
1936.
99:e årgången.

Häfte N:r 5
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Årsberättelse i förbindelseväsende. 
Avgiven av ledamorten Stig H: son l~ricson. 

elen ii i'phruari :1936. 

I den svenska försvarsel iskuss,ionen läser man ofla både 

på och mellan raderna en förhoppning om, att de svenska 

stridskmfterna, å lJJ.ninstonc i vissa krigsfall, skola kunna till

godoräkna sig fördelar i förhållande till den förmodade fi en

den genom skickligare ledning och bättre folkmaterieL 
Dessa hjärnans och musklernas kvalifikationer kunna 

komma till sin rätl endast m ed ett fulländat nervsystem- i detta 

fall förbindelseväsendeL 
Såväl strategiskt som takti skt sett m ås te vårt för svar kun

na betjäna sig av ett oklanderligt, säkert och snabbt verkande 

förb indelseväscndc. Försvarsmakten är och kommer säk ert 

att förbli kvan t ilativt liten i förhållande till landets utsträck

ning, kusternas längd och anfa llsobjck Lcns sbora antal. Där

för är viklen av samverkan m ellan alla stridande och icke stri

dande funktioner , som bidraga till landets försvar, mycket på

taglig. Della är mer fr aunträdande i vårt land än i många 

främmande länder m ed annan miliLärgeografi. 
För samverkan fordras förbindelser, bältre och mera om

fattande ju intimare samverk::m skall va ra. 

Sverige h::tr i m ånga avseenden varit etl föregångsland ifrå

ga om förhind elscväsendet. Man behöver endast hänvisa till 

dc svenska telefon erna, som erövra L världen. Tyvärr h ar vårt 

land ick e i sa mma utsträckning kunnat hävda sin plats ifråga 

om den numera alll överskuggande r adiotekniken . Begräns'1-

dc medelstillgångar - ick e minst cinom fö.rsvarsväscndet -

Tidskrift i Sjöväsendet. 20 
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utesluta ett framgångsrikt experimenterande. Vi äro i sti.,rs ta. 

utsträckning hänvisade till den internationella marknaden, när 

det gäller nyheter inom detta område. 

Förbindelseväsendels betydelse f6r ett land av Sveriges 

yttre .form och med en så ytterligt knapp försvarsmakt skulle 

dock väl motivera ökade anslag till dess förbättr:mdc. De 

förmåner ifråga om möjligheten att försvara oss, vilka n a lu

ren, enligt många.s uppfattning, begåvat oss m ed, kunna icke 

komma till sin rätt ulan ett fullända l föt·bindelseväsendc. 

Inhemska försök äro av desto större vikt, som förbi ndel

seväsendet mer än andra militära vetenskaper belraktas s}isom 

hemligt. De betydelsefullas1e framstegen i utlandet och de 

viktigaste nyheterna slå måhända ej att fasts tälla, ännu mi nd

re att k6pa. Utan egna exper~ment och utan omfattande iiv

ningar riskerar inan att utvecklingen står stilla, vilket i vara 

dagar mer än någonsin är hkiydigt med LiNbakagång. 

Härmed är icke sagt, att det svenska förbindelsevä sende t 

står på en låg nivå. Man är säkerligen berättigad att betrakta 

det som jämförelsevis gott. Men vi hava ännu mycket all 1i1-

ra, många problem att lösa och åtskilligt att förbättra. 

De flesta av det militära förbindelseväsendets problem iiro 

dock av den art, att de icke lämpligen kunna göras till fi in'

mål för behandling i en årsberättelse av detta slag. Föredra

ganden har därför varit nödsakad att uppehålla sig vid m era 

allmänna och traditionella frågor, trots risken att härigenom 

bliva beskyld för bristande originalitet. Detta har även m ed 

fört , att årsberättelsen måhända icke gör full rättvisa åt elen 

utveckling, som under de senaste åren otvivelaktigt ägt rt1'11 

inom flottans förbindelseväsende. 

I. Det allmänna förbindelseväsendet. 

A. Allmänt. 

Betydande skäl tala för att inom ramen för årsberättcis,·n 

i denna vetenskapsgren behandla det allmänna eller, popu

lärt sagt, x- civila » förbindelseväsendet Allra h elst är delta 
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fallet i vårt l::tnd, som, i motsats till många andra, har ett för

statligat förhindelseväsende , varigenom erforderlig anpassning 

i händelse av krig i hög grad underlättas. 

Det är utan vidare tydligt, att den yttre försvarsmakten 

- flottan och flygvapnet - som under de flesta >> väpnade 

konflikten måste aktivt uppträda för neutraliletens bevaran

de och rikeLs försvar , har m ycket gemensamt m ed det allmän

na förbincl clseväsendet. sjökommunikationerna äro i hög grad 

beroende av radioförbindelser: handelsfartygen måste kunna 

djrigeras på lämpliga vägar , när de ~iro till sjöss, och ett sä

kert verl<ande förbindelsenät är en av förulsättningarna för 

att fiendens sjö- och flygstridskrafler snabbt skola kunna in 

rapporteras. Förbindelserna och sjökommunikationerna äro 

handelns två stöltepclare. Med hjälp av förbindelserna trä f. 

fas handelsavtaien och dirigeras transporterna; n'led hjälp av 

kommunikationerna förflyttas varorna. 

Även för att etablera operativ samverkan mellan de tre 

för svarsgrenarna måste krigsmaklen i stor utsträckning taga 

det >>Civila » förbindelsenätet i sin tjänst. Dess personal såväl 

som dess skolor äro av stort värde för försvaret i dess helhet. 

Härtill kommer dc allmänna förbindelsernas utomordent

liga vikt för spridande av nyhetsmaterial m. m . till press och 

rundradio. Betydelsen härav kan i vftra dagar icke överskattas. 

Med hjälp av de sn:::ubba förbindelserna kunna även dc 

ansvariga regeringarna och Nationernas Förbund förhandla 

med en säkerhet, som närmar sig del personliga sammanträf

fandet. Om förhandlingarna i allmänhet icke leda till något 

resultat, så är detta icke förbindelsernas fel! 

B. Det internationella förbindelseuäsendet. 

l. Internationella konferenser. 

I september-oklober 1\)34 sammanträffade i Lissabon 

>,Comite Consultatif International des Radiocommunicalion.~ » 

(CCIR ) för tredje gången, varvid representanter för 28 stater 

m. m. dcllogo. 
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Enligt art. ;31 i Internationella FjärrförbindelsekonvenLio. 
nen (Madrid 1932) har o·vannämnda konunitte till uppgi fL a lt 
stuelera radiotekniska frågor ä vensom sådana rad iospörsmal, 
vilkas avgörande beror på synpunktcT av tekn~sk natur. Som 
1·egel skola kommittens sammanträden äga rum vart fem te a r. 
Kommilten består av sakkunniga från dc anslutna länderna~ 

förvaltningar eHer 1·amotrafikbolag. 
För kommittens arbetssätt m. m. finne:s ett särskilt r egle. 

mente, som jämte resultatet av det senaste sammanträdet ~ll,·r 

finncs i »J)ocuments du Comilc Consultatif Jntertional des Ha . 
diocommunicat ions >> . Dessa ä ro synnerligen omfattaHele o::h 
bestå av två delar om sammanlagt nära 2,000 sido-r. Till och 
med en uppräkning av dc behandlade ärendena, som i och för 
sig äro av utomordentligt stort intresse, skulle kräva för m .,·c. 

kel ulrynune i denna :'lrsberä ttclse. Endast ett par a v dc vik . 
tigastc komma alt beröras i fortsällningen. 

Nästa sammanträde beräknas äga rum redan våren l \};\'i 

i Bncarcst, enär man i princip anser, att ett sammanträde hiir 
komma till stånd omedelbart före den stora kongressen i Kairo 
1938. Det härefter kommande, femte sammanträdet k om mer 
dock icke att äga rum förrän 1942. 

Av mera allmänt intresse är den överenskommelse, son1 i 
Lissabon träffades mellan sirundägarna vid Nords jön ungåcn
cle radiotelefoniförbindelser för fartyg, som trafikera delta h av. 

Överenskommelsen föregicks av a llmänt rekommendC'r.:tdt· 
direktiv för ifrågavarande förbindelsetjänst (>>Documenls du 
Comitc Consultat if Internationa l des Radiocommunications , 

Lisbonn e, tomc Il pg 278). 
Bland »rekommendationerna >> må nämnas särskilda for l

ringar på apparaternas oömhet , sköb0l m. m . m ed hänsyn till 
aU dc små fartyg , för vilka radiotclefonicn aYses , äro min drl' 
stabila plattformar. Vissa villkor ställdes på sändaren , hl. a. 
att antennen skall anbringas så högt som möjligt och vara a,·_ 
passad efter den viktigaste arbctsvågen. Mottagarens sel ek
tivitet måste kunna medge fullt tillfredsställande åtskillnad av 
frekvenser med 1 O kc/s differens. DPss våglängdsomr{tdc hiir 
vara 1,500·-3.500 kc/s. Specialinstallationer för duplex i1ro 
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icke erforderliga främst emedan dc äro dyrbarare och m era 
svårskötta än simplexstalioner. 

Ifråga om kuststationen1a rekommenderas minst 100- 500 

watt i antennen samt medgives en tolerans av O,o± ?6 inom 
området l ,500- 6,000 k e/s. 

Själva Nordsjööverenskomme-lsen ( Arrangement regionaL>) 
berör fartyg utrustade med radiotelefonstation om högst 100 
watt i antennen tillhörande Sverige, Norg,c, Danmark, Holland , 
Storbritarmicn , Tyskland, Belgien oc.h Frankrike. Den avser hu
vudsakligen alt, till förhindrande av störningar, reglera radiote
lefonitrafiken genom frekvensfördelning (>> de r emedier aux 
bPouillagcs affcctant actucllement le service radiotfMphoniquc 
dans la reg ion de la Mer du Norcb). 

En rigorös f rek vem;fö-rclelning ha r gjorts inom området 
1,530- 2, t20 kels under det att föreldningen inom området 
2,120- 2,Hi0 kc/s skall följas enelast om så är möjligt. Be
stämmelserna triidcle i kraft den l ju1i 1935. 

För Sveriges del finner man, att lokaltrafiken (gemensam 
med Storbr-itannien ) skall gå på 1,5()0- 1,590 kc/s samt inom 
reser vområdet 1,690- 1,720. stationer, som trafikera dessa 
områden böra icke hava större effekt än 20 watt. 

Dc svenska kuststationerna skola i princip h ålla sig inom 
1,750- 1,765 kc/s eUer 2,570- 2,590; för förbindelsen fartyg
kuststationer har Sverige anvisats 2,025--2,050 och för tra
fik mellan fartygen 2,300- 2,330. 

För alt på samma sätt reglera radjotelefonförbindclserna 
i Östersjön samtodes ombud för somtliga strandägare i Balti
cum utom Ryssland (Norge var däremot representeroi) till en 
konferens i Stockholm i mai 1935. 

Avs,ikten var att om möjligt uppnå i princip samma resul
tat som ifråga om Nordsjön. 

ResuUalet kan sammanfattas sålunda . . 
Dc delegerade beslöto, att redm·na skulle genom lämpliga 

åtgärder intresseras för värdet av radiotelefoni , icke minst med 
hänsyn till sjöfartssäkerheten. I princip borde systemet vara 
sådant, alt varje fartyg inom Östersjön i händelse av nöd skulle 
kunna komma i radiokontakt med en eller flera kuststationer. 
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Särskilda >> recommendations >> utfonnades ifråga om far _ 
tygens radioutrustning, av vJlka må nämnas, att radios tatio
nerna böra hava en räckvidd av 100' under normala förh all~Hl

den på dagen, och att de skola kunna hälla oavbruten förbin
delse under minst tre timmar. 

Man beräknar i allmänhet, att 10--20 watt i anlcnncn skall 
vara tillräckligt för 100- 150' räckvidd under dager, om an
tennen är omkring 15 m . hög. Vissa svårigheter komma mii j_ 

ligen att uppstå å mycket små fartyg , som nu sällan hav"a 
längre antenner än 6- 8 m. En 5-watbsstation beräknas hava 
50' räckvidd under dager. 

Ifråga om kuststationerna kom man till det resultatet. alt 
de nuvarande och planerade stationerna tillsammans r epre
senterade ett I11'inimum av vad som erfordras. Nedanståcndr 
tabell illustrnar situationen i maj 1935. 

Kuststationernas l 
namn 

Boden') ..... ..... ... . . 1 

Härnösand .. ....... ' 
Vaxholm ........... . 
Tingstäde ..... .. .... . 
Karlskrona .. . .. ... . 
Göteborg ........... . 
Vasa ....... ..... ..... . 
Hanko .. ..... .. .. .. . . 
Helsinki ... ........... . 

Viipuri 1) •• •••• .•••••••• 

Tallinn-Kopli ...... 

Nuvarande pass-l 
ningstider 

24 
24 
24 
24 
24 
24 

0400-2200 
24 

Första tio mm. 
av varje timme 

0600-2200 
24 

Riga .. . ...... ...... ... 24 
Kolka.. . ............. .. 07-09, 10-12,80 

14-1680, 19 -20 
vinter 07-20 

Utrustad med radiotelefoni 

De svenska kuststationerna 
komma att utrustas med 
radiotelefoni för sändning 
och mottagning på 1650 kcls. 

Ja 
Ja 

Ja 
J a. En ny telefontransmitter 

planerad 
Rundradio 
Ja 

') Boden och Viipm·i väntas inom. den närmaste ticlen bliva er
satta av nya stationer i Luleå resp. Kotka. 

=- . KuststattOnernas 
namn 

-
Liepaja ...... ..... . .. . 
J{laipeda ........... . 
Gdy nia') ..... . .... .. 
Riigen .............. . 
J{öbenhavn ....... .. 
Flekkeröy ... .. ...... . 
Blaavancl ...... ... .. . 

l 

Nord deichor ........ . 
El be-vVeser ..... . 
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Nuvarande pass- l Utrustad med radiotelefoni ningstider 

24 Nej 
24 Ja 
24 Under anläggning 
24 Ja 
24 Ja 
24 Ja 
24 Ja 
24 Ja 
24 Ja 

Till tabellen må även följande nämnas ifråga om dc olika 
ländernas utnyttjande hittills av radiotelefoni. 

Sverige har endast i ringa omfatlning använt delta förbin
delsem_edel och passning å kuststationerna har skett med hjälp 
av h ögtalare. De svenska kuststationernas radiotelefoni kan 
hittills betecknas såsom experiment. 

I Norge äro flera av kusttrafikens fartyg , som framgå på 
sträckan Stavanger--Kirkenes, utrustade med radiotelefoni. 
Även ett flertal valfångarbåtar och i undantagsfall andra fiske
båtar hava försetts med radioLelefoni. Även ett flertal val
fångarbåtar och i undantagsfall andra fiskebåtar hava försetts 
med radiotelefon. Dc norska kuststationerna med radiotelefoni 
äro Tjörne, Flekkcröy och Utsire. 

I Finland hava 90 fartyg försetts med dylika anläggningar 
av en styrka mellan 15 och 100 walt i antennen. . Fartygen 
hålla kontinuerlig radiotelefoniförbindelse med Helsinki och 
Hanko under h ela vägen från Finland till England. 

I Polen har man först på sista tiden installerat radiotele
foni på fyra fartyg. Telefonistationen i Gdynia planeras få 
l kw i antennen. 

I Danmark har man hunnit längre, i det att ett hundratal 
fartyg ävo försedda med radiotelefoni . 

