelegrafstationer i utlandet.
Vad beträffar Sveriges inrikes telefontrafik har en praktiskt
taget ständig ökning i samtalsfrekven s och i antalet samtalsapparater gjort sig märkbar. Antalet samtalsapparater per 1,000
innevånare utgjordes år 1932 i stä derna 179,6; på landsbygden
46, s och i hela landet 91,o. Vissa övriga statistiska uppgifter
rörand e vårt lands telefonväsende i jämförelse med utländska
komma atl lämnas i ett senare sammanhang.
Sveriges internationella telefonförbindelser hava likaledes
varit föremål för en ständig ökning. Från en ytterst blygsam
början år 1893, då Sveriges första internationella telefonförhin-·
delse öppnades - ledningen Örebro- Kristiania -, ha vi nu
nått därhän, att Sverige år 1932 hade telefonförbindelse med
samtli ga europeiska länder med undantag av Albanien, Grekland och Island. Vid samma tid återstodo av de då möjliga
utomeuropeiska förbindelserna endast Kina, Japan, Paraguay,
Columbia och P eru.
Sverige har sålunda sedan år 1930 telefonförbindelse med
t. ex. Brasilien (över Berlin radio), Australien (över London
radio), Nederländska Indien, Franska Indokina, Atlanterångare
å routen Southampton- New York; i varj e fall förmedlat över
vissa radiostationer; sedan 1931 med hl. a. Siam och Venezuela;
sedan 1932 med bl. a. Nya Zeeland, Bermudasöarna, Sydafrikanska unionen och Belgiska Kongo samt sedan 1933 med hl. a.
Filippinerna och Brittiska Indien.

-

-

148-

Sveriges Lotala telefon trafik med utlandet visar som nämnts
en fortgående ökning. Under ftren 1916- 1917 och 1922- 192;;
förmärk les en obetydli g nedgång. Samma gäller för år ·1932
då en något kraftigare nedgång märktes som en fö ljd av dcpressionen. Det är dock att observera, att under sistnänmda
:-Jr ökades antalet telefonabonnemang inom landet med 3,1 2 Ofa.
Av el t visst intresse i detta sammanhang kan måhända
V3ra et t par sta tistiska uppgifter rörande förekomsten av tele-foner 1 världen, vilka uppgifter hänföra sig till den l Januari
1932. An talet telefoner per 100 innevånare utgjordes då i USA
15,s och i medeltal i hela världen 1, s. Högsta värdet i Europa
uppnåddes av Danmark med siffran 10,1 följd av Sverige m ed
9,1. Medeltalet för Europa var 2,o. En liknande jämförelse
mellari världens största städer visar att San Fransisco komme1
först med siffran 39,1 närmast följd av Washington med 33.'
och Stockholm med 31,7. I Europa kommer närmas l efter
Stockholm Oslo med 19,4 och Köpenhamn med 19,o. Som
jämförelse ],an nänmas, att London hade 8,7; Paris 1'1,2; Berlin
11 ,G och Rom 6,o.
Antalet signal- och rwliolelegra{s lationer i vårt land h ar
under de senaste åren icke undergått några större förändringa r.
Vid 1932 ~trs slut fnnnos ombord å fartyg inrättade 387 radio telegrafstati oner, därav 58 ombord å örlogsfartyg. Av fö renämnda 387 stationer voro 384 öppna för allmän korrespondens.
113 fartyg vor o utrustade med radio]Jejlapparater och ett flertal
med kortvågsinstallationer samt några dessutom med au toma tiska alarmapparater.
:;:

*

Rundradio.
Ett avsnitt av de elektriska fö rbindelsemedlens verksamhetsomräde. som alltmer tillkämpat sig en rangplats i folken s
dagliga liv, är rundradion.
I anförande till protolwllet över kommunikationsärenden .
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h ållet inför Hans l\ la j :l Konungen i statsr ~td [t Stockholms slott
den 29 juni 1923, yttrade davarande departementschefen bl. a .
följande: »Rundradioverksamhetens betydelse ligger som bekant
i dess möjligheter att från en centralpunkt direkt och samtidigt
n å ett av tekniska skäl obegränsat antal av landels innebyggare.
Sålunda kan på della sätt till allmänheten i vilt skilda delar
av landet spridas ej blott underhållning, såsom sång och musik,
utan även föredrag , upplysningar av allmän betydelse, officiella
meddelanden och dylikt». Vad deparlementschefen sålunda
anfört utgör förvisso ett koncentrerat av rundradions uppgifter.
En Hyldig genomgång av redogörelsen för A.- D. · Radiotjänsts
programverksamhel för ett år visar emellertid den oerhörda
omfattning som rundradion i våra dagar fåll. överföring av
aktuella program från utlandet, folkbildningsföredrag, behandling av aktuella inrikes frågor såväl politiska som opolitiska,
disku ssioner över olika ämnen, språkkurser, skolradio, radioteater, litterär uppläsning, musik av olika slag, kultur- och
idrotlsreporlage, gudstj änst och morgongymnastik, dagsnyheter .
väderleksrapporter och strömmingsnoteringar m. m., allt utslungar rundradion i etern. Den moderna människan formligen
bombarderas av rundradions ljudvågor. Det blir svårare att
undvika dem för varje dag som går. Intet händer i världen
utan att rundradion omtalar del för sina lyssnare runt hela
jordklotet. Det är under sådana omständigheter lätt att förstå
rundradions oerhörda makt på gott och ont i våra dagar. Det
är framförallt på propagandans område som rundradion fram-träder i sin kanske farligaste form, en form, som så småningom
m åhända måste bli föremål för internationellt ingripande, till
vad verkan det nu hava kan. Sovjetryssland har i Moskva en
storslalion, varmed agitation en sveper ut över världen på alla
språk. Tyskland driver propaganda mot Österrike och 'Wien
svarar med skräckskildrin gar från det nazistiska Tyskland.
Ungern har som svar på lilla en ten tens propaganda byggt världens största radiomast, högre än Eiffeltornet, och lilla ententen
replikerar med att bygga en rumänsk jättestation i Transsylvanien, helt nära gränsen. Och vid sidan av denna politiska strid
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framträder även en kommersiell. Kapprustningen i etern skapar olidliga förhållanden, och den obegränsade propagandan
kan urarta till ett hopplöst allas krig mot alla. Vill man nu
för Liden göra sin andes s tämma hörd i världen, är rundradton
ett utmärkt medel; det erfordras blott, alt rösten göres så stark,
att den skär genom det sorlande bruset av andra röster. l )et
är sannerligen ej att undra på, alt Sverige under sådana förhållanden ser sig nödsakad att höja Motalastationens effekt till
det 5-dubbla mot den nuvarande.
Intresset för rundradion är i vårt land i ständigt sllgande.
Detta hör utgöra en källa till glädje, ty visst är, att den p rocentuella storleken av antalet radiolicensinnehayare i för h allande till folkmängden liksom även motsvarande siffror rörande
antalet telefoner i viss mån utgör ett bevis på ett folks kulturella nivå och ekonomiska välstånd. Vid bedömandet av de
siffror utvisande antalet radiolicenser per 1,000 innevånare i
vissa europeiska länder den 31 december 1932, som i det följande angivas, måste man ihågkomma, att olika länders geografiska förhållanden och folktäthetsfördelning m. fl. fakto rt>r
inverka försvårande eller underlättande på radiolyssningen,
varigenom de sannolikt i avsevärd grad influera på ifrågavarande siffror. Högsta antalet radiolicenser per 1,000 innevånare
i Europa uppvisar Danmark med 140 närmast följd av England
med 117,5 och Sverige med 98,7. De lägsta siffrorna uppvisar
Polen med 9,28 och Italien med /,'23.
:::

Användandel au mikrovågor .

