1932.
95:e årgången.
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Årsberättelse i förbindelsetjänst
Avgiven av ledamoten Skarin.

De två senaste årsberättelserna i förbindelsetjänst hava
huvudsakligen behandlat internationella överenskommelser
och fredsstrategiska spörsmål inom hi.t hörande områden, personal- och utbildningsfrågor m. m . men hava däremot obetydligt berört den tek.niska utvecklingen. Sedan årsberättelsen för år 1925 hava framstegen inom radiovetenskapen och
radiotekniken därför ej varit för emål för granskning inom
Sällskapet, med undantag för ett anförande om korta vågor
år 1928, varför föreliggande årsberättelse ägnats åt detta det
förnämsta och :mångsidigaste av alla ·:tekniska förbindelse medel.
Några av de mest karaktäristiska företeelserna inom radioutvecklingen under senare tid äro införandet a v korta och
ultrakorta vågor, pejlinstallationer på fartyg och bildtelegrafi,
vilka företeelser skola här något beröras. Vissa uppgifter av
hemlig natur lämnas i en särskild del a v årsberättelsen.
Korta våg or.

Sedan Marconi 1895 började sina experiment med de av
Ber z u pptäckta elektromagnetiska vågorna, ha va vi fått bevittna en märklig förskjutning i längden av dessa vågor. De
beryktade I-Ierzska experimenten utfördes med våglängder av
6 111. och O , G m ., och :\1arconi börj ade även med våglängder
Tid skrift i Sjöväsendet.
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på en eller annan meter. Utvecklingen gick sedermera i vaglängdsökningens tecken, så att storstationer för långdistanstrafik omkring år 1925 voro uppe i 25 a 30,000 m., vilk en
senare siffra betecknar den övre gränsen för i praktiken an
vända våglängder. Detta var alltså elen första våglängclscpo
ken, långvågornas epok.
I början av 1920-talet återupptäcktes de korta vågorn c~
och som. dessa i vissa avseenden medförde väsentliga fördel ar
gentemot långvågorna, hava korta vågor allmänt tagits i bruk
särskilt för långdistansförbindelser. På detta område uttränga
de korta vågorna alltmer dc långa, och gäller detta såväl f ii·
trafik mellan fasta stationer jorden runt, som framför allt fö ..
trafiken mellan fartyg och land . Man kan kalla år 192 +
genombrottsåret för de korta vågorna , enär de detta år vunnn
så att säga officiellt erkännande genom att engelska staten
då uppdrog åt Marcon1bolaget upprättandet av ett, hela im periet sammanbindande, förbindelsenät av kortvågsstationc1
1920-talcts senare hälft kan betecknas såsom en utpräglad
kortvågsepok
Scdan intresset för dc lwrta vågorna väl var väckt, for lsatte forskningen och experimenten alltjämt nedåt på våg längdsskalan. Snart var man nere på våglängder under 10 m.
och därmed inne på det ultra-korta Yåglängdsområdet. Efte,·
c:a 30 års oerhörd utveckling på det radiotekniska området h n
de man beträffande våglängden kommit tillbaka till utgång s
punkten. De gentemot andra radiovågor i viss m ån avvikan de
egenskaper, som de ultrakorta vågorna besitta, hava öppnat rll
nytt, rikt fält för förbindelsetjänsten och forskningen, ocb
man har beträffande våglängden redan trängt ned till värm t
eller dc infraröda stl·ålarna. Något hestämt årtal för dc ultr ~•
korta vågornas nyfödelse kan man knappast angiva , m e1
alldeles tydligt stå vi nu vid begynnelsen av ett nytt utvcch
lingsskede inom radions på överraskningar till synes outtömliga värld, vilket kommer att få sin särprägel av de ultrakorta vågornas användning.
För sammanhangets skull skall här givas en schemathk

sammanfattning av huvudegenskaperna hos långa och korta
yågor, under det att de ultrakorta Yågornas karaktäristik behandlas längre fram.
Utstrålningen från en radiosändares antenn sker dels i
form av vid jordytan bundna kraftfält, den direkta eller ylstrålningen, dels i form av fritt i atmosfären och oberoende
av jordytan fortskridand e kraftfält, rymdstrålningen. Vid användningen av långa vågor utstrålas energien huvudsakligen
i form av ytstråln ing, vilket kräver väldiga kraftbelopp för
uppnåendet av stora distanser p å grund av de för dessa vågor relativt stora energiförlusterna. Denna strålning är pejlbar, m en kan ej koncentreras genom reflektion på grund av
vågorn as längd. Vid användning av korta vågor , strålar större delen av sändarenergien ut i form av rymdstrålning , som
genom brytning i den övre atmosfären återföras till jordytan.
Strålningsenergien vid radiosändning är omvänt proportionell
mot kvadraten på våglängden, vilket delvis förklarar det bättre energiutbytet vid avtagande våglängd, varjämte strålningsvägen i övre atmosfären för dc korta vågorna medför mindre
förluster, varigenom man med relativt små effektbelopp kan
nå obegränsade distanser på vår jord. De korta vågorna kunna koncentreras genom refliktion, men kunna ej på vanligt
sätt pejlas.
Jämsid es med den tekniska utvecklingen under senare år,
innefattande förbättringar av bl. a. antenner, rör, mottagare
m. m. har bedrivits ett omfattande, vetenskapligt forskningsarbete, som betydligt utvidgat vår k~innedom om de faktorer,
som påverka radiovågornas utbredning och fortplantning i
atmosfären.
När Marconi 1901 uppnådde förbindelse över Atlanten ,
och man började angripa problemet om lagarna för radiovågorn as fortplantning , utgick man fr ån det antagandet, att jorden verk ade såsom en isolerad, ledande sfär och att sambandet med jordytan var en dominerande faktor vid energiöverföreing en. Emellertid insåg man så småningom, att det var
radiovågornas karaktär av strålning och atmosfärens inverkan
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på denna strålning, som var den rätta utgångspunkten fi\r
problemets behandling. Första tanken på att elt i den öne
atmosfären genom ionisering åstadkommit ledande och alltsa
reflekterande skikt skulle spela någon roll vid radiovågorna-;
utbrcdninav framkastades år 1902 av Kenelly och utvecklach's
snart därpå av Heaviside, som givit delta skikt sitt namn.
Deras uppfattning om atmosfärens inverkan på vågornas utbredning kan sammanfattas sålunda, att den lägre, föga ioniseradc atm.osfären upptill är avgränsad av ett rent speglan de
skikt, Heaviside-skiktet, och att radiovågorna så att säga glida fram mellan skiktet och jordytan. De till en början m~-
stiska kortvågsresultaten på långa distanser ökade i hög grad
intresset för förhållandena i de övre atmosfärslagren, och gavo ökad fart åt utvecklingen inom denna gren av radi ovelcnskapen. Ett ioniserat skikt av viss mäktighet, framkallat ge nom strålningen från solen och varierande med denna stralning , anser man nu allmänt existera på en höjd , varierande
m ellan 80- 120 km. över jordytan. Detta skikt återbryler
praktiskt taget alla vågor m ed störr.c längd än 10 m. ~'Gr
frekvens ökats över den, som motsvarar 10
radiostrålninO'ens
v
m :s våglängd, genombryter densamma Heaviside-skiktet och
återbrytes icke till jorden. Dc allmänna lagarna för dc korta
vågornas strålning runt jorden torde därmed vara känd a.
Att ännu mycket återstår att utforska visa emellertid Yi ~s a
iakttagelser vid försök med korta vågor. Användningen av
snabbtelegrafi, för vilket de korta vågorna genom sin höga
fr ekvens särskilt lämpa sig, försvåras genom de vid den ök ade
en iakttaana s. k. eko-stö rningarna. Dessa lwkortyån-strafik
n
stå däri, att signalerna framkomma till m ottagar en i m augdubblad form och m ed tidsintervaller Yarierand c mellan tu s< ndels sekunder upp till en minut. Genom att r egistrera och
m a tematiskt behandla dessa ekostörningar h ar man ku nna l
identifiera vissa av dem och k onstatt>rat, att korta vågor dels
studsa sig fram m ell an H ca visideskiktet och jordytan, Yilka
sig naler först ankomma till mottagaren, dels nå motl agaren
utan mellanlandning efter att h a passerat mycket höga at n1ns u

färiska lager, vilka signaler framkomma m ed minsta fördröjning , och dels nå mottagaren först efter ett eller annat varv
runt jorden. Detta förklarar emellertid ej dc längre interval lerna från l sekund till en minut. ;:) Marconi berättade för nå ,.0n tid sedan vid en intervju , att han vid ett telefoniförsök
.
o
fick tillb aka ett kort ord -! a 5 ggr fullt tydligt 1 mottagaren .
Förklaringen härtill sökes i ett andra, ja till och m ed ett tredje Reavi sid e-skikt utanför det första , och man har på grund
av intervallernas storlek r äknat sig till skikthöjder p å m ånavst ånd från jorden. Ett sådant yttre Reaviside-skikt antages
uppk omma, där strålningen från solen möter det jordmagnetiska fältet. Att jordmagn etiska fället och variationer i detsamma sasom av solfläckar framkallande m agnetiska stormar
hava ett kraftigt inflytande även på det ursprungliga H eaviside-skiktet och därmed framkallad e fading eller r ent av avbrott i kortvågstrafiken har påvisats av en mängel forskare.
Den rätta naturen hos ekostörningarna, som visat sig vara ett
oväntat och ganska allvarligt hinder för utvecklingen inom
kortvågsområdet, är ännu långt ifrån känd. Olik a forskare
komma p å olika vägar till olika resultat, och någon enhetlig
uppfattning härom har ännu ej stabiliserat sig. Den vikt och
betydelse lagarna för radiovågornas strålning tillmätes av veten skapsmännen framgår av den nästan dominerande roll , problem ets behandling för närvarande intager i facklitteraturen .
Radions värld är fortfarande full av gåtor och liksom inom
andra vetenskapsgrenar innebär i r egel ett löst problem utgångspunkten för en mån gfald nya dylika.

.
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Tiden för 1 van runt jorden tir ung. Os, l.
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V åglängdstabell.
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0,05 m.

Värme- (infraröda) stralar l
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0,7 /(

l
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6,000,000,000 >

150,000 lt (5 cm.) l
2 ,u
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Våglängd

Våglängdsområde

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

-

,a

0,7
0,4

>

0,4 ,u

Ultravioletta strålar
l

O,oooog ,n
O,oooog ,a

Röntgenstrålar
l

-

Ullwkorta uå.gor.
Hela området för de på elektromagnetisk väg alstrade Ya ·
gorna framgar av ovanstaende tabell , aY Yilken ävenledes fr am ·
går vilka våglängdsområden, som äro användbara för rad i ,_
konununikation. Som synes är freln·cnsområdet ofantligt J'i.,r
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d et våglängdsområde, som samman fattas under benämningen
ultra korta vågor, och man kan därför icke förvänta sig några
enhetli ga lagar för dessa vågors uppträdande. Varför man
likväl sammanfattat dem under gemensam benämning är därför, att de hava en viss egenskap, som skiljer dem. från andra
radi ovågor. Förbindelse medelst dessa vågor är i regel blott
rnöjlig, om linjen mellan sändare och motlagare går rätlinjigt
genom atmosfären och ej avbrytes av mellanvarande hinder
såsom exempelvis horisonten. Detta villkor, som ökar i vikt
med avtagande våglängd, är ju utmärkande för all optisk
sign alförbindelse, och hava därför dessa vågor på förs lag av
dr. F r itz Schrötcr, Telefunkcn-Gcsellschaft, blivit kallade kvasioptiska vågor, vilken benämning synes bliva allmänt antagen.
Den mest framträdande egenskapen hos dessa vågor är
alltså deras rätlinjiga strålning, varigenom den inom andra
våglängdsområdet så störande fadingföreteelsen bortfaller. En
a nnan viktig egenskap är möjligheten till långt driven strålningsk oncentration både vid sändare och mottagare genom
anv ändning av reflektor er. Detta är ju möjligt även inom det
korta våglängdsområdet, vilket även utnyttjats för landstationer fö r långdistanstrafik, men den därvid vunna energiökningen är relativt liten. För en 20-meters våg vinnes sålunda
vid n u använda plana reflektorsystem, exempelvis Franklinantennen, en förstärkning av 30 till 50 i förhållande till oriktad utsändning, under det att medelst optiska reflektorer, som
kunn a användas för det lägsta ultra kortvågsområdct, kan
åstadkommas en energikoncentration upp till 10,000 a 100,000.
Detta beror naturligtvis därpå att vid våglängder över 10 m.
kan sammanbrytningen av strålningen på grund av praktiska
skäl endast ske i horisontalled, så att spridningen i vertikalled
fortfarande är avsevärd, under det att en optisk reflektor samman bryter alla utsända strålar.
Det ultrakorta våglängdsområdet är anmärkningsvärt fritt
fr ån störningar såväl atmosfäriska som övriga vagabonderandc strålningar. Icke en gång ett kraftigt åskslag påverkar
n ämnvärt en mottagare av dessa vågor.
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Till sk illnad från d en optiska strålningen fortplantar s 1 ~
de ultrakorta vågorna oberoende av atmosfäriska förhållan den
såsom regn, dimma och fuktig luft. Detta gäller för vahlängd er ned till 5 cm. Vågor kortare än 3 cm. kunna icke
fortplanta sig i atmosfären utan splittras så att säga r ed tnt
vid mynningen som en träplugg vid ett löst karbinskott Vaglängder, som kunna användas för kommunikation, börja ållr
längre ned på våglängdsskalan inom det infra-röda strålnin g~
området, och att dessa icke enelast hava laboratorieinlre>,. ,,
visa redan utförda förbindelsförsök på upp till 5 km :s dis ta n~
samt elen s. k dimsextanten , varmed man lyckats taga sol
höjden i dimma genom utnyttjande av solens infra-röd"
strålar.
Genom sin oerhört höga frekvens lämpa sig de ultrakorta
vågorna bättre för modulering av vad slag det vara m å än a lh
övriga radiovågor. I praktiken utförda försök visa dc ullr akorta vågornas lämplighet för såväl telefoni , bildtelegrafi och
dess modernaste clotterform, t elevision .
Även på det medicinska området uppvisa de ultrakor ta
vågorna märkliga egenskaper. Sålunda uppvärmes män mskokroppens inre delar myck e t kraftigt, om den utsättes fiir
dessa högfrekventa racliostrålar. Små djur, såsom r åttor.
möss, flugor m . fl. kunna dödas i närheten av en sända re
En rätt oväntad upptäckt gjorde en tysk forskare , då h an
vid experiment med ultrakorta vågor kom att kasta blick en
ut genom fönstret. Utanför på fältet höll en man med sla gruta på att demonstrera sin färdighet för en del åskåd a n
Något hade emellertid hänt, ty demonstranten såg besvär:td
ut, och en stark spänning avspeglades i alla ansikten. Dl
monstrationen och experimenten fortsatte, men nu inträffad '
ett fullkomligt oväntat r esultat. För varje gång den t yskl'
forskaren tryckte ned tangenten, såg han slagrutan vrida sig
uppåt i mannens händer, vilket uppenbarligen ej överensstämde med en ortodox slagrutas sätt att funktionera .
Sedan ett par år tillbaka pågår världen runt ett intensi'. t
experimenterande med ultrak orta vågor, men att vi ännu en