1 ) Enär elen fria staelen Danzig icke var rPJHPSentcracl vi.l 
överenskom m elsens unelerteckna n_rle upptogs ej Dan zigs kuststa tio n i 
förteckningen , men elen ansågs av ck clclegeraclc vara myckPt vät·
defulL 
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I Tysklcmd äro omkring 130 far tyg fö rseelda m ed ifraga. 
varande systern. I allmänhet användes här endast 20 it ;)O 
watt i antemwn, och stationerna äro byggda helt i överensstiim. 
mC'! se m ed tidiga Dc träffade in ternationella överenskommeher 
Från de tyska fartygsstationerna kan man komma i kontak; 
med vi lk en telefonabonnent som h elst i Tyskland. 

Konferensen ansåg, att alla dc i tabellen nämnd a statio
nerna borde utrustas med moderna telefonianläggningar. );öd
telefon ering p~t 1,650 ke ls (182 m. ) borde ständigt kunna pas
sas och omedelbart v idarebefordras på ön,sk värt sätt. F ör a t t 
även fartygen skola kunna taga nödtelefon ering bör lyssning 
pft 1,650 kc/s ske under dc tre förs ta minuterna varje timme . 
Omedelbart efter denna 3-minutersperiocl skola kuslstalimwr
na överbringa först navigationsvarningar, stormvarningar <·le . 
samt därefter eventuella meddelanden tiJ,l fartygen. 

Ehuru Madridkonferensen 1932 icke f,ixerat någon frek Yem 
för nödtelcfonering, m en väl reservera l l ,650 kc/s som anrops
frekvens, ansåg sig den baltiska konferensen böra rckomnu·n
dera denna frekvens som allmän nödfrekvens för radiotelefoni. 

En överenskommelse träffades även rörand e frekvensför
deln ingen, av vilken framgår, att Sveri:gc ifråga om kuststa
tionerna är hänvisat till frekvensbanelen 1,750-1,765, 2,5 70 -
2,590, 2,685- 2,710 och ifråga om fartygens trafik med kust 
stationer till 2,025-2,050 och 3,095- 3,125. För trafik m el· 
lan svenska fartyg stå banelen 2,300- 2,330 samt 3,425- 3, !55 
till förfogande. Som fNtimgår vid en jämförelse med nordsjö
överenskommelsen råder en viss ö•vcrensstänunelse mellan rle 
båda frekvensfördelningarna. Särskilda frekvenser tilldelades 
icke-strandägande stater,s fartyg , när de trafikera Östersjön . 
Frekvensfördeln ingen åtföljes av några anmärkningar, innehä· 
rancle tillstånd att utnyttja en del tilläggsband under vissa 
villkor. 

I enlighet med den träffade ö,vercnskommelscn hava de 
flesta regeringar , som sänt delegerade till konferensen , nu (ja
nuari 1936) oWciellt notifierat sin anslutning till det i Stock· 
holm unelerskrivna dokumentet. Frekvensfördelnil1'··en g·od· t> ' 

kändes dock redan i Stockholm. 
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2. D e t i n t c r n a t i o n e l l a f ö r b i n d c l s c v ä s c n
el el s u t v c c kli n g. 

Utvecklingen på det interna lionella förbindelseväsendels 
område har även uneler dc två sis la åren skett med stormsteg. 
])et är o tänkbart all här å tergiva ens det väsentligaste. ~å g ra 
a:x:plock m å utgöra en illustration till det gjorda påståendet. 

Nya rudioj'örbinde lscr f()r a llmän t bruk hava bl. a. upp· 
rätta ts: Shanghai- London , Tok io--Rom, Eng land- Australien 
(bildöverfö ring) , Adcn--Abessin icn , San Frans isco- Tokio och 
New York-Santiago (Ch il e). Som exempel må nämnas att ra
diol elefonförbinclctlsen San Francisco-Tokio n[tr cirka :380,000 
abonnenter i Tokio med kringliggande städer. 

Fö rsök göms ä ven m ed ullra kortvågste-lefonförbindelser i 
reguljär trafik . Mellan Barcelona och ~fall01·ca har det visat 
sig, a lt denna förbindelse är säkrare än pa dc längre vågläng
derna . H~ir vore kanske något a lt laga vara på för förbindel
serna m ellan Gotland och fastlandet. Liknande förbindelser 
firu1 as m ellan England och Frankrike, över Bristolkanalen och 
med n ågra av de engelska kanalöarna. 

Tenelensen att utnyttja kortvågsstationer med stor effekt 
för transoceant bruk har blivit a llt mer märkbar. 

Särsk ilt är delta fallet för trafiken mellan Europa och 
Amerik a. ParaHelt med styrkcökningen går även kravet på 
ökad s tabilitet. l~ortvågssändarna arbeta nu med betydligt 
snävare toleransmarginal än den. som. föreskr~ves i Madrid
konven Lionen . 

A.utomatisk sändning och mottagning går mot allt större 
fulländning och härmed även mot vidare utbredande. Man 
har konstruerat en trekanals multipelsändare med en normal
hastighet av 60 ord i minuten per kanaL 

F ör fartygen utnyttjas numera i s.tor uts!Täckning kort
vågsstationer och, som ovan nämnts även radiotelefc·ni. Fo•rt
satta framgångar för den sistnämnda metoden äro otvivelaktigt 
att förvänta. Det lär väl för övrigt icke dröja så många år, 
förrän varje fartyg är utrustat med telefon med möjlighet att 
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na varje abonnent iland. lika enkelt som fran trådl clcfonappa_ 
raterna. Vid. år sskiftet 19:1-±- 35 b eräknades över 300 L'tn·o
peiska fartyg vara försedda med dylika telefoner. "c\ntalet ii r 
sannolikt m er ii.n fördubblat i närvarande stund. 

Ett icke ringa ar1,tal farlyg är numera även för sett llled 
b ildmottagarc, särs kilt för mottagning a v synoptisk a kartor 
I\Ian beräkn ar 20 min. för en sådan karlas mottaga nde nw<l e1; 

enkel »Cm· bon p a per typ c recordcn . 
E n nyhet är utny ltjnndet a v hö~l iolctre på fortyg en fö r ön:r

b ringande av medd elanden till andra fartyg eller till lan d. Pa 
am erikanska kustbevakningsfartyget Tampa utn y ttjas en sa
dan högtalare för didgcring av h andclsfartygstrafikcn. Den 
lär höras >> på åtskilliga sjömils a vs tån d >> (ett vagt lwgrcpp, 
som tyvärr ej stå tt att precisera ). Invid ljudtratten säg<'s lj u
det vara starkare än dånet av Niagarafallen ! En sådan :.;~i n

dare på kustflottans flaggskepp skulle m åhända ick e bclrnkl a:; 
med blida ögon av flaggskcppds ch ef och besällning . \fan 
har emellertid nu även lyckats rikta ljudvågorna, viikel hl. a. 
innebär att det sändande fartyget befinner sig åtminstone del
vis i djucllä >>. Anordningen har vnr it ifrågasatt för ansknff
ning till våra isbrytare. 

Även för rundradion har utvecklingen gått snabb t h·a mitt, 
ifråga om såväl den tekn~ska utrustningen som dess utn~-tl
jande. Med en amerikansk tidskrift kan man säga: >> Tlwrc 
can be no question but that the worldwicle distribution of pro
granuncs of this nature creates a better understunding betwecn 
the peoplcs of a nat~on and their fcllow men throughou t the 
world >>. Även för det internationcUa samförståndet komm<.~r 
rundradion att spela en betydande roll särskilt sedan televi
simlen n ått en mera utbredd användning. Utvecklingen g{\ r 

snabbare framåt än vad man anar. Lika väl som den icke 
språkkunniga delen av e tt folk utan svår,ighet ser och fö rs tår 
en fi lm , likaväl kommer den att förstå televisionsbilder från 
märkliga händelser på andra delar av jorden. Vilka r eaktio · 
n er har man rätt att vänta, när teilevisionssändningar m åhända 
äga rum från krigförand e länder , kanske till och m ed fr:1 n 
slagfält och skyttegravar? 
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Bland de m era märkliga rundradiotalarna under dc sishl 
, ·en noteras flera krönta huvud en , v. Hindenburg före sin död , 
~~iller , Roosevelt, :MacDonald, l\iussolini, ärkebiskopen : v ~an 
~erbury m. fl. N är televisionen blir alltmer utvccl~ l a cl far folk
upplysningen - -- m en ä ven p ropaga n dan ---: yl_tcrllg.arc el l 1~1 e · 
del i sin hand. Om till gott eller ont, del far framtiden ulnsn. 

3. V i s s a t e k n i s k a f r a m s t c g. 

Del är främst radions fo r tgående utveckling, som k iinne· 
teckn at den prakti ska förbindelsetjänstens framsteg under de 

senaste åren. 
De ultml-.:or ta vågarmt hava hii. r vidlag spela t den nwst 

framträdande rollen . Utan all ingå på n{tgra tekniska detaljer 
må här endas t erinras om att dc »h ögfrekventa svängning ~H
na >> ansetts h ava fortplantningscgenskaper, som likna ljuset:;. 
De reflekteras icke av de övre joniserade lufll agrcn, som fallet 
är m ed dc längre radiovågorna . Deras räckvidd skulle diirf i.ir 
begränsas av jordytans rundning. För militärt lwuk vore dctl ~t 
givetvis av stor betydelse, dft signalering med ultrakorta vågor 
skulle undandra sig obehörig radiospaning utanför synvidden. 

Emellertid har man på senare tid under gynnsamma ut
bredn inasförhållandcn i flera fall uppnått betydligt större räck -t:> 
vidder. Dessa förklaras av en del specialister genom vågornas 
bry tn ing i de närmas t havsytan belägna luftlagren, vilket när
mast skulle vara att likna vid ett slags hägringsfcnom cn . Vid 
ett och annat tillfälle lära dock så stora räckvideler hava upp
nåtts, att de ick e låta s,ig förklaras på detta sätt. Vissa form
ler och r egler för Uk-vågornas utbredning h ava numera upp 
ställts efter ingående försök utförda särskilt i Am erika och 
Tyskland. Räckvidd erna visa em ellertid b etydande och m ed 
årstiderna växlande variationer , vilka av en del forskare anses 
hCTo bl. a. på luftens skiftande halt av vattenånga och där
Ined växlande värden på dielektricitetskonstantcn . 

Vare härmed hur som h elst, för prakt,iskt bruk anses man 
alltjämt kunna räkn a m ed en största räckvidd , som är ungefär 



-282-

50 % större än synvidden. vilket aagavs redan i törco··tenl 
arsbcrättcise. ~.. ( e 

För~ökcn aH finna nya förbindelsevägar hav <l äwn 1 
till fortsatta intensiva försö·k m ed s. k. mikrovågor (ull ra hö~,1-~ 
f k ) k Ö'' 
· re· venser , som anses ·omm a att få stor betydelse för l' n h 1 

d l . J .. l . e, 
. c speeJa san c nmgar, telc·vision , radiofyrar, förbindelser nwct 
flygplan etc. 

Dessa m ycket korta vågor voro kända av Hertz r~d an för 

45 ~ir seelan; även han ansåg dem huvudsakligen följa ljuse ts 

lagar. ~ckså i\farconi sysslade så tidigt som 1896 med ,·ago r 

av omkrmg 30 cm ., med vilka hau kunde n å förbindd~ <· P<i 

cirka 2 eng. mils avs tå nd. Dessa försök voro kombinerad <' med 

rik lad sändniug. Försöken förcföllo emellcrlicl allt mm a t än 

lovande för praktiskt bruk , och man tvingades öwr till dc 

långa våglängelerna. 

N u ha va experimenten m ed större framgång å lcrup p l ngits 

på flera olika håll. 

En ligt en tabell i Proceectings oJ the Inst·itule of Hacl io 

Engi neers , 19:15 , sid . 1047 hava bland annat följande för hi n

delser nun;era uppnåtts: 

a. 500 Clll. våg l. Nizza- -Korsika 205 km . ......... ... 
b. 750 Hawaii- I\aukai -J-5() .......... 
c. 57 )) H.. di Papa- C. Figari 270 ...... 
el. 70 }} Rocka Point- Emp. St. B. 90 .. 
('. 74 H. ock a Point- Alb. Highlanels 105 
f. 74 Rocka Po>int-flygplan 27-1-. ..... 

l fallen a och c voro såväl sändare som motlagare ])('[ii g

na på höjder mellan 750 och 340 m . l fall b befann sig siin

daren på 1 ,462 m. höjd och i fall d på :300 m. , moltagarn a un 

der 50 m. l fall e och f var sändarens höjd 70 m. och m olta

gm·ens 65 respeklive 2,287 m. 

Avsevärda distanser hava (såled es) uppnåtts, när sända

rens höjd över _jordytan är stor. Redan på teknik ens nuvaran 

de ståndpunkt vill det därför synas, som om mikrovågorna 
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skulle lämpa sig väl för förbindelser mellan f1ygplan samt 

JlleUan dessa och marken. 
signalerna försvagas mycket starkt under synlinjen, mera 

·u längre vågorna äro. De äro särskilt känsliga för »fading» 

~ch skiftande väderleksfö-rhållanden. 

Man har även konstaterat, del:s att den distans , på vilken 

säker mottagning kan äga n .l'l11 , ökas med sändarens effekt, 

åbnli1stone intill en viss gräns, dels också att den mellan sän

daren och motlagaren liggande terrängens beskaffenhet spe

lar mycket stor roll. 
Våglängder som äro kortare än 17 cm. hava med fram

gång använts för förbii1detse över Engelska kanalen och vag

längder ned lill l cm. hava experimentellt utnyttjats vid uni

versi tetet i Michigan , dock med mycket liten effekt. Försök 

hava gjorts även på 9 cnt. våglängd mod 2,5 watts effekt, var

vid räckvidder om upp l'ill 16 eng. mil uppnåtts. 

För alstring och förstärkning av dessa ultrahöga sväng

ningar har man inom rörtekniken lyckats skapa miniatyrrör , 

vilkas storlek framg år av fig. 1, hämtad ur Proeecdings of 

Institute of H.aclio Engineers. 

Fi g. :1 . :M.iniat~' rrÖr jiimförcla IIJPcl<'n golvholl. 

Relativt stora effektbelopp kunna numera genereras med 

dessa rör, vilket givetvis kommer alt få en mycket stor bety

delse, icke minst för det mililiira förbindclscväsendel. 
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)i. ven inom rö'l'lekniken i övrigt hava betyd::mde fr 'llll•·t (.. •] Cu 
gjorts . Sålunda har man i Amerika konstruerat motlau., 1.1 . .. "' • • (. t>(.'- or 
1 vilka glaskolven ersatts m ed ett hö l je av metall variue11 ' · ' n on1 
utomordentlig mekanisk hållfasthet uppnåtts samtidio·t s .. r . b . on1 
rorets c nnenswner avsevärt minskats. Tmverkningcn av des-
sa rör har, ehuru deras lämplighet av andra skäl stälUs i lYi
vel, nu uppnå tt mycket stor omfall11ing . 

Det sistförflutna året har även en anmärkningsvärd ut
veckling av magnetronrören för sändninn· och mottanni 11()' ~ ;:-, b r, uV 

decimetervågor ned till 10 cm. vadnenom såväl verknii1'""·1 . .., ' ("') l"J ''t') U• 

elen som frekvensstabiliteten m[mgdubblats. S. k. , Vi er schl ilz-
magnetronen », d . v. s. magnetstyrda dioder med fyrd elade 
anod er , hava cirka 10 gånger större verkningsgrad än de i fö
regående årsbcrätte•lse omn~inmda Barkhausen-Kurz-trioderna. 
Vågor, som genereras av de nyssnämnda magnetronrören k un
na utnyttjas för inpejling av flygplan, enär de r eflekteras mot 
flygplan och å terkastas till jordytan, där de k unna inregi,;l rl'
ras a v särsk,ilt konstruerade mottagare. Detta faller dock ic h 
inom ramen för denna årsberättelse. 