Redan i 1932 års årsberättelse i förbindelseväsende omnämndes vissa försök med radiotelefoni med användande av
s. k. m ikrovågor, d. v. s. vågor av ytterst hög frekvens (lite n
våglängd), som utförts i mars 1931 å sträckan Dover- Calais.
och i berättelsen framhölls, hurusom användandet av mikro-
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vågor i framliden antagligen skulle bliva av den slörsta betydelse. I själva verl-:et torde även huvudparlen av forskningsarbetet inom radions område nu för liden vara inriktat just p å
att systematiskt undersöka alla de n y a användningsmöjligheter,
som mikrovågorna tyckas innebära, och att konstruera de tek niska anordningar av olika slag, som äro erforderliga härför.
Egenskaperna hos mikrovågorna äro nära lika med dem
hos ljusstrålning ; de kunna sålunda reflekteras och riktas med
användande av anordningar av optisk karaktär och de torde i
stort sett röra sig rätlinjigt liksom ljusstrålarna. De skola sålund a, teoretiskt sett, icke böja sig efter och följa jordens kurvatur. Vissa försök, som under ledning av markis Marconi
utförts under de två sista åren, visa emellertid, alt mikrovågornas räckvidd icke begränsas av den optiska räckvidden mellan
sändare och mottagare ulan överstiger denna. Något utslagsgivande 111~1 t t härpå kan väl ännu icke anses hava erhållits,
men man lorde kunna räkna med, atl radioräckvidden överstiger den optiska med c:a 50 °/o. Beträffande mikrovågornas
användningsmöjligheter torde det kunna vara av intresse alt
anföra, vad markis JV[arconi härom yttrade i ett föredrag inför
Lhe Royal Institution of Great Britain den 2 december 1932 rörande sina försök med mikrovågor, nämligen: »Som avsiutning
anser j a.g mig kunna säga, att några av de praktiska användningsmöjligheterna inom etl hittills oupptäckt område av de
elektriska vågorna blivit utforskade och en ny teknik, som är
bestämd att i mycket ansenlig grad utöka det redan ofantligt
vidsträckta fältet för de elektriska vågornas användning för
radiokommunikationen, utvecldals. Det praktiska användandet
av mil.;:rovågor - på linjen Vatikanen- Gastel Gandolfo - erbjuder det första exemplet p å det, som enligt min mening,
konnn er att bliva ett nytt och ekonomiskt medel för pålitlig
radiokommunikation, fritt från elektriska störningar, i eminent
hög grad användhart för bruk mellan öai· samt till och från öar
och fastlandet och även mellan andra platser, som äro skilda
åt av måttliga distanser. Det nya systemet röner ingen mverkan av tjocka och erbjuder en höggradig säkerhet för h e-
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varandet av meddelandens hemlighet tack vare dess stora riktningsmöjlighe ter. Dess s trategiska användningsm öjligheter i
krigstid äro uppenbara, och så är även dess praktiska värde
för sjö- och flygstridskraft er i sa måtto, all förbindelserna kun-na begränsas till vilken önskad riktning som helst. Det fö rhållandet att räckvidden för mikrovågornas utbredning synes
vara begränsad erbjuder möjligheter till andra fördelar i krigstid vid sidan av a lt det i hög grad minskar möjligheten fö r
ömsesidig störning mellan aYlägsna stationer. Med avseende
på mikrovågornas begränsade räckvidd är emellertid sista ordet
ännu icke sagt Det har redan Yisa ls, all de kunna följa runt
en del av jordkurvaturen till större dislanser än vad som hade
kunnat Yäntas, och jag kan inte hjälpa, alt jag p ~tminner Eder
om, att, när jag för första gången [u· 1901 lyckades visa, al l
elektriska vågor kunde sändas och moltagas tvärs över Atlanten ,
så voro frarustående malimatici av den åsikten, a lt kommunikationsdistansen med tillhjälp av elektriska vågor skulle komm a
att bliva begränsad till en distans av endast omkring 16.;
engelska mil>) I varje fall ~i.r de l nya systemet nu tillgängligt
för att med fördel ersätla optisk signalering i alla dess olik a
utföringsforme r för långdistansbru k såsom t. ex. mellan signalstationer u tefler kusten eller mellan forten längs efter en gräns
eller för aH i allmänhet användas i m ånga fall där upprättandel
och underhållet av vanliga kor tdistansteleion - eller -telegraf -linjer är svårt eller alltför dyrbart. Mikrovågornas användningsmöjlighe ter för .andra områden såsom rundradio och television hava redan iakttagits, och jag är säker om, att studiet av
de nya användningsm öjligheterna för dessa ännu så längt
oanvända elektriska vågor snad kommer att medföra införandet
av mycket förbätlrade met oder och apparater».
J\IIarconis synpunkter beträffande m ikrovågornas stora användningsmöj ligheler förklara till fullo den otålighet vanned
vetenskapsmän nen av i dag vänta på rapporter över tillräckligt
många och långa försöksserier för att kunna göra en exakt
*) H. M. Paincare- Notice sur la telegraphie sans fil.
re pour l'an 1902 des burcaux des longitudes - Paris.
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värdering av de nya Yågornas anv~indningsmöjligheler. Man
önska r 1 ~1 ex.akl visshel om den grad ay säkerhet, med vilken
kom mun ikation med hjälp av mikrovågor kan kontinuerligt
. upprätthållas under alla tider på dygnet och ftret och över
vilket slag av mellanliggand e land kommunikatio n kan äga
r um. Ännu p ~1g~t försöken inom detta område, som öppnat
förut oanade perspektiv. Men redan nu hava sådana praktiska
resu ltat uppnåtts, all mikrov[tgorna börjat tagas i bruk för
praktisk kommunikatio n. Sålunda invigdes den 11 februari
1933 världens första telefonlinje arbetande med riklade mikrovågor. Del är förbindelsen mellan Vatikanen och påvens sommar residens Castel Gandolfo, en distans av 20 km. helt över
lan d och med den opliska sik tbarheten skymd hl. a. aY träden
i Valikanträdgå rden. Den mwän da Yaglängden är 60 cm.
Vidare har brittiska flygministeri e t anska ffat en mikrovågsan läggning, arbetande på endast 15 cm. våglängd, för uppmontering vid aerodromen i Lympne och avsedd för trafik med en
liknande anläggning vid aerodromen i St. Inglevert nära Calais.
Denna anläggning, som avses a ll am·ändas för tjäns temeddelanden aY olika slag på ifrågayarande flyglinje samt för meddelanden ang ~tende flygplans avgå ng och ankomst m. m., synes
utgöra ett typiskt exempel på ett omr~tde, där mikrov~tgförbin
delse utgör en synnerligen god lösning pa ett Yikligl förhindelseproblem.
:;:

Radiofyrar.
I årsberä ttelsern a i nayigalion 1932 och 193:3 hava redogörelser Hinmats beträffande en planerad radiofyrorgani salion.
Utöver vad i dessa berä ttelser anförts torde här endast Yara att
tillägga Yissa överenskomme lser, som ingåUs rörande radiofyrtj änsten sedan Liden för ifrågavarande [J rsberältelsers avgivande.
Vid den internationella radiokonferens en i Madrid 1932 beslöts, aU frekvensbande t för sjöradiofyra r skulle för det europc-
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iska onuådeL ökas till 30 kcjs. Då ju sjöradiofyrarna gen 011 1
delta beslut kunde få breda ut sig, blev det nödvändigt aU göra
upp nya planer, som skulle komplettera eller ersätta London _
och S Lockholmsplanerna. Därför sammankallades sommaren
1933 en konferens i Paris, vilken skulle göra upp en plan iiir
det område, som begränsas i söder av Loires utlopp, i non a\'
Svinöy i Norge och i öster av linjen Stubbenkammer- Trällcborg. Vidare inbegripes i mm·ådeL de Brittiska öarna samt
Shellands- och Färöarna.
I september 1933 samlades i Köpenhamn representanter för
de svenska, danska och tyska fyrmyndigheterna för att u pprätta eLL förslag till överenskommelse mellan fyrmyndigheterna
i de i stockholmskonferensen deltagande staterna och Litaueu.
Denna överenskommelse skulle i likheL med ParisöYerenskommelsen träda i kraft den l januari 1934. (Området mellan lin jen Oksöy- Hanstholm och linjen Stubbenkammer- Trälleborg
är gemensam för de båda överenskommelserna). I likhet nwd
vad förut varit fallet m ed London- och stockholmsöverenskom melserna äro Paris- och KöpenhamnsöYerenskommel serna ut arbetade i överensstämmelse med varandra. Enligt de sålunda
träffade överenskommelsern a skola radiofyrarna ha en sådan
räckvidd, radiofrekvens, tonfrekvens och sändningstid, som fin nes specificerad i planen och som återfinnes å vids taende figul'.

*
Internation ell signalbok 1931.

Genom kungörelse den 10 november 1933 anbefallde Kungl.
Maj :t att en ny internationell signalbok skulle gälla fr. o. m.
den l januari 1934 samt alt densamma skulle användas i stället
för den jämlikt Kungl. Maj :ts beslut den 11 maj 1900 antagna
internationella signalboken.
Här nedan skall endast i största korthet länmas en redo-görelse över den nya signalbokens LillbliYelse samt grunddragen
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av dess uppställning. Förarbeten till en ny upplaga av den
internati onella signalboken upptogos av brittiska myndigheter
],ort efter kriget, och vid den internationella radiokonferensen
i Washington år 1927 framlades ett förslag Lill riktli1~jer för en
ny signalbok. Efter en överarbetning av det engelska förslaget
beslöts vid denna konferens, att en ny signalbok skulle utgivas.
Den gamla signalboken hade nämligen under världskriget visat
sig icke hålla måttet på tillräcldig internationell användbarhet,
ty, när man sammanställde codemeddelanden ord för ord efter
ett lands signalbok och därefter skulle tolka desamma efter ett
annat lands översältning av samma bok, inträffade det olLa, att
meddelanden tolkades fel. Därtill kom all den gamla signalboken ingalunda molsvarade LeJmikens ståndpunkt vid tiden'
för Yärldskriget. Under den tid, som förflutit sedan ifrågavarande signalbok utkommit år 1897 till tiden för världskrigels
slut år 1918, hade tillkommit bl. a. ett nytt signalmedel, radio,
och eLL nyLL trafikmedel, flygväsendet, båda av den natur, att
vissa hänsyn måste tagas till dem i en internationell signalbok.
För atl undvika spri'l kliga svårigheter beslöt man ~t \Vas hin glonkonferensen 1927 aLL hänsyn skulle vid ularbetandet av
den nya signalboL·en tagas till Ilera språk och att utarbetandet
därför skulle ske förutom på engelska - grundspråket - jämväl på tyska, franska, italienska, spanska, japanska samt et!
skandinaviskt språk De sk an dina viska ländernas regeringar
enade sig om alt delta skandinaviska språk skulle vara norska.
Den engelska upplagan av signalboken utkom år 1932 och övri ga av ovan angivna länders upplagor år 1933.
Den engelska upplagan omfattar två delar, del I avsedd föl·
optisk signalering och del II för radiosignalering. Detta uppdelande var närmast förestavat därav, att de codegrupper, som
ingå i radiodelen, skulle vara »självlwntrollerande», varjämte
hJ.an vid radiosignalering utan olägenhet kunde använda code-grupper av relativt stor längd och sålunda förfoga över ett flertal olika kombinationer, under det att man vid optisk signalerin g icke önskade mångställigare codegrupper än treställiga.
I den svenska upplagan äro del I och II sammanslagna i

-

en gemensam bok, en åtgärd, som vidlagils av ekonomiska skiil.
Della har Yarit möjli gt genom a ll vid Yarje signaltext infört s ly: 1
codegrupper (där sådana finnas), den första tryckt m ed fet stil
och aysedd för oplrsl.: signalering; den andra tryckt m ed s. k.
versaler i 5- slälliga codegrupper och avsedd för mcliosignaler111g.
Dc viktigaste förändring arna, som vidtagits i jämförrlse
med den gamla internation ell a signalboken äro:
l. Sig11alboken är mw~indbar för radiosignalering.
2. ~Iorsesignalering h a r j äm s l ~illts m ed signalflaggssignalerin g.
3. Kl arare bes lämmelser för semaforsignaiering ha införts.
.f. Signalering m ed a\'slandstecken har avskaffats.
5. signalflaggornas antal h ar utökats, varigenom signalering blivit möjlig med ett ställ sig nalflaggor.
6. Fartygs optiska signalbokstäver (igenkänningssign al en
övere1 •sstämma med deras rad ioslationssignaler.
RelriHfande codens inneh åll må i korthet nämn as följ ande.
Coden inneh åller 1-, 2-, 3- och ..J:-ställiga codegrupper för op lisk
signoleri1t9 så all
1-slälliga äro brådskande och vikli ga signaler samt signaler
mellan bogserande och bogserat fartyg ;
2-slälliga äro brådskande och viktiga signaler, huvudsakl igen angående nöd sam l berörande fartygs navigering och
manöver;
3-stä lli ga omfatta den övriga delen av signaler i optiska
coden;
4-s tä lli ga börjande med bokstaven A äro avsedda för den
geografiska coden i den optiska delen.
Coden inneh åller därjämte 5-slälliga signaler, vilka, solll
för u l nä mnts, enelost äro a vsedda för rad iosignalerin g.

II.

-
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Teknisk del.