-275-

dast stå vid trösk eln av detta nya område för forskningen, och
att överraskningar vänta vid varj e steg av framträngande ,
visa snart sagt dagliga erfar enh eter. Förut bar sagts, att den
ultrak orta strålningen är rätlinjig, varigenom räckvidden blir
densamma som vid optisk signalering, d. Y. s. den b egränsas
vid tillräcklig effekt av horisonten. Med apparater på signalbryggorna av större krigsfartyg uppnås sålunda förbindel se
på 25 a 30,000 m . Orsaken till att dessa vågor ick e återkom ·
ma eller å tminstone till en början icke förväntades återkomma
till jorden är att de tack vare den höga frekvensen gen ombryta Heaviside-skiktet i alla d ess upplagor utan att likt de
korta vågorna återbry tas till jordy tan. Gränsvåglängden ä r i
verkligheten 8,7 m. , där alltså den verkliga övre gränsen för
det kvasioptisk a våglängdsområdet ligger. Emellertid peka
härifrån avvikande resultat på alt: atmosfären och de p å dc
ultrak or ta vågornas fortplantning inv erkande faktorerna än nu h a m ånga hemligbeter för oss .
Uppgifter om abnorma räckviddsresultat på ultra kort våg förekomma då och då i litteraturen, men betraktas uppenbarligen såsom sporadiska undantagsfall . 1930 lyckades pro ·
fessor Alexandersson i Amerika uppnå förbind else p å 5,600
km. m ed 3 m :s våglängd i nord-sydlig riktning. Upplysninge n
att förs ök en stördes av stark fading visar , att vågorna mot
alla m a tematiska lagar varit i kontakt med Heavisid eskiktet
utan alt genombryta detsamma. Från Ryssland uppgiva s
okontrollerbara resultat av flera tusen km . med endast 7 och
19 cm: s våglängd.
Av s törre reellt värde torde vissa under senaste å r et vun na r esultat vara. I mars 1931 verkställde International Telephone and Telegraph Co i England en omfa ttande demonstra tion m ed ultrakortvågsförbindelse över engelska kanalen m el lan Dover och Calais i närvaro av representanter för officiell n
myndigbeter och pressen . Sändareffcklen var endast 0, 5 w .
och våglängden 18 cm. Varje exp erimentstation hade b åd e
sändare och mottagare, samtliga försedda med paraboliska
reflektor er m ed c:a 3 m:s diameter. Vid telefoniförsök en
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hördes talet enligt fackuttalande bättre än Yid samtal m ella n
två abonnenter i London, och medelst inkopplad bildtelegntfisändare vid Calais och en motsvarande bildmoltagare i DoYer överfördes tryckt text med en hastighet av en sida pr 1n inut, varje sida innehållande c:a 500 ord , d. v. s. c:a 2.-}()0
bokst) min.
l närvaro av representanter för italienska regeringe n b l
markis Marconi den 20 sistlidne november utföra en dem.l nstration av radiotelefoni på 50 cm. i Italien över en di st..n~
av ±O km. Försöken betecknas som mycket lyckade och ~'n
tes utvisa möjlighet till betydligt större räckvidder. MalL·ri 1•_
len utgjordes av utexperimenterade, lättskötta apparater. fii rdiga för allmänna marknaden, och avses systemet införa-., j
första hand för telefonförbindelse med och mellan de ital i,·nska öarna.
Som en sammanfa ttning av dc ultrakorta vågornas
vändningsmöjlighcter kan man säga:

111 -

att deras under normala förhållanden begränsade rii1 kYiddcr göra dem väl lämpade för vissa slag av den mili tiir•t
förbindelsetjänsten med ökade möjligheter till bevarande t a v
sekretessen, och
att genom särskilda anordningar säker förbindelse s~'Jh' ~
kunna anordnas även över längre distanser än den opt isk a
räckvidd en, vilket givetvis ökar deras användbarhet inom ski lda områden av kommersiell och militär förbindelsetjänst
att apparater för ullrakorta vf1gor ·kunna givas så smit
dimensioner, att de bliva både lätt i!1Stallerade, hill tran sp"r
labla och billiga,
att deras höga frekvens göra dem särskilt väl lämpade li\r
radiotelefoni och bildtelegrafi saml
att verkningarna av denna frekvens och våglängdso m rndets ofantliga rymlighet möjliggöra s törningsfria radioförbinkrut
så att man denna väao möJ'lioen
delser i förut oanad arad,
b
v
i framtiden kom.ma ifrån dc svårigheter , som nuvarand e fiJI' ·
bistring i etern medför.

Generering av ultwJ..:orta vågur.

Givetvis hava en mängd tekniska svårigheter måst övervinnas, innan man kunde åstadkomma våglängder inom det.
lägsta, ultralwrta v ~tglän gdsområclet. Nöjer man sig med dämpade svängningar, går det visserligen ganska lätt att m edelst
den ursprungliga gnistme toden åstadkomma våglängder ända
ned till 2 mm, och medelst uttagning av översvängningar kan
man på detta sätt tränga in på området för värmestrålarna.
De dämpade radiov[tgorna lämpa sig emellertid av många skäl
mindre väl såsom förbindelsemedeL De äro exempelvis oanvändbara för telefoni och bildtelegrafi. Andra vägar hava
måst väljas , och naturligtvis har man begagnat sig av det inom såväl tråd- som. trådlösa förbindelsetekniken numera oumbärliga vakuumröret. .Med vanlig regenerativ koppling kan
man erhå lla v[1gor a v 3 m . eller n å got därunder. Genom specialtillverkning och särskilda åtgärder såsom rörels införande i
ett magnetfält kan man komma ned till våglängder på l ,r; m .
Söker man ytterligare minska svängkretsens våglängd följer
röret så att säga ej med. När tiden för en svängning närmar
sig tiden för en elektron att förflytta sig avståndet katod-anod ,
kan röret ej längre på vanligt sätt generera svängningar.
Ett nytt sätt för svängningsalstring medelst generatorrör
upptäckles av Barkhausen 1920 och är banbrytande för alstrandet av radiovågor inom det lägsta ultrakorta våglängdsområdet . Teorien är i korthet följande. Genom att i ett
treelektrodrör giva gallret en hög positiv spänning, c :a 250
volt, gentemot katoden och anoden däremot en viss negativ
spänning åstadkommes elektronsvängningar inuti röret av utomordentligt hög frekvens och mot~varande liten \'ågliingd .
De från katoden utslungade elektronerna strömma mot gallret m ed mycket hög hastighet tack vare det starka elektriska
fältet mellan katod och galler. De flesta attraheras och uppt~gas av gallret och äro utan inverkan på svängningsalstl'Ingen. En del elektroner passera tack vare sin stora hastio het igenom gallrets maskor och komma in i det motrikta~e
fältet galler-anod. Här motverkas och upphävs rörelsen. elek-
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Sty r kri~ l a llens

Pejling .
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des redan under 1914 ett flertal pejlstationer i förbindlse med
den samtidigt nyorganiserade avlyssningstjänsten. Engelsmännen insågo, i motsats mot tyskarna , att denna ytterst viktig:.t
del av den strategiska spaningen måste för att bliva effek tiv
helt och hållet baseras på landorganisation. Varje a vly ss ningscentral måste sålunda hava en eller flera direkt sam ar betande pejlapparater under gemensam ledning, varjämte
möjlighet till samarbete mellan pejlstationer på olika platser
av kusten måste anordnas för att möjliggöra samtidig inpejling av en sändande radiostation och därigenom kunna lwstämma dess läge. Denna pejlings- och avlyssningstjänst un derställdes Amiralitetets lntelligence Departement, där en stab
av vetenskapligt skolade chifferexperter tydde avlyssnade m eddelanden, inkomna pejlingar sammanställdes, och de sålunda
erhållna underrättelserna utnyttjades."')
Nyttan av en ,.~il
genomförd radiodisciplin kunde på grund av bristande erfarenhet av detta i sjökrig tämligen oprövade förbindelsemedel
icke till en början inses, och tyskarna insågo detta till egen
nackdel först sent under världskriget. Pejlings- och a vlyssningstjänsten gav därför engelsmännen ett betydande övertag
i den väldiga kraftmätningen samt blev kanske det effektivaste motmedlet mot det tyska ubåtskriget. Den engelska
organisationen av denna tjänst, sådan den blivit känd efter
kriget , har även blivit mönstret för huru en sådan organisation med nuvarande tekniska hjälpmedel bör anordnas.
Efter världskriget togs radiopejlingen omedelbart i bru k
för den allmänna sjötrafiken, och på grund av erfarenheterna
från kriget och pejlteknikens dåvarande ståndpunkt utfördes
till en början all pejling från i land uppställda pejlapparatcr.
Uneler världskriget förekomma inga pejlapparater på far tyg,
och de tidigt upptagna försöken med pejlapparater ombord
voro i början icke uppmuntrande. Skälen till att radiopejling
för navigatoriskt bruk vid ticlen närmast efter världskriget så
gott som uteslutande förlades till landpejlstationer äro m ånga
*) Se Anderberg: Maritim f örbindelsetjänst.
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och vägand e. För att en radiobäring skall vara pålitlig och
användbar , fordras bl. a., att den ankommande radiovågen
icke i närheten av pejlapparaten brytes eller snedvrides exempelvis genom ledande föremål av olika slag, att den personal,
som b etjänar pejlapparaten, är specialtränad för ändamålet,
och att den kan arbeta under gynnsamma yttre betingelser,
fritt fr ån störningar av både elektriskt och akustiskt slag.
Det inses utan vidare, att i alla dessa avseenden fördelarna
ligga på landpejlstationernas sida, och utvecklingen gick ävenledes i denna riktning. Vid en mångfald ur navigatorisk synpunkt viktiga passager hava sålunda pejlstationer upprättats ,
såsom för angöringen av engelska kanalen, för navigering i
Nordsjön och angöring av Elbemynningen, för angöringen av
Skagen och svensl<a västkusten samt för angöringen av Landsort, för att nu endast nämna några exempel från de oss närgränsande farvattnen.
P å de senaste åren har emellertid en märkbar omsvängning ägt rum beträffande uppfattningen, o mhur radiopejlingen för navigatoriskt hruk bör anordnas. Systemet med
enbart pejlstationer i land visade sig snart medföra avsevärda
nackdelar. Vid tjocka eller ogynnsamt väder vilja samtidigt
en mängd fartyg hava radiopejling, och de behöva erhålla sin
lägesbestämning utan större tidsutdräkt, vilket givetvis är
omöjligt för en viss samopererande grupp av pejlstationer,
som endast kunna pejla ett fartyg åt gången. Följden blir
köbildning och avsevärd tidsfördröjning, vilket i hög grad förminskar värdet av detta navigatoriska hjälpmedel. När radioteknikens utveckling samtidigt framskapat för fartygsbruk
fullt användbara pejlapparater, är det naturligt, att radiopejling för navigering numera baseras på pejlapparater ombord
Och i land uppställda, oriktacle radiofyrar. Medelst egen pejlapparat ombord kan ju pejling utföras av vilken sändande fast
radiostation som helst inom pejlmottagarens våglängds- och
räckviddsområde, vars läge är lämpligt ur pejlsynpunkt, och
Pejlingen kan utföras, när helst behov därav föreligger. Pejlapparaternas nuvarande betydelse för sjöfartens säkerhet
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framgår därav , att London- konventi onen av 1929 angåenfl e
sjöfartss äkerhete n innehåll er bestämm elsen, att passagen1 re .
fartyg av 5,000 ton och däröver skola vara försedda m ed j)t'jlapparat.
Radiotek nikens ovannäm nda utvecklin g har givetvis taaits . i anspråk för den militära förbinde ls etjänsten , och har
~ejlapparater kornmit till användn ing på de flesta ~lag a~· mo.
derna krigsfart yg. Hadiope jling fr ån fartyg har vrsat s• g Yara ett viktigt taktiskt hjälpme del, och även ur militär !-,Ynpunkt äro de förut påpekad e navigato riska fördelar na a \ r adiopejla pparat ombord avsevärd a. Tillg ången till sän dande
landstati oner med känt läge torde även i krig vara r iklig,
vilket medför utökade möjlighe ter till säker navigeri ng ulanför fientlig kust, även i avsakna d av fyrar och dylika i flwlstid tillgängl iga hjälpmed el.
Inom den civila flygtrafi ken har sedan länge radiopej lino·en från både luftskep p och flygmask iner använts fö r nnb
. l
derlättan de av navigeri ngen efter samma grunder som nc
navicreriru!' på vattnet. För samma ändamål förses även spav
nings- och bombpla n med pejlappa rat er, och ökar detta l ran
fartyg uppsänd a spanings plans möjlighe t att hålla k ontakt
med och återvänd a till sina moderfa rtyg.
Genom utökad kunskap om radiostrå lningens kanlld~ir
och lagarna för dess utbredni ng i atmosfär en har man alltmer kommit till insikt orn, att radiovåg ornas pejlbarh et beror
på deras polarisat ion. Den tradition ella uppfattn ingen aY en
radiovåg inom det långa våglängd sområde t på kort disln~1s
från en utstrålan de, rak vertikala ntenn är, att vågfront en ln lclar en sig alltmer vidgande cirkel med sändaren som. m c Idpunkt, och att svängnin garna i vågfront en försiggå i verti kalled inom det elektrisk a fältet och i horisont alled ino m det
magneti ska fältet. Båda svängnin garna ske vinkelrä tt tnot
fortplan tningsrik tningen och i två sinsemel lan vinkelrä ta pla n.
En sådan vå" säo·es vara normalt polariser ad. En öppen a nb
b
tenn i strålning ens väg upptage r energi fr ån det elektrisk a f'al ~
tet, och en sluten spole med Yertikalt plan upptage r er l rl:(J
l.J