Bland de tekniska frågor av utomordentligt stort inl r e.~ se, 
som behandlades i Lissabon, och som var för sig skulle fordra 
en sär skild r edogörel se, frmnstå bland andra problemet om 
mcliovågornas utbredning, vilket är av stort intresse icke m i~1s t 
ur mi litär syupunkt. Det är dock av flera skäl - häribland 
föredraganelens inkompetens ifråga om dessa speciellt tekni
ska detaljer - utes1lutet alt närmare inoå på en redonörclse b b 

av C. C. I. H.. uttalanden . De rekommenderas tm desto nog-
grannare studier av våra teknici. 

Televisionen har gjort avsevärda fran'lsteg under elen tid. 
som denna årsberättelse omspänner. Den sto~-a nyheten i110!ll 
detta område är otv.ivelaktigt "ikonoskopel» , vars fotocell-mo
saik lär tillåta direkt upptagning av motiv utomhus utan förc
gående filmning. Om "ikonoskopet» håller vad det lovar, 
kommer det givetvis att få elen allra största betydelse för mi
litärt bruk. 

Att televisionen är stadel i stark utveckling är allmän t }le
kant. Offentliga demonstrationer hava nyligen ägt rum i 
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stocl<hohn. l Förenta Staterna finnas ett 30-tal sän?.are, · ~ar
av id:e mindre än sex stycken i staden New York . Aven 1 ett 
;lertal länder i Europa finnas numeTa fasta televisionsanlägg-

ningar . 
Deras betydelse för militärt bruk med nuvarande kon-

struk tionsprinciper är dock omdiskuterad. En engelsk sjömi
Iitär författare gör gällande, aU bildöverföringen har samma 
om ej större värde för militärt bruk. Han anvisar en annan 
Jl1etod, , märkta kartor» , som i korthet kan beskrivas pa föl
jande sätt. En flygspanare , som exempelvis sänts ut för att 
spana över en viss hamn har utrustats 1necl en hamnkarla, av 
vilken en kopia finnes på motlagares talionen. 1\lecl en spe
cialpenna m arkerm flygaren de utspan ade fartygens, batte
riernas etc. lägen på sin karta, läggm· in elen i sändaren, som 
oenom det enklaste bildöverföringssystemet åstadkommer mot-o 
svarande inritning på mottagarens karta. Aven denna 1netocl 
anses vara a tt föredraga framför de nuvarande tclevisionssän
darna. Metoden synes efter aUt alt döma vara en utveckling 
av det system, som beskrivits av Kapten H.. Thoren i TiS 1931 , 
sid . 716. Delta system synes nämligen kunna utvecklas där
hän att bilden kan överföras (och mottagas) samtidigt som 
den ritas. 

Mot televisionssändare på flygplan tala, enligt samma fö·r-
fattares uppfattning, följand e förhållanden. 

På teknikens nuvarande ståndpunkt och med samma krav 
ifråga om antalet bilder på tidsenheten, som ställas på en van
lig televisionsapparat bör, för att undgå annan radiosignale
ring, ej högre våglängel än 7,5 m. användas. För denna höga 
frek vens fordras mycket starka stationer, om man vill uppnit 
en någorlunda tillfredsställande räckvidd. H.iklacl sändning 
kan n ämligen knappast användas fr ån ett flygplan , som un 
der sändningen måste cirkla runt över den plats, som skall fo
tograferas. Detta sEi.ller alltså stora krav på tillgängligt effekt
belopp. M·ed andra ord, sändaren blir skrymmande och tung. 

}\tJ:an räknar även m ed att avsiktliga störningar komma 
att bliva synnerligen lätta a tt åstadkomma, då alla veta, in-
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on1 ·vilket frekvensband bildöverföring 
möjlig. 

överhuvudta u-pt ·· ..._,- ar 

Framli.den lär väl dock medföra lösningar på .dc proble111 
som ännu b elraklas smn mvcket kOlll[)licerad c. Televis1·0 ' " . ll ( ]l 

har framtiden för sig. 
. Bland _dc n yhe ter, som äro omnämnda i den sist a >> Report 

of the Radw Hcsear·ch Board >> märkes hl. a. en metod för mDt
ning (/U de nedkommunde rm/iovägornas infallsvinkel. Lös
ningen p å detta problem är av särskild vikt för konstrucr::tnriet 
av effektiva antenner , speciellt för kortvågsförbindelser pa sto
ra avstånd. Den melod, som användes, f•innes beskriven i ovan
nämnda pllblikalion för l januari 1 !);32- 30 september 1 H:33. 

Jntre5sanla upplysningar lämnas även om resullalen av 
ro diopejl/'örsöJ..: med korta vågor Ull!dcr 1933 i England . l\b n 
fann, aU vid sändning under dager av meddelanden på 100 
m . våglängd omkring sju m eddelanden av åtta kunde inpejlas, 
på 70 m. vågHingel ett av tv ~t , på 50 m. ct:t av tre och p å 40 m. 
ett av sex. Uneler mö,rkcr voro motsvarande sLffror för 100 
m . våglängd ett av två , för 70 n~. elt av sex, för 50 m . etl av 
ljugo och för 40 m. noll. J de fall , då inga bäl"ingar erhöllos, 
ber-odde detta oftast på för liten ljudstyrka. 

Givetvis voro resultaten dessutom beroende på avstån dr n, 
som vari erade mellan 700 km. och >> mindre än 100 km. >> An
lalct pejlintl"a r avtog med avståndsm inskningen intill den di
stans , där markkomposanten blev av större betydelse. 

Bäringarnas noggrannhet ~arieradc icke märkhart med 
våglängd och tid på dygnet , men den var mindre för medel·w
stånden än för dc sto ra och små avstånden. Mer än 75 % 
av dc erhå llna häringarna had e mindre ä n 10° fel och mer ii n 
;)o % mindre ån 5° frl. 

Aven ino>m våglängds·områdcl 20- 50 m. hava intress ~lll t a 
rön gjorts. Unde•r e!t par månadet·s tid (mars- juni) p ejla des 
alla hörbara stationer med 20- 50 m . våglängd. sammanlagt 
ett ~W-tal på avstånd av 50--11 ,000 km. F elen höHo sig i :1ll· 
mänhet mellan 5 och 8° . E tt antaJ onormalt stora fel f iin'
kommo dock ii>'en och blevo förem f1l för särskilda studin. 
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Dessa försök äro ulan tvivel av stort värde för den mili
tära förbindelsctjänsten . Pejling av korta och ultrakorta vå
••or hör till de frågor , som äro m er aktuella än många andra. 
" Dessa försök äro utan tvivel av stort värde för den mili
tära förbinclelsetjänstcn . Pejling av korta och ultrakorta vå
.,0r bär Lill dc fr ågor, som äro mer aktuella än m ånga andra. 
" En intressant variant på radiopejlanordning är en apparat, 
som användes för att förhindra kollisioner i tjocka och in
skränkt sikt. För dess utnyLtjande fordras , att varje far tyg, 
exempelvis var 15:e sekund, sänder en ko'l:t signal (1 /100 sek.) 
på 100 m . Dc fartyg , som försetts m ed ifrågavarande radio
pejlapparat ( Calhode-Ray Dircc tion-Fincler) kunna automatiskt 
mottaga och pejla dessa signaler från alla inom mottagnings
distans befintliga fartyg . En i navigeringshytten uppsa tt oscil
lograph anger dels riktningen och dels , genom den gradvisa 
förändringen av utslagens storlek, huruvid a avståndet till det 
sändande fartyg e t ökar eller mins,kar. 

En för detta ändamål byggd försöksapparat visas i fig . 2 
(ur Report of Lhe Radio Resear ch Board). 

.Fig. 2. Moltagare för >> Colli sion Prevention>>. 

Tidskrift i Sjö1:äsendet . 12 
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_\ven underuuttcnss ignulerinqen har dc sista åren gjo rt 
framsteg. Sålunda har (enligt .M. H.. 1934 sid. 223) Dr \J 

l\larro gjort försök att utnyttja Piezo-elektriska krisl all l'r l'öt: 
telefonförbindelse genom vatlcn, 

H ittills kända undervatlcnssignalsystem, som b ascru -, j., 
\ b 

på Piezo-clektriska kristaller (ett av m.akarna Curic 's ~lora 

cxpcrim cntobjekt), hava grundat sig på utnyttjandet av \lor

scsystcmct. Marros försök avsåga att fastställa om det i\ver

huvucltaget är möjligt att med kvartskristaller modulera llle

kaniska svängningar genom rösten. Försöken g~i.vo goda re
sultat, och det är icke omöjligt att detta förbindelsemedel kom
mer att bli av ett visst mjlitärt värde exempelvis för dirigering 

av ubalar i uläge, för truppers förbindelser över mindre nt
tendrag m. m. Med hjälp av ett system vacuumrör och cu 

mikrofonströmkrets påverkades kvartskristallen genom de om

slutande slål ~.kivorna av en frekvens på 40,000 k c/-> , modulc

rad av samtidigt pågående taL Med en effekt av 25 w alL i 
det svängningsalstrande röret kunde samtal utväxlas på li5 

hm avstånd. Det anses, att ökad sändningseffekt komm er a ll 

medgiva större s·ignaleringsclislanser. 

Härtill må fogas , att av Piczo-clektriska kristaller ablr;.t

dc mekaniska svängningar dock alUid äro känsliga för yttre 

störningar och därför i praktiken ofta tämligen olillförlitl!ga 
som förbindclscmcdel. Några uppgifter onL huruvida Dr ~ !ar

ros försök i detta avseende givit bättre rosuHat än tidigare, ha r 
icke lämnats. 

Inom fotocelltekniken har dc senaste årens utveckling nwd

fört en del för den militära förbindelsetjänsten intressanta 11~'

heler. Utan ingå på några detaljer av denna speciella w·

tenskapsgren må endast nämnas, att man lyckats framstiilln 

fotoceller med hög känslighet för infrarött ljus. I det mili Uir~1 

förbindelseväsendet kunna dc få användning vid mottagn ing 

av >> osynlig optisk >> signailering, d. v. s. med infrarött ljus. 

Det får numera icke längre anses vara uteslutet, att det 
infraröda ljuset kommer till allt större användning för m ili-
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tärt bruk , icke minst för s. k. igenkänningssignalcring. Det är 
därför av Yikl , att den tekniska utvecklin gen inom detta spe

cialonnåde noggrant följes eller hellre - göres till föremål för 
särskilda försök. 

C. Det svcnsf..:u j'ii rbind elsePäsendel. 

-!. U p p g i f t c r r ö r a n d c t c l c g r a f v e r k c L s 
verksamhet. 

Ur Sveriges officiella statistik, Telelon och telegml år 
1934;') av Kungl. T elcgrafstyrel sen , m å anföras följande upp

gifter, som kunna vara av intresse för verksamheten inom 
marinen. 

Den avsevärda förbättring i det ekonomiska läget, som 

under år 1 9:l.J: intri:iclde i vårt land , medförde att abonnentök
ningen bkv mycket stor och att såväi den lokala som den in 
terurbana telefontrafiken unelergick en betydande ökning. 

Även antalet ·inländska telegram uppvisade för första gången 
på flera år en stegring. Däremot forlg~ck alltjämt en sedan 

flera år konslaterad nedgång i den utländska telcgramtrafiken , 
medan te lefontrafiken med ullandel kunde uppvisa någon om 
också obetydlig ökning. Antalet utväxl ade bildtelegram steg 
från 126 år 1933 till 164. 

Av statistiken framgår, att telegrafvceket sysselsatte en 
personolstyrht av 16,768 personer, varav 9,800 kvinnor. 

Av uppgifterna rörande underuisningsuäsendet fr amgår 
att 40 personer år 1934 avla de godbinda prov för erhållande 

.av certifikat såsom racliotelegrafisl ombord å fartyg. Enligt 
icke officiPll uppgift hava 4 7 stycken avlagt samma prov un
der 1935 . 

Ifråga om signul- och radiolelegmj'stntioner anföres , att 
vid 1934 års slut funnos: 

2 signalslationcr; 

8 kuststationer , som sammanlagt cxpcclicracle omkring 
57 ,000 telear am · 

~ , ------
*) 193!) f1rs s t atistik iir icke att v ä11i a fö rrän mitten av :Hl36. 
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4 radiopejlstationer (av vilka en , Landsort, numera år 

nedlagd) , som utförde -! ,032 r adiopejlingar mot -! ,232 ar 1 \J:\3; 

3 fasta radiostationer; 
9 fyrskeppsstationer mot ö förrgående [u· ; 
9 radiofyrar mot 4 föregående ftr ; 
3 markradiostationer (flygvapn ets icke inräknade): 

2 m eteorolo@iska radios la tioner; 
2 radiostationer för vattenfallsverkets bruk ; 
373 radiotelegrafstationer å fartyg (innebärande en mi n•-k

ning av 6 stationer sedan föregående år), varav 57 å krig ,Lt r
tyg, m ed sammanlagt omkring 87 ,:100 expedierad e lelegrut tt: 

133 fartyg voro utrustade m ed radiopejlapparat; 

88 fartyg med automatisk alarmapparat ; 
177 fartyg med kortvågs instaHa tion ; och 
5 r adios tationer ~~ luftfartyg öppna för privatkorrc'>pon

dens m ed sammanlagt 124 expedierade telegram n-:tot {\!) l'iire

gåendc år . 
Vid 1 9~~4 [u·s utgång ägd e telegr afverket 11 ru ndrudiosf !l 

lioner och y tterligare tre av dc tjugo privata h ava under are~ 

övertagits. Om rundradioverk samheten 1934 m eddelas vidare, 

a tt utsändning skett i m odeHal :i,281 timmar p er station mul 
2,988 å ret innan. Antalet vid årets slut beviljade licenser u t

gjorde 733,190. F. n. (.januari 19:36) är antalet licenser u pp:• 

i 834 ,143 stycken. 
Vid årsskiftet 1935- 1936 avslutades omhyggaHdct av 

rundradiostationen i l\'[o tala t ill en ::mlenncffekt av 150 k"' · 
Direl.:ta radio fö rbindelser med uUunclet voro anord nadr 

m ed Nordamerikas Förenta Sla lcr , Estland, Frankrike, Ldl

land, Nederländerna och Polen. 
Av telegrafverkets hela utländska terminaltelegr amtrafik 

år 193-1 passerade l ,.f67,188 s l. (79.3 %) gränsen per tråd och 
381,831 (20,7 %) passerade gränsen per radio. Av radiotele
gramtrafiken gick det s lörsta an tale t telegram till Förenta Sla

terna , Holland och Frankrike . 
Bland de tcknisl.-u undcrsöJ..:ninqm m. m. , som utför ts n 

telcgrafsi')TC'lsens radiob~Tå. må i detta sammanhang niim n,r' : 
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ny koppling för radiosändare, typ l~IS -!0, för n edbringan

de av det vid sändning upptagna frekvensbandets bredd; 
ny typ av rörtillsats m ed utvidgat våglängdsområde; 

nätanslutna superheterodymno ttagare för fartygs telefoni 

hava utexperimen ter ats; 
undersökn~ng av radiostörningar fr ån olika slag av appa

rater, spårvagnar m . m . samt m edel för dessas undertryckan

de; samt 
konstruktion av styr sändare m ed hög frekvensstabilite t 

m. m. 
A v telegrafverket uneler de två s ista år·en utgivna publika 

tioner m å nämnas en ny upplaga av H an dbok j'ör anuiindrmde 

cm telegra j' och telefon (HTTI , 1934 å rs upplaga, samt H and

bok om telegmj'uerket (utkom i november 1933) . 
Den förra är i förhållande till l 923 års upplaga n ågot ut

vidgad och omfattar förutom telegrafverkets organisation en 
kort orientering ifråga om ledningar och linjer, stationer och 
växlar (dessa avsnitt äro även illustrerade) , radioanläggningar, 

telegram och telefonsamtal, kartor , tabeller, förteckningar m . 
m ., vidare villkor för upplåtelse av stationer och ledningar samt 

avgiftsbcstärnmelser. I bilagor återfinnas bl. a. reglemente för 
befordring av telegram och telefonmeddelanden vid krig, före 
skrifter angående beh andling av h emliga statstelegram samt 

anvisningar rörande telegrams avfattande. Boken är i första 

hand avseeld som handled11ing vid rekvisition och användande 

av telegrafverkets stationer och ledningar. 
Den sistnämnda publikationen avser att till tjänst för 

vissa m yndigheter ävensom för undervisningsändamål lämna 

en kortfattad redogörelse för telegrafverkels organisation samt 
dess olika verksamhetsgrenar. Den h ar en omfattning av ej 

mindre än 540 sidor och är synnedigen utförlig. 
I dess första kapitel redogöres i de talj för telegrafverke ts 

organisation, varefter följer beskrivningar över telegraf- och 
telefonledningar, telefonapparater och -stationer samt telegraf

apparater och -stationer med talrika skisser, planritningar, led 
ningsschema och fotografier. Ett särskilt kapitel avhandlar 
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radiostationer samt radiotrafik och utgör en värdefu ll kun. 
!>kapskälla även vid utövande av marinens förbind els L'l jiin\t. 
Eft~er en redogörelse för telefon- och telegrafbestämmelser lll. 

m. avslutas boken med labcliverk och kartor m. 111. 