Del skulle föra alltför lå ngt all här beröra den tekni ska
utveck lin gen under de lvå senaste åren inom samtliga de om-
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råden, som kunna sammanföras under den nyantagna benämningen »fjärrförbindelser » (telecommunications). Det har därför ansetts lämpligt att endast berör a något angående utvecklingen inom radiotekniken samt något om moderna metoder för
lån gdistans telefon ering och -telegrafering på tråd.

U/v ecklingen inom racliolelmiken.
En markant strävan förefinnes att söka för praktiskt kommun ikationsbruk i allt högre grad utnyttja de höga frekvensområden, vilka inrymma vad som brukar benämnas kort- ,
ultrakort- och mikrovågor. Den stö rsta sYårigh eten, som h ärvid möter, är utbildandet av anordningar, lämpade att alstra
svängningar av ifrågavarande frekvenser. Med användande av
vanlig å terkoppling kommer man ej gärna ned till lägre våglängder än c:a 3 m eter. Visserligen har man i USA för experimentbruk framställt vakuumr ör av miniatyrdimensioner, som
med vanlig återkoppling alstra svängningar av ned till 30 a 40
cm. våglängd, m en dels ha dylika rör ännu ej framställts
fabriksmässigt och dels blir den alstrade effekten så liten, att
den knappast kan med fördel användas för praktiskt bruk.
Man har därför blivit tvungen att för svängningsalstringen
gå in för specialkopplingar och specialrör. Det är då framför
allt två ulföringsformer av rör, som kommit till användning,
nämligen magnetronrör med tudelad anod (split anode) och
rör, som konstruerats särskilt för alstrande av s. k. BarkhausenKurz svängningar.

Magn etronrör.
Till en början torde en förklaring av magnetronernas egenskaper vara pä sin plats. Det är känt, att en elektron, som rör
sig i ett magnetfä lt, kommer under inverkan av en kraft, som
strävar att böja elektronens bana runt magnetfältets kraftlinjer.
Detta framträder särskilt, om man i ett rör, innehållande en
cylindrisk anod A och en glödtråd K, anbringar ett magnetfält
1'idsb-ift i Sjöväse nd et.

11
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parallellt med glödtråden samt ökar upp elektronernas rörelse
genom att anbringa en positiv spänning på anoden. Då komma
eleLtronernas banor att bli böjda kurvor C. Om anoden vidarl'

inuti en magnetspole så att vinkeln mellan rörets axel och
15 grader,
rnagnetfältets riktning kan varieras från O till c:a
vilket förh ållande i vissa· fall är av stor betydelse för svängningsalstringen, i det atl. maximal effek t erhålles först när ifrågavarande vinkel nått sitt rätta värde. F ör att svängningar a v
en viss frekvens skola erhållas, m ås te magnetfältets styrka inställas med hänsyn härtill. Samtidigt måste även anodspänningen givas ett för svängningsalstringen lämpligt värde. Givet-vis måste dessutom svängningsl{retsen avstämmas till den önskade frekvensen .

tudelas i två halvor Al och A2, som kunna antaga olika spän ning, komma elektronerna att röna inflytande av det elektriska
fältet mellan Al och A2, och de elektronströmmar, som gå till
Al resp. A2, bliva beroende av spänningarna å de båda anodhalvorna. Det är då möjligt att påvisa, hurusom under vissa
förhållanden spänningsström-karakteristikorna för Al och A2
bliva sådana, att röret kan alstra svängningar i en svängningskrets, som anslutes till Al och A2.
Ett principschema för en anordning, som alstrar ytterst
högfrekventa svängningar med användande av magnetronrör .
framgår av nedanstående figur.

Barkhcmsen-Kurz.

+

I sitt förutnämnda anförande inför the Royal Institution
of Great Britain demonstrerade markis Marconi en Barkhausen-
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Rurz krets, som han använt under sina försök med mikrovågor.
(En principiell förklaring till alstrandet av Barkhausen-Kurz
svängningar aterfinnes i 1932 års årsberättelse i förbindelse väsende).
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Denna svängningsa lstrare karakteriser as av jämförels evi~,
hög positiv spänning på gallret, und~r det att anoden har en
(positiv eller negativ) spänning nära noll. För erhållande ay
god verkningsgr ad m åste anod-, galler- och glödtilledni ngarHa
avstämmas, vilket vanligen sker genom L ech er-trådar. Anslutningen till dipol-anlen nen (D i fig.) sker medelst s. k. impedanstransfo rmator (feeder-imp edancetrans former), vilken senare h ar Lill uppgift att åstadkomm a samma effektiva motstånd
vid rören som vid dipolantenn en.
Anodavstäm ningen och den inre glödkretsav stämningen äro
de viktigaste faktorerna för alstrandet av svängninga r av önskar!
frekvens .
Vakuumrör en i Barkhausen -Kurz kretsen äro 3-eleklrodrö r
med särskilt kraftig glödtråd och ett galler, som t ål hög temperatur, ty, som n ämnts, arbeta rören med hög positiv spänni ng
å gallret (hög gallers lröm) under del att anodens spänning är
nära noll eller något negativ (jämför förklaringen i 1932 tus
årsberä llelse).

v'al-:uumrörk onstruktione r .
Ytterligare ett flertal vakuumrörk onstruktion er för olika
ändamål, speciellt för mottagning, hava framställts. Sålun da
har t. ex. Marconibola get tillverkat mottagarrör (Catkin) efl et
samma principer, som använts vid framställnin g av vattenkylda
sändarrör, d. v. s. anoden utgöres av koppar och bildar en del
av rörhölj et Denna koppardel är direkt sammansm ält m ed en
glasdel, som utgör r esten av rörhöljet. H ärigenom vinnas vissa
fördelar såsom att elektrodern a i röret kunna stagas mot kopparanoden medelst glimmerrem sor, varigenom mikrofonve rknn
avsevärt r educeras och varigenom även fabrikatione n blir j ämnare och röret mindre ömtåligt mot stötar. Slutligen far röret
avsevärt mindre dimensione r än molsvarand e rör av vanlig typ.
Utvecklinge n från 3- eleklrod- till 4-elektrodrö r har fortsatt.
så att man nu kommit upp till rör med 5 galler (heptod eller
pentagridrö r). Det faller av sig självt, att ett rör med så m ånga
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elektroder kan utnyttjas för en m ån gfald ol ika ändamål, men
jag saknar anl edning a lt h är n ärmare in g~t på detta.

*
Mocl ema m etoder för långelis tanstelefone rin g och -telegraferi ng
på tråd.

Med högfrekvens telmikens tillhj älp h a möJligheter skapats,
att m era rationellt utnyttja befintliga telefonlinje r än vad tidigare varitmöjlig t Den ekonomiska betydelsen härav är uppenbar. En lång interurbanl inj e är synnerligen dyrbar att bygga
och underh ålla, och det innebär därför en s tor ekonomisk fördel ,
om det nedlagda kapitalet kan bättre förräntas genom ett rationellare utny lljande av linj en . Genom användande l av högfrekventa svängninga r och för änd amålet erforderlig teknisk
utrustning är det num era möjligt att på en och samma telefonledning samtidigt överföra ett likströmstel egram , ett vanligt
telefon samtal, tio högfrekvens telegram och fyra högfrekvens samtal.
De strömmar, som förekomma på en ledni~1 g vid telefonering och t elegrafering kunna alltid hetraklas som växelströmmar med variera nde periodtal. Ä ven den vanliga likströmstelegrafin kan man ur transmissio nssynpunkt anse ske med
växelström. P å grund av att telegrafteck nen äro uppdelade i
punkter och streck och mellanrum uppkommer nämligen vid
teckengivni ngen ett frekvensban d. Analyserar man enligt
Fouriers serie en rad strömimpul ser, sådana som utsändas vid
likströmstel egrafering, finn er man, att de utsända frekvensern a
bestå av en grundfrekve ns och ett stort antal övertoner. För
att man skall erhålla läsbara tecken erfordras först och främst
att grundtonen komm er fram. Denna grundtons frekvens är
heroende på telegraferin gshastighet en, så att ju större denna
är, ju högre blir frekvensen. En telegraferin gshastighet av 200
normalord (paris) per minut motsvarar en telegraferin gsfrekvens av 80 pjs.
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Den övervägande delen av telefon tekniken rör sig emellertid
m ed högre frekvenser. l\'är man talar i en vanlig telefon, utsändes från denna strömmar med frekvenser li ggande mellan
omkring 200 och 3,000 pfs. Del mänskliga talet innehåller ;
själva ve rket m ellan 35 och 10,000 pfs, men det är icke nödviindigl a l t överföra samtliga dessa frekvenser för att talet sktll
bliva förs tåeli gt. Det mänskliga örat och hjärnan anpassa sig
och fylla i de felande frekvenserna, så att elt ord mycket v~il
kan r~U uppfa ltas och fö rslås om blott 60 °/o av de ursprungli~·:a
frekvenserna uppfattas. Vid överföring av musik är det diiremot nödvändigt att överföra ett bredare frekvensband, elj est
låter den mottagna nmsiken oharmonisk och skärande. Dc
telefonledningar, som äro avsedda fö r överföring av rundradioprogram, måste för den skull hava särskilt goda elektriska egenskaper, så att förekommand e frekvenser riktigt överföras.
F' ör al l få fram teleg rafi och telefoni på en ledning behöYL r
m an sålunda överföra strömmar med periodtal upp till 3,000 pjs.
Goda luftledningar och vissa typer av kablar kunna emellertid
överföra vida högre frekvenser, n ämligen för luftledningar u pp
till 50,000 och fö r kablar upp till 5,000 pjs. Nian använder si;-\
. av delta vid bärvågstelefoni och bäruågslelcgra[i.
Principen for en bärvågsförbindelse är, att i en generaln .
vanligen en rörgenerator, alstras en högfrekvent ström, son1.
när del gäller telegrafi, sändes ut p å linj en av någon reläa nordning, som t. ex. på verkar etl förstärkarrör i takt m ed telegrafteclmen . Vid m ottagningsändan av linjen uppfångas de
högfrekventa strömimpulserna av en mottagare, som förvand l::lr
dem till vanliga likströmsimpulser igen.
Bärvågstelefoni sker på principiellt motsvarande sätt som
bärvågstelegrafi. H är moduleras sålunda den av svängningskällan alstrade hänägsfrekvensen medelst det tal, som skail
överföras och vid mottagningsändan sker demodulerin g pi't
samma sätt som i en radiomottagare för återställande av talet
F'ör överföringen på linjen kräves teoretiskt ett frekvensban d.
vars läge beslämmes av härv~tgens frekvens och som sträcker
sig ovanför eller nedanför denna m ed etl område, som sva r:u·
mot de l Lalfrekvensband, som skall överföras.