'

från det magnetis ka fältet. Vrides spolen eller ,, ramen >> 360°
kring sin vertikala axe l, konuner spolen 2 ggr att upptaga
111 aximmn av energi, när spolens plan pekar mot sändaren ,
och 2 ggr ingen energi , n är spolens plan är vinkelrä tt mot
riktninge n till sändaren . Under ett varv erhålles sålunda två
maximi- och två minimilä gen, och om spolen får utgöra en
del av en avstämb ar svängkre ts och förbinde s med en radio m ottagare , erh ålles en pejlappa rat. Emedan minimilä gena äro
skar pare avgränsa de än maximil ägena, sker pejling på minimiläget. Det h ärvid uppkom na 180° -felet bortelim ineras genom att samman koppla ramkrets en med en öppen och för
pejlvåge n avstämd antenn, hjälpant ennen , och låta den sålunda samverk ande energien påverka mottaga ren. 180° -fclets
bor ttagande kallas för sidobest ämning. emedan det i regel gäller att avgöra, huruvida en pejlad sändare befinner sig på styr·
bor ds- eller babordss iclan a v fartyget. En normalt polariserad våg är givetvis pejlbar, ty medelst pejln"lot tagaren erhåll as
tydli ga maximi- och minimilä gen. Det redan p å ett myck et
tidigt stadium av radions tillvaro kända förhållan det, att dc
långa radiovå gorna på större avstånd från sändaren så att
säga lutade framåt , inverkar inom praktisk a gränser ej på
Yågornas pejlbarh eL
Med avtagand e våglängd , d. v. s. tilltagan de frekvens ,
trän ga radiovåg orna allt högre i atmosfär en och in i Heavisid eskiktet, innan de återbryta s. Eftersom Heavisid e-skiktet ej
är h omogent , sker brytning en inom detsamm a olika i olika
1,1ger, och den varieran de brytning en medför varieran de snedvridning av vågens fält. Såclana vågor åte rlwmma till jordytan abnormt polariser ade och ej längre pcjlbara . De korta
vågorna uppdelas i olika strålar, som med olika anfallsri ktningar och olika polarisat ion träffa en mottaga re. En pejlram påverk ad av sådana vågor upptar energi i alla möjliga
lägen, och man erhåller ej längre utprägla de max- och minimi lägen. Icke en gång riktad kortvåg har visat sig kunna med
~äkerhet pejlas. Det är av dessa skäl, som praktisk a våg,..
.
langelsom rådet för pejling börjar med lägs ta våg på 3 a 400
1' id~skTif l i Sj ö1'iisendcl.

20
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m. och sträcker sig upp till ett par 1,000 m. Ännu längre vågläncrder äro naturligtvis fullt pejlbara, men bliva pejlmottagar~ för dessa våglängder onödigt sluymmande och kom pli.

för sidabcstämning använda båda systemen en förut omnämnd
hjälp antenn.

cerade.
Huruvida användningen av de ultrakorta vågorna m ed
eller utan reflektorer innebär någon pejlingsmöjlighet har ännu icke utrönts .
För fartygsbruk avsedela pejlapparater äro konstruerade
efter två system, nämligen:
l. Vridbar ram,
2. Bellini-Tosi.
Det förstnämnda är detsamma som. ovan skisserats och
tillämpas av alla större radiobolag utom. Marconi-bolag{'t.
Marconi-bolaget har, såsom innehavare av Bcllini-Tosi-paten ·
tet tillämpat detta vid all sin tillverkning av pejlapparater.
f
o
'
Pejlapparater av Bcllini-Tasi-system et bestå av tva as ta,
oavstämda och mot varandra vinkelräta antennslingor eller
ramar, den ena inriktad långskepps , den andra tvärskepps.
De båda ramarna äro ej förbundna med varandra på an nat
sätt, än att i botten av vardera är inkopplad en spole, clrn
ena utanför den andra, med axlarna sinsemellan vinkelr iita.
I spolarnas nem ensamma centrum erh ålles en koncentrerad
"l
b
och förminskad kopia av det passerande vågfältet, vars n ;:t ning skall pejlas. I det sålunda erhållna miniatyrfältet är
placerad en liten vridbar spole, goniometern, som motsvar ar
den vridbara ramen i det andra systemet, och som kopplas
till en radiomottagare. En fördel 1ned denna anordning iir
givetvis, att den vridbara spolen är så liten, att de~ bekviim t
kan manövreras med ena handen oberoende av vmdtrycl,c t.
Svstemet vridbar ram tillämpas av bl. a. Telefunken-holarret .men som Marconi-bolaget disponerar de tyska patcnlen.
.
l 15
'
b
har Marconi's sista pejlapparat såväl till det yttTe som dc "
till det principiella utförandet blivit alltmera lik Telefun~ ent•• l o·en
o
ramen, och torde de båda systemen numera f a anses am I t> .
likväTdiga. För att neutralisera i minimiläget upptagen eJ
önskvärd energi, vilken åtgärd kallas minimiskärpning, sanlt

Bildtelegrafi.
Överbringandet av medd elanden genom radiovågor skedde
till en början uteslutande m edelst telegrafi, emedan de dämpade vågorna från gniststationer icke lämpade sig för någon
annan förbindelseform. Så snart de odämpade, kontinuerliga
vågorna togos i bruk, började även deras förmåga att vara
bär are av andra frekvenser, främst talfrekvenserna, att utnytt·
jas, och racliotelefonien växte så småningom fram som en ny
för binclelseform. Genom rundradiorörelsen har som bekant
den tekniska utvecklingen av racliotelefonien efter världskriget skett med explosionsartad h astighet och radiotelefoni i
form av rundradio blivit en omdiskuterad men oumbärlig kulturfaktor.
Vid siclan av dessa tv å förbindelseformer har på senare
tid utvecklats ännu en, nämligen radiobilcltclcgrafi.
Bildtelegrafi pr tråd är nästan lika gammal som trådtelcgrafering, och redan i mitten av förra seklet funnos färcliaa
t>
konstruktioner av bildtelegrafapparat er. De hava senare fått
mån ga efterföljare, men först genom 1900-talets kraftiga tekniska och ekonomiska utveckling har behovet av bildtelegrafi
som allmänt tillgängligt förbindelsemedel uppstått, och först
genom vakuumrörets tillkomst och utveckling har det blivit
möjligt att åstadkomma bildöverföring pr radio.
. Den tekniska utformningen av den moderna bildtelegraflen skedde inom trådtelegrafiens område, och även härvidlag h ar vakuumröret i egenskap av förstärkare av ytterligt
s~1å effekter varit den oumbärliga, tekniska förutsättningen
for att kunna åstadkomma för allmänt bruk användbara apParater. Omkring år 1925 började man allmänt lämna förs~ksstadiet och införa bildtelegrafi vid viktigare telegraflinjer,
VIlk as antal därefter stadigt ökats. Samtidigt överfördes bilcltelegraficn till radioområdet, och år 1926 försåas en av rat>
diof .. 1 ·
· or JIDdcls erna London- New York med bildtelegrafi. Se-
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dan den 1 januari i år är denna kommunikationsmöjlighet till gän glig även fö r svenska allmänheten.
Telegrafisk överföring av bilder måste, oberoende av system, ske enligt följande principiella schema. Bilden m åste
uppdelas i ett erforderligt antal ytelement, vilkas ljusvärde efter varandra skola uppskattas och om vandlas i motsvarande
elektriska ström värden. Härigenom erhålles en transformering
från rmn t ill tid, i det att bildens yta återgives genom i l id
efter varandra följande elektriska strömvariationer, vilken procedur kallas bilduppdelning. De sålunda erhållna strömvar iationerna förstärkas och kunn a sedan vidarebefordras pr trad
eller användas till att modulera en radiosändares bärvåg.
Vid mottagaren blir problemet omvänt. Sker bildöwrföringen pr radio, måste de ankommande modulerade r adiovågorna först förstärkas i en högfrekvensförstärkare, varefte r
den lågfrekventa bildfrekvensen genom vanlig detektorverkan
utfiltreras och förstärkes i en lågfrekvensförstärkare. Den na
bildfrekvens, som vid trådöverföring når mottagaren di rekt
eller efter överdrag, skall nu förvandlas i en bild. Detta tillgår så att den lågfrekventa strömmen får påverka en släpkontakt eller intensiteten hos en fin ljusstråle, vanned bilden successivt frammålas på mottagarpapperet eller filmen , den s. k.
bildsammansättningen.
För bilduppdelning och bildsammansättning tillämp as fö r
närvarande tre principiellt olika tillvägagångssätt.
l. Kontaktmetoden .
2. Reliefmetoden.
3. Den fototelgrafiska metoden.
Kontaktmetoden kan endast användas till ett vitt-s' <l l' l
överförande och finnes utförli gt beskriven i en av R. Thorl:n
signerad, intressant artikel, » l\lilitär bildtelegrafi >> , i senaste decembernumret av tidskriften. Metoden ä r användbar för
överföring av all slags tryckt och skriven text, r itningar och
dylika bilder.
.
För aU kunna överföra bilder med n yansering mellan vttl
och svart, såsom fotografier och alla slag av tonade bi lder,
måste n ågon av de två a ndra metoderna användns.
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Reliefmetoden har fått sitt namn därav att originalbilden
fö r vandlas till en r elief motsvarande bildens ljusnyanser , vilken reliefbild vid avsändandel överfares av en mikrofonkontaktarm, som därvid utsättes för tryckvariationer, vilka omsättas i motsvarande strömvariationer. Den nödvändiga förvandlingen av originalbilden är givetv-is en nackdel , och m etoden , som synes bliva utträngd av den fototelegrafiska m etoden, skall här förbigås.
Den fototelegrafiska metoden har utvecklats i Tyskland
och har fått tvenne utföranden i systemen Telefunken-Karolus -Sicmens och Lorenz- Korn.
T elefunken-systemet är numera i användning för såväl
tr åd som trådlös drift. Är 1927 blev trådlinjen Berlin-\Vi en
fö rsedd med bildtelegraf enligt detta system, som sedermer a
införts på bl. a . linjerna, som förbinda Berlin med Frankfurt,
Paris, London, Köpenhamn och Moskva. Dc viktigaste städerna i England äro förbundna m ed bildtelegraflinjer för
pressens behov enligt detta system, vilket även är infört i
Japan. Sverige är med elst direkt linje Stockholm- Berlin och
över Köpenhamn-London i förbindelse med bildtelegrafnätet,
och fortsättes elen sistnämnda linjen såsom förut sagts pr radio till New York.
Telefunk en-systemet, apterat för radio, skall här i korthet beskrivas. Originalbilelen fästes omkring en cylinder, bildcylin dern, som vrides runt av en motor, samtidigt som cylin dern förskjutes längs sin axel O,;, m /m pr varv. Hiirunder belyses bilden av en ljusstråle från en Osram-nitra lampa, vilken stråle m edelst prisma och lins sammanbrylits till en punkt
på bildytan av 0 ,2 m /m :s genomskärning och O,o-± m /m 2 :s yta.
Ljusp unkten konnner under cylinderns kringvridning att beskriva en skruvlinje över bilden med m ycket liten stigning,
och bilelens ytelement komma härvid att successivt utsättas
för intensiv belysning. Ljuset reflekteras starkare eller svagare beroende på bildens ljusare och mörkare schatteringar.
b et reflekterade ljuset uppfångas av en Telefunkens fotocell ,
som är inkopplad i en strömkrets, och vars ljuskänsligh et
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behov samt infört vid dess radiostation snät. Bildöverför in gs.
hasti"'heten är l bild pr minut.
~ildtel egrafi för tråd och trådlös drift samt för militä rl
och kommersiel lt bruk är ett fullbordat faktum, och seelan
överförings hastigheten nun1era uppdrivits till samma höj d och
överstigand e elen för snabbtelegr afi möjliga, börjar dess stora rtade användning smöjlighet alltm er ingå i allmänna medvetandet.
Diverse.