5. U p p g i f t e r r ö r a n d c p o s t v e r k c t s v (' r k
samhet. 

Ehuru postens verksamhelsområde ligger mera vid sidan 
av det m arina förbindelseväsendet än telegrafens, ma nag ra 
allmänna statist iska upplysn ingar Jämnas om densamm a. 

Antalet postanstalter är statt i ständig ökning och var den 
l januari 19il5 nära 4,300. 

En granskning av postlinjernas längd visar , all järnvä~ -;

linjcrna minska , under det landsvägs- , sjö- och luftlinjerna iib .. 
en ganska typisk utveckling med hän s.yn till kommunikation·;
väscnclcts utveckling . 

Antalet postförsändelser har ökat och utgjorde u nder 
l934 nära 837 miljoner , vilket likväl undcrste.g resulla let un
der åren 19:3 1 och Hl32. Ifråga om skillnaden mellan ituil~c~ 

och utrikes försändelser lägger man märke till, att de förra 
ökat uneler det att utrikesförsändelserna minskat. So m eu 
tröst må dock meddC:las , att antalet paslanvisningar frdn ut
landet undergå tt ganska b etydande ökning. Den största kor
r espondensen ifråga om brev till utlandet går till Tyskl and. 
Danmark, Nordamerikas Förenta Statcr, Norge och Storbrittn
nien i nu nämnd ordning. 

För dem, som skola planlägga och handhava C(·n survcrl;
samheten under krig äro d~rlika stati stiska uppgift<'r gin'lvi , 
av stort värde. 

(Forts .\ 
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Nordisk försvarssam verkan. 
A Y major H ar; naT Smith. 

Under intrycket av de mörknande utsikter, som dc se
naste åren kännetecknat den allmänna politiska situationen , 
har inom dc noreliska länderna ett mera verklighetsbetonat be
traktelsesätt börjat göra sig gällande i utrikespolitiska ting och 
i samband därmed intresset och omsorgen om tryggheten mot 
yttre furor vflknat till nytt liv. Ett utslag härav har även va
rit, a lt man på sina håll - så väl i Sverige och Norge som i 
Dannutrk och på sista tiden även i Finland - börjat bättre 
inse behovet av närmande och samverkan de nordisk2 sta 
terna em ellan. 

Beträffande de vägar, som härvid böra beträdas, hav:1 
vitt skilda meningar framförts . Mestadels h ar man sorgfälligt 
undvikit att beröra de militära åtgärder i fred som krig , vari 
en sådan samverkan kan utmynna. Det m å emellertid m ed 
skäl ifrågasättas , huruvida det skall kunna i längden överens 
stämma med de norrdiska folkens eget välförslådda intresse, 
att samarbetret inskränkes till det ekonomiska och det politiska 
område t. Gives det icke fullgod anledning att redan i fredstid 
förbereda även en militär no·rdisk samverkan eller att åhninsto
ne gemensamt genomtänka och planlägga de frågors lösning, 
det härvid gäller ? Som läget i världen nu är gestaltat , kan 
- förr än man tror - ett sådant samarbete komma att 
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framträda inte som ctl önskemål ulan som en oss påLYi n"'" d 
t'! Lt 

och o från komlig , nödvändighet. 

Den n~irmaslc vinsten av en nordisk försva r ssanl\ t T kan 

är av politisk art. Varje ytlTing av vi lja t ill inbördes liiH ler

"töcl och varje å tgärd , som inn ebär en förberedelse h ~irl"iir. :1r 

ägnad alt utgöra ett stöd för var och en av dc noreli sk a -; la. 

ternas politik och alt minska utifrån kommande ri 'ik er . 

I grund och bott-en är dessa. state rs beroende av v::m llldra 

~tt stort, att det ofta knappast iir möjligt att i för h ållan dt· til l 

främmand e makter Länka sig dem såsom från var::lll dra fr i

t. låencle och av varandra oavh~ingiga enheter . Detta ill ll\'hiir 

en problemfören kling, som ich· längre står på vcrld iglwlrn ~ 

grund. 
Vid en politisk konflild, som direkt berör en av sta ll'rna, 

kan elen hållning, dc övriga intaga , lätt tänkas få avgi.i r ~lll dc 

betydelse för konfliktens utgång. Stunclom kunna nog stor

makters ord förefalla att väga tyngre i vågskålen, m en sa dana 

malders ställningstagande kan i sin tur lätt på ett utslagsgi

vande sätt påverkas av elen större eller Jnindrc sammanhall 

ning, som gör sig gällande bland dc nordiska staterna, och 

den kraft, som dessa ge1ncnsamt representera . 

Medför krisens utgång, att för en av dessa st<1icr sjii lY

bestämningsri:itten h elt eller delvis går till 'spillo, kan del ta 

knappa st undgå att få ödesdigra konsekvenser för dc öniga. 

Den närmaste följel en Mir, all en eller flera av dessa far se 

en utom-nordisk stat framflytta sina positioner till deras cgnn 

gränser. 
Vad därefter k ommer att ske är ju sv:'\rt att förut siiga, 

men nog är sannolikheten stor för all en aggressiv mak l. sou1 

på detta sätt fått bloclad ta nd , skall utnyttja det n ya lägel för 

att förbereda vidare utsträckande a v sitt välde eller infly tande 

över nordiska staters liv. Den närmast liggande risken är m å· 

hända, aU dessa på så sätt en eft er en intvingas i krig. 

För elen makt, som vill göra sig till Nordens behärsk are. 
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kan in genting vara mer önskvärt än att vmna detta mål i 

etapper. 
Genom bristande sammanh ålln ing kunna alltså Nordens 

sta ter tänkas success,ivt duka under för en fara , som man 

sida vid sida hade kunnat övervinna eller avvända. 

Det är möjligt, att våra krafter även vid gemensamt upp

trädan de skola r epresentera en alltför 'liten maktfaktor för att 

tillfÖI'Säkra oss fred. Det värsta är emellertid, att m an genom 

inbör eles splittring även stöter bort elen hjälp från andra och 

starkare makters sida, som eljest k anske skulle kunna vara 

att påräkna. År 1864 förklarade sig Sverige- Norge benäget 

att upp träda till Danmarks hjälp , om blott någon av stormak 

terna vilte göra gemensam sak. Det ligger inte alls något 

osannolik L i ta n k en , att man inom n~tgon in tressera d stor

makts ledning - för aU inte tala om NF:s råd - kan vid 

en framtida konflikt känna sig manad att vända på en dylik 

fr åges tällning. 
Över huvud taget kan för utland et ingenting vara nytti

gare än kunskapen om ett inlimt samarbete de noreliska sta

terna emellan. Så länge inte viljan bill sådant samarbete m a

nifesteras, innehär detta ett förhandslöfte åt den främmand e 

mak t, som avser en aktion mot nägon nordisk stat, att denna 

ak tion skall få genomföras utnn störande inverkan från den 

övriga Norden. 
Enligt histori ens vittneshörd är intet m er ägnat att attra

hera politiska oväclePscentra och att gynna ovädrens utbrott 

iin en anhopning av svaga och sinsemellan splittrade smås tater. 

Vid behandling av frågans militära sida kommer här inte 

att särskiljas olika krigsfall och än mindre att verkställas n å

got bedömande av dessas större eller mindre sannolikhet. Vis

serligen är det alltid ur mil i tä r synpunkt fördelaktigt , att för

svarsåtgärderna kunna plan eras m ed hänsyn till visst krigsfall. 

F . n . är em ellertid elen utrikespolitiska situationen alltför kom

plicerad och läget unelerkastat alltför täta växlingar , för att 
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detta skall vara möjl igt. Det Lorde knappast löna sig all -;ök 

bestämm~, ~-ndcr vilken politisk konstellation freden i var~ 
1raklcr harnast kan komma at t hotas. 

.. . Här kommer därför enelast att h elt allmänt bcl~·s a<; de 

fordelar och den styrkctillväxl, en nordisk militär samvnka n 

skänker i olika tänkbara riktningar - å t ös ter , söclPr och 

väster. Skulle krigsfall , som härvid tangeras, anses m indre 

sannolik a eller rent av u teslutna, s~t kan dock en sådan sLYrkt'· 

tillväxt - även gentemot vän skaplig sLat - hava den .lwLv

delscn , att den möjliggör en självständigare politik och fiir: ,_ 

bygger indragande i k onflikter, som man önskar stå utom. I 

så fall befinner m an sig kanske fortfarande mindre på dl' mi

litära än på dc politiska förde larnas område - dPt "är all t. 

Ett ~amgåcnde mellan olika stater gynnar och undPrliilh r 

redan den i fred förda försvarspolitik en . 

Vid bestämmandet av dc förband, vi lkas uppsättand e \ id 

mobili ·cring skall förb eredas , och de stridsmedel , som fö r dt'm 

skola anskaffas, har m an att taga hänsyn dels till kvantitalin, 
dels till kvalitativa krav. 

För att kunna uppnå det erforderl iga antalet förban d o h 

stridsmedel, blir man härvid i e tt litet land lätt nödsakad a tt 

göra icke önskvärcb eftergifter beträffande stridsmedlens egen

skaper eller förbandens styrka. För att få tillräckligt mang~t 

armefördelningar eller Örlogsfartyg, flygplan eller kanonPr. 

tvingas man sålunda välja svagare enheter eller typer. 

Söker man i s tälle t upprätthålla en hög kvalitativ standarJ, 

erhMlas alltför få enheter , för a tt de föreEggande operati Ya 

uppgifterna skola kunna lösas. E n sådan koncentration av 

den militära kraften inom ett fåtal enheter skänker ökat spri

rum för ogynnsamma utslag av slumpen och medför minskad 

förmåga att tåla förluster samt försämrar där1iacnom fo"rut-
t> 

sättningarna för ett aktivt utny ttjande av fö rbanden uch min-

skar uthålligheten h os krigsorganisationen i dess helheL I 

förhåll anden av denna art torde man hava att söka den dju-
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ast liggan de grunden till dc tvivel, som yppats beträffande 

iii111pligh etcn av att för framliden basera vår flottbyggnadspo

IiLik på det numeriskt svaga pansarskcppsförba nd, till vilket 

vi pressals ned i samband m ed 1920-talets försvarsrascr ing. 

Från samma håll härflyta även kraven såväl pa utredning av 

artillerifartygens typfråga som på öka ndet av deras antal. 

Fördelarna av en militär samverkan ligga i berörda av

seenden i öppen dag -- framför allt på det marina området. 

Vad som för försvarskommissionens m a joritet fall tjäna 

som s ista och avgörande moliv för slopandet av en flotta -

med artilleri fartyg som kärn a och viktigaste in tegrerande del 

- i stånd alt operera på oss omgivand e hav, och för inskrän

kandel av våra sjöstridskrafters uppgifter till försvaret av egna 

basområden har varit vår sannolika underlägsenhet gen temot 

vissa andra i de nordiska farvattnen uppträd ande sjöstyrkor. 

Har detta argument redan ur enbart svensk synpunk t varit 

otillräckligt och ohållbart , b lir detta ~innu mer fallet ur nor

disk . Kan man egen Lligen tänka sig n ågot m er absur t 

än alt de noreliska folken , tillsammans förfogande över ett 

kofferdifartygstonnagc, som sammanfört under en flagg kom.

me att utgöra den tredje h andelsflottan i världen (efter det 

brittiska imperiets och USA :s) , skulle -- enlig L försvarskommis

sionens intentioner - frivillig t uppgiva tanken a ll skydda dc 

förbindelser över ha ven, varav de m er ~in de flesta andra n a

tioner äro b eroende ? 
Vinsten av ett m arint nordiskt samarbete skulle bäst fram

träda, om man kund e enas om gemensam nyb~rggnadspolitik . 

Kommer ett fo rmligt försvarsförbund ti ll stånd eller har man el

jest grundad anledning förvänta e tt samgående vid väpnad kon

flik t," kan en dylik gemensam fartygsbyggnadspolitik ren t a v 

tänkas omfatta sådana typer , varav det skulle vr..ra svårt eller 

OU1öjligt för den ensk ilda s taten att ensam anskaffa del önskvär 

da antalet enh eter. I den m ån samarbetet i fr edstid antager m c

ra lösliga former , blir det givetvis nödvändigt aU vid utbyggan

det av de olika staternas sjöstridskrafter främst tillgodose de 

krav, som uppstå vid uppträdande på egen hand. Det hind-
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rar dock icke, att även i detta fall viss hänsyn kan tagas ti]) 
de behov, som hänföra sig till samverkan med grannländernas 
sjöstyrkor. 

Under alla förhållanden stöter det på rätt stora svarig. 
heter för fm·tyg ur olika mariner att uppträda i direkt taktisk 
samverkan. Detta kräver gemensamma övningar i m ycket stor 
utsträckning. 

Även om möjlighertema härför böra beaktas, torde den 
mest användbam formen för ett samarbete dock snarare vara 
en sådan lokal fördelning av uppgifterna, som engelsmän och 
fransmän vidtoga under världskriget - då, i stort sett, frans
männen fingo svara för Medelhavet och engelsmännen för 
Nordsjön och Atlanten, inkl. därvarande franska kusters skydd. 
I den m ån en liknande rollfördelning kan föruUses, underlättas 
inte endast fartygsbyggnads- utan även baspolitiken inom resp. 
stater. 

Vid det fasta kustartilleriförsvarets utbyggande kan ingen
ting vara värdefullare än en förhandskunskap on1 de allierade, 
som kunna påräknas , och den grad av hot, som därför kan 
förväntas mot olika kusbsträckor. 

På flygslridskrafterna6 område göra sig, i stort sett, ena
handa synpunkter gällande som på sjöstridskrafternas. 

Till lands kunna utsikterna till gemensamt uppträd ande 
medföra den fördelen, att behovet för en enskild stat att tänja 
ut sina krafter inom största möjliga antal operativa enheter 
n edgår och att man därvid i stället får ökad möjlighet att t ill
godose utbildning och utrustning på ett sätt, som ställer för
banden i nivå med motståndarens . 