-
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Man ulnytljar vanligen frekvensområdet över 3,000 pjs på
så sätt, alt man i området 3,000-10,000 pfs använder sig av
h ögfrekvenstelegrafi. I delta område är det möjligt att inlägga
fem duplexkanaler, vilka tillsammans utgöra tio bärfrekvenser.
Fem av dessa arbeta då i den ena riktningen och de fem övriga
i den andra riktningen. Varje bärfrekvens överför sitt telegram
och dessa telegram kunna sändas över linj en samtidigt som ett
vanligt telefonsam tal pågår.
Frekvensområdet mellan 10,000- 50,000 pjs använder man
för att åstadkomma fyra telefonkanaler. Varje dylik kanal utnyttj ar liksom telegrafin två bärfrekvenser, en för vardera riktningen.
Frekvenserna över 50,000 pfs användas icke lämpligen för
kommunikationsändamål i samband med telefonlinjer på grund
av den höga dämpning linj en har för högre frekvenser. Nämnas
kan dock, att högfrekvenstelefoni på kraftlinjer vanligen åstadkommes genom användande av frekvenser på 100,000 eller
150,000 pjs.
Det kännetecknande för samtliga nu omnämnda frekvenser
i den elek triska kommunikationens tj änst är, att energin är
ledningsrik lad i motsats till radioöverföring, där energin strålar
ut i rymden. Tack vare den ledningsrikLade sändningen er-·
fordras normalt betydligt mindre sändareffekter än vid den
rena radion, där s tora effekter åtgå.
Ute på en linj e, som arbetar med bärvågsöverföring, äro
alla förekommande frekvenser blandade om varandra. Alla
telegram och telefonsamtal sammansälla sig till ett enda surr
på linj en. Del måste alltså finnas vissa apparater, som på
mottagarsidan förmå att skilj a de olika samtalen åt och växla
in dem på di.LL spår. För ändamålet använder man sig av
elektriska filter, så konstruerade att de endast släppa genom
ett visst frekvensband under det alt de utestänga andra. Ä ven
sändarna äro försedda m ed fi lter, som begränsa deras utsända
frekvensområden, så att de icke taga för stor plals i frekvens schem a t och icke komma att verka på fel mottagare.
Med användande av bärvågsöverföring är det sålunda möj-
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ligt att mångdubbla en linjes trafikkapaci tet Den utrustning,
som erfordras för ett bärvågssystem är emellertid ganska dyrbar och dylika system komma därför till användning blott pa
sådana distanser, där uppbyggandet av elt större antal ledningar skulle ställa sig dyrbarare än användandet av ett mindre
antal ledningar med m ångfaldigt utnyttjande. Det kan dock
löna sig att använda högfrekvensförnindelse redan på distanser
om c:a 100 km. Speciellt konuner härvid det s. k. enkana lsystemet ifråga. Systemet, som möjliggör ett extra telefon-·
samtal på varje redan existerande, d. v. s. en fördubbling av
trafiken, användes särskilt för att tillgodose det ökade behovet
vid vissa tillfälliga trafikbelastningar. Om t. ex. en stad h ar
anordnat en utställning och befintliga interurbanledningar ej
räcka till, kunna deras kapacitet lätt utökas med användandr
av enkanalsystemet. Då den tekniska utrustningen för ifrågavarande system utföres i transportabla enheter, bör systemet
kunna få användning även för den militära kommunikationen
för utökande av trafikmöjligheten på halvpermanenta långdistansförbindelser.
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Meddelanden angående främmande mariner.
:J!eddelade från :Marinstabens 1Ttrikcsavdelning.
(Mars 1934.)

Storbritannien.
Under innevarande kalenderår ingå följande nya fartyg i flottan (pro gramåret inom parentes):
Kryssarna Ori.on (1930) och Nept,u ne (1930), flottiljledaren Exmouth och 8 jagare av E-klass (1930) samt ubåten Shark (1931). Om
de återståen,de ubåtarna i samm a program, Severn och Sealion, kunna bli färdiga i år är tvivelaktigt.
(Mar. Rundschau, februari 1934.)

I samband med meddelandet om ändringarna i 1933 års kryssarprogram anförde marinministern i parlamentet bl. a. föl:iancle:
»The policy of building cruisers of comparatively small tonnage hacl been acloptecl in the hope that other nations woulcl follow
our leacl . . . Unfortunately, neither of these hopes has been realisecl.
In 1.931 J apan laicl clown two cruise rs of 8,500 tons reportecl to
mount fiftee n six-inch guns. It is learnt that she is now laying
down more of the same dimensions, and that the construction of yet
another two, making six in all, is projected. The United States alsu
has alreacly announced the intention of building fo ur cruisers of
10,000 tons each with fifteen siK-inch guns. If, therefore, our programme already approvecl were to be carriecl out, the new cruisers
would be definitely inferior to those being developecl by other Powers.
As the House is aware, howcvcr, our total cruiscr tonnage is limited by the London Naval Treaty. The rcsult is, that wc have been
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on the horns of a very serious dilemma. If \l·e proecedcd with ont·
original program me all the eruisers that we sltould be building "·otdrl
ho difinitel y infe rior to eertain oi the cruisers which are lw i 11 ..
built hy other Pow er s. IJ, on th e other hand, we are to builcl a n~
er uisers comparable with those vessels wc lnust reduce our nun tl" 'J
from f'our to thrcc.
The f irst all-ernative could not be aceepted, and accorclin :.rl v.
a[tcr the most anxious consideration and with much r eg ret, we pr 11 .
pose to rev ise the 1933 programale so as to incl ucle of a new i.1·1"'
of about 9,000 tons with inereasecl armament and one cruiscr o\
Arethusa type (about 5,200 tons) . . . . Nevertheless it will be th ·
continuccl policy of the Gavornement to enclcavour by common agn' l'·
ment both to rcstrict the number of vessels of the largcr size ""
much as possible and also to r eclucc the ma ximum size of crui st•n
to be constmctccl in th0 future >> ,
(Dansk Tfs, februari 1934.)

Antalet ubå t a r under byggnad är allclclcs otiLlräckligt att )\·Ila
elen trakta tscnliga tonnagesumman på 52,700 ton, så vida icke Ö\'t'r·
åriga fartyg kvarhållas i t jänst. Visserligen finnas f. n . 34 ub åt ar
på 51,000 ton, men enelast 34 st. på 40,000 ton äro uneler London av·
talets åldersgräns (13 år) . 1936, då avtalet utg år , komma endast ::!n
ubåtar av dc nu befintliga att vara under åldersgränsen. Då t :l
ubåtar äro unele r byggnad cller be vil jade komwer totala antalet a1 ,
uppg å till 39 st. år 193G. Dessas tonnagesumma blir c:a 49,000 to tt
va rför c:a 3,700 ton återstå av traktatstyrl;:an.
Det är alltså möjligt att inrymma 2 ubåtar på 1,500 ton (Po r·
poisc-typ) och 1 på 640 t on (Sworclfish-typ) i nästa program oclt
fär digställa dem till slutet av år 1936. Ihågko mmas bör, att varke n
Frankrike eller Italien anslutit sig till London-avtalet vad betdiffa r
torpedfartyg och att va r och err av dessa makter har 23 ubåtar m
der byggnad.
(Tinws. 16 januari 1934.)

Dc nya jagarna av »G»-klassen komma att mäta 1.315 ton och
få ett turbinmaskineri på 36,000 hkr. för 35 5 knops fart brännoli "·
förråd 470 ton. Kostnaden beräknas till 28S,OOO pund (4,6 milj.
efter en kurs av 19,40) pr jagare.
(Daily Telegraph, 17 januari 1934.)
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Dc n~·a jagarna bestyckas med 4 st. 12 cm: s kan. och 1 st. 10.5
cm :s h ·.-kan. samt 8 st. 53 cm:s torpedtuber.
Ubåten Seawolf blir p å 640 ton och erhållet 1 st. 10.3 cm:s
lv.-kan. och 6 st. 53 cm :s torpedtuber.
(M:orning Post, 27 januari j934.)

Flottiljledaren E xmo uth, som är uneler byggnad i Portsmoutl1,
m äter 1,473 ton, är 103,3 m. lång och 12,2 m. bred. Hu vudb estyckn ingen utgöres aY 4 st. 12 cm:s kan. Maskineriet länmar 3,800 hkr.
f ör en f art av 36 knop.
(Times, 1 februari 1934.)

Amiralitetet torde L n. allvarligt ÖYerväga f rågan om ersättningsby ggnad :J: ör slagskeppen, In en kan knappast komma till . någo t
bestämt beslut förrän efter nästa års flutt konfer ons. hlan känner
i stort sett amiralitetets s.rn på det framtida slagskeppet: maximmn
25,000 ton och 30,5 cm :s (ell er all ra högst, 35 cm :s) kanoner. :M:en ii r
m an beredd att fasthålla vid denna åsikt, om U. S. A. och Japa n
begära något vida stö rre både i deplacement och kanoner? I så fall
skulle konferensen spricka p. gr. a. omöjligheten att komma överens.
Visserligen är konferen3ens ändamål att föra nedrustningen ett ste g
f r amåt, och det skulle därför vara riktigt att avstå f rån ett tyngre
anfal lsva pen, men amirnlitetet, som~ står under politisk påtryckning,
k ommer icke att Yilja spräcka konferensen och så blir resultatet en
k omprom iss.
(N av. a!ld. Mil. Rec., 22 februari 1934.)

Det brittiska militärJlygets budget för 1934 beräknas till 17,6
milj. pund, y·ilket inn el,är en ökning m ed 135,000 i jämförelse med
1933. Budgetplanen föreslår upprättandet av fyra eskadrar, därav
t vå för det inre förs varet , en flyghåtseskader, avsedd för koloni erna,
och en eskader :för marinens riikning.
(Dagspressen, 2 mars 1934.)

i,r.

I budgetplanen för 1934 beräknas f ör marin ens del anslag p&
56,55 milj. pund, vilket innebär en ökning med 2,98 milj . i jämförelse
rned 1933.
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Nybyggnadsprogrammet för 1934 omfattar bl. a . 4 kryssare, 1
flottiljledare och 8 jagare, 1 flygplankryssare och 3 ub åtar.
Av de planerade nya kryssarna antagas tre vara på 9,000 ton
och en på 5,200 ton. Personalstyrkan föreslås att ökas med 2,038
till 92,338.
Budgeten är den högsta sedan år 1928.
(Dagspressen, 7 mars 1934.)

Slagskeppet Barham har återinträtt i tjänst efter en omfattan de modernisering, som kostat över 1 milj. pund.
(Kieler N. Nachr., 11 mars 1934.)