Arbetet med den i förra årsberättelsen omnämnda internationella signalboken har fortskridit ehuru icke enligt dnt
fö rut bekangjord a tidsplanen. Ännu i december 1931 har salunda meddelande om färdigställa ndet av elen engelska uppla"'an e j inn å tt , varför det svenslUt översättn ingsarbetet ä nn u
påbÖrjat~. Preliminära åtgärder ~ro_ dock vidtag~a f~r
tillsättandet av en översättning skomnussw n. Internahon ella
sianalbok
skommissio nen har föreslagit att signalboken · tages
t>
..
•
i allmänt bruk den 1 januari 1934. Utförligt referat over signalbokens inn ehåll och uppställning återfinnas i tyska tidskriften Hansa n:r 18/31.

et

Utvecklioen inom radioteknik en sker med alltjämt sti gano
.
o
de hasti ghet. Även om den gren en därav , som tages l o anspra l'
för den maritima förbindelse tjänsten, icke avspeglar sa snabb a
och skiftand e n yheter som rundradiote kniken , sker ut\'l" klincren med tillräcklicr fart för att på ett par år lämna elen t.w ·
o
o
.
'1
•
rin l ångt bakom sig, som ej följer m ed sin tld . F ramtH'
ns
krig kommer att utkämpas ej blott till sjöss, lands -~ch i lufl cn.
Även i etern kommer kampen om övertaget att fora:-,.
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Befälsförhållandena i Medelhavet under
världskriget.
I en i september 1931 publicerad bok , Le Commo ndem en t Novo le en Mediterrane e pendant la guerre d e 1914- 1[)18
lämnar en fransk sjömilitär förfatbre , Capitaine de vaisseau
A. Laurens, en synnerligen intressant skildring av de förhållan den , under vilka ledningen av de allierade makternas,
främst England , Frankrike och Italien, sjökrigförin g i Medel havet utövades und er världskrige t.
Arbetet.är icke ämnat att lämna n ågon samm anhängand e
sk ildring av sjökrigshän delserna i lVlt:clelhavet uneler år en 191-t
- 1918. Avsikten med detsamm a angives i stället vara aU
redogöra för den roll, led ningen spelade i sjökriget, och dess
verk samhet inför de olika krigshändel serna , samt än vidare
för de olika makternas marina befii.lhavare s ställning såväl i
förh ållande till varandra som till resp. regeringar . Därjämte
har författaren särskilt avsett att klarlägga de av högsta sjökrigsledning en inom denna naturligt begränsade krigsskådeplats fattade b esluten och därigenom påtagn a ansvar, samt p å
samma gång också skildra denna lednings växlande öden un der den politiska utveckling en av världskriget .
På grund av ingångna över enskommel ser , fö rst mellan
England och Frankrike och senare därjämte m ellan dessa
makter och Italien , kom under hela världskrige t högsta b efäl et till sjöss i Medelhavet 'a tt utövas av en fransk amiral , vars
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titel i översättning närmast skulle vara Högste befälhavaren
över dc allierade makternas sjöstridskrafter i Medelhavet/\
De tre franska flaggmän , som. tjänstgjorde p å denna !wfattning , voro i tidsföljd: Viceamiralerna Boue dc Lapeyrere,
])artige de Fournct och Gauchet. Förfa ltaren har i anslutn int;
härtill indelat sin framställning i trenn e avsnitt och i vart och
elt av dessa lämnat en skildring a v befälsförhålland ena un der
de tidsskeden r esp. amiraler haft högsta ledningen till sj iiss
sig anförtrodd .
Innan författaren övergår till sjä lva redogörelsen fr a mlägger han några mera allmänna synpunkter av intresse.
:VIan skulle vara böjd, frmnhåller han , att m ed h änsyn
till den utveckling, händelserna togo, och till deras följ der.
p ålägga envar av nyssnämnda amiraler ett stort ansvar. 1\Ien
till deras försvar talar såväl att de ej p å något sätt voro !w redda för de invecklade, i högre grad politiska än militä ra
uppgifter, som pålades dem, som även att de, frarnför all t i
början, voro överlämnade åt att utan vare sig n å gon oricnkrino· om dc politiska förhållandena eller några genom den
fra~ska marinstaben meddelade underrättelser, själva bilda
sig en uppfattning om förhållandena. MarinstabGn, som fl: or l
leda deras tankegång , exister ade, enligt författarens upp a ltning, ej alls . En marinstab kan, som den engelska u ndt r
vi-irldskriget, hava operationernas ledande sig anförtrott. E ller
också kan den , som den tyska , l ämna ansvaret härför till \"C·
d erbörande sjöstyrkebefälhava re, men då i stället systemati skt
och tillförlitligt förs e denne m ed alla und errättelser icke blott
om lä" ct för tillfället och fiendens styrkeförhållanden . u l'lll
" fiendens avsikter och politiska beräkningar samt tlll
även om
slut också om den egna regeringens och de allierades pol iliskn
intentioner.
Förr i världen, d å förbindelserna äver haven voro lang samma och osäkra, voro befälhavarna till sjöss även politi ska
"") För undvikande i fortsättningen av ett tröttande u vpr ppan,_lc
a,· Jwla denna långrandiga titel kommer här att i anslutning , 11
hi ttil ls hruklig- svensk terminologi anvtindas förkortning en H I,:IL
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representanter för sina r eger ingar och blevo av dessa grundligt
insatta i de politiska förhå llanden a. Men , säger författaren ,
bär kommer man m er än en gång att bliva slagen av d et tillstånd av ovetenhet om de politiska förh å llandena, i vilket d c
franska am iralerna höllos. Det gick för övrigt så lång t und er
världskri get, att de franska utrik esministrarna höllo samtliga
medlemmar av regeringen, med undantag givetvis för k onseljpresidenten, utanför var je ingående kunskap om utrikespolitiken, och sjömin istern fi ck fl era tillfäll en att beklaga sig
över att h an ej h å llits underrättad om vissa överenskommelser, vars kännedom kunnat influera på sjökrigföringen.
Det m ed tiden a llt svagare samba ndet m ellan utrikes politiken och sjöför svaret salle redan före världskrigets utbrott
sin prägel på den fra nsk a flottans utveckling i mera än ett
avseend e. Frigörandet av kolonierna och handelsflottan fr ån
marindepartemente t kom flottan att s. a. s. gå upp i sig själv,
och skapa ndet av lokalförsvar för kolonierna , vilket medförde
upphörandel av d e långa kryssning a rna i fjärran farvatten ,
kom flottans p ersonal att så småningom förlora lusten för
sjöfä rder och samtidigt ock så förmågan av vidgat strategiskt
tänk an de . Personalens vetenskapliga t1tbildning, som alltmera
ökades, koncentrerades p å tekniska och taktiska spörsm ål.
Ma rinstabens arbete ägnad es åt fullkonmand el av matericlen
och åt personalens utbildning. Sjödrabbningarna kunde ej,
ansåg m a n. komma att gestalta sig annorlunda än som en
strid mellan samlade styrkor, de blevo ej medel utan m ål.
Man var övertygad , att ett k ommande krig skulle bliv a av kort
varaktighet och att en avgörande strid m ellan huvudstridskrafterna till sjöss p å några få timm a r skulle avgör a sjökriget;
segrar en skulle få )) h erraväldet till sjöss >> .
Följden av denna inriktning var. säger den frans ke författar en, a tt marinstaben , som. fört fram den franska flottan
till en hög grad av fulländning , a n såg sin uppgift avslutad
när mobiliseringen var genomförd och därefter så go tt som
llpplöstes. Som ett ex. anför författa ren i ett annat sammanhang att vid mobiliseringen i aug. 1914 av 17 i marinstaben
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tjäns tgörande yngre officerare ej mindre än 14 lämnade staben
för att tillträda befattningar ombord. Ivlarinstaben hade totalt förbisett sin viktigaste uppgift i krig: aU insamla, sovra
och förse de marina befälhavarna med underrättelser . När
amiral de Lapeyrere därför blev beordrad företaga en op eration i Adriatiska havet, visade han en obeslutsamhet, som u lt>slutande var b eroende av den kompletta frånvaron av var je
kännedom om fiend ens försvarskrafter , om vilka resultat i
militärt avseende han kunde vänta el1er bord e sträva efter.
om den politiska situationen vis-a-vis grannländerna o. s. \ .
I motsats härtill ställer den franske författar en den en gelska marinstaben, som vid krigsutbrottet i stort sett utgjordc·s
av »intelligence division ». Och han framhå11er vidare, att den
tyske amiralen och chefen för >>Mittehneerdivision >>, Souchon,
var så insatt i den politiska situationen, att han bedömde alla
utsikter föreligga att draga Turkiet med i kriget, om han k unde !vekas nå KonstantinopeL
.Däremot hade d e franska amiralerna ick e den erforch rliga politisk a kunskapen för att utöva högsta ledningen :w
operationerna på en krigsskåd eplats m ed så m ånga bränn an de politiska fr ågor. Fastän sjökriget i :M edelhavet antog alla
former utom den av regelrätta sjödrabbningar, så var <kt
dessa sistnämnda, som uteslutande förutsetts och förb er etts,
och som man alltjämt fastän förgäves väntade och hoppades på.
Befattningen som HBM förlorade på sådant sätt all inne börd, de franska högste befälhavarna kunde icke frigö ra ,j g
från det direkta chefskapet iiver huvuds tyrkan , slagskeppsdiVISJOnerna. Varje säroperation fick därför sin särskildt. i
själva verket fullständigt oberoende, chef. Så blev t. o. Jll .
förhållandet beträffanek skyddet av sjöförbindclsern a. sJÖ stridskrafternas huvuduppgift och egentligen enda uppgift un der 1917 och 1918, då en särskild organisation härför sk apades på Malta. Och då till slut kraven på effektiv sammanhållning och ekon omiser in g av alla spridda krafter gjorde en
ändr ing önskvärd, så var man även i Frankrike, alla överens -
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kommelser till trots , benägen att låta en engelsk amiralissimus
taga hand om det h ela.

I det jag följer författarens uppställning, skall jag här
söka ge en antydan om en del av de m era intressanta växlingarna i befälsförhållanden a och Yissa därmed förknippad e
åtgärder samt skriftväxlingar, sammanträffanden och diskussioner.
Först en kort återblick på förhållandena före kriget.
Då engelska och franska amirulileten år 1913 genom en
överenskommelse klarlade b cfälsförh ftlland ena i händelse av
en allians mellan de båda makterna, hade situationen i Medelhavet endast bedömts ur rent militär synpunkt. Det hade
tagits för givet, att krigshändelserna i huvudsak skulle komma
att utspelas i västra delen av Medelhavet, där de franska intressena vore de övervägande, och man hade därför p å engelsk
sida icke sett något hinder för att en fransk amiral skulle komma att utöva högsta befälet. Men då sedermera först Italien
förklarade sig neutralt och sedan Turkiet inträdde i kriget på
centralmakternas sida, uppstod för England en helt annan situation, som påkallade en förändring av de ingångna överenskommelserna, om icke till namnet, så i varje fall till gagnet.
När därjämte Italien vid sitt inträde i kriget m ed stöd av Londonöverenskommel sen (våren 1915) för sig förbehöll alla rättigheter beträffande krigföringen i Adriatiska havet, blev del
franska högsta befälet än mera illusoriskt. Den förste HBM,
Amiral dc Lapcyrerc erhöll genom nu antydda förhållanden
givetvis en avsevärd lättnad och hade bort äga större möjligheter att organisera försvaret av förbindelsevägarna , som dc
tyska ubåtarna började göra allt mera osäkra, men detta utnyttjades ej. Upptagen som han var i sina förberedelser för
de väntade stora sjödrabbningarna , ägde han ej tillräcklig anPassningsförmåga för att helt lägga om sin verksamhet; överraskad av en ny och helt oförutsedd sjökrigföring krävde han
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understöd i stället för att giva order, och tröttkörd efte1' n iir a
5 års oavbrutet befäl till sjöss samt utan bistånd från en iiir
övrigt så gott som obefinllig marinstab , lämnade han till slu t
på hösten 1915 sin befattning.
Den engelsk-franska överenskommelsen angående för h·\1.
landena i Medelhavet vid ett krig mellan å ena sidan Englan d -Frankrike och å den andra trippelalliansen, Tyskland- Osl(•f rike- ltalien , hade åsyftat följande: England åtog sig att h <l.lla
i Medelhavet en styrka, tillr äck lig för att kunna överflygla
den österrikiska flottan , därest denna sk ulle visa sig utan fö r
Adriatiska havet. Dc franska sjöstridskrafterna hade italienska flottan som sitt opcra tionsmål, samt svarade därjämte iiir
skyddet av sjöförbindelserna väst om Malta, medan engelska
sjöstridskrafter ombesörjde skyddet ost därom. Man had e t> j
förutsett direkt taktisk samverk an mellan de båda flotto rna.
tvärtom, operationsområden a borde som regel vara klart sk il da
från varandra. Men om de italienska och österrikiska flottorna förenades, skulle franska och engelska sjöstridskrafier
gemensamt kunna upptaga strid med dessa. De skulle dock
ej sammanföras till en enda stridslinj e, utan manövrera oberoende av varandra under ömsesidigt understöd.
Eom så den tyska åtgärden alt till Medelhavet siin<la
kryssarna Gocben och Breslau. I juni 1914 hemställde fra nsk a
marinstaben att engelska amiralitetet skulle avse sina i Medel havet varande slagkryssare att omedelbart vid krigsutbrott
oskadliggöra dessa båda tyska kryssarna, vartill engelsmän nen
förklarade sig beredda.
Samtidigt föreslago fransmännen att, framförallt för e fi 1 <l l ligheternas öppnande, de franska och engelska sjöstyrk e w·
fälllavarna i Medelhavet ömsesidigt skulle delgiva varandra
alla underrättelser rörande de tyska kryssarna och ÖYerhu\ u d
taget rörande alla de fientliga sjöstridskrafterna, samt att diirvid skulle nyttjas den code, som särskilt blivit uppgjord med
tanke på förbindelserna mellan ifrågavarande befälha vare.
Men detta avböjde engelska amiralitelet bestämt, under hiiJ:visning till ett tillkännagivande i underhuset att det ej c~o -
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sterade några ingångna överenskommelser, som utövade hineller parlamentet att avgöra om Enaland
der för regeringen
o
.
skulle deltaga 1 ett krig, därest sådant skulle komma att ututbryta mellan europeiska makter.
Något utbyte av unelerrättelser mellan sjöstyrkebefälhavarna kunde därför icke komma till stånd, men amiralitetet
lova de att underrätta franska marinstaben om vad den visste
beträffande trippelalliansens örlogsfartygs förflyttningar.