Ökad sannolikhet för inbördes understöd gör det lätlm·e 
för de olika staterna att verkställa en sådan avvägning n'lellan 
försvarsgrenarna, som icke endast motsvarar det egna läget 
och de egna r esurserna utan även står i bästa samklang med 
det helas intresse. 

Ju större visshet m an har om den militära samverkan, som 
kan komma att etableras vid väpnad konflikt, desto båttre 
betingelser uppstå över huvud taget för en mtionalisering av 
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-ri'rsförberedelsen och desto mer Yaluta har man på olika håll 
k " . 'll f"' t l . d l .. einotse av s1na ti · orsvare ans, agna 1ne e . 
att , d 'll . .. - .. f'" Vad särskilt beträffar förhållan ena h S.JOSS , sa aro or-

.. tt11inaarna för att Nordens stater här skola kunna m·gani-
utsa o . . .. 

ett försvar som n1.otsvarar deras mantuna lages och d e-
sera ' . . .. 
ras sjöhandels krav, väsentligen beroende av den stats atgar-
der, som har de ojämförligt bästa möjligheterna. att s~apa d e 
kraftigare och dyrbarare far lygsförband, omkrmg v1lka ett 
effektivt nordiskt sjöförsvar måste grupperas. 

I vad ang{u förhållandena efter ett krigsutbrott skola här 
endast beröras de tre huvudanfallsformerna i ett modernt krig: 

luftkrigföring mot hemorten, 
handelsavspärrning genom blockad och liknande åtgär-

der samt 
invasion i.iver hav eller landgräns . 

Genternol fientlig lufbkrigföring har ett samgående m ellan 
de nordiska staterna främst den b etydelsen, att det möjliggör 
en flerdubbling av de flygstridskraf ter , som kunna insä ttas 
mot fi enden. Först härigenom nå dessa tillräcklig styr ka för 
att man skall kunna i s törre u tsträekning föra luftkrige t efter 
samma grunder som denne - pa det enligt fl~·p:ets natur 
önskvärda sältel, el. v . !'-i . offen~ i vt. Ma n far möj lighet aU 

svara fienden med samnl:l mynt. 
I försla hand böra v~i l i s{\dant fall angreppen r iklas m ot 

fiendens flyg baser - men . ~i.ven h ans befolkningscentra saml 
säten för handel och indmiri kunn a ulsätLas för ökat hol ~
elt förhållan de, som för övrigt ocksft kan tä n kas hant en ick e 
föraktlig krigsförebyggande inverkan. 

T ack vare den snabbhet, med vilken flygstr idskrafter ktm 
na förflvitas och omhaseras- såvida erforderliga , väl. u trusta 
de basct~ stå till förfogande - l ttl er sig på luftkrigföringen s om
råde en strategisk och i viss mån operativ sam verkan relativt 
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lätot ~nordnas. En taktisk dylik stöter givetvis här pa srunn. 
svangheter ·som till sjöss och kräver liksom där omfall· l;t 

förberedelser i form QY gemensamma Övningar. cl lldc 

För en ~tal .~ned et~ i förhållande tm den anfallanclp till. 

baka~lr·agct l~?c ar cle_l t1ll stor båtnad ur luftförsvarssyn pnnkt, 

~-tt nanonare f1enden liggande områden verksamt försvaras. S;\ 
langc sa sker, undanhålles fienden mot förstnämnda st·1t j' 

, L !'a ll) , 

S~J_utna flygbaser- vilket minskar hnns luftkrigförings dfek
ilvllet. 

.. A andra sidan är del för den stat, som ligger närmar" 

flcndcn , värdefullt att bakom sig hava allierad makts om rade 

l\Ian får d[t ökad m öjlighet att för flygslyrkornas vila , u nder ~ 
håll och reparation samt för flygplant illverkning använda ha

ser och verkstäder, som äro undandnt"na fiendens fl\" ''·r1·] ·_ 
~ . .. b '\ 

samheL Danmark torde vid anfall från söder visa sig Yara 

~t~ alltf?r litet land för ett lämpligt ordnande av flygbasering~;
fragan mom egna gränser - och lyckas en fiende frnm fh Ila 

sina baser exempelvis till Åland eller Gotland, lordc även Sve
riges bredel vara i m insta laget. 

Med hänsyn till de enskilda nordiska staternas undcrliig

senhet i luften gentemot omgivande stormakter och hcUi gcn

heten av deras mera värdefulla och för luftanfall känsliga om

råden, är det i månget fall ett ofrånkomligt krav, att en sadan 

stormakt vid anfall mot viss nordisk stat icke kan framsk juLt 

sin flygbasl' ring ti ll en annans område. Visserligen har för

svarskommissionen lagt i dagen en mycket stark ti ll it äw n 

till underlägsna flygstridskrafters förmåga alt genom anfall mo l 

fiendens flygbaser neutralisera effekten av en hemor lsbek ämp

ning. Del Lorcle emellertid kunna fastslås, att man här siar 

inför ett av de utslag av kommissionens kända optimism, o111 

vilkas berätligande elen allra största ovissheten råder. L ik :.~ 
nödvändigt som det exempelvis är, att vi i Sverige upprätth ålla 

våra möjligheter till motverkan på havet, alltså medelst sjö

striclskraflcr, mot d~ir framförda företag, avseende det fi rnl

liga flygbassystemets permanenta eller tillfälliga utsträck ande 

mot vår kust - det må gälla basering å öar eUcr fram siin· 
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dan de a v för flygplanens bränsle- och ammunitionskomplet

tering utrus tade fartyg - lika bet:ydelsefullt är det, a tt en 

fiend e u nelanhålles sådana inom våra grannländer belägna om

råden , vilka erbjuda särskilt lämpliga utgångspunkter för an

fall eller självbestämningsrätten äventyrande hot mot vitala 

delar av vårt land. Det båtar föga att tilldela en enskild ö, 

t. ex. Go tland, ell aldrig så starkt och i och för sig nödvändigt 

lokalt försvar, om man samtidigt försummar övriga, lika nära 

eller närmare del svenska fasliandet liggande områden. Ur 

denna synpu n k t är det ett vitalt svenskt intresse, att icke en

das t dc danska öarna (inkl. Bornholm) utan även norra Jyl

land, icke endast Aland utan även västra Finland tryggas. 

Vad handelsavspärrningen beträffar, skall här bortses 

från de fall , då noreliska stater raka i konflikt med England 

och Tyskland samtidigt - och dc prov, dc förras förmåga av 

självförsörjn ing då stälLas inför. Detta är väl en situation, 

som det in te bör vara omöjligt att undvika . 

Uneler alla andra förhållanden gå dc nordiska staternas 

viktigaste handelsvägar till och över Nordsjön-Atlanlen eller i 

visst, mindre sannolikt läge till och över Östersjön. 

För Finlanels förbindelser i dessa riktningar kunna sven

ska s tridskrafters verksamhet hava den slörsta betydelse. Den 

finsk a livsmedelsförsörjningen och krigshushållningen i övrigt 

kunna nämligen ej ti llgodoses enbart via elen enkelspåriga järn

vägslin jen över Torneå utan måste även sjötrafik äga rum -

såväl tvärs över Bottniska viken 'SOm även utmed Sveriges ost

och sydkust. 
Fientliga sjöstridskrafter måste därför kunna i storl se tt 

uteslä ngas från Bottniska viken genom avspärrande av Alanels

förträ ngningen - en uppgift, som torde överstiga Finlanels 

förm åga , men vilken väl kan lösas av svenska och finska sjö

och flygstridskrafter samt kustbatterier i samverkan. Skyddct 

av den finska sjötraf~kcn längs vår Östersjökust bestrides bäst 

av de svenska sjö- och flygstridskrafter , som trygga motsva

rande svenska förbindelser. 
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För all trafik, som 1nåste passera inloppen till Östersjön ______ 
å ena sidan mellan Nords jön samt ~.inska och svenska Östersjö. 
hamnar, å andra s~dan mellan Ostersjön samt norska och 
svensk a västkusthamnar - är det ett ofrånkomligt villkor, att 
de danska öarna och Jylland icke äro ockuperade av en fie nde. 
Fördelaktigast är det givetvis, om danska stridskrafter äro be. 
redda att lämna skyeld åt passerande fartyg och avvi sa för. 
sök till Sundens spärrande - detta så mycket mer som icke 
Öresund men väl Stora Bält är framkomligt för de största 
fartygen. 

På motsvarande sätt är det för tryggandel av förbindel. 
serna vidare ål väster av största betydelse, att även Norge är 
allierad makt. Endast då kan förhindras , att sådana fient
liga fartyg , som äro avsedda a lt verka mot sjöhandeln. ut
n yttja norska hamnar och norska farvatten. Då kunna också 
försvarande sjö- och flygstridskrafter baseras tillräckligt la ngt 
framskjulet för ett effektivt sjöfartsskydd i Siwgerrack och 
~ordsjön -- i alla de fyra nordiska ländernas intresse. 

I-Hiremot kan måhända invänd:l's , att förutsättni ngarna 
ex empelvis för en svensk trafik över :norska hamnar eller 
genom norskt territorialvatten skola vara gynnsammar e, om 
Norge är n eutralt än om det deltager i kriget. Otvivelaktigt 
försvårades ju för England vid senaste krig Tysklands avspiirr
ning genom Hollanels och de nordiska ländernas tillvaro sa
som neutrala makter. Det förefaller dock icke osannoli kt, att 
de fr a mtida motståndm·,e, med vilka vi närmast hava att r äkna. 
skola - genternot en militärt så svag stat som vårt västra 
grannland - · i ännu högre grad än E ngland uneler värlcb l·. r i
get n egligera folkrättens besUim melser och gen om förd om sfri 
an vändning av krigskontr abandsbegreppet i ännu s törre ut
sträckning ~in då skedde fr å n bör jan sätta ett neutralt r\orgc 
på ranson, vilket enligt gjorda erfarenheter icke heller kan 
undgå att ogynnsamt inverka på det norska näringslivet. 

Norska sjöstridskrafter kunn a ä ven i vissa fall nedbr ing:l 
behovet av detach eringar u r de svenska och danska sjöstyrkor· 
na för västgåe nde h an delsfartygs om edelbara skydd och all t-
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så underlätta lösandet av dessa styrkors uppgrifter ostligare 
och sydligare farvatten. 

Vid invasion medför elen militära samverkan närmast elen 
fördelen , att koncentrationen av elen direkt anfallna staten s 
lantstridskrafter mot elen in vaderande styrkan gynnas. Man 
slipper avdela trupper till vissa gränspartier och kuststräckor, 
när dessa tryggas av allierade krafter . 

Kunna sådana också påräknas för direkt unelerstöd på 
buvuclkrigsskåcleplatsen, blir det vidare möjligt för elen anfall
ne att försvaga sina reserver och uppträda med samlad kraft 
redan vid det första försvaret samt att upptaga detta vid 
gräns eller kust. 

Härmed är ganska mycket vunnet. Lantstridskrafternas 
insats mot truppöverskeppningar unelerlättas i elen mån man 
kan utnyttja det svaghetsmoment, vari de lanelstigande trup
perna befinna sig uneler och närmast efter landsättningen. Vid 
en landgräns befinna sig ofta de gynnsammaste försvarsställ
ningarna i omedelbar närhet av denna. Så är inte minst fallet 
i Finland, där det ställer sig ojämfödigt lättare att hejda en 
överlägsen fiende i det smala passet m ellan sjön Saima och 
Finska viken, där hans styrka inte kan utnyttjas , än längre 
västerut, där han har större utvecklingsutrymme. 

Direkt bistånd medelst trupper bör Norelens stater emellan 
alltid vara möjligt att lämna. För att Finland och Danmark 
skola kunna få verksam sådan hjälp, fordras dock försvars
anordningar för behärskande av inloppen till Bottniska viken 
resp. Öresund och Bälten. 

{Ttföres invasionen över havet, unelerlättar samarbetet även 
koncentrationen av elen anfallnes sjöstridskrafter mot företag et 
- på så sätt att åt allierade makter vettande kuststräckor och 
där framgående sjötrafik kunna tryggas av dessa rnakters strids
krafter. Svenska sjöstyrkor kunna sålunda avlasta de finska , 
så att dessa kunna bättre utnyttjas mot landstigningsföretag å 
Finlands sydkust, och danska och norska krafter kunna göra 

Tidsk?-i ft i Sjöväsendet. 22 
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sa~mna tjänst åt de svenska, när det för dessa gäller att av 
värja truppöverskeppning mot vår Östersjökust. 

l vissa fall kan det ju också tänkas, att olika staters strids
krafter gemensamt - alltså i direkt smnverkan - h indra 
fienden uppnå det herravälde till sjöss, som är en förutsättnin g 
för överskeppning. 

Bottniska vikens kuster tryggas bäst genom det svensk
finska försvaret av Ålands-förträngningen. 

Vad beträffar försvaret till sjöss av de danska öarna , den 
svenska Öresundskusten samt Rattegats och Skagerraeks kuster, 
utföres detta bäst av danska, svenska och norska sjöstrids
krafter i samarbete - jämte mineringar och kustartilleri
försvar. 

Av väsentlig betydelse är slutligen, att styrkan av de flyg
stridskrafter, som kunna insättas mot en invasion, genom sam
gåendet fl erdubblas - och detta redan vid de förberedande 
och inledande operationerna. 

I och med det att försvaret av de mera utsatta områdena 
förstärkes från bakomJiggande stater, ökas tryggheten ä ven 
för dessa. Dels undviker även en stark militärmakt helst at t 
splittra sina krafter, dels kunna från framskjutna områden för
bindelserna hotas vid invasionsföretag mot längre tillbaka be
lägna. 

Så länge Finland frmngångsrikt försvaras, är icke end asl 
Nord-Skandinavien (med de begärliga norrländska malmfälten 
och den norska Finnmarkens molsvarande naturtillgångar' 
skyddat mot landledes insatta angrepp - även en ostmakb 
över havet mot Sverige framförda större anfallsföretag bliva 
då mindre sannolika- mot Norrlandskusten så gott som ute
slutna. 

Vid en framstöt österifrån mot de danska genomseglings
farvattnens stränder ställer det sig för angriparen ytterst olä g
ligt, att hans operationslinjer hotas av på Gotland och Karls
krona baserade svenska sjö- och flygstr,idskrafter. 

Vid ett västerifrån kommande anfall mot samma område 
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kunna svenska och norska krafter, utgående från Västkusten 
och södra Norge, på motsvarande sätt vara till förfång. 

Så länge försvaret på de danska öarna är obrutet - och 
motstånd alltså är att vänta vid försök till passage genom Bäl
ten och Öresund - är en från Östersjö-hamnar utgående in· 
vasion mot Norge och Sveriges västkust, praktiskt taget, 
otänkbar. 

Efter denna allmänna överblick skola tvenne frågor ytter
ligare beröras, där nordisk samverkan ligger närmare till hands 
och där behovet av en sådan är mer iögonenfallande än eljest. 
l båda fallen gäller det försvar av farvattensförträngningar -
lederna på ömse sidor Aland samt Bälten-Öresund. Det förra 
är i lika hög grad en svensk-finsk som det senare - i varje 
fall beträffande Öresund - en svensk-dansk angelägenhet. 

* 

Alanelsfrågan kompliceras genom tillvaron av 1921 års 
konvention angående ögruppens neutralisering och förbud för 
dess befästande. 

På finsk sida har amiral Gustav von Schoultz i ett upp
märksammat föredrag inför Abolands Flottförening nyligen 
framhållit, hur ,,det neutraliserade och demilitariserade Aland 
för Finland blivit en källa till svaghet och oro i stället för en 
hörnsten i försvaret» samt hur svårt - för att icke säga omöj
ligt - det under nuvarande förhållanden ställer sig att skydda 
Ålands neutralitet. Hans framställ111ing utmynnade i förslag 
om ett bilateralt fördrag mellan Sverige och Finland, syftande 
till Ålands skyddande mot neutrafiletskränkning och avsett att, 
så snart elen offentliga meningen i de båda länderna härför 
vore mogen, åtföljas av ögruppens befästande. 