Amerikas Före,nta Stat.er.
I motsa Is till det brittiska tillviigagångssättet, att som r egd id<)
påbörja heYiljade fartyg förrän efter minst 12 månader (uppsk Pv
på ända till 24 månadt'r hava på senare år förekommit), börj ade
U. S. A. redan i oktober 1930 byggnaden av dc 32 fartyg, som i
augusti s. å. beviljades av arbetsl öshetsmedel (National I ndustr ia l
Recovery Act). Uneler byggnad befinna sig sålunda enligt nämnda
program:
4 kryssare på 10,000 ton med 15,2 cm :s kan., 2 hangarfartyg på 1.5,00(1
ton , 4 flottiljledare på 1,R.)ll ton, 16 jagare på 1,300 ton, 4 uhåt.l r
på 1,-JOO ton, :2 kanonbåtar på 2.000 ton.
Under byggnad befinna sig vidare enligt program den 29 augusti 1916:
4 flottiljledare på 1,800 to11. 8 jF.g>n·e på :1..500 ton, 2 uhåtar pa
1,100 ton,
samt enligt pro grant den 12 fp]}l'uari :1.929:
7 kryssare på 10,000 ton med 20,3 Clll. kan., l hangarfartyg 1 ·l
13,800 ton.
Summa 54 :fa rtyg på i runt tal 216,000 ton.
Trots alla dessa fartyg komme~· dock U . S. A. elen 31 decembe r
:1936 (Londontraktatens sista dag) att sakna följande fartyg i den
fördragsenliga styrkan:
l större krys3are, 5 mindre kryssare, 1 hangarfartyg, 65 jagare
och 30 u bä tar,
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el. v. s. tillsammans 102 fartyg på i runt tal 207,000 ton. Kongressen kommm· därför att föreslås ett 1•rogram, sträckande si.g till
1939, och omfattande:
1 hangarf a,rtyg, 65 jagare, 30 uMtar.

I nästa års program tänker man sig:
1 stor kryssare, 2 mindre kryssare, :1.2 jagare och 6 ubåtar.
Dessa ev. nybyggnader frånsedda, kommer dock U. S. A. att vid
fördr agstidens ut gång va ra St.orbritannien överlägset ifråga om de
stora kryssarnas såväl antal och storlek som bestyckning och ålder.
De 16 amerikansim kryssarna mäta då :1.60,000 ton och föra :1.46 st.
203 cm:s kan. Den första, >> Salt Lake Cii,p>, färdigställdes 1929 och
elen yngsta, >> Quincy>>, blir färdig i början av år 1936. De 15 brittisk a kryssarna mäta 144,260 ton och föra H6 st. 20,3 cm :s kan. Den
yngsta, »Exeter>>, trädde i tjämt våren :1.931.
Lika gynnsamt som "''.meril.;:as läge iir ifråga om kryssarna, lika
ogynnsamt ställer det sig med jagare och flottiljledare. Av de befintliga 239 jagarna hava :206 ÖYcrskridit ålde·rsgränsen, och de 3
återstående överskrida denna gr:lns i år. Som av ova11sbåendc översikt framgår, bemödar man sig också om att förnya jagarbeståndet.
Av do 82 u båta rna hava 45 ej ö\-erskridit åldersg ränsen.
(_\Iar. Rundschau, februari 1934.)

D en 30 juni 193;) voro av 3,929 aktiva stallloffice rar o 3,733 SJOkommendera ck A v '2,060 stabscHicerare vor o samtidigt 452 sjö kommenderade.
(J. R. U. S. I., februari 1934.)

Marin departementot har uppgjort eU program, avsett att uppbringa flottan till full förclragsst~Tka år 1939 >>and keep it there>,.
Om kongressen gillar denna plan, bli r det ej nödvändigt att utkämpa
en strid där städes varonda gång. lllan beh över bygga ett nytt fa rtyg.
Kongressen skulle fö r es lås att stadfästa ett program på l hangarkryssare, 63 jHgure och 30 ub åtar till 1930 (jmf. notis ur Mar. Rundseha n .ovan) samt att dessutom anslå medel till påbörjandet av 12
jagare och G ubi'ttar aY detta program under år 1934.
(J. R. U. S. I., februar i 1934.)

London- och \Vashingtontraktaternas giltighetstid utg å r 31 dec.
1936, varmed vägen öppnas för en farlig kapprustning till sjöss.
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Ameril.;:anska flottans traktatstyrka garanteras av Yinsonbi]],. 11
som nu ligger inför senatens prövning. Denna bill, ~om den :30 H~
nuari enhälligt antogs av representantkammaren, innebär det störc;t"
f redsprogrammet i Förenta state rnas historia. H är beviljas 1 han g arfartyg, 65 jagare och 30 ubåtar utöver förut beviljade 6 kryssn,·e
och ö2 andra örlogsfartyg, som beviljats av arbetslöshetsmedel el\,'l'
ordinarie anslag. Billen stadfäster clessuton'l ott väldigt flygs tri •k
kraftprogr am samt ersättningsbyggnad för samtliga slagskepp ef i"r
den 31 december 1936. Man utg·år alltså från att sådan ersättning-s.
byggnad kommer att. medgivas på konferensen nästa å r.
Det amerikanska jätteprogrammoL omfattar tillsammans Li.J
farty g och kostar - ersättningen av slagskeppen ej inräknad - { .)()
milj. cloll. (2,850 milj. kr. efter en kms av 3: 80) under de närma ~t'"
5 åren. Marinhudgeten kommer härigenom att stiga. till över 5t l(l
milj. doll. (1,900 milj. kr.) om året - elen högsta siHran seelan vc1rl t l~
kriget 1917-19.
Vinson-billen är ett ersättningsbyggnadsprogram, som enelu st
avser att bringa upp flottan till full tra.ktatstyrka enligt Londonoch vVashingtonöver enskommelserna. Antages ej billen kommer a t t
i flottan år 1936 finnas 988,520 ton icke överåriga fartyg, d. v. '·
83 % av traktatstyrkan. Storbritannien har vid sa mma tid 99!l,3!J'i
ton el. v. s. 83,5 %, medan Japan, om det genmn:för sitt program, kol llmer att vara väl UlJPE' i traktatdyrkan (JmE. notis uneler »Jämför l' lser nwllan marinerna _,,_ R ed.).
(Foreign Policy Reports, 9 feb ruari :1934.)

Dc nya hangarfartygen >> Yorktowm> och >: Enterpric e» mät a
15,000 ton, göra 33 knop och. föra 1.00 flygplan va rdera. Planen
uppstä llas uneler flygdäck och föras upp på detsamma genom elektriska ly:ftanordningar. Skorsten och kommandobrygga borclvarts.
De 4 beviljade kryssarna på 10,000 ton bliva ett mellanting me llan kryssare och hangarfartyg. Tydligen har svenska flygplankr ys
saren Gotland tjänat som förebild. Detta f artyg, som vi förut utförligt beskrivit, måsto betraktas som en helt ny typ. Artilleriet p:'i
9 st. 20,3 cm:s kan. i trippeltorn uppställes å förskeppet medan akterskeppet anordnas för et t större antal flygplan som förmodlig en
komrna att startas mecl katapult och ombordtagas med sHipsegel oc h
lyftkranar.
(Kieler Neueste N achr., 28 februari 1934.)
(Officiellt har meddelats, att en av dessa kryssare kommer a t i
fö r ses med st.artdäck, vilket alltså innebär en bögst väsentlig ski ll-
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nad mot »Gotlanch. :Möjligt är att de 3 andra kryssa rna konstrueras
på ovan angivet sätt, men enligt samstfimmiga uppgifter kommer
artilleriet ej att bestå av 20,3 cm:s ut::m av 15 cm:s kan. Red:s anm .) .
Om överhuvudtaget något i denna världen kan förutsägas med
nå gon grad av säkerhet, så kan man utgå från att U. S. A. ej kommer att samtycka till någon minskning av slagskeppens nuvarande
storleksgräns på 35,000 ton. Snar::no tyder allt på, att man planerar
någo t ännu större. Japanerna, som dock äro mycket t,ys tlåtna med
sina åsikter, hava uttalat, att de icke äro böjda fö r någon minskning. Troligen komma japanerna på grund av den alltmer tillspetsade flottrivalite,t en, at,t i här berörda avseende göra precis detsamma som U. S. A.
(Nav. l1lil. Recorcl, 22 februari 1934.)

Japan.
Totalbudgeten 1934-33 uppg år till 2,111,5 milj . yen (kurs c:a
1,20 kr.), av vilken summa försvarsbmlgeten upptager 937,8 milj. yen,
d. v. s. över 43 %. Marinbudgeten upptager 199,3 ordinarie och
288,5 milj . yen extra arelinario utgifter, tillsammans 487,8 milj. yen.
(Mar. Rundschau, februari 1934.)

I stället för de stora och dyrbara jagarna bygger man, enligt
ett meddelande från Tokio, flottiljer av torpedbåtar, vilkeot anses
vara ett bättre sätt att begagna det tonnage, som Japan erhållit
enligt London-traktaten. Fyra av dessa fartyg påbörjades 1931 och
en av dem, Hatsukari, sjösattes 19 december. De mäta 527 ton, göra
en fart av 26 knop och fö ra !J st. 12,7 cm :s kan. och 4 torpedtub er.
Härtill må erinras, att enligt art. 8 i London-traktaten äro alla
ytfartyg under GOO ton undantagna från begränsningen. J apan kan
därför både bygga det förd ragsenliga antalet jagare och dessutom så
många torpedbåtar som helst.
(De•t torde kunna anses som säkert, att J apan ej utbyter jagare mot torpedbåtar utan bygger båda s lagens fartyg. lled:s anm.)
(J. R. U. S. I., februari 1934.)

En stort anlagd luftförsvarsövning har avhållits. Den omfattade en civilbefolkning på 15 milj. med Tokio som medelpunkt. Enligt förutsättningen hade en fi entlig flotta närmat sig kusten i av-

-

172-

-173-

sikt att ödelägga huvudstaden. och örlogsstationen Yokusuka. F it·ncleflottan medförde hangarfartyg med bomb-, jagar- och spaningsplan .
Försvaret bestod av flygstridskrafter, luftvärnsbatterier, str?tlkastare och lyssnareapparater men Pil bemanning på tillsamm ans
15,000 man. De yttersta försvarsa nordningarna lågo i en cirkel med
150 km :s radie från Tokio. Förutom trupperna deltog civilbefol kningen i övningen, särskilt polis, brandviisen, skolor och fosterl ändslm föreningar. 13 sirener voro spridela över hela staelen för att
varna, då de fient liga Jlygarna närmade sig. Maskingevär h ade
uppställts på högt bel ägna platser, bl. a. J.>å taken till de större varuhusen. Likaså voro vakt- och obse rvationsposter placerade pli
hustaken.
övningen följdes med största intresse av befolkningen. Som rPsultat angavs, att det fientliga luftangreppet blivit avslaget ut an
att huvudstaelen lidit nä mnvilrda skador.
(N ors k T. f. s., februari 1934.)