Hurudan var nu den franska sjökrigsledningen beskaffad ?
Sjöministern var i Frankrike ansvarig för sjökrigföringen.
Som marinens högste chef tillkom det honom att ombestyra
örlogsfartygens byggande och beväpning, bestämma deras fördelning till de olika sjös lyrkorna samt leda dessas operationer.
Marinstaben var ministerns rådgivare i militära ärenden.
I instruktionerna för de olika befälhavarna fastställdes
de m ål, som skulle eftersträvas, men i allmänhet lämnades
cheferna frihet att själva bestämma medlen. De hade dock
ick e rätt att kräva denna befogenhet, och det hände ofta att
ministern , eller på dennes order marinstabschefen, bestämde
både tillvägagångssättet och de deltagande styrkorna vid en
viss operation. Men man gjorde ingalunda, som amiralitetet
i England, anspråk på att alltid utöva ledningen av operationerna, utan ingripandena framträdde oftast i form av kritik
mot de marina befälhavarnas åtgärder, en kritik, som befälhavarna i sin ständiga ovetenhet om den politiska situationen
ofta icke kunde se skälen till.
Under dc första krigsåren utövade marinstaben så gott
som intet inflytande på operationerna till sjöss. Dess roll var
huvudsakli gen att komma fram med en del förslag av orga nisatorisk innebörd, som ministern f. ö. ej alltid följde.
. De vidtagna åtgärderna vid denna tid gåvo för övrigt tydhgt vid handen, att man endast räknade med en kort varak tighet av kriget.
L
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Ministern själv ville ej heller medge, att marinstab en fi nge
blanda sig i krigsoper ationerna . Han ansåg att marinstab ens
roll var att under freden förbereda kriget; sedan detta väl bt uti t ut, kunde staben försvinna. Orderna voro givna, för berl'delserna vidtagna långt i förväg , det var på befälhava rna till
sjöss operation ernas genomför ande vilade, marinstab en h ~Hh_·
ej något därmed att skaffa. Man kan förstå att det m ed ('!l
minister, som hyste en sådan uppfattnin g och diirjämte va r
mycket mån om sin myndighe t, icke var någon lätt sak fö r
marinstab schefen att tillgodose de oförutsed da krav, som pa
alla håll döko upp.
Tidigare hade bL a. chefen för marinstab en ägt rätti gltt'l
att i ministern s namn utfärda vissa order, avgörn en del ii renden o. s. v. Denna rätt var emellertid vid krigsutbro ttet 'i~l
gott som borttagen , och ministern , som bar ansvaret , skHil e
själv träffa avgörande t. Med detta sa kernas tillstånd , var f. ö.
chefen för sjöstridsk rafterna i l\-ledelhavet, Amiral de La p l'Y
rere, väl tillfreds. Han kunde aldrig förlika sig med :1tt na gon annan än ministern skulle kunna ge honom någrel di n·kti v eller order!

De första i fredstid planlagda sjökrigsoperatiow~ rn a pa
västmakte rnas sida i :\1edelha vct avsågo som bE'kant över l'i)randct av franska trupper från norra Afriktt till Frank rik r.
I härför utfärdade instruktio ner hade föreskrivi t"> att tnm<. portfartyg en skulle gå p:1 bestämda tider , oberoende av ' ~H 
andra och utan konvoj , raka vägen till urskeppni ngsha m n 11" na. Franska Medelhav sflottan skulle genom offcnsivop cruli'>ner mot fiendens sjöstridsk rafter på långt avstånd <;k ~·dda
överfarten . Den enda förändrin g , som finge vidtagas i rla nerna var att konvojer anordnad es , men detta finge ej m edföra någon försening av överfarten . I allcl händels·.~r sk11llc
både krigs- och sjöminist rarna undrrrätta s , om några rlir(•kla
konvojer ansågos böra ordnas.
Amiral dc Lapeyrerc hade under planläggni ngsQr]y•!,•na

för delta fö_rctag , vilka givetvis pågått {u·en närmast före krigs utbrottet, vtd upprepad e tillfällen framhålli t , att bestämma ndet
av en viss tidpunkt för påbörjand et av övertrans porten, oberoende av var fienden befann sig, tvang honom att avstå fnin
det offensiva tillvägagå ngssättet och band alla hans krafter
vid de~ direkta skyddet. Men därigenom finge fienden operationsf~:Ihet: .. och man äventyrad e framgång en ej blott av själva
Om man
truppover forandet ulan i vidriga fall av hela kricret.
o
också
det
borde
så
,
företag
detta
för
ansvarig
ville gora HBM
förhållanvilka
under
och
när
,
vara h ans sak a tt bestämma
det detsamma skulle utföras.
Alla invändnin gar från amiralens sida, framförda ännu i
slutet av juli 1914, blevo emellertid ulan resultat, främst beroende på kraven från armeledni ngen, där man måste räkna
med att så tidigt som möjligt hava de afrikansk a trupperna s
uppmarsc h genomför d.
Nu blevo ju riskerna för transporte n ej så stora, som HBM
föreställ t sig dem , på grund att Italien höll sig neutralt. Detta
~ade ma~ visserligen redan på ett tidigt stadium klart för sig
cus
1 resp. vastmakte rs regeringa r, men det är osäkert om
HBM
visste
fall
varje
I
~jöministrarna fått k~innedom därom.
IC~ e 01~1 detta förrän efter flera dygns förlopp. Att krigstillstand till en början inträtt endast mellan Frankrike och Tyskland, m en ej m ellan Frankrike och ÖslCITike kom likaledes
först efter långt dröjsmål till hans kännedom'.
.. Så som händelser na utvecklad e sig, blev det främst upp trad andel av dc båda tyska kryssarna i västra delen av ~lc
:~lh-~vet som avg~orcle HBM :s dispositio ner. Del var hans
-~stamda uppfattnm g, att de tyska kryssarna skulle på allt sätt
soka komma åt transporte rna för att sedan söka sig ut ur
~:edelhavct vid Gibraltar. Aven om franska regeringen had e
nagon tanke på möjlighet en av att amiral Souchon hyslc pla ner på att ga ostvart, så delgav den i varje fall aldricr0 J-Il1l\-I
denna sin uppfallnin g.
_ Då dc tyska kryss a rna efter raiden mot Algeriets kust återkommit till Mcssina, bedömde HBJ\f ~ituationen så, att dc därT idskrift i Sjöväsencle t.
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enaelsmännen skulle sköta om. den östra h älften. Detta fö ranredde engelska amiralitetet att genast sända sin amiral till
Dardancllernas mynning för att på säk r aste sätt övervak a och
skydda hela den östra delen av Medelhavet. ..
.
..
Utan att ingå på någon skildring av de forsta kngsh andelscrna i Adriatiska havet, m å här en liten händelse anfiiras:
På framställning från montenegrinska regeringen insatte
HBM i början av september sina slagskepp i_ ett_ a~fall mot
Cattaro. För att undvika att en Hingre arllllenstnd sk ulle
utspinna sig mellan fartygen och batterier och fort i land,
hade HBM föreskrivit, att högst 10 30 cm:s skott p er slagskepp fincro skjutas. Han ansåg det va ra onödigt slöseri med
ammuniti~n, som borde sparas till strid med fientliga f ar tyg.
Att man överhuvudtaget skulle skjuta, berodde på aU k :monerna behövde plundras, dc hade varit ladelade sedan den
första raiden i Adriatiska havet i mitten augusti.
Alt det ej var så lätt att konuna åt elen österrikiska fl ottan i dess croda baser och basom.råckn är väl förståeligt. Den
franske an~iralens verksamhet utanför och i Adriatiska h a Yel
uneler hösten 1914 och vintern 1914 - 1915 gav därför fö ga
resultat. vilket framkallade r cpritnanclcr från högre ort. I-ll3 ~1
. ·· a _ • f . ·· SJ·a··lv att han var väl medveten om förh å llm1del,
sat>er
. o.
,
..
och hade på alla sätt sökt finna möjlighet till ett m er a ot! ~nsivt framg ående nwt fienden . Han sammankallade även ~ma
underlydande franska amiraler för att höra deras m emng.
"
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- sk r d tlJ'"
~
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l
.
. . l 'l' till
n ä ra sex m å nader , so m HBM hade k a ll at sma amua
t.
.
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l .ck<' vid
eller visste n å got om de f .tentliga
IS(JOSI wnerna oc l t
för egående operationer ägt kännedom om_ ändamålet med de~
, el att fTa m r·agga
· nag
o ·on caen npP
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fatlning om elen plan för operationerna, som borde 1 lpS-

B an angav dessa synpunkter vara förhanden såväl hos honom
som hos övriga amiraler , vilka hade till uppgift att samarbeta
rnecl BBM i hans nuvarande verksamhet.
Amiral de Lap eyrerc såg i skrivelsen ett utslag av öppen
indi sciplinaritet och begärde hos ministern att ifrågavarand e
amiral skulle ersättas , vilk et ocks å skedde.
Hur såg fransk e sjöministern saken?
Vid e tt tillfälle framhöll han , att elen franska flottans dit tillsvarand e uppgift främst varit att skyelda sjöförbindelserna
i JVIcclelhav ct och att elen väl lyck at s därmed utan nämnvärda
förlu ster. Detta var mycket b etydelsefullt , ty förr eller senare skulle det i d e nordliga farvattnen komma därhän att eng elsk a och tyska flottorna r åk a de ihop, och även om engels männen segrade, så skulle dc sannolikt komma a tt lid a avsevärda förluster. De t skulle då vara fördelaktigt för Frankrike a tt kunna komma till hjälp m ed en inta k t flotta , vilken
ocks å skulle hava stor betydelse efter freden.
Man ser elen förv ånand e överensstämmelsen m ed vissa
tysk a ideer'

w:-

Fullt sysselsatt m ed operationerna i och utanför Adriatisk a hav et, fick I-IBM föga tillfälle att närmare vårda sig om
operationerna i östra delen av :Medelhave t. Det visade sig
därför snart nog vara ett kärkomm et tillfälle för engelska
amiralitetet att få taga hand om för etagen mot den Lysk-tur kisk a flottan . Till en början voro uteslutande engelska sjöstridskrafter i verksamhet i Egeiska havet ; fram i slutet av
september, då man befarade ett utbrytande från Dardanellerna av fientliga fartyg (Turki et var dock ännu ej med i kriget )
begärde man emellertid hos HBM att få ett par franska slagskepp till hjälp. De engelska sjöstrid skr afterna vid Darclanellerna stod o nu under b efäl a v en nyutnämnd viceamiral.
BBM sände efter från sin mini ster erhållna direkta order
två slagskepp uneler befäl av en k onteramiral fö r att förena
sig med de engelska sjöstrid skrafterna i Egeiska havet. Dessa
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fartyg ingingo i den engelska stridslinjen , h är blev det allt <1
ej längre frågan om två sanwerkande styrkor, utan om l' l\
enda styrka, under engelskt befäl.
I fortsiHtningen leddes oper ationerna på den n a del u,.
krigsskådep latsen i M<>delhavet av engelska amiralitetet. som
direkt gav den engelske mniralen där sina order. Denne a
sin sida, som hadl~ mera känsla för de utgivna bestämmelsl'rna, utförde väl el·,; erhållna orderna, men rapporterade allt id
först till I-Uni om sin verksamhet. För övrigt tyckes dC' ntH·
föga hava intresserat sig för händelsernas utveckling vid n ~nclanellerna.
Lord Fischer ville, så snart han blivit placerad som F ör ~ il'
Sjölord, snarast k oncentrera alla engelska mera betyda nde
stridskrafter till Nordsjön. Bl. a. ville han taga de eng Pl~kn
slagkryssarna från Darclanellerna sDmt ersätta dem m ed ·l
slagskepp och 3 ubåtar , franska och un~er en fransk amin l.
Men HBM motsatte sig ivrigt såväl detta förslag som flera
andra, som gingo ut på mera betydande förstärkning ar :l Y
stridskrafterna vid Dardanellerna på bekostnad av elen Adriablockeranclc franska lVIeclelhavsflottan.
När engelsmännen senare organiserade en särskild styrka
till skydd för Egypten och Suezkanalen, blev d et även hiir
ordnat så, att en engelsk amiral fick befälet över en sammansatt styrka av engelska och franska fartyg. lnvänclnin~ ar
häremot, både från HBM till hans minister och från denne
tilltill engelska amiralitetet, medförde i sak ingen föränd ring .