Någon enig stämning i här berört avseende har emeller
tid varken i Sverige eller Finland kunnat skapas, utan hava 
även starka betänkligheter mot elylika åtgärder framställts. 
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Under alla förhållanden är det dock nödvändigt, a tt Jn an 
i Sverige och Finland kommer överens om grunderna för ko n
ventionens tillämpning i krigstid - under vilka omständighe ter 
man skall anse sig berättigad att dirigera stridskrafter till 
Åland och hur över huvud taget uppgifterna skola fö rdelas 
mellan svenska och finska krafter vid ett eventuellt genl ensamt 
försvar av inloppen till Bottniska viken. 

A ven fr ågan om Öresunds och Bältens försvar har på 
senare år upptagits till diskussion. En av impulserna härtill 
var det förslag till anordnande av kustartilleriförsvar vid Öre
sund, som våren 1934 framställdes av den numera i utlandet 
bosatte men alltjämt för Nordens försvar varmt intresscradr 
överingenjören Einar vVikander och vilket gav anlednin g till 
en hel serie uttalanden såväl i svensk som i dansk press -
icke endast om genlensamma svenska och danska för varsat
gärder vid Öresund utan också om svensk-dansk försvarssam· 
verkan i allmänhet. Aven i denna fråga hava emellertid sil 
motsatta åsik ter framträtt , att inga omede1bara åtgärder äro 
att förvänta från statsmakternas sida. 

En oundgänglig förberedelse för en svensk-dansk sam ver
kan vid krig är, att svenskar och danskar uppnå större enig
het än hittms om de principer , som böra följas, när det gäller 
Sundens spärrande eller öppethållande. 

Sveriges ståndpunkt har sedan länge varH, att en n eut ral 
makts t erritorialvatten, som utgör förbindels eled m ellan tvenne 
hav, principiellt sett bör hållas öppet för »passage inoffcnsif » 
av alla fartyg, även krigförande makts örlogsfartyg. Danmark 
har genom att vid världskrigets utbrott med mineringar spiirra 
såväl Bälten som den danska delen av Öresund, Drogden, i 
praktiken tillämpat en motsatt uppfattning. 

Emellertid torde varken den svenska eller den dansk a lin
jen kunna under alla förhållanden följas. Genom att spärra 
vägen för en aggressiv makts sjöstyrkor kan man nog i viss ::~ 

-307-

fall fylla en fredsbevarande uppgift . l andra lägen åter kan 
en sådan politik över.st,iga krafterna och då endast få till följd , 
att vi indragas i en oss ovidkommande konflikt. 

Det bör ihågkommas, att Danmarks spärrningsåtgärder 
år 1914 verkställdes eft er tysk påstötning och med Englands 
av en formell protest föregångna tysta medgivande. Båda de 
stridande parterna funno å tgärderna övmensstämma med de 
egna intressena, enär de ansågo det viktigare att hindra m ol
par tens passage än att säkerställa sin egen. 

E tt liknande, exceptionellt gynnsamt förhållande kan gi
vetvis inte påräknas vid varje framtida, inloppen till Öster
sjön berörande konflikt. För övrigt har man åtminstone in
om en av nyssnämnda båda stormakter djupt ångra t den h åll
ning, man 1914 intog till frågan om Sundens spärrande. För 
de tyska sjöstridskrafterna kom det näm1igen att visa sig syn 
nerligen olägligt, att man icke efter framstötar i Nordsjön kun
de återvänd a till sitt basomr<lde genom Skagcrrack och Kaite
gat utan att engelsmännen alltid visste, att tyskarna - var i 
Nordsjön dc än befunno sig --- måste förlägga h emvägen ge
nom tyska bukten. Det hade också för tyskarna varit högst 
förmånligt att från de danska genomseglingsfarvattnen mera 
verksamt och med mindre r isk kunna störa den livliga 
trafiken genom Skagerrack och Kattegal - från England och 
U. S. A. till de ska ndinaviska länderna och över sistnämnda 
länder till Ryssland. Tyskland skulle härigenom politiskt h a
va fått ett starkare grepp om Skandinavien och kunnat bättre 
strypa tillförseln till tsarens hårt beträngda och av sina allie
rades krigsindustrier beroende välde. 

Den allvarligaste innebörden av frågan om inloppen till 
Östersjön är just - så~om k apten D. Landqui•st tidigare i 
denna tidskrift framhåUit';') - att all sannolikhet talar för 
att vid en uppstående nordeuropeisk konHikt vissa makter så
väl hwm som utanför Östersjön skola hava intresse av dessa 
inlopps öppethållande, medan andra m akter med lika stor viss-
-----

*) Årgång 1935: sid. 217 ff . 
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het kunna förväntas påyrka deras stängande. Vad som här
vid främst måste kunna förehyggas är, att Sverige och Dan
mark ånyo -- liksom år 1914 - följa olika linjer. 

Varken för Danmark eller för Sverige kan det finn as nä
got allmängiltigt skäl att förhindra en förflyttning och omba
sering av främmande sjöstridskrafter till eller från Östersjön. 
År 1912 utfärdade också de båda ländernas regeringar en filr

ordning, enligt vilken även örlogsfartyg tillförsäkrades fr i pa·; 
~age - jämväl under krig. 

Värre ställer sig saken, om sjöstyrkorna efter sin passage 
inte kunna p{u·äkna tillgång till egen eller allierad makts has 
utan bliva hänvisade att söka sig sådan inom nordisk stals 
farvatten - vilket måste medföra, att dessa bliva sldtdeplaL; 
för krigshandlingar och neutraliteten äventyras. 

Det största inflytandet torde emellertid komma att uiiiva ~ 

av de i det aktuella läget rådande maktkombinationerna , och 
man kan ej bortse ifrån att härvid egna intres,sen eller egna 
uppgifter kunna motivera ett ställningstagande efter andra 
grunder än dc här angivna -- varvid det också kan bliva nöd
vändigt att riskera eller rent av uppgiva neutraliteten. ~är så 
skall ske, är dock en sak, som de båda strandägande staterna 
helst böra få avgöra själva och 1nöjLigheterna härför säkerstäl
las bäst genom en svensk-dansk eller ännu hellre nordisk po
litisk och militär samverkan. 

Vad frågans ul'ilitära sida beträffar, är den närmast lig
gande åtgärden, att man skapar förutsättningar för svensk1 
och danslut kustbatteriers och luftförsvarsformationers utny!l
jande vid Oresund - 1ncd uppgift att underlätta basering där 
av egna sjöstridskrafter, att öka deras rörelsefrihet, fr amför 
allt vid Sundets mynningar , samt atl i övrigt m edverka till 
farvattnets och strändernas behärskande och skyddande. 

Om ej Danmark och Sverige själva göra sig skickade att 
bestrida portvaktssysslan vid Sunden, kommer denna sanno
likt att vid konflikt av en krigförande makt från ockuperat 
område utövas i enligh et med egna intressen. Vilka vådor clt 

sådant läge innebär för Nordens oberoende, är lätt att inse. 

* 
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Det är särskilt att observera, att varken vid Alanels hav 
eller vid Öresund ett effektivt försvar med tillräcklig snabbhet 
kan anordnas utan samverkan mellan båda de strandägande 

111akterna - och utan att en sådan samverkan blivit i förväg 
gemensamt planlagd och förberedd. Improv,isationer äro i 
bägge fallen lika litet till fyllest.*) 

Sedan lång tid tillbaka har i Sverige rått en allmänt ut
bredd uppfattning om de risker det skulle medföra för svensk 
frih et och självbestämningsrätt, om Aland råkade i en stark 
militärmakts besittning och inga hinder längre förelågo för 
dess utnyttjande så-som bas för mot Sverige riktade företag. 
Dessa risker hava även betraktats som nog stora att motivera 
en politisk och militär aktivitet, som utgjort ett påfallande 
avsteg från vår traditionellt passiva freds- och neutralitetspo
litik . Utslag härav hava varit expeditionen till Åland 1918 
samt strävandena att skapa garantier mot denna ögrupps be
fästande. 

Om man närmare betraktar förhållandena, skall man 
emellertid lätt finna, att det är ett minst lika påtagligt svenskt 
intresse, alt Danmark - och närmast de danska öarna - ick e 
råka i händerna på en makt, som kan tänkas föra en mot 
Sverige aggressiv politik. 

Åland och de danska öarna bilda de gynnsammast tänk
bara utgångspunkter för anfall med lant- , sjö- och luftstrids
krafter mot Sveriges viktigaste o6h känsligaste landsdelar. 

Från Åland och de danska öarna behärskas de farvattens
förträngningar, som åtskil ja vårt land 0111givande hav. 

Därifrån kunna våra sjöstridskrafters förfl yttningar n>el
lan dessa hav försvåras resp . förhindras och alltså flottans möj
ligheter att utgöra ett värn för den svenska kusten i dess hel
het omintetgöras. 

*) Detsamma gäller i priucip föl'svarct a v Skagl'rrack beträffan
de alla de tre därav närmast intresserade staterna. 
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Därifrån kunna våra viktigaste sjöfartsförbindelser ho tas 
och därmed vårt ekonomiska liv och vår folkförsörjninn ,.., 
lamslås. 

Enligt en utbredd opinion anses tiden ännu icke mogen 
för en nordisk sammanslutning av mera allmängiltig och för
hindande art. Säkert är, att de militära maktmedel, varöver 
en del av de avsedda kontrahenterna f. n. förfoga ·- varken 
absolut eller relativt sett - äro härför tHlräckliga. Det 
är å andra sidan uppenbart, att rådande militärgeogra
fiska förhållanden skapa vissa nordiska försvarsproblcm, 
inom vilkas områden ett starkt framträdande behov av 
samverkan när som helst kan bliva aktuellt. För alt i 
sådana lägen -- när alltså de nordiska folken verkligen m äs te 
förväntas behjärta nödvändigheten av ett gemensamt upplrä
dande - det även skall vara möjligt att uppnå effektiv sam
verkan, är det ett ofrånkomligt villkor, att det begränsade 
samarbete i fredstid, som redan tidigare etablerats på det ut
rikespolitiska området, kompletteras genom upprättande av er
forclerlig kontakt mellan de olika staternars ledande militära 
organ. Förrän så skett, finns det ringa utsikter för att de sam
noreliska försvarsuppgifterna vid behov skola kunna fyll as. 

En sådan åtgärd behöver icke binda de enskilda folken 
mer än dessa själva önska -- alltefter den samhörighetskänsla 
och solidaritet, varav dessa vid varje särskild tidpunkt äro 
mäktiga. Den bör mindre vara ägnad att framprovocera kon
flikter än att avvända riskerna för indragande i krig och fr äm
ja föranclet av en gentemot övriga makter självständig politik. 
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Förbindelseväsendets högsta ledning. 
Av löjtnant G. Fogelb erg . 

Kap. I. Definition å begreppet förbindelsetjänst. 

I den för marinen fastställda terminologien existerar be
greppet förbindelsetjänst såsom en tjänstegren, exempelvis i 
Svenska Marinens Rulla, under rubriken >> specialtjänsb . Sö
ker man i gällande reglementen erhålla en definition på be
greppet >> förbindelsetjänsb, skall man emellertid finna, att nå
gon sådan ej står till buds. En given följd härav är, att på 
många håll mycken oklarhet är rådande i fråga om vad som 
bör hänföras till förbindelsetjänstens område. Till oklarheten 
bidrager det förhållandet, att någon enhetlig terminologi för
svarsgrenarna emellan icke existerar. 

Det synes därför angeläget att framlägga 
begreppet förbindelsetjänst, att tjäna såsom 

en definition på 
grundval för en 

senar e utredning rörande organisationen av dess högsta led
ning. 

Till begreppet förbindelsetjänst bör hänföras: 

l. alla 1nedel, handlingar och organisatoriska åtgärder vilka 
sammanhänga med överlwingandet mellan två eller flera 
platser, av ordm·, upplysningar eller andra former av den 
mänskliga tanken, då hiirför människans sinnen omedel
bart, utan hjälpmedel, ej kunna utnyttjas , 
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2. alla åtgärder för alt, när aYsändarcn så önskar. förhin clr 

obehöriga att taga del av innehållet i ovan nämncia 1110 ll~ 
delanden , 

3. alla Mg är der för att erhålla k än nedom om innehailet . 

vissa meddelanden, smn överlwingas mellan utom <;taP ndc
1 

samt rådande förbållanden vid meddelandenas öwrhr i
11

,,' 
,.,-

ande (avsändarens belägenhet m. m.) , 

4. diverse speciella uppgifter s:lsom väderlekstjänst. nau tisl;, 

radiotjänst m. m. 

Till de medel, som enl. punkt l. användas för m cdd<'ia n

denas överbringande, kan hänföras följande materiel ellPr me
toder: 

a. budsMekning (brev-) med ordonnans, till fots elln be

tjänande sig av farkost , flygplan , motorfordon, vPl ori pcd 

eller annat fortskaffningsmedel , ciiPr för befordran utn ~·tt
jande 

postverket. 

brevduva eller 
rörpost; 

b. tulrör, ordcröverför,ingsu p para ler, 

c. optisk signalering, 

semaforflaggor eller fasta semaforer, 

signalflaggor, 

signalskärm, 

väv tecken, 

duktecken (till flygplan ), 

manövrer (med fpl). 

hand- eller toppsignallan ternor, 

signalstrålkastare, 

pyrotekniska signa ler, 

infraröda s trålar, 

d. luj'tljudsignalering. 

c. 11 n d e mattensljud sagnoT e ring. 
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f. tråclteleJ'on- och tråcltelegruj'tjc'insl (kablar) . 

racliotelej'oni och -telegmj'i på långa, korta och ultwl.:ortu 
g. 

vågor somt mild·ouågor. 

television och bildlelegrafering. h. 

Tiil åtgärder att hänf'öm Ull pl.:t 2 enl. ovan, kan räknas 

överförande av klar text till hemligt språk genom chiffrering 

eller utnyttjande av fastställda coder, samt åtgärder för för

hindrand e eller försvårande för obehörga alt uppsnappa eller 

avlyssna ett sänt meddelande. 

Till dtgiircler utt hänföm till pkl 3 enl. ouun kan räknas 

radiospaningsverksamhct, innefuttande >> Snappning » och radio

pejling samt forceringsverksamhet (i samarbete med under-

rättelseväsendet). 

Anm. Aero- och hydrofoner, vilkas huvudsakliga uppgift är 

att konstatera närvaron av främmande farkoster , torpe

der m . m . genom uppfångande av ljud fdin motorer o. 

dyl. , anses ej tillhöra förbindelsetjänstens medel. 

Kap. II. Granskning av förbindelsens organisation. 

Verkställer man en granskning av förbindelsetjänstens nu

varande organisation inom marinen, skall man finna, alt denna 

karaktäriseras av en stark cleccntralisabion och fullständig av

saknad av en enhetlig ledning. 

T ekniska och ekonomiska frågor handläggas inom ~farin

förvaltningen, operativa frågor inom Marinstaben, per;;onal .. 

frågor i kommandoexpeditionen och hos kårchefer (kommen

deringar) skolorna ledas av SB och CKF. 

l. 1\!minstaben. I Kungl. i\laj:ts nådiga instruktion för 

Ms av år 1932 angives MS :s 'uppgift i fråga om förbindelsevä

sendet vara a tt samla för stabens verksamhet erforderliga upp

gifte-r rörande förbindclse,·äsendet samt, allmänt. att samråd 

skall äga rum med andra m yndigheter . 