Kryssare.
Algerie (30), 10,000 ton, 8 st. 20,3, 12 st 10 (lvk.) och 8 st. 3,7
cm: s kan.
La Galissonicre (30), J ean de Vi.enne (30), Georges Leygues (31)
(f. d. Chateaurenault), Gloire (31), M.arseillaise (31) Montealm (31),
summa 6, 7,600-7,700 ton, 9 st. 15,5 och 8 9 cm:s lv.-kan.
Emile Bertin (30), 5,870 ton, 9 st. 15,2, 4 st. 9 (lvk.) och S st.
3,7 cm:s l v.-kan., 200 mmor.

Japan har förklarat sin avsikt att Legära likställighet med l.
S. A. och Storbritannien vid flottkonferensen 1935. Japans nya er·
sättningsbyggnaclsprogram, omfattande 24 fartyg, kommer att giva
landet elen iJästa utgångspunkt för jämlikhetskravet. Den avgör aHdc frågan för Japan vid nästa flottkonferens blir herraväldet till
sjöss i Fjärran Ostern. Om U. S. A. vill försöka att bestrida detta,
måste det bereda sig på att bygga vida utöver nu gällande traktatstyrka. Utan befästa örlogsbaser och en flotta, som åtminstone iir
dubbelt så stark som J apans, kan U. S. A. i alla hiiuclclse aldr ig
hota den japanska positionen.
(Foreign Policy Reports, 9 februari 1934.)

Ubatar.

De japanska marinmyndigheterna göra fö rsök med on >>dvärg
ubåt, som enelast är 9 rn. lång och har t'n besättning på 4 man.
(D:1nska Politiken, 23 januari 1934.)

Frankrike.
Under byggnad befintliga eller beviljade fartyg (programåret
inom parantes):
S lagskepp.
Dunkerque (31), 26,500 ton, 8 st. 33 och 8 st. 15,5 cm:s k an.

Flott iljleda re.
Le Fantasque (30) t. o. m. L'Indomptable (30), summa 6, 2,570
t on, 5 st. 13,8 och 4 st. 3,7 cm:s lv.-kan., 9 st. 55 cm:s torpedtuber.
Mogaclor (31), 2,700 ton, 6 st. 13,8 cm:s kan.
Jaga r·e.
H ar di (31), 1,500 ton, 4 st. 13 cm :s kan.

Agosta (30) t. o. m. Casab lanca (30), summa 6, 1,380 ton, 1 st.
10 och 1 st. 3,7 cm:s lv.-kan., 11 st. 55 cm:s torpedtuber.
:M:inerva (30) t. o. JJI. Iris (30), summa 4, 570 ton, 1 s,t_ 7,5 cm:s
lv.-kan., 8 st. 35 cm:s to rpedtuber.
Dia mant (29) , Porle (30), 670 ton, 1 st. 7,5 om:~ lv.-kan., 12 st.
55 cm :s torpedtuber, 32 minor.

övriga fartyg.
Nät läggaren Glacliateur (30) , 2,330 ton; 12 st. konvojfartyg
(»escorte urs») (31), 600 ton; 1 större och 2 mindre kanonbåtar (31),
3 st. ubåtjagare (30 och 31), 150 ton; 2 st. motortorpedbåtar (27), 22
ton; 1 m ätningsfartyg (31 ), 800 ton.
Summ a.
1 slagsk epp, 8 kryssar e, 7 flottiljleclare, 1 jagare, 12 ubåtar,
22 övriga fartyg.
(Ma r. Runclschau, februari 1934.)
Enligt uppgift f rln S:t Nazaire har motortorpedbåten V. T.

B. 10 uppnått en fart av 55 knop, elen högsta, som hittills uppn åtts
av något örlogsfartyg. Data: 22 ton, längel 20 m., 2 st. 40 om:s
torped t u hor, 2 dieselmotorer om 1,000- 1,100 hkr.
(Mar. Rundsehau, februari 1934.)
Tidskrift

Sjöväsendet.

12
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I 1934 års budgert hava 300 milj frc . överförts från. luftministeri<'t
till marinministeriet. Detta innebär, säger comm. Thornazi i >>Vigara, , ett slut på den hittillsvarande kompromissen, enligt vilken
den militära användningen och rekryteringen av marinflygvap11et
ålåg flottan, medan materielbyggnadsbudget och underhåll skött0s
av luftminis,teriet. D etta ministerium blir visse,rligen även framdeles
ansvarigt för utvecklingen och byggnaderna, men flottan kan göra
sina beställningar efter eget val och hoppas på så sätt kunna övervinna den inträdda tillbakagången. -:- sakkunskapen tKJrde odelat vara fö,r den nya organisationen, då ju flygstridskrafter sedan länge
äro en orohärlig del av sjökrigsmedlen och blott i intim samverkan
med dessa kunna på rätt sätt användas och utvecklas. Vad beträffar
,tillbakagången" må erinras om, att franska marinen disponerar 11
kustförband på 110 plan, 6 självständiga förband på 75 pl an och 6 embarkerade förband på 75 plan, tillsammans 260 flygplan. Allt 11r
relativt.
(Mar. Rundschau, februari 1934.)

-175120 mm:s vattenlin jepansar och skyeld av vitala delar med pansar
av samma tjocklek, täta långskepps- och tYärskeppsskott, 2,7 officerare, 560 man.
(Le J ourna], 22 februari 1934.)

Rammarens marinutsl;:ott har enhälligt godkänt 1934 års flottprogram. Planen omfattar e tt slagskepp, en kryssare och två ubåtar.
För byggandet har marindepartementet bemyndigats öppna krediter
på sammanlagt 91.3 milj. frcs. Byggnaderna ingå i flottans ersättningsbyggnadsprogram, m.en det säges klart ifrån, att slagskeppsbygget är att anse som ett svar på liknande fartygsbyggnad i andra
länder. Flottans sammanl-agda tonnage kmmner icke att ökas, enär
en del av det överåriga tonnaget utrangeras.
(Dagspressen, 9 mars 1934.)

Italien.
Med anledning av påståendet, att de nya franska motatorpedbåtarna på grund av sin snabbhet s l, ulle vara osårbara från luft<> n,
påpekas att de äro av samma typ som de engelska, vilka vid de tillfällen under världskriget, då de anföllor av tyska flygplan, lcdo
svåra förluster. Farten utgör ett ringa skydd mot de mycket snabl Hlre flygplanen och de äro mycket sårbara. D e kunna dessutom ej
operera i dåligt väder och hava begränsad aktionsradie.
(J. R. U. S. I., februari 1934.)

De nya franska konvojfartygen (>>escorteurs>>) erhålla enligt senaste uppgifter 2 st. 10 cm :s kan., 5 kulspr. och 4 st. 40 cm :s torpedtuber (1 dubbeltub och 2 enkeltuber i midskeppslinjen).
Jagarna Fantasque och Audacieux gå den 15 mars av stapeln
i Lorient och beräknas kunna göra sina provturer i oktober 1934.
Den nya 10,000-tonskryssaren Al gerie har under ett 6 timmars
forceringsprov hållit 32 knops fart för 80,000 hkr.
(Kieler Neueste N achriehten, 31 januari 1934.)

Data för den under byggnad varande kryssaren Montcalm:
Deplacement 7,601 ton, längd ö. a. 17,48 m., djupgående 5,1 n1.,
84,000 hkr., 31 knop, 9 st. 15,2 cm:s kan. i trippeltorn å mittlin jr·rl,
8 st. 9 cm:s lv.-kan., 4 st. 55 cm:s toi·pedtuber i dubbe·l uppställniu,.:: .

I ott anförande i senaton den 11 januari ifråga om marinbudgeten framhöll »Naval under-Secretary, , amiral Cavagnari, att det
vore mycket troligt ("mest probable"), att Italien inom den närmaste
framtiden skulle begagna sig av sin rätt enligt Washington-traktaten att bygga slagskepp. För detta ändamål skulle till en hörjan
beräknas 1.72 milj. lire (5,1 milj , kr. efter en kurs 33: 50) under budgetåret 1934--85.
(.J. R. U. S. I., februari 19:34.)

Danmark.
1 januari utgingo flera av de välbekanta danska kustforten ur
fcrsvaret, nämligen >>Trekronor », , 1\iellemfortet,, och »Provestenen>>.
Samtliga övertagas av hamnväsendet för en summa av 1.00,000 kr.
"Provestenen" blir bensinupplag.
Omkring 11 april hissas befälstecknet på inspektionsfartyget
Beskytteren, som skall utöva tillsyn i Norclsjöfarvattnen. Omkring
16 i samma månad utgå mätl1ingsfartygen Marstrand och Diana
på expedition. Samtidigt avgår inspektionsiartyget Mågen till Färöarna och GröDlancl , och i slutet av april går även det nya inspektionsskoppet Ingolf till Grönland. I mitten av april utgår kungaskeppet Dannebrog på expedit,io' J. 11 juni hissas befälstecknet å kust-
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pansarfartyget Peder Skram och omkring 7 aug. rustas 6 torpedh:'ttar och 2 minl äggare.
övningseslmclern bör jar 27 aug. med Peder Skram som fla gg.
skepp och består i övri gt av nyssnämnda torpedbåtar och minläggare
samt verkstadsf artyget Henrik Gerner.
(Norsk T. f. s., fe bruari 1934.)
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Jämförelser meillan marinerna.
St yrkeförhåll andena mellan London-traktatens makter ställa sig,
enli gt en av amerikanska marinministern uppgjord sammanställning,
på följande sätt:

-

Traktatsstyrka

Polen.

~l

Man föreslår byggnad av e lt minläggande fartyg, som samticl itd
skall tjänstgöra som övningsfartyg för kadetterna. F yra mindre ±artyg, minsvepare och ubåtsjagare, skola stapelsättas.
(Norsk T. f. s., februari 1934.)

Amerikas Fö1·entct State1·.
slagskepp ...........................
H an garfartyg ..... ....... .........
Kryssare med 20 cm:s kan.
Kryssare
15
,
J agar e över" 1,500 ton .........
Jagare ej över 1,500 ton ......
Ubåtar ··············· ···············

Chefen för GötaYerken, d :r Hammar, upplyser att enllgt Yild
han h ar sig bekant, komma två polska jagare icke att byggas i S w rige utan är det redan uppgjort at t de skola byggas i F ranl..:rike.
(D agspressen, ll mars 1934.)