Det sätt på vilken det egentli~a >> Darclanellerföreta,., l>•
planlades och leddes, kom att utöva avsevärt inflytande p:' de
förhållanden, varom här närmast är fråga .
Darclanellerförctagct skulle till en början vara ett utcsl u·
tancle marint företag. Inga lantstridskrafter skulle delt aga.
Då cnaelska amiralitetet meddelade franske marinmi ni~ll'ril
b
.
d
planen för företaget , framhölls del att planen vore upp~1o r
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a v elen engelske amiral, som »f. n. var chef för dc allierade
111 akter nas sjöstridskrafter vid Dardanellerna », och att det med
hänsyn till vikten av de föreslagna operationerna vore önskvä rt att ingen förändring i befälsförhållandena i ifrågavarande fa r vatten nu bleve vidtagen, men att det vore erforderligt
att vissa franska sjöstridskrafter uneler befäl a v en konteramira l dcltogo i operationerna.
För ett företag mot mindre Asiens kust vid Alexandretia
förb eh ölla sig engelsmännen vidare att detsamma skulle utför as u teslutande av engelska stridskrafter, medan det däremot
angavs vara önskvärt att franska stridskrafter uneler ledning
av en fr ansk viceamiral utförde operationer vid Syriska kusten,
i nä ra sanwerkan med de förut nämnda engelsk-franska stridskrafterna vid egyptiska kusten uneler engelsk ledning. Givetvis m ötte dock icke något hinder att ställa styrkan uneler en
fransk konteramiral, som i så fall bleve underordnad elen
engelsk e viceamiralen i Egypten.
E n gelska amiralitetet framhöll samtidigt, att d e tidigare
överensk ommelserna angående befälsförhållandena i Medelhavet h ä nförde sig till elt krig mot Tyskland-Österrike, men att
situationen nu sedan Turkiet kommit med, vore helt annan.
De båda flottornas verksamhetsområden borde därför ånvo
fastställas. Men amiralitetet hade alltjämt elen uppfattning~n
att seelan områdena en gång vore fördelad e, tillkomme den
allmänna ledningen av operationerna Frankrike.
Uneler påpekande av att Dardanellerföretaget vore ett alldeles speciellt företag, gick franske marinministern med på
att befälet där skulle utövas av elen C'ngelske amiralen och att
fran sk a stridskrafter skulle få mednrk a.
Hur förh ållandena vid Dardanellerna utvecklade sig är
välbek ant.
. Den engelske amiralen blev på grund av sjukdom förhindrad u töva befälet. i\fen det bleY då ej den fransk e amiral~n , som fick övertaga detsamma , utan en nyutsänd engelsk
a1111 ral, viceamiral Robeck.
Lä n gre fram på Yåren 1915, sedan Itali en inträtt i kriO'et
t>
'

-

306 -

neller n a_
avsåga fransm ä nnen att ersätta sin amira l vid Darda
ti gare
med en annan flaggn 1an , som man ansåg vara av försik
gen i
läggni ng än den dittills varan d e. (Man ansåg nämli
vag .
och
djärva
så
två
med
t
Frank rike, a tt det var för mycke
ll
Därti
atte.)
Gucpr
och
halsig a män som amira lerna H.obeck
i
e
äldr
var
rtid
hade man avse tt en viceam iral, som emelle
~
d
g
en
tjän s ten än amira l Robec k, och man föreslo g därför
laggm an,
männe n att Robec k skull e ersätt as av någon annan f
am ira l
fransk
en
Att
len.
amira
som vore äldre än den fransk e
fön•ej
ot
därem
man
skulle leda Darda neller företa get ville
k,
Hobec
l
amira
slå. Engel ska amira litetet ville ej byta ut
k
n~
a
fr
och tyckte f. ö. ej att det fanns någon anledn ing byta
ramira len
amira l. Slutet på frågan blev att den fransk e konte
k. Sam Robec
iral
viceam
än
ersatte s med en viceam iral, yngre
m ella n
som
lätt
lika
icke
arbete t mellan dessa båda gick dock
an.
amira l Robec k och den tidiga re fransk e kolleg
ny tt
I septem ber blevo fransm ännen nödga de företa ga
na. n,•nomby te av chef för sina strids krafte r vid Darda neller
RohPc k.
iral
viceam
än
äldre
iral,
na gång blev det en viceam
behögsta
i
ring
föränd
Detta medfö rde emelle rtid icke någon
amie
k
engels
fälet där, utan detta fortfo r att utövas av den
ralen.

lvHur liten roll den fransk e HBM spelad e i fråga om
h:_wet
Medel
av
dande t av sjökri gsope ration erna i Östra delen
l a nde t,
utanfö r Darda ncller na finner man bl. a. av det förhål
q.;Yp ·
att ett företa g , utfört av strids krafte r tillhör ande den
t geno m
tiska eskad ern mot Smyrn a, först blev honom bekan
t.
utför
blivit
get
tidnin gsnoti ser en vecka efter det företa
e s:'trörand
n
Londo
På fransk a minist eriella erinri ngar i
lc
strcc
ma
väl detta som e tt senare , liknan de företa g, att desam
amira l,
mot ingån gna överen skomm elser, enär den engels ke
sjöstyr som låtit verkst älla desam ma, endas t hade befäl över
om ·
amhd~
verks
som
tnen
kekra fter med de egypti ska farvat
·
-,·ull
e
hängd
intimt
r å de, svarad e amira litetet , att före tagen
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män -man med Darda neller operat ionen , som det ju var engels
leda.
nen s sa k att

överItalien s inträd e i kriget gav anledn ing till förnya de
beoch
rsansva
fande
betriif
vägan d en och under handl ingar
havet.
Medel
i
fälsför delnin gen
ma Den första överen skomm elsen innehö ll beträf fande de
lovade
nd
Engla
och
rike
rina förhål landen a endas t att Frank
haatt lämna Italien varak tigt och aktivt bistån d i Adria tiska
kriget
er
vet till dess elen Österr ikiska flottan var förstö rd ell
slut.
I en ny överen skomm else (maj 1915) precis erades villkoren för marin t samar bete på följan de sätt:
av
En all ier ad flotta skulle bildas , ståend e under b efäl
ansatt
chefen för dc italien ska sjöstr idskra fterna och samm
. fl.
f~ruto~n av dessa av fransk a jagare , ubåta r, minsv epare m
epp,
slagsk
ka
engels
av
och
after
latt~.. fartyg samt flygst ridskr
mma, så
varJamLe 4 engels k a kryssa re skull e ingå i densa
kryssa re
a
fransk
snart de blevo ersatt a av ett lika stort antal
vid Darda neller na.
Däres t omstä ndigh eterna blevo sådan a , att denna flotta
havet elkomm e att operer a i nordli gaste clccln av Adria tiska
l~r eljest dess opera tioner blev o a v sådan art, att dc kr ä vd(~
alliebJst:'\ nd av ytterli gare sjöstri dskraf ter, skulle en andra
enska
itali
de
jämte
ttan
slagflo
rad floiL a bildas av elen fransk a
0
~h engels ka slagsk epp , som evcnlu cllt icke deltog o i den ovanfrunsk e
namnd a flottan s op eratio ner, Den skulle stå uneler den
~BM:s direkt a b efäl och på frams tällnin g från elen italien ske
overbe fålhav aren vara bered d att ingrip a .
för Alla baser på Italien s kust skulle stå till dc alliera des
fogand e.
ter. De alliera de skulle alltid hålla dc för enade sjöstri dskraf
över1~.a I Adria tiska havet vid en så dan styrka att de vore
lagsna de österr ikiska.

-
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Den italienske överbefälha varen och den franske H B\I
skulle alltid stå i nära förbindelse med varandra för att verksamheten mot fienden skulle bliva så effektiv som möjli:-:t.
En hemlig signalcode för kommunika tionen m ellan dc fiirbundna makternas sjöstridskra fter skulle utarbetas av eng( k
männen.
Något senare bestämdes en geografisk skiljelinje för sh rkornas verksamhet .

Verkliga förhållande t efter Italiens inträde i kriget b\ ,• v
icke, som de första bestämmels erna avsett , att den fran ~ke
HB:\1 förde något egentligt befäl över samtliga allierade
stridskrafte r i Medelhavet. I stället kom sjökrigsskå depla tse n
att uppdelas i verksamhet sområden mellan amiraler, till birande olika nationer och praktiskt taget oberoende av Y:·r andra.
Detta sakernas tillstånd tillfredsstäl lde icke fransmämw n.
som strävade ef ter att giva sin sjöstyrkcch ef en mera dominerande ställning, och ej heller engelsmänn en, som drogo åt m olsatt håll, i det de sökte få nyssnämnd a verksamhet sområden
mera stabilt definierade och i viss m:'tn utvidgade, tills vi cl.u·p
dock utan resultat.
I och med att Italien kom med i kriget och den italiem ka
flottan med vederbörlig t understöd övertog den direkta kampen
mot elen österrikiska flottan, blev HBM befriad från den omedelbara omsorgen om spän·anclet av Adriatiska havet (lf' h
kunde ägna sig åt andra uppgifter, som nu börja dyka ll'lpI maj 1915 uppenbarad e sig de första tyska ubåta rn1 i
Medelhavet , och det blev snart nog frågan om att organ i"t ra
ett skyeld mot anfallen på kommunika tionslinjern a, som hii. r
voro synnerligen betydelsefu lla på grund av alla trupptrans porter, som framfördes längs clesammn. För denna nya och
oförutsedela krigföring var emellertid amiral de Lapcyri•rc
ingalunda förberedd. Det övergick hans förmåga. Den n\·a
situationen krävde en ny man. Hela sommaren 1915 förg el<
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em ellertid inn a n det blev något ombyte pa den högste befälsposten i franska Medelhavsf lottan.

Då amiral Dartige dc Fournet i oktober 1915 tillträdd e
befattningen som (åtminstone till namnet) högste befä lh avarL'
över de allierade makternas sjöstridskra fter i Medelhavet började h an sin verksamhet med ett klarläggand e av sin uppfatt ning om sin uppgift som HBM. Han framhöll alt hans avs ikt
var a tt lämna sina underlydan de (detacherad e) befälhavare
så stor frihet som möjligt, all ick e onödigtvis inblnncl a sig i
deras verksamhet . Dessa skulle å sin sida ej försumma att
hålla sin chef underrättad om vad som tilldrog sig inom de
olika områdena samt p å allt sätt unelerstödja befälhavarn a i
angrä n snnde områden . HBM avsåge endast att utöva den
strategiska ledningen och styrkeförde lningen i stort men vilk
ej lägga någon hämsko på de olika befälhavarn as iniliativ.
Svårigheter , framkallade av bristen p~t enhellig ledning,
framstodo snart tyd ligt för den nye HBM. Vidare var d el
bristen på lätta fartyg för skyddet mot ubålsfaran, som vållade bek ymmer. Han ansåg att blott man på något sätt kunde
skaffa dylika fartyg, så finge man L o. m. lägga upp en del
av de större för att skaffa bemanning i erforderlig utsträcksiub uträtta
ning. Besättnin:m rna på de stora fartv,acn nnsåo·o
b
föga och borde utnyttjas på bättre s ä t t. Denna amiralens uppfatt ning stöddes av sjöministern och en hel del åtgärder vid togos i syfte att på allt sätt öka tillgangen på fartyg för ub- jakt.
. Verksamhe ten för sjöförbinde lsernas övervakand e geni
emot nnfall från dc tyska ub å tarn a föranledde efter en del
konferenser mellan de allierade maktern a medelhuvet s upp ··
delning i zoner för hand elsskyddet
En av dessa konferenser hölls pft Malta under ledning av
liBM och fick sin kanske största betydelse därigenom alt de
olika befälhavarn a eller deras representan ter fingo tillfälle
att r åka samman för att diskutcr::~ de gemensamm a proble·
._,

~l .
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men (mars 1916) . De olika zonerna för handelsskyddets u tövande blevo här fixerade och vidare enade man sig om me.
toderna härför: användandet av särskilt anvisade och övervakade vägar.
I Egeiska havet följde efter Dardanellerföre tage ls avb ry tande i dec. 1915 och jan. 19Hi expeditionen mot Salo niki.
l\Iedan det förra företaget främst var engelsmännens sak,
så föll :,törsta omsorgen om expeditionen vid Saloniki på fr ans·männens lolt. Den franske viceamiralen utövade emelle rl id
fortfarande sitt befäl under den engelske, yngre viceamirah'n.
lcke så mycket härigenom ,utan fastmera på grun d a ,.
vissa personliga egenskaper kom den förre viceamiral Gau clw t,
att stå på spänd fot till den chef han i övrigt, alltsa utom i
operativt avseende, var underställd, nämligen HB~J, och b ad a
två beklagade sig över varandra hos sjöministern, som l' ick
försöka ställa sakerna till rätla . HBM, som anmodet am ira l
Gauchet att sända en del fartyg, vilka voro erforderliga l'ö r
ett viktigt ändam.ål, bortförandel av de återstående spillrorna
av den upprivna och tillintetgjorda serbiska armen från Balkan , beldagade sig över att orderna ej efterkommos. l la n
framhöll för ministern , att befälhavarna för de allierade sinkornavoro snabbare och mera villiga att lämna hjälp än Frank rikes egna befälhavare till sjöss. Och amiral Ganchet ansåg a tt
när HBM hittills inte lagt sig i operationerna i Egeiska h ave t
så behövde han ej göra det nu. F. ö. hade de franska bc fiilhavarna på denna krigsskådeplats alltid fått sina order cli rl'kt
genom ministern eller t. o. m. från regeringen, och alltid dit
avgivit sina rapporter. Ministern påpekade emellertid tö r
amiral Gauchet, att de gamla bestämmelserna angående h enis förhållandena alltjämt vore gällande, och att han allts å l 1de
under HBM i allt utom i operativt avseende, samt vidare a tt
rapporter skulle avgivas såväl till HB~I som till minist ern.
Härefter ordnades förhållandena upp .
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I mars 1916, i och med införlivandet i de franska sjöstridskrafterna a v de 3 modernaste slagskeppen, blev frågan
om en omgruppering av de franska sjöstridskrafterna aktuell.
Vad son1. därvid kom att medföra en del bekymmer var huru
IIBM i fortsättningen skulle utöva silt befäl.
Frågan hade tidigare diskuterats , varvid man konunit till
följ ande slutsatser.
Chefen för Medelhavsflottan bord e icke föra det direkta
befälet över någon slagskeppseskad er.
strid senheten för slagskeppen vore en grupp, vilken för
att m ed tillrä ck lig kraft kunna ingripa , borde bestå av 2 fartyg.
Chefen för flottan borde h ava en grupp sig underställd.
Denna grupp borde ej ingå i någon eskader, och behövde ej
konstant hava lätta fartyg sig tilldelade.
Nu föreslogs emellertid att endast ett fartyg skulle gå
utom formeringen såsom flaggskepp .
Häremot framförde HB~1 vissa erinringar. Dels behövde
han en kryssare utom form eringen för repetition av signaler,
dels krävd e han två slagskepp i grupp, lika mycket för att
förläna den självständigt n1anövrerande styrkan erforderlig
kraft som för att få rum med hela sin stab.
lVIinislem lovade att ställa kryssaren till förfogande fö•·
avsett ändamål. Men vad beträffar aH det skulle erfordras 2
fart yg för <.ttt få rum. m ed staben , så påpekade ministern,
elakt nog, a lt HBM ju, när han tillträdde sin befattning, had e
lämnat dc olik a underbefälhavarna mycket fria händer att
själva planlägga sin verksamhel; det ville då synas som om
staben ej borde hava så mycket att göra utan skulle kunna
minskas! Eljest kunde man ju placera en del a v staben på
sådan a fartyg , som inginge i själva stridslinjen. Den här ifrå gasatta indelningen var ju en taktisk. icke en strategisk eller
organisatorisk.
Vad den strategiska indelningen å andra siclan beträffar.
så fanns det alltjämt 4 olika franska styrkor i Medelhavet,
nämli gen buntdstridskrafterna und er HB:VI, Yidare divisionen
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i Ege iska havet, divisionen vid Syriska kusten och slutligen.
förbanden i Adriatiska havä
Icke säker på, huru de olika b efälhavarnas lydnads sliil lning i fortsättningen skulle bliva vis-~1-vi s HBM , begärde dl'l1ne förtydliganden i detta avseende av ministern. Denne sYn rade härtill att ifråga om de franska sjöstridskrafte rn a i
Egeisk a h ave t så vore i och med Dardanellerför etagets uppgivande den med engelsmännen ing ängna över ensk omm else n
angåend e det engelska överbefäle t i delta h av ej län gr e gälL'n de. Aven dc syrisk a stridskrafterna lydde und er HB~I, vi lken
alltjämt skulle utöva det befäl som titeln högste bcfälh av ;~rc
över de alli erade stridskrafterna i Medelhavet angav.
Däremot vore de till Adriatiska havet avdelade fr an sk a
sjöstridskrafte rna ställda till den italienska sjökrigslednin gens
fö rfogande. Ch efen för ifrågavarande franska stridskrafter
vore därför ej und ers tälld HBi\1, men då denne givetvis bode
veta, vad som tilldrog sig m ed sagda fartyg , så skulle h an få