- 314-

l >> Närmare bestämmelser angående _ma~·instabens verk. 

samhet i fredstid , angives som kommumkabionsavdelninoe 
;:, 11s 

uppgift, 

att handlä[!!.!'a inom staben förekommande ärenden o
0 u~ ' v 111 

röra militärleder, militärhamnar och mi1itära ankarplatsPr, sjö. 

kort, flygkar tor, allmänna farleder, hamnanläggningar , kana. 

ler och övriga komunikationsleder, ä vensom att ur sjömilitär 

synpunkt studera rikets och grannländernas kustgeografi och 

sammanställa därvid vunna resultat ; 

att handlägga frågo-r beträffande den miii-tära väderleks. 

tjänsten, kustsignal- och kustrapportväsendet sam t lotsverket 

med därtill hörande mobiliseringshandlingar; 

alt handlägga frågorr beträffande optisk signalering, ra. 

dio-. telegraf-, telefon- och postväsendet samt förbndelsct jäns len 

i övrigt, med därtill hörande mobiliseringshandlingar samt 

olt handlägga ärenden beträffande territtorialvattnets ut

sträckning och därmed sammanhörande frågor. 

2. Mnrin)'örvaltningen . I Kungl. Maj:ts instruktion för 

marinförvaltningen a v den 17 juni l \:l34 existerar icke begrep

pet förbindelsetjänst el1er annat ord, som motrsvarar denna 
verksamhet. 

Den materiel, som enligt ovan hänförts till förbindelse

tjänstens område, är uppdelad å så go>tt som samt'liga m m-in

förvaltningens avdelningar enligt följande: 

art. avel .. . ........ pyroteknisk materiel, 

torp. avel. .. .. . ... marinens radio- och undervattenssignal

materiel , 
minavd . ... . . .... . 

naut. avd. 

igr. avd ......... . . 

telegraf- och skärgårels lelefomnatericL te

legraf- och telefonledningars i land an

läggning och underhåll , 

optisk signalmateriel, signalstrålkastare, 
fotografima terid, 

i stort se tt allt som är att hänföra till 

farlygens inre förb-indelser. 
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Förbindelsetjänsten representeras inom marinförvaltningen 

ed förbindelseutbildad personal endast inom torpedavdel-

11~11"en genom å radiodetaljen tjänstgörande officerare. I rul-
JI o f"" l . . .. 

upoto"'s ticlicrare tvenne o l'Icerare oc 1 en mgenJor; nume-
Jall • t> " • .. • 

ra inskränkes emellertid detta antal till en off 1ccr och en m-

<~enj ör. 

" Samtliga frågo·r, vilka icke äro av r en »radionatun , kom

ma följakUi gen att inom marinf6rvaltningen handläggas av 

icke förbindelseutbild ad personal. 

3. Or!ogsslationcnw. Förbindelsetjänsten representeras 

å örlogsstationerna av stationens förbindclseo·fficer , vilken som 

ordinarie befattning uppbär tjänsten som befälhavare för ra

dios tationen , varmed jämväl fö ljer tjänsten såsom instruktions

officer vid de till stationen förlagda raclio·skolonta. Vid Stock

holms örlogsstation bekläder denne befattningshavare oftast 

samtidigt tj änsten som radioofficer vid torpeddepartementet å 

örlogsvarvet. 

Örlogsuwucn. A örlogsvarven är organisa ti onen analog 

med förhållandena inom marinförvallningcn, el. v. s. en ur/>e~s

ovdelning för radiomateriel inlagd i torpeddcpartementet, un

der det alt övrig förb ind elsemateriel är uppdelad å övriga de

parternten t. 

Den förbindelseutbildad e personalen å örlogsvarvet utgö

res i rcgcrl av en å denna arbetsavdelning tjänstgörande offi

cer. Medelsanslaget medgiver i regel endast in- och nedmonle

ring av radioanläggningar samt reparations- och översynsverk

samhet Någon experiment- eller nybyggnadsn'rksamhet kan 

endast undanlagsvis förekomma. För sådan verksamhet är 

InarinförvalLn ingen f. n. hänvisad >till civila företag , vilket 

e:mellerlid även samnwnhän~(CT med vissa förh ållandPn an 

gående patc·nt m. m. 

4. J{ustflottnn. Kustflottans l'örbindelseljänst ledes när 

Illast av en >> /' luggens j'örbindelsenJiicer >> som biträder CKF:s 

stab vid handläggning aY förhindelseärenclen . 
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5. Kllstj'ästningmna. 

V ctxlwlms fästning. Fästningens elektriska för bindelser 
äro sammanförda till ett fästningens förbindelsev~isend P, upp. 
delat i telefonväsendet och radioväsende t, sam t närmast un. 
derställt förbindelseofficeren. Denne, vilken närmast lyder 
under stabschefen i konunendantstaben, har befälsrä tt öve:· 
den personal som tjänstgör vid fästningens förbindelseväsende 
verkställe·r inspektioner av till förbindelseväsendet höran de an: 
läggningar, utfärdar instruktioner och föreskrifter för förbin
delsetjänsten samt skall, enligt sin instruktion, följa u tveck
lingen på förbindelseväsendels onu~tde såväl utom som ino111 

landet. 
Inom kommendantsstaben är dessutom upprätlad en för 

fästningen gemensaln fotografi- och bilddetalj , av vi,lken hand
haves alla fotografiska arbe!en, och vilken leder och planläg
ger utbildningen i fotografi- och bildläsning samt utbildning 
av laboratoriepersonaL Den handhaver dessutom fästningens 
bildarkiv. Fotografi- och bilddetaljen omhänderhaves av bild
officeren i kommenclcmtstahen vilken närmast lyder under 
stabschefen i kommendantsstaben. 

Kurtskrona fästning. Ager ingen motsvarande organisation. 

Hänned har i stora drag angivits förbindelsetjänstens nu
varande organisation, vars brisber inledningsvis antyddes . Des
sa kunna sammanfattningsvis angivas enligt följande: 

L Inom vissa myndigheter (ex. marinförvaltningen\ hm 
orgonisotionen icke följt telmikens utveckling, varigenom för
bindelseärenden i många fall icke komma att handläggas av 
med dylika ärendern förtrogen personal. 

2. ErforclCJ'ligt organisrdoriskt somband saknas m ellan de 
rnyndigheter, som handhava förbindelseärendenas operativa 
och deras tekni~ka och ekonomiska behandling. 

3. Till skillnad mot artilleri-, torped- och mrintjänstern<l 
samt undervattensbåtsvapnet saknar förbincl elsetjiinstens fJ ('l'-
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10170
[ en målsmun, son1 kan planlägga och officiellt eller under 

j
1
and, till den myndighet det vederhör, inlämna förslag till 

~0111111encleringar, med hänsyntagande till dess utbildning, 
bästa utny ttjande genom kännedom om individens läggning och 
ktmskaper, vilket, specie1ll inom yrkesgrenen radioman, är 
nv den största betydelse, exempelvis vid kommendering till ra
diospaningstjänst, radiokontroll o. dyl. Bcf·intligheten av en 
dylik >; målsmm1», även om denna egenskap ej är i reglemen
ten eller instruktioner fastställd, är av den största psykologiska 

betydelse. 

Kap. III. Tidigare organisationsförslag. 

I samband med frågan om en omorganisation av mari
nens överstyrelse, hava vid vissa tidigare tillfällen framkom
mit för s1lag mn skapande av en enhetlig ledning för förbindel
seväsen del, vilka i detta sammanhang kunna vara av intresse 
att studera. 

"1926 års beredning römncle den centrala försvorsförvalt
ningen " uneler ordförandeskap av landshövding Malmroth, och 
med dåvarande kaptenen E. V/etter såsom en av sekretera·rna. 
avlämnade i november 1927 ett förslag, vilket i stora drag in
nebar ett sammanförande av militära och tekniska ärenden i 
en myn dighet, Marinstgrelsen. Marinstyrelsen innefattade bL 
a. tre sektioner, av vilka 2. sektionen närmas•t motsvarade elen 
nuvarande mar1införvaltningen. J denna sektion upptogs en 
kommun ikationsavdeining. Den sektion, som närmast motsva
rade den nuvarande marinstaben , 1. sektionen, innefattade en
dast en operationsavdelning, en utrikesavdelning samt en sjö
krigshistorisk avdelning. Denna organisationsform innebar så
lunda, att samtl~ga till förbindelsetjänsten hörande ärenden 
förlagt s till den tekniskt betonade 2. sektionen. Det är av sär
S~iJt intresse att framhålila. att den föreslagna kommunika
tionsavdelningen avsågs omhänderhava olla förbindelsemedel, 
Och att därför marinstyreisens min- och torpedavdelning skulle 
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befrias fran omsorgerna om tråcltelegraf- och tråcltelefonväsen. 

clena. För unelerlättande av samarbete mellan konununika. 
tians- och operationsavdelningarna i taktiskt-strategisk t hån. 

seende, föreslogs att en av operalionsavdelningens offi cerare 

samtidigt skulle tjänstgöra å kommunikationsavclelningen. 

I Kungl . Marinj'örualtniw;tens yttrande över beredningens 

förslag , framhålles olän~plrigheten av a tt sammanföra ärenden 

av militär och teknisk-ekonomisk art, och förordas en uppdel

ning å marinförvallning och marinstab. I den tänkta marin

förvaltn ingen ersättes den av beredningen föreslagna kommu

nikationsavdelningen med en nautisk cwclelning, handläggande 

ärenden angående marinens förbinddseväsende, skeppar- och 

styrmansuppbörclcrna . För ernående av det erforderliga sam

banele-t mellan marinstab och marinförvaltning föresläs i ma

rinförvaltningens yttwncle att uvdelningschefen för k ommuni

kationscwclelningen i marinstuben _iämväl skall vara avclelnings

che/' )'ör den ncwtisku cwdelningen i marin)'örvaltningcn. 

Kap. IV. Fordringar på förbindelseväsendets högsta 
ledning. 

l deL föregående har redogjorts för förbindelseväsendels 

organisa tion inom vår egen marin, varjämte en kort översikt 

länmals ä vissa , förbinddseväscndet berörande förslag till mu

organisa tion av marinens överstyrelse. Vilka lärdomar som 

kunna dragas ur denna organisation och dessa omorganisa

lionsförslag, bliver givetvis beroende på de tordringar man 

uppställer på förbind elseväsendets högsta ledning, och pa den 

mm, organisatorisk och ekonom is k , inom vilken uppbyggan

det av en dylik högsta ledning får ske. 

Dc allmänna fordringur , som kunna ställas på förhi ndel

seväsendcls högsta lednng. kunna sammanfattas sålunda : 

den sJ.: all Jno" J'licrn-öra för höo-sla kriasledn-in o en att snaras t 
, ::_-,;:, "" M b b ' 

efter övergång till krigsorganisation, upprätth{tlla dc 
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föi'binclelser (radio-, träd m. fl. ) vilka för sjökrigets ope

rativa ledande kunna vara erforderliga, 

den skall, före, under och efter mobilisering, möjliggöra för 

marinens befälhavai'e, tiU sjöss och i land, att på lämpli

gaste sätt kunna utnyttja alla förbindelsevägar, som kunna 
vara erforderliga fö'l- sjökrigförh1gen, 

·den skall, beträffande såväl personalens utbildning som mate

rielens anskaffning och uncle1'hå:ll, övervaka att högsta ef

fektivitet ernås inom ramen för ti'll buds slllencle m ede-l, 

samt i fredstid leda racliospanings- och forceringsverk 
samhet. 

För att fyll a dessa allmänna fordringar bör förbindelse
väsendets högsta ledning: 

a. ständigt ellersträva att göra signalböcker , -cocler, c:hiffersy

slem och samtliga för förbindelsetjänsten ·erforder:liga fö

reskrifteT på bästa sätt lämpade att fylla de krav, som av 

den operativa ledningen ktmna uppställas i taktiskt, stra

tegiskt och administrativt hänseende, samt söka 

b. alt genom somarbete med representanter för förbindelse

väsendet inom övriga försvarsgrenar eftersträva att göra 

förbindelseväsendet lämpat förr samverkan försvarsgrenar
na emellan , och 

Den skull vidw·e: 

el. planliigga och lcclu förbindclsepcrsonakns utbildning och 

verkställa inspektioner av pågående skolor samt övervaka 

all tillräcklig och modern litteralur och materiel stå till 
förfogande vid undervisningen, 

c. }'öm unleckningm· och rullor över föt1bindclsepersonalen, 

samt, genom att inlämna förslag till personalens kommen

deringar i fred och vid mobilis-ering, eftersträva att på 

bästa sätt utnyltja ind,iviclcns förmåga inom förbindelsc

tjänstens olika grenar, 

Tidskrift i Sjän1sendet_ 23 
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f. söka tillgodose mobiliseringsbehovet av förbindelseper. 
son al, 

g. i fredstid planlägga och öva till radiospanings- och force. 
ringstjänsten hörande verksamhet, samt tillse att resulta
t en på lämpligaste sätt komma den operativa ledningen 
till godo, 

h. följa den tekniska utvecklingen inom förbindelseväsendet 
berörande områden utom och inom landet, och om er
forderligt föranstalta om praktiska försök samt i möjli
gaste mån tillgodog6ra förbindelsematerielen härunder 
vunna erfarenheter, 

1. verkställa utredningar rörande marinens freds- och mobi
liseringsbehov av förbindelsemateriel samt i anslutning 
därtill uppgöra krigs,lev·eranskontrakt , 

j. verkställa utredningar rörande förbättringar i konstruk. 
tion och utförande av marinens förbindelsemateriel, 

k . uppgöm materielanskaffningsplaner, lämpade att inom ra
men för anvisade anslag på bästa sätt tHlgodose marinens 
behov av förbindelsemateriel , 

l. övervaka att de o p e r a t i v a k r a v e n i största möj
liga utsträckning b l i v a g r u n dl ä g g a n d e v i d den 
tekniska och ekonomiska b e h a n d l i n g e n av till för
bindelsetjänsten hörande frågor. 

(Forts. ) 
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Om min:: och grundspaning etc. med hjälp 
av »polarisationsfilter». · 

Av kapten R. Thf,ren. 

En uppfinning, som eventuellt kommer att bliva av stor 
betydelse bland annat vid flygspaning mot föremål uneler vat
tenytan, såsom minor och grund etc. , är det nyligen framställ
da polarisationsfiltret, m ed vars hjälp det mänskliga ögat eller 
kamerans kan blicka ned i havets djup oberoend e av sollju
sets reflexer å dess yta. 

Polarisationsfiltret representerar en utveckling av det inom 
opti•ken seelan lång tid använda Nicolprismat, vilket under vissa 
betingelser äger förmåga att utsläcka polariserat ljus. Den in
fallande ljusstrålen S, se figuren, är ingalunda polariserad utan 
svänger i så gott som alla riktningar vinkelrätt mot fortplant
ningsriktningen. När strålen S träffar vattenytan i Y, fmt
sätter den delvis ned i djupet, i bruten riktning (S,) m ot nor
malen, under det att återstoden av dess energi reflekteras i en 
riktning S2 , som bildar sannna vinkel 'Y. med normalen som 
U.et infallande ljuset. Vid visst värde på 'Y. Mir den sålunda 
i'eflekteracle strålen polariserad, d. v. s. dess svängningsrörelse 
förlöper i ett enda plan, se figuren. Införes nu i strålningens 
väg ett polarisationsfilter, som innehåller ett mycket stort an
tal parallellt ordnade kristallstavar, vanligen av h erapathit, 
komm er ljuset att passera igenom filtret, när sta varna vridas 
Parallellt med svängningsplanet och att utsläckas, då desamma 
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bilda 90° vinkel med sagda plan, se figuren. Reflexen eller 
speglingen konrmer dock icke att fullständigt utpEmas llled 

mindre förutnämnda vinkel rx har ett visst med vattne ts b r~' l

ningsindex varierande värde, svarande mot den s. k. pol ar isa. 
tiansvinkeln ( O'.p ) , i allmänhet uppgående till omkring 5;p 

s ..,..S2 -0 

~,;;,;., NORMAL ~···· 
l~ •· 

•, ,~' %~:, l ~ > ______E.!...b..E:R IJT5LÄ C k'A NOI:.. OCT 

', ,~ _.------ ! ~ , '_,- ·, PO\..,O,AISER:ADE LJ U:> ET 
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l!~ l, , r,' ~ 

"''7k'<· ~: ~~ .. Yl \ 90. 
l \ 
l \ / 

- - !-· _\\\--;-'_/ __ 
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---- --- : - - s, - -
Princi]Jen för >> polarisationsfiL ter>>. 

l den övre bilden är filtret VTiclet så att det polariserade ljuset 
genornsläppes, i elen undre däremot så att det utsläckes. 