"

Summa

StoTb1·itannien.
Slagskepp .. .........................
Hangarfartyg .....................
Kry ssare med 20 cm:s kan .
Kryssar e ,
15
.,
"
J agar e över l ,500 ton .........
Jagare ej över 1,500 ton ......
Ub åtar .. ... .. .. .......... ........ ...

Portugal.
De båda i Lissabon uneler engelskt överinseende byggda jaga ma
Tejo och D omu hava sålts till Vickers, som i sin tur sålt dem till
republiken Columbi a . Anledningen till denna transaktion är att
Vicker s erhöll en br ådskande beställ n ing från nä mnda r epublik, och
då man var f ullt u ppt,agen å varvet kom m an att tänka på möjli g·heten att över taga dc portugisiska jagarna.
Två nya j agare med samma namn våbö r jades snarast möjlig1 i
Lissabon, varför affären enelast betyder någon försening a v Porlugals jagarprogram, vilket dock medför cle11 fördelen att man kan
draga nytta av dels elen senaste tekniska utvecklingen, dels erfan ·nheterna uneler byggnaclsarbetet.
(The Navy, mars 1934.)
(Republiken Columbias brådska torde berott på republiken Peru's
inköp av de båda estniska jag·ar na Lennuk och Vambola, vilken so rglustiga affär som bekant e·j hunnit längre än att de båda farty ge u
fortfarande befinna sig i Bilbao, dit de så småningom lyckades t a~a
sig fram. Red:s anm.)

Summa

l

Ton

l l

Färdiga och Återstod i
planerade
traktatsfartyg, som styrka, som
ej äro för- får pabörjas
åldrade 1936 före "/12-86

~l

Ton

l

15

525,000 15 455,400
135,000 5 119,800
18
180,000 18 172,650
143,000 19 157,600
24,000
8
14,800
36,000
126,000 1 24
52,700 24
32,270
-- 1,18G,200 113 988,520
15
-

15
-

-

-

525,000
155,000
146,800
192,200
24,000
126,000
52,700

15
6
15
21
l

64
39
1,201,700 161

[l
-l
-

--

Ton

-

15,200
7,350
-

l~~ l

9,200
90,000
35,530

96

157,280

473,650 115,350
2
144,260 127,320 15
1,540 12
87,799 27
49,479
8

i:l4,100
1,540
88,730
22,460
41,161
9,616

999,398

5

64

-

197,607

Japan .
Slagskepp ................ .......... . 9
3 15,000 9 272,070 H angarfartyg ················· ···· 81,000 6 88,3l0 Kry ssare med 20 c:ms kan. 12
108,400 12 107,800 600
Kry ssare
,, 15 , ., - 100,450 20 120,895 Jagar e över 1,500 ton ... ...... 24
40,800 24
40,800 -·Jagare ej över 1,500 ton ...... 64,700 59
73,963 52,700 33
71.472 -Ub åt ar ············ ······ ····· ...... 600
Summa
763,050 IH33I 775,370
(Anm. Tabellen innehåller i originalet en del förklarande noter).
(Proceedin1gs, februari 1934.)

1-1

1-1
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Diverse.
Tidskriften Norges Sj0forsvar, n :r 2/1934, uttalar om det f örc· slagna svenska pansarskeppet bL a. följand e·:
»Dette planlagte s\·enske panserskib Yil med sine 28 cm. kanoner bli oYer!C'gcnt alle krigsskib i Yerden av tilsvarende st0re],
Det vil også vrere de bety delig ston·e 10,000 to ns kryssere overlegP• t
artilleri kr aft.
Luftfo rsYa rsh atteriet med ikke mindre enn 12 stkr. 12 kano n•'!'
er usecl vanli g kralt:ig, og det er sikkert, at en del fly m å gå neden nn,
og hj em f0 r m an g reier å fil. satt in n en bombetreffer mot et sli l t
k ulespr0itencle uhy re som det Le fart0i virkelig blir. - - - .T·l ,
man kan trygt si, at det fo r tiden ikke finnes et så kraftig lu Jtf orsversbatteri på krigsskib, de storste slagskilJ medregnet. - - Mange sp0r om en marine so m den svenske vi rkelig har bruk for •·t
så kostbart og k raftig krigsskib.
Til dette er å svare, at de t i en fl åte, sam skal opta kamp Jl;~
sj0n, må inngå skib som fo rer 'kanoner av et så k riftig kaliber, nt
det ikke kan tvinges bort f ro kampplassen av kryssar e og mi mh.•
fart0ier, men tvert i mo t kan avvisG såclana.
Slike skib er derfor av elen st0rste betydnillig for flotebevegel s<·frih et, fo r å k unne passere åpne kysts trekninger og n å frem til r!••
steder, h vor interessene er truet. De muligge også en effektiv br uk
av u-båten og lettere fartoier, som utstotte av kraftige skih k an
ryddes av veien.
Uten stotte av kraftig artilleri vil heller ikke fremskutt e OJH'rasjoner kunne finne s te d, da de lettere fart0ier i så tilfelle vi l
savne det forn0dne ryggsto. Og sådaune operasjoner kan vel tenkeo
i et så begrenset farvann som 0 stersjeen med de mange interesscmotsetningN i de omkringliggende land.
All sj0militrer saldmndighet er fremdeles enige om, at kano nPu
e r sj0krigens mest effekt ive og i siste instans avgj0rende våb<'l.
Og det er vekselvirkningen melJem artil ieriskib, lette sj0stridskreft <
og fly som gj0r, at ingen av dem kan nr:.dvteres for at en f låte sktll
kunne utgj0re en så stridsdyktig enhet, at en angriper vil finne cl<'t
f or kostbart å neclkj empe elen. Nettop dett.e siste veier tungt i ve ktskålen, når det opstår sporsmål om å bl ande et land inn i en k r ig
mellem to andre parter.
Man borer ofte uttalt, at 11anserskib ene har utspilt si n rolle på
grunn av flyvevabnets riYende utvikling. Men den fra Verdensk rigen kjente engelske admiral Earl Beatty sier >»> Reeently develo pf'd
naval guns can bli1st hell out of attaeking· planes» . Og siden denuP
uttalelse falt, er det innf0rt i den en gelske marine lufhernskano n•'l'
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med S l0p som kan prestere till sammen 4,000 skudd i minuttet. Når
så hvert proj ektil beskriver en synlig hane i luften, slik at man
kan f0lge flyvende skytes·k ive med »kulestr ålem>, f orstår man, at
der unektelig også er chaneer for et moderne utstyrt skib i kampen
Den nevnrte skibskonstruksjon med an1110 t luften k rigsmaskiner.
vendelse av fl ere parallelle panserdekk minsker dessuten i h0i grad
virkningen av bombeeksplosjoner, og som situas jonen for tiden ligger an, skulde man vrere tilb0ielig til å tro at skib ets chancer i den
senere tid iallfall ikke er blitt dårligere, når de,t gj elder kamp
med fly.
H vad byggingen av de st0rste kri gsskib angår, kan det vrere
nok å henvise til· amerikanerne, som vel må sies å vrere den nasjon,
som er mest »airminded» av alle. H vad gj0r de? Har de opgitt.
sine stor e skib ~ Nei tvert im ot. Det or merkelig no k amerikanemo
som holder på det aller st0rste deplacement for krigsskib, til tross
for at der fra flere andre hold, ikke rninst av 0konomiske hensyn
forelig ge r forslag til reduksjon a v slagskibsst0rrelsem>.
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Rustningsbegränsning.

Innehåll

åtskilliga maritima och krigsveten=
skapliga tidskrifter.

östersjöpolitik.
Från Systerbäck til l Torneå. Olof Ribbing. Vårt Försvar n :r 4, s. J,
1933. Behandlar de ge mensamma svensk-finska försvarsintr essena mot bakgrunden av den växande sven skfientlighet en i Fiuland. Förf. säger bl. a. >> att den grund, på vilken en försva rssamverkan skulle kunna byggas, är betänkligt rubbacl. D et ii,.
Fin lan d, som har så velat. D et ä r Sverige, som måste ta g :1
konsekv enserna::.

Navalratios and n eutrality. Commander E. S. R. Brandt, U. S. Navy.
Proc. dec.,33, s. 1690-94. Påpekar några synpunkter betr. Amerika, vilka böra beaktas vid den bliv ande r evisionen 1936 av nuvarande konventioner angåe nde rustningsbegränsningar t ill
s:jöss.
Nationali sm and internationalisrn. Captain A. T. Beauregarcl, U . S.
Navy. Proc. dec./33, s. 1747- 58. En r edogörelse fö r de internationella konventionern as utveckling och betydelse samt påpekar att nuvar an de forhållanden fordra att varje nation måste
tänka p å sin ~ gen säkerhet. Amerika bör särskilt förstärka och
vidmakth ålla sin flotta. Läsvärd.
The new ch apte r in the disarmament ccnicrensc. Archibald Ershine.
The N av y dec. 33 n :r 12, s. 362. En ganska intressant b etrak·
telse av läget efter Tysklands utträde.
Ba seringsfråg·or.
Porters dire n eed of bases. Captain Dudley W. Knox, U. S. Navy
(Retired). Proc. nov. 33, s. 1537-46. Ett exempel på elen vitala
betydelsen av baser för skycl riet för eller anfall mot sjöhancleln.

Utrikespolitik.

Bränsleirågan.

U. S. Bid to the USS R. Vera M:ich eles Dean. Foreign Policy Bull entin okt. 27 1933, vol. XII n :r 52. Behandlar Sovjets underhandlingar med U. S. A.
Italy and the Balkan States. Kommen elatare Villari. R U . S. l.
nov. 1933, n :r 512, s. 827. Artikeln klargör på ett överskådlig t
sät t Italiens förhå llande till Balkanstaterna.
The International Situation. R. U. S. I. nov. 1933, n :r 512, s 83:1

The Navy 's iut ure fuel problem. Lieutenan t James E. Hamilton, U.
S. Kavy. Proc. okt. 33, s. 1400-12. En undersökning av det
aktuella oljeproblemet :för am erikanska f lottan samt angiver
olika n.etoclPr fö r fri\ gans ]ösnin g. Förtydligas av diagram.
·Naval petroleum re3erves in Californ ia. Lieutenant Thomas .T. Kelly,
U. S. N a vy. Proc. nov. 33, s. 1561-67. R edogörelse för åt gärder,
som vi dtagits Amerika för att säkra flottans behov av brännolja.
Krigsindustri.