del av alla rapporter därifrån.
Vad som emellertid ännu kom att vålla svåri gh eter beträffande befälsförhålla ndena i Egeiska h avet, var att lH'la
detta hav vid elen förutnämnda konferensen p å Malta bliYit
:wdelat som en sky ddszon· unel er engelskt befäL När amir al
Robeck p å sommaren 1916 avgick från sitt befäl i dessa fa r vatten , passade därför franska regeringen på att taga upp
frågan om befälsförhållan dena i Egeiska havet till gransknin g.
Fran smänn en ansågo, att i vad beträffar kamp en m ol de
fien tliga ubåtarna skulle befälet över Egeisl<a have t tillkomma
engelsmännen , men om krigshändelser nas utveckling kolli nc
att kräva ditsändandet av franska förstärkningar , bord e lv dningen av operationerna tillkomma de-n äldste av de n är -arande cheferna, an tingen han vore fransk eller engelsk.
Dessa synpunkter ville emellertid engelska amiralitete t
ej gå med p å . Visserligen medgavs , att den franske HB:\1
var den som vid viktigare operationer hade befälet i hela. Medelhavet, men det ansågs icke lämpligt att för de lokala opc·
rationerna i Egeiska havet införa några restr iktion er för ie ll
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en gelske befälhavarens verksamhet, framför allt med tanke
på a tt detta hav utgjorde en begränsad zon för vissa detaljoperationer utan något samband med de operativa förhållalldena i stort i det övriga Medelhavet. Den nye engelske befälha varen skulle emellertid beordras hålla HBlVI underrättad
om alla tilldragelser på denna del av krigsskådeplat sen , så
att HBM, om några viktigare opera tioner under hans person skulle vara i besittnino·
liga ledning där komme att företagas
'
u
av alla erforderliga underrättelser.
t'")

Vilka voro egen tligen HBM :s uppgifter och vilket ansvar
bar h an för dc allierade sjöstrid skrafternas uppträdande och
verk samhet i l\'Icdelhavet? Svaret på elen fr ågan sökte amiral
Dartige vid olik a tillfällen få klarlagt; så h elt tillfredsställd
med r esultatet blev han nog aldrig.
Emellertid kunde det slås fast, att två uppgifter ålågo
HBM under alla förhållanden, nämligen dels a tt förbereda
bekämpandet av de fientliga mera betydande stridskrafter,
som genom Gibraltarsund, Otrantosundet eller Dardanellemu
försök te begiva sig ut på Medelhavet, dels att a nordna sjöfartss kyddet i detta hav, framför allt i de delar därav, som
vid Malta konferensen förbehållits Frankrike. Vad denna senare uppgift beträffar, så voro de för sjöfartens skyddande
speciellt avsedda franska sjös tridskrafterna uppdelade i två
styrkor, den ena för västra, den andra för östra hälften av
Medelhavet. Det planerade systeme t för förb indelsernas skyddande, sjöfartens ledande på särskilt avpatrullerade handelsvägar, utfördes på det sättet att mindre trålare voro glest
Utspridda längs de angivna vägarna, medan jagare och större
trålare ägnade sig åt ett oftast resultatlöst sökande efter rap ~ort erad c ub åtar. Konvojer ordnades endast vid särskild a
hllfällen.
Då denna metod för sjöfartens skyddande visade sig myc ket litet effektiv, såg HBl\I orsakerna härtill dels i bristen på
fartyg på ubåtsjakt, dels i den omständighete n att Otrantn-
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-316I underhuset bar sjöminister n blivit interpeller ad angå•'nde
återinföran det av seglande övningsske pp för personal inom fl ottan
samt kostnadern a härför. Han svarade att hela fr ii.gan var före mål för noggrann prövning inom Amir alitetet. Någr ~ kostnadsup p.
gifter kunde ännu ej lämnas.
.. .
Därom tillfrågad meddelade sjöminister n att seglande ovn !ugsfartyg användes av fö ljande ländors mariner: !yskland, Svl'rlge ,
Danmark, P,olen, Finland, Spanien, Portugrtl, Itahen , Gr ekland, Rumänien, Argentina, Chile och Jugoslavien .
.
(Nav. and Mil. l1.eeord, 27 apnl 1932.)

Frankrik e.
Den i slutet av februari ombildade ministären Tardien ht'slöt
att sammanslå lantförsvar s-, sjöförsvars - och flygmimstc riern a h l\
ett statsdepart ement under ledning av f. d. t.u.dgetmini.ste_~·n Pi,ctr i,
vilken offentligen förklarat, att dcrt icke är avsikten att gora n~JgO ll
sammanbl andning av administra tion eller staber utan allenast att 1
enhetligbe tens tecken sammankn yta >>do i.högsta toppar~a» . (>>Uo n
pas de fusion des services ou etat-majors mais de coorchnatlon ~u
.) De högsta lan t- och sjömilitära cheferna skola dock v1d
somme t
mobiliserin g alltjämt bestrida befattning arna såsom högste Le r·n
a lava re över fältbären, respektive marinstrid skrafterna.
)J

•

Stats- och utrikesmin istern Tardien underströk. i sitt stora t~l
i senaten den 26 mars vikten av att stärka sambandet med ~torbn
tannien och Italien samt hävdade, att det franska förslaget. v1d 1~ec\
rustningslw nferensen hade stöd från samtliga franska partiers sida .
(Utdrag ur Le Temps, 27 mars Hl32.)
erna för det avkortade hudgetåret (åte_rMal·in- och luftbudcret
"'
•
•
? val
stående 9 månader av år 1932) hava elen 31 mars antagits
I s.I
senaten som deputerade kammaren. Hän-id beviljades dessuto111 slut~
giltigt 650 milj. f rancs till byggande't av ett slagskepp om 26,50
tons deplacemen t. Detta skepp är det första slagfartyg, som bygge!
i Frankrike efter kriget, och är samtidigt av det största dep1acemen"
som Frankrike någonsin byggt.
(Le Yacht, 19 mars 1\132.)
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Det nya slagskeppe t »Dunkcrqu c », skall byggas i enlighet med
det sista av de fjorton olika fö rslag, som uppgjorts under senaste år .
pessa förslag hava varierat i vad avser bestycknin g, artilleriets placering och icke minst beträffand e skyddet, speciellt mot flygbomber .
1Jppgiftern a om fartygets utseende hemlighåll as strängt.
(Utdrag ur Le Matin, 19 mars :1932.)

De fyra kryssare om 7,600 tons, som ingå i 1932 års program,
skola byggas i Saint-Naza ire, Toulon samt sannol ikt Brest och Lorient.
Kadettkrys saren, Jeanne d'Arc, har avslutat sin l ång resa och
återkommit till Toulon.
(Utdrag ur Le Yacht, 5 mars 1932.)

Den 21 mars sjösattes vid varvet La Seyne, nära Toulon, och i
närvaro a v marinstabs chefcn, vice-amira l Dur and-Vi el, elen senaste
flottiljledar en, »Chevalier -Pauh, vilken har samma egenskaper som
övriga flottiljl odare av 1929 års serie.
Medelhavse skadern har slutfört sina stora skjutövnin gar i trakten av Korsika, delvis uneler svåra väderleksfö rhållanden . I april
avgår Medelhavs flottan till östra Medelhave t på en expedition, vida
mer utstriickt iin vad som varit fallet sedan världskrige ts dagar.
(Utdrag ur »Le Yacht, 19 och Le Temps, 26 mars 1932.)

2. eskadern (Kanalflot tan) har avslutat artilleri- och torpedskjutningar i Quiborron- bukten, besökt Lorient samt haft landstigningsövnin gar m. m. Då eskadern återvän de till Brest, begagnade
man som vanligt tillfäll et till att utföra en övning mot kustbatteri erna samt t ill att giva kustflygot möjlighet att öva sig i nattanfall
mot sjöstyrkan.
(Le Yacht, 26 mars 1932.)

Sedan det särskilda departeme ntet för handelsflo ttan indragits,
hava dessa ärenden åte rgått att handläggas av »ministere des t ravau x
Publiques et des transports» .
(!.e Matin, 5 mars 1932.)
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Förenta stater na.
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gandet av följand e fartyg:
och 1934
a) 3 hanga dartyg , varav 2 på vareler a 20,000 ton 1933
och 1 på 15,200 ton 1935;
a v vilka 2
b) 9 kryssa re med 15 cm :s kan. upp till 10 000 ton
ett av
och
var;
2
sare):
ckkrys
flygdä
en
dessa
(av
före 30 juni 1933
·
åren 1935-1 937 och elen s•ista 1941
året uneler
c) 13 flottilj ledare på UPl; till 1,850 ton, med 1 mn
2·
1940-4
året
om
2
och
839
1933-1
1934-1 942·
d) 72 jagare på upp till 1,500 ton, med 8 om året
'
i37.
1933-H
åren
under
e) 23 ubåtar, c:a 1,130 ton,
(Marin e H.undsc hau n :r 4/1932.)

Jugoslavien .
d är nu
.. . Flo~tiljl eclaren »Dubr ovnib , som är byggd i Englan
cm. kan.
4-14
med
kad
bestyc
och
ton
1,880
på
är
Den
.
fardt gstalld
knop.
27
och 2 st. trippel tuber. Fart

Portu gal.
brittisk a
Por tugisis ka regerin gen har avsluta t kontra kt med
.
50 tort
sam
fartyg
örlogs
andra
och
fu·mor om byggan de av jagare
peder för en summa av två million er pund.
(Th e Navy, april 1932.)

Danm ark.
och 0rnen.
D Danma rk bygger tre nya torped båtar Glente n, Hogen
m. Fatt
2,31
ende
djupgå
m.,
5,95
breeld
epl, 285 ton, längel 60,55 m.,
27,5 knop med en maskin kraft av G,OOU hkr.

-320Best;~·c kning

2-70 mm. kan. 2-20 mm. m etraljöser. Torpr• \.
bestyckn. 8 torpedtuber, 46 mans l1cs,i tt ning.
(N. T. f. S., april 1932.)

Argentina.
A rgentinas rege ring har beställt t re undervattensbåtar ay clr n
italienska typen Settembl'ini från va rv i Toronto. Dessa komm a a t t
heta Salta, Santa Fe och Santiago-del Este ro, depl. 930 resp. 1.1 :>()
ton. De skola bestycka~ med sju torpedtuber, en kanon (kal. ej uppgiven) samt sex automatiska lu ftvärnspjäser. Deras två Diesel tn otorer skola utveckla 3,000 hkr. och dc elektriska motorerna 1,4(11\
ltkr. Fart i övervattensläge 17,3 knop, i undervs.tten släge 9 k nop.
(Th e Navy, april 1932. )

Di verse.
Ti mes korrespondent i Lo riont medekl ar att kryssaren , Duplr ix >'
kommer att b li det sista fra nska k rigsfartyg, som blir n itat. Nybyggnader bli utförda med tillh jä lp a v svetsning. Särskild person al
från varvet har fått specialutbildn i ng i Paris.
Vid marinvarvet i 'W ilhelmsh avcn har svetsning använts \· id
byggandet av 12 jagare och 3 kryssare och användningen av svd-;
ning ökas för var je nytt skepp.
N. T. F. S., april 1932.)