Författaren har haft tillfälle att under olika belysnings
förhållanden betrakta spegelbilder på vattenytan, såsom av 
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vita, klart lysande moln m. m., och lyckats med hjälp av po
Iarisationsfilter helt utsläcka bilderna ifråga. På mycket låga 
]1öj.der kräves emellertid en jämförelsev,is lugn vattenyta för 
att goda resultat skola kunna påräknas, ett förhållande , som 
blir mindre påtagligt på större höjder. 

Sedan ljusreflexerna p ä ovannän1nt sätt >> borttvättats >> 

från h avsytan, beror det hl. a . på vattnets gcnomshnlighet och 
den nedträngande strålningens styrka , huruvida och på vilket 
djup föremål kunna upptäcka~. Vid vissa kuster, framför allt 
utanför flodmynningar, är havsvattnet ofta så förorenat av 
slam och vegetabilier m. m. , att all spaning mot föremål under 
dess yta omöjliggöres. Inom andra ormråden åter kan havs
vattnebs genomskinlighet och därmed so>lljusets förmåga alt 
nedtränga på djupet vara betydande. 

Föremålens färg och den omgivande havsbottnens utseen
de kan även beräknas påverka spaningsresullatet. Vid mindre 
klart vatten kanuner dock havsbottnen i aNmänhet ej att utöva 
något stön.·e inflytande i berörda avseende men väl de fasta 
partik larna, orenligheten, i vattnet. Ljusstrålningen sprides 
nämligen diffust vid kollision med dylika pm·tiMar, vilket kan 
hava till följd att en tiU färgen mörk botten likväl kommer 
att te sig ljusare än ovanliggande föremål, såsom minor och 
grundk lackar etc. 

Ifråga om ögonspaning torde denna enklast böra utföras 
med h jälp av polarisationsfiller, rörligt monterade i hållare så
som skyddsglasögon . Röd~gheten är nödvändig för att filtren 
skola kunna vridas i sådant läge att det polariserade ljuset 
släckes. Lämplig vinkel 0'. för erhållande av polariserat ljus 
utrönes genom att böja huvudet mot vattenytan tills maximum 
av det speglade ljuset försvinner. Försök hava visa, att filtren 
Utan olägenhet kunna användas tillsammans med kikare. 

Vid bildspaning place~·as polarisationsfiltret framför ka
illeraobjektivet såsom vid vanlig fotografering med kompen
sationsfilter . Det förra måste emellertid av ovan angivet skäl 
illonteras vridbart. Kamerans rätta inriktande mot vattenytan 
Utföres lämpligen med tillhjälp av ett i sikt- eller riktanord 
llingen monterat extra polarlsationsfilter. 
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Polarisationsfiltren äro till färgen sva"t "Tå såsom , -u ,., ,., , cxenl. 
pelvis Eastmans Pola-screen , eller svagt grågröna, t. ex. Ze iss· 
H er o tar Genom färu och polarisationsverkan «år u n ... e f· .. · ,., " · ,., ar 
hälflen av den infallande ljusenerg~en födorad. Ögat maste 
därför ackomoderas för den sålunda reducerade ljusstyrkan 
innan verksam spaning kan påbörjas. Vid fotografering m åst~ 
av motsvarande anledning längre exponeringstid användas, un 
der normala förhållanden 2- a ;)-dubbel. 

Polarisalionsfiltren, vilka ti11kommit såsom hjäJlpmedel vid 
fotografering , för borttagande av störande ljusreflexer från 
blanka ytor av skilda slag, hava trots sin korta tillvaro, de 
rnarknadsfördes i Amerika hösten 1935 och i Tyskland fö r blott 

någon månad sedan, redan vunnit en utomordentLig betydelse 
för kommersiella ändamål. Ovan i all korthet skissemde an 
vändning för filtren i samband med flygspaning är dock av 
mera spekulativ natur. Den nya uppfinningen synes dock 
värd att uppmärksammas och dess eventuella möjligheter in
om det sjömilitära området att göras till föremål för ingflCiule 
praktiska försök. 
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Sir Thomas lnskip avvisar tanken på 
gemensam försvarsstab. 

Den för ett par månader sedan Wlsatte brittiske ministern 
för samordnande av försvaret, Sir Thomas Inskip, hade den 
21 maj tillfälle att i underhuset redogöra för sin hitrt:illsvarande 
ämbetsgärning. 

Han yNrade därvid bl. a. följande (enligt referat i Daily Te
legraph den 22 maj): »Jag hör ibland sägas, att man borde 
hava en gemensam försvarsstab (joint general staff) - vad 
nu det kan betyda. Enligt min ödmjuka mening är ansvar 
skilt från makt endast hum:bug. 

När stabschefeTna mötas i konferens, uppgiva de icke ett 
jota av sin individuella ansvarighet och auktoritet inom den 
försvarsgren, till vi1lken var och en hör, men med hjälp av den 
gemen samma planläggningskommitten, som består av de tre 
departementens chefer för de olika planläggningsavdelningar
na, kunna de taga hänsyn till fö:rhållandena i vär,lden och ut
forma den strategiska uppfattning, som erfordras för ett full
ständigt försvarssystem>>. 

En av hans egna uppgifter vore att presidera vid samman
träden med stabschefernas underkommitte (inom riksförsvars
kornrnitten) . Han hade icke för avsikt att lyfta på den slöja av 
hemlighet, som omger överläggningarna. Han kunde endast 
säga, att stabscheferna hade ansvaret för att överväga och 
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r åda r egeringen beträffande användningen av dc m edel. s
01 11 

parlamentet s täller till förfogande. 

H ärmed borde den i Sverige utspridda fabeln om alt man 

E n gland avser inrä ttandet av en s lor gem ensam försvarss tab 

va ra avlivad. Det vo re även här i Jandet skäl uti a tt anak la 

utvecklingen , t ills m an får se vad försvarsmini s-tern och n'ge

r ingen kunna åstadkomm a m ed hjälp a v t re inom egna fö r

svarsgren ar m äktiga förs var sgren sch efer och en liten förwars

stab till ministerns föTfogande, innan m an kastar sig ul i drt 

blå g-enom att hals över huvud inrätta en stor gom ensam fö r

svarsstab, om var s beh övligh et en igh et ick e r åder ens inom 

försva ret självt. 
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Uppgifter angående främmande mariner 
(U F l\1 n;r 5/1936) 

hämtade ur fack- och dagsprc·ss av :?liarinstabens p ressdetalj 

uneler ticlen 16 ap r il-l4 maj 1936. 

Aktuella spörsmål. 

R.vslul an rallRtJlaner Jl å Sve rige ]J östen 1914. 

I ett rl'leraf· av kommendö rkapten E. Bi.örkluncls artikel i tivensk 

Tidskri ft hätte 5/36 ang. de rys ka anfal lsplanerna lli Ot de svenska sjö. 

stridskrafte rna hösten .Hl1-l göres i Norsk Tidslnift for Sjovesen, april 

1936, någ ra in tressanta reflexione r. 
Den ryska oper atione n V8 l' , fr aml1 å ll es clet, avseel d att ~i g a rum 

mo t en mind re svP n~k sjöot.nka, so m fö rmodades uppehålla ,:ig i Fårö

suncl. Mot huvudstrids krafterna i Stockl1olms sku rgård ansåg man 

sig ick e bö ra våga kuppen, en ä r man i så fall kunde r isker a sådana 

förluster, att geuondöranclet av den r_vska f lottans hu vuduppgift -

kam pen mot. den t.1 ·ska ll ottan - k unde äventyras. 

Den r.vska östPrsjö rl ottans sa mlade im m age va r vid denn a ticl

punkt 1 -10,000 tons under cl et att den svensk a omfattade 51,000 tons. 

Att den ryska flottan likväl icke ansåg llet lämpligt att rikta sitt an

grepp mot elen i Stockho li1 1S skärgård befintliga kustf lottan - varom 

bestyrkande uttalanden se<lermera gjorts från r_vskt håll - tyder på 

att i elen »sjömilit;ira vågskålen>> en visserligen underlägsen, men 

operationsduglig rlotta ofta har den vikt, art den blir avgörande för 

händelseförloppet. Det är högst sannolikt, att tlet är denna uppfatt

n ing, som orsakat att tyskarna genom 1935 i'trs avtal frivilligt begrän

sat sin flotta till 35 "lo av den brittiska. Man fäster sig slutligen vid 

de ryska uttalandena, att det var Sveriges >> ganska kraHiga, pansrade 

kustförsvarsfartyg» som beredrle den ryska flottan en verklig och all

varlig sv!i righet. 
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lVlat och försYat', 

Frägan .om Jiysmedel3tillförseln till det brittiska moderlandet 

under kng, vJJke~ bör utsträckas att omfatta även andra nöclvä 11 Lliga 

Importvaror, har 1 Jeclarl.omt behandlats av >>Times» den 6 april. Hl. a 

framhålles cliiri Iöljancle. · 

Den unel er världskriget vid flera tillfällen hotande hungersnöden 

i England är icke bortglömd. Det är gott och väl att regeringen nu 

föreslagit betydande förstärkningar av såväl flottan som armen och 

fJ.,·gvapnE>t. ME>n en försvar·sorclning måste också omfatta alla rle M

gärder, so m erfordias för s.iökommunikationemas skydd såväl i fra ga 

om flottans och flygvapnets uppg ifter härvidlag som beträ[fand 8 han_ 

dels.flottans och sjötrafikens organisr.tion för detta ändamål. Försva rs. 

systemE>t måste pl anl äggas b>rd e i sin a militära och i sina civil a dPh r 

i annat rall ä r det icke funktionsdugligt. ' 

Kryssare - hang·arfartyg, 

Enligt Naval Chronicle den 17 apJ'il väntar man i Storbriiannien 

rnecl stort intressE> på komrnande fartygsbyggnadsprogram i U. S. A. 

Det är särskilt frågan om de ·framtida amerikanska kryssarna. so m ilr 

förenu]l för lll ånga rykten. Envisa sådana förmäla, att amerikanarna 

skulle kornma att övPrgå fr ån nuvaranLle kryssartyp till någon sorts 

mellanting me l l an kryssare och hangarfartyg, en fartygstyp som f. n. 

endast rep resen te r as a v elen svenska »Gotland», vilken till drog sig så 

m,·cket intresse vid dess besok innevarande år i brittiska hamnar. 

Jatmus svar på flottavtalet i London 1936. 

Daily TelegTa])hs sjömilitäre korrespondent uppgiver den 16 april, 

att. japanska regeringen beslutat, att frågor om byggnad av örlogs

fartyg häd anefte r s kola vara hemliga. Japanska parlamentet få r en

dagt veta fartygstypernas namn och sammanlagda tonnage, när de 

~kola bes l ut a i sådana frågor; pre~sen har ålagts tystnadsplikt. Det 

ä r alltså tydligt Rtt Japan icke kommer att ansluta sig till elen be

stä mmel se i årets flottavtal i London (vilket hittills signerats av Si:or

britannien, U. S. A. oeh :Frankrike), som säger att uppgifter om de 

årlig a bY ggnaclsprogram men skola växlas. 
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Fästningar och sjö~trateg·i. 

:::; t ra tegien , kr igfö t·ingens konst, följ er, som det mesta a v mänsk-

1·0. verksa111h e t det r11inst.a motstånd ets Jag· konstaterar »F rE>nch ~avy 
lo ' 

!{otes» i N<Hal aml i\'lil itary Record den 16 atJril 1936. 

Den vall av järn och beto ng, som Frankrike under namn av 

,.Maginot-linj en >> skapat v id sin östra g riins från Sc hweiz till Belgien, 

och som inom en snar framtid kom111er att rnotsva ras av en liknande 

tvsk linje, fö rhindrat· ett genombrytande med lantstridskrafter av 

ciessa li njer. De a v görande faktorerna i ett framtida krig mellan 

dessa båda länder bli därför flyg- och sjöstridskrafterna och särskilt 

dessa båda försvarsgrenar i c:a nrverkan vid anfall mot e.ller försvar av 

sjögränserna. I konsekvens härmed strävar också elen vidsynte franske 

marin ministern .l'ietri för 9,llt.iämt ökade förstärkningar av det Illari

na flygväsendet omfattande såväl de flygplan, som medföras ombord 

i\ fartyg, som landbase rade bomb-, spanings- och jaktplan. 

I samma organ den 23 april framhålles, att en socialistisk seger 

vid de transka valen (vilka sede rm era, som bekant, utvisade en be

stämd förskjutning åt vänster. Pressdet:s anm.) konnner att innebära 

vissa risker för full [öljaudet av det pågående uppbyggnadsarbetet 

inom flottan. Den ordinära fransmannen är nämligen i likhet med 

de flesta män ni skor starkt >>lanclbetonacl» och bekymrar sig i försvars

politi skt hänseende egentligen enelast om skyddet av elen östra gränsen. 

MedelhaYet. 

Utgånge n av det itali ensk-abessinska kriget och den därigenom 

upp komna politiskt-strategiska situationen för Storbritannien har än

nu icke utlöst något positivt brittiskt hancllingsprograrn. De sjömili

tära !\sikterna - vil ka i nämnda land ofta bliva av avgörande bety

delse J'ör det politiska handJandet-avspeglas i ett par ledande artik

lar i Naxal and Military Record den 23 april och 30 april. 

Dt•n brittiska Meclelhavsflottan var i början av detta sekel den 

~törsta delE>n c,v lanelds sjöst.nkor och omfattade cl å 15 slagskepp 

av modc>rn a~tc slag, uneler det att dåvarande Kanalflottan endast 

hade S s lagskep p. Då anledningen J1är t ill - rivaliteten med Frank

rike- bortföll och e rsattes med nödvändigheten att kompensera den 

växande tyska flott an ägde som bekant en kraftförskj utning rum 

mot hemf~rvattncn, varvid e'nLla st 3 slagk'r.vssare m. m. kvarlämnade~ 
i Medelhavpt. Vill nu Italien upptaga Frankrikes forna mantel som 

konkurrent till Storbritannien i ~ieclelhavet, finnE's det ingen anled

ning, varför ic·ke Pn förnyad förstärkning a,· de brittiska sjöstrids-



- 330-

krafterna i Lletta hav skulle äga rum. JYiecl hänsyn till Italien" \'tle est 
amträngcia finansiella läge betvivlas detta lanels JnöjligheiPr till 
kapprustning på det marin a området med' Llet ekonomiskt välsitur rade 
Storbritanni en. Det bör e .i heller förglörmn as, att Frankrikes ~tr at~
giska J;ige, som meclgivf~ r trafik med ;.·ttervhrlclen såväl över ~Ie c!el .. 
havet som Atlante n, är vida bättre än rtal iens. vars sjövägar av Eng. 
land kunna spärras bäcl<J vid Gibraltar och Port Saicl; sannolikt kom