Unde rrubriker:
Gennany an d the League )[a t i on.
R atification of Franco-Soviet Pact.
Italo-Soviet Pact.
P ersian Gulf.
Recognition accorded Soviet GovPrnment. Ve ra Miche les D ean.
Foreign Policy Bullen tin, nov. 24 1933, n :r XIII: 4. B ehand lar
kortfattat åte rupptagandet av förbindelserna mellan U . S. ~'"· och
Sovjet-Ryssland.
The Balkans in the world crisis. Mabel S, Ing alls. Foreign Policy
Rep orts, 6 dec. 33, wo l. IX: 20. En kort översikt beträffande
va rje land.

Proc:urement planning fo r wa r. Captain Henry Williams (C. C.).
Proc. nov. 33, s. 1601-08. Redogörelse för åtgärd er som bör,t
vidtagas och äro planerade för en rationell krigföring, bl. a.
krigs industriens organisation.
Sjökriget i allmänhet.
Naval limitation from a technical point of view. M. F. Gunning.
Proc. okt. 03, s. l433-37. Påpekar att tontalsbegränsningen
betr. Ja r tyg ingalunda begränsar deras stridsvärde. Tager såsom
exempel tyska pansarskeppet D eu tschlaml. Läsviircl.
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Naval problems of to-cla.J·. Aclmiral Gaeloff A. D. R U. S. L noY ..)3
n:r 512, s. 71.1. översättning av en artikel i »Wisserr und Weln·,;
om de nuvararrde marina problemerr där författarea behandlar
de olika fa r tygstypernas relativa vä rde och bl. a. f ramhåli<'r
slagskeppens minskade betydelse på grund av deras lägre fa,·t
samt det inböreles marina läget mellarr olika makter.
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Torpeder.
Uberblick liber die Entwicklung des Torpeclos in Italien. Red. M.
R. dec. 33, s. 546-50. Redogörelse för de framsteg, som ägt
rum beträffande to r pedens u tveckling i Italien speciellt av
fabriken Whiteheacl.

I u ternationell rätt: territorialvattne t.

Flygplan.

L a Mer dans le droit international. Commissarie en chef Alessand i
Le revue maritime dec./33 n:r 12, s. 732. E n f ullständig utt·,.,,_
ning (-±0 sidor).

The case of the aeri al clecible. Lienterrant (J. G.) Figzhugh Lee
U. S. N av y. Proc. ILov. 33, s. 1568-72. En undersökning a v
de olika ljud, som alstras av en i gång varande flygmaskin, dess
inverkan på· bemanningen samt medel att förmi nska ljudens
styrka. Läsvärd.

I n ternationell r ä t t: blockad.

Die Blocka de vo r 130 .J ah ren. Adolf C as par~· . M. R. okt. 33. "·
441-48. En unelersökning aY kontinentalspär ren, dess natur ll< h
verkningar. Läsvärd.
Internationell rätt: dh·erse.
Das Recht der Nac heile zur See. Rcferenclar Dr. :Martens. M. H.
dec. 33, s. 539-46. Behanel la r frågan a ng. k rigsfartygs rätt a 1t
ingripa mot handelsfartyg.
l\iari u le-dningen.
50 J ahre Inspekti on der Marinear tillerie. Redaktionellt. M
okt. 33, s. 433-40. Redogörelse för inspektionsväsen dets
veckling från dess in r ä ttaud e och tills da to.

!{.
u1·

Ballistik.
skjuttabellver k för artilleriet. I. 1932 års upplaga. Hans YOU K o< ,,
A. T. 1933 n:r 4. och 5. haftet, s. 18S---213. Fortsä ttnin g fn u
fö regående häfte. Omfattar:
III. Sjuttavellverket s innehåL Br:>räkning av dess oli\..-1
tabeller.
IV. Vissa iakttagelser vid användning av skjuttabellverkl't.
Förtydligas av formler.
Magnuseffekten och dess inverk an på projektilrörelsen . Silas K arlstedt. A. T. 1933 n:r 6. häftet, s. 279-81. Förklaring av h<'·
greppet »Magnuseffekte n» samt dess inverkan på projektilb u an.

Luftkrig och luftförsmr.

Aerial Bombardment of Fl eet Bases. C. Rougeron, Ingenieur en
Chef du Genie Maritime. Proc. okt. 33, s. 1413-16. Oversättning av en artikel i l'Illustration dec. 13. 1930. Behandlar möjligheten av luftbombardema ng mot en del örlogsbaser i Medelhavet.
Navy and Air Force E xcrcise off the Firth of Forth. R. U. S. I. nov.
33 n:r 512, s. 842. Kort r edogörelse över förlopp et, som slutar
med amiralitetets kommunike, som ansågs n ödvändi g för att
pressmännens omd ömen, som. vo ro >> more sensational in their
clesc riptions than accurate in their clecluctions>>, skulle erhålla
riktigare pr oportioner.
Air Forces and the Offensive. Saracen. R. U. S. L nov. 33 n :r, s.
802. R ecension av General Armeugnarels >> L'Aviat~on et la
Puissance Offensive>> .
The Air Defence of Great Britain Commant Exercise 1933. Cyclops.
R. U. S. I. nov. 33 n :r 512, s. 739. Beskrivning på elen stora
engelsk a luftmanövern 17- 20 juli 1933 med många värdefulla
erf arenhet er.
Flygstridskrafte rna och f ramtidens krigföring. Krigsvet. sk. ak:s
hand!. och tids kr. 1934 n: r 1, s. 20. Artikeln redogör för några
fran ska synpunkter.
Fallskänmtr.

The P a rachute. Eric Stuart Bruce. R. U. S. I. nov. 33 n :r 512, s.
796. Historisk och exempel på fa llskärmens användning.
(Forts.)
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Datum

meddelade genom Th. Wawrinskys Patentbyrå, Stockholm.
Datum

l nummer
Diarie- l

7j12-33 2148/31
14/12-33 2952/29

4756/32

"

2876/30

"

5016/32
448jH3

21/12-33

467 /28

,,

622/29

"

"
"

"
,

"

220/32
1028/33

4669 /31
2383/28
4560/30

Uppfinningens art

FlygTaket. R. Tiling, Osnabruck.
Anordning för tilHörande a v högfrekvent energi
ti Il raclioan tenner och dylikt. Marconi's
vVireless Telegraph Co., Ltcl., London.
Vincispel för upphissning och nedfirning av
räclclningsbätar. Ottensener Eisenwerk A. G.
och J. Hoch, Altona.
A.nordning vid fartyg för att i händelse av h averi an g i va det sjunkna fartygets läge. N
Eclblacl, Skorped.
Vinggranat. A/B. Bofors, Bofors.
8 Litt att framställa patronband :[ör maskingevär.
A. J. Lahti, J yväskylä.
Antenn för riktad mottagning av korta vågo r.
Raclio Corp. of America, N e w Y ork.
Antennanorclning. Radio Corp. of America, New
York.
Anordning vid kon"lpasser. E. G. O. Ekbom.
Garpenberg.
Sätt vid framställning av andningsfilter, försedda m ed ett av lösa fibrer bestående filt er -~
skikt. O. H. Dräger, Lubeck.
Anordning vid skeppsluckor. J . W. Isherwoocl
och W. Isherwood, Chislehurst, England.
Patronram för eldvapen. J. D. Pedersen, Springfield, A. F. S.
Anordning vid automatiska eldvapen. R. von
Frommer, Budapest.

Uppfiningens art

101/32 l Inmatnings- oc:h ansättareanordning vid automatiska eldvapen. A/B. Bofors, Bofors.
,
5537/30 Akustisk signala nordning. Julius Pin tsch A. -G.,
Berlin.
28/12-33 1113/28 li'allskärm. I . V. Malmer, Stockholm.
"
3613/33 Påfyllnings- oc:h tömningsanordning för med
flytande gas drivna bojar, fyrbåkar och liknande. X. V. Machinerieen- en Apparaten
Fabri eken, Utrecht.
Säkringsanordning vid mörsare för utskjutning
738J31
.,
av minor och bom ber. A/B. LindholmenMo tala, Motala-Verkstad.
3/1-34 4806/30 Förfaringssätt och anordning för anbringande
av projektiler i patronhylsor. Finna Polte,
Magdeburg.
11/1-34 3298/27 Anordning vid antenner för trädlös telegrafi och
telefoni. :M:arconi's IV"ireless Telegraph Co.,
Ltd., London.
Automatisk övervakningsanordning för radioan3800/31
"
läggningar. L. L. E. Chauveau, Paris.
5188/31 H eliko pterfl.vgmaskin. B. Nagler och R. Hafner,
"
vVien.
4706/32 Anordning vid en sådan flygmaskin, som under
"
flygningen huvudsakligen uppbäres av en
m ed huvudsakligen vertikal rotationsaxel
-försedd rotor. The Cierva Autogiro Co. Ltd.,
London.
1310/28 För luftpropellrar avsedel elastisk koppling. B.
"
C. C arter, Hampshi re.
18/1-34 5359/29 Ano rdning för fjärrmanövrering och fjärrkontroll ering.
Allgemine Elektricitäts-Ges.,
Berlin.
25/1-34 3431 /31 Vindvisare för fl~'gplatser. Julius Pintsch A. G.,
Berlin.
,
2108/32 Förfaringssätt för framställning av proj ektiler
med metallavsättnin gar förhindrande yta
samt en anordning för framställning av en
sådan projektil. Be rl in-Karlsruher Industriewerke A. G., Karl sruh e.

21 /10-33

Utdrag ur kungjorda patentansökningar

l nummer
Diarie- l
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-

Datum

Diarie- l
l nummer

25/1-34

632/31

1/2-34

2262/31

,

587/32

8/2-34

4804/32

3079/31

"

1933/32

"

1388/31
2824/31

15/2- 34

593/32

l
22/2-341 1199/32

,,

4220/30
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Uppfinnill gens art

Tikkakosken Ranta-j;•
Helsingfors.
Anordning vid mottagare för radiopejling. AgH
Baltic Radio A/B., Stockholm.
Anordning vid alarmappara ter och trådlösa sig·naler. S. vV. F. O. Olin, Göteborg.
Apparat för framställning av konstgjord cliHJ.l..-B. Nordiska Armaturfabr ikern H.
ma.
Stockholm.
Anonlning for f järrstart och fjärr eversering a,·
förbrännings motorer för fartyg. Maschinenf abrik Augsburg-Ni. irnberg A. G., Augsbur g.
Tändanordni ng, särskilt för granater, avseddn
att kastas för hand eller medelst skj utvapen.
(Tillägg till patent n :r 72416). Societa It aliana Ernesio Breda, Milano.
Ljussignal anorclning. Orenstein & Kopp el A. G..
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