Ryss land.
Den 9 ap r i l ägde det Jörsta prowt r u m med ett luftskepp , ,:0 111
är byggt i Moskwa och uppmonterat i Leningrad. Det är lJyg d
helt och hållet av inhrmsk matcrirl av arbetarna å »LuftskP[l[l 5 '
varvet».
Provet försiggick under ledning av skeppscheicn.
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Skcppct rymmer 2,200 m" och motorerna lämna 150 hästkrafter.
D et ta är det första av de 94 luftskepp, som skol a byggas för Sovjet
uneler elen andra fcmårsper iodN1.
I rappo r ton över resultatet av provet säges: »Skcpp ct befann
sig unel e r flygning i 34 minuter och visade utmärkta flygcgens\.;:aper.
Fartyget är byggt uteslutande av sov jetsk material av arbctarne å
, Luftskoppsvarvet» med tillhjälp av arbetarne å fabrik en »Kautschuk», och står icke efter v.id jämförelse med utländska skepp av
samrna typ i vare sig kon~truktion eller maskiner».
(U r r y~ k tidning, april 1932.)

I sambaud med det fö rsta Sovjetluftskeppets, YK-1, färdigställande sk d ves nedanstående,:
Det första av våra luftskepp av mjuk t yp, YK-1, är på 2,200
kbm. och 150 hkr. Vi bliva sn art färdiga med YK-2, som blir på
5,000 kbm. och 450 hkr. Uneler konst ruktion befinner sig YK-3, enligt byggnadschefen Flaksermans uppg·ift på 6,500 kbm. och 600 hkr.
Planerna till luftskeppen uppgöras av en grupp unga ingenjörer, som visserligen icke äro specialister på detta slag av bygge
utan på flyg- och motorkonstruktioncr. Men vi kunna ej vänta till
dess eleverna hava avslutat sin utbi ldning vid luftskeppsingenjörsavcl elninge n.
YK-skeppen byggas efter våra egna ritningar och av inhemsk
mater iel. Det första skeppet ritades, byggdes och var klart för
provflygning efter 6 månader.
Och sedan? Vad skall komma efter dessa provskepp? Jo, det
är nödYäncligt att inrätta vår m etall industri så, att vi kunna bygga
skepp av hård(fast) typ. Det tarvas en lätt metall till skrovet, vidare
motorer och dieselmotorer, ballongtyg, luftskeppshallar och fö rankrin gsmaster. »Vi skola - och det är dagens lösen - inför a luftskeppet i vårt industriell a systern».
Vi ha sedan 1 maj 1931 en unclrrvisningsavdclning i luftskeppsbyggnadskon st, och nu h åll a vi på att upprätta en konstr uktions byrå,
en byggnadsbas och en luftskcppshamn. Redan år 1933 skola vi
bygga luttskopp av hård typ på 40,000 kbm. Och medan den sagda
avdelningen i luftskeppsbyggnadskonst skapar ingenjörer, utsläppas
övningsskc-ppc-n att förbereda de kommande jättarna.
(U r r ysk tidning, ap ril 1932.)
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Rustningsbeg ränsui ng.

Innehåll i åtskilliga maritima och krlgsveten.
skapliga tidskrifter.

östersjöpolitik.
Security in the Baltic States. Malbone W. Graham. Foreign P olicy
Reports 1932, febr. 17, Vol. VII, n:r 25. En ganska intressant
betraktelse av östersjöstaterna ur amerikansk synvinkel. E nrlas t
Finland, Estland, Lettland, Lithanen och Polen granskas. Rysslands »Drang nach Westen» angives hava totalt upphört; n ågon
fara föreligger för återupprättandet av Rysslands sjömakt och
röda armen har högtidligt förklarats skola hållas tillbaka. Ett
baltiskt Locarno föreslås med Tyskland och Ryssland som Garanter.

Utrikespolitik i allmänhet.
The international situation. Major:a W. T. O. Crowdson, E. W. Polson Newman m. fl. R. U. S. I. nov./31 n :r 504, s. 843. I ntressant utrikesrevy rubricerad enligt följande:
The wold nitnation and the national crisis.
The soviet union, the evolution and national dangers of
the »five years plan».
A european danger signal.
China and J apan.

Nationernas :Förbund.
W ar.

Major General John A. Lyenne, U. S. Marine Corps (Retircd).
Proc. 1931, dec., s. 1605-11. Ett föredrag behandlande kri gen>
uppkomst och utveckling sedan äldsta tider, samt nationernas
förbun ds- och världsdomstolens möjligheter att förhindr a fram·
tida krig. Läsvärd artikel.

The burden of armaments. 'William T. Hone. Foreign Policy Reports 1931, dec. 9 Vol. VII, n:r 20. En intressant översikt
av rustningskostnadernas utveckling och storlek. Värdet ökas
av utförliga statistiska bilagor.
Omkring det sj0militaere nedrustniugsproblem. Kapt. E. A. Steen.
N. T. S. 1931 dec., s. 430--46. Redogörelse för vad som åtgjorts
för att begränsa rustningarna efter världskriget.
Innehåller följande avsnitt:
1. U treclninga r a v n a tionem as förbund.
2. W ashingtonkonferensen.
3. Genövekonferensen.
4. Den fransk -engelska kompromissen.
5. London konferensen.
6. Den förberedande nedrustningskommissionens utkast
till kon ven tio n.
Imitation, lJUre and appliecl. Gommander Thomas D. Parker, U. S.
Navy. Proc. 1931 dec., s. 1677-84. Behandlar flottrustningarnas begränsning i teori och praktik förr, nu och i framtiden.
Läsvärd artikel.
Jahresri.ickblick. A.-M. R. 1932 jan., s. 9-17. Behandlar löften
och gärningar beträffande avrustning samt speciellt Frankrikes
försök att misstänkliggöra Tyskland genom rykten om hemliga
tyska rustningar.
Oversigt ove1· s0militaere Resultater a-f Afrustningsforhandlingerne.
Kap'tajnl0jtnant P. A. M0rch. D. T. S. 1932 jan., s. 1-20. En
redogörelse fö r utgångspunkterna för nedrustningsarbetet samt
redogöra därefter för vad hittills gjo rts, uppdelat i följande
avsnitt:
l.

Flottkonferenser.
a.
washingtonkonferensen 1921-22.
b. Haagkommissionen 1922-23.
c. Romkonferensen 1924.
el. Konferensen i Geneve 1927.
e. Konferensen i Lonelon 1930.
Artikeln kommer att fortsät tas.
Folkförsöl'jning uudeJ' krig.

östersjöh andelns omläggande till västerhavshamnar. W. Kleen. Ny
Mil. Tidskr. sept./31 n :r 17, s. 267. En transportteknisk utred-
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- 324 n ing. Förf. slutar: »Med möjligheten att på detta sätt on1.
lägga vår östersjöhandel till Väste rhav e-t bortfalle r fara n lör
ett lam sl åe nde av vårt nä ringsli v vid ett krig mot Sovj et un io.
nen. Samtidigt bortfall e r också krn vct på att söka ord na P\ t
skyeld för sjöf a rten på Ost n sjön söclE' r om Alancls h av, Yilket
skydd möjlig r n skull e kunna åstadko mma s på pappPrC't ll1(•n
icke i verkligheten» .

Krigsindustri.
Material pr ocurem ent planning. Captrrin H. L. P eucE' U. S. 1\avy.
Proc. 1931 dec., s. 1653-60. Påpekar nödvä ndigheten a\· in dust riens organisation för kriget och ntt denn a or ganisation pb nlägges r edan i fredstid.
Bctrachtungen iiber die deutsche l'tohs wifwirtschaft im \Ve lt kr i ' l!<'.
Major a . D. Dr. K. IIesse. M. R. dec.-31 n:r 12, s. :J:S1-llll.
Behandlar råämnE'sf r åga ns utveckling i Tyskland undE'r y;irhk
kriget och därav följande åtgärder. - Läsvärd artikel.

Sjökriget i allmiinhet.
Aircr aJt in joint military-naval ope r ations. LieutE'nant-comJ u. F..
W. Broadbent, U. S. Navy. Proc. aug./31, s. 1036-59. F \irL
påpekar att få om ens någon ope ration i ett modernt kr ig är
ett mera komplice rat problem än kombin erade• operationer.
Fl yg vap net komplice r ar probl e met yt t e rligare. Artikel n <J ll1fattar fö lj ande avsnitt:
1. Försva r et s flygstridskrafter.
2. In va tianssty rkan s stridsk r aHer.
Naval policy in peace and war. Howac·d G. Drownson, Pit. D. l'roc.
aug./31, s. 1007- 17. Artik eln har Sttsom varande c•n pri sup ] u· iH
Hl3l erhå llit lwde rsomnä mn amk.
Omfattar töljande a\'~ltit t:
1.

l'liat·inpolitiken dtl'r rysk-jnpanska.

2. Programme·t under värl cls kriget.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wil sonprog r a mm et 1919-~0.
W ashington k onieren~en.
GeneralkoniPren sC' u.
I cke >> jämviktsllnt.ton>.
I cke jämlika tekni ska villkor.
I cke järn l ika politiska förhållanden.
Londonkonferensen.
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N u va r ande si tuationen.
a)
b)
c)
d)
E')

Förenta staternas nu\·nrande marinpolitik.
Pacifismen.
Politi sk osiikerhet.
v~ rlclssi tuationen.
:Ma rina rustning ar.
:l) Historiskt stud i u m.
g) T ekniska förh åll a ndet<.
h) Politiska förhåll an den.
Slutsatsn.

11.
Myc ket läsvä rd artikel.
Small er ships and pl Pnt y of thPm. Captnin B. Acworth. The Navy
okt. /31, s. 30~. Förf. fort sätte r i de nna a rtike l sin uppmärksamm ade pr opaganda för s m:i rr c fa rtygst ype r. Han slutar:
>> Smalle r sh i ps, and pl e nt ~' of t he m, should be our aim in the
coming ye ars. Thu s will oJ±icienr:y be purchased , not b~r in cre a.sccl estimates, but by ccono my >> .
La Guerr a s uL :Marc e la Guerra Integmlc. Globig. M. R. 1931 häfte
11. s. 504-511. Referat av italiensk.a fl'egattkapte n e n G. Fior avan zos bo k mc• el ova.n ståenclc- titel.
Boken är icke blott en sammanfattande återb lick av histori ska f akta utan jäm väl ett försök att förutse bilelen av ett
komm an dl' kr i g och sjömaktens roll för kriget i des~ h elhet.
Dber Besc hfiftigung mit Seekric·gsgeschi chte. Llitzow. M. R. 1931
häfte 11, s. 481-88. Behandl a r studi ets av s jökrigshistorien värde fö r den prakti ska tjänsten. Stuclict ml-lstc gå i detalj. Läsvärd artikel. Artikeln ko mmer aH fo rtsrr t tas.
I n Sachen Be rnard Acworth. Kapitänl eutnant Rudolf Junker. M. R
1931 ltäftc 11, s. 491-504. Artikel n bemöter Acworth's ar be i c
>>Navics of today and to monow >> och om·fattar f öljande avsnitt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
JO.
11.

Andens strid mot tn atericn.
>> DrPaclnoug·ht-geish och >> Fi sclwrismus>> .
Art ill Pristi sk m ater ia löv<>rvikt pller icke.
F art.Pn.
Ubåtskrig.
Toqwcls kräck en.
Tor pech·apnet i Skage rackslaget.
Grundtanken fö r torp cclpns an\'findning.
\ ' apnens precision.
Torpedvapnets ut veckling unel er kriget.
Torpeclsalvan.

-326Kystforsva r-distriktsi ndelning. Kapt. G. Hovelenale N. T. S. 1!)39
jan., s. 25-34. Redogör för huru England o. Frankrike u nde;
världskrige t på grund av nödens lag måste modefiera den t raditionella uppfattnin gen av sjökrigets problem o. genom s(o ra
ansträngn ingar måste uppbygga ett nytt system, uppdelning i
marinelistr ikt m. m. författ. söker därefter tillämpa dessa erfarenheter på norska :l ör håll. Läsvärd artikel.
Dawn went :McGinty to the bottom of t he sea. Commande r E. S. R.
Brandt, U. S. Navy. Proc. jan. 32, s. 67-72. Omhandlar han.
delssjöfarte ns öden under ett kommande krig enligt London.
traktaten av 1930.
Strategisch e Theo rien. Konteradm iral Groos. M. R. Febr.- 3:2, s.
48-59. Recens ion av andra och t redje delen av fransm ann en
Castex's arbete med denna titel.

Jämförelse r mellan nuninerna .
Principal Fighting Ships of the world. Red. Proc. mars 1932 n :r
349, s. 460. En kortfattad och händig sammanfa ttning Le rörande u. S. A., Storbritann ien, Ja1Jan, Frankrike och Italien.
Sammanst ällningen komple tteras av ett flertal belysand<' t abell er.

Jämförelser mellan olika läntlers försyarskrafter.
The burden of armaments . "W illiam T. Stone. Foreign Policy Reports 1931 dec. 9, Vol. VII, n:r 20. En sammanfa tt ad men do ck
ga:nska f ullständig r edogör else för stormakter nas försvarsutgifter före och efter världskri get.
Sjötaktike u i allmänhet.
Some thoughts on naval tactics. »Phormicm>. R. S. U. L nov./31
n:r 504, s. 771. Int r essant artikel som går till r ätta med det
hävelvunna systemet att bedöma taktiska spörsmål efter >>taktis ka
spel» eller taktiska fr edsövninga r.
Der Flottenflag gkreutzer. Kapitänl eutnant Weygold. M. R. 1931
dec. n :r 12, s. !529--40. Behandlar frågan angående krys~a res
lämplighet såsom f laggskepp. Följande avsnitt:
1. F rågans nuvarande ståndpunkt .
2. F r ågan ur historisk synpunkt.
3. Skageracksl aget.
4. Hava förhålland ena ändrat sig.
o. Kryssa ren som fla ggskepp fö r flottan. L äsvärd artikel.
(Fort ~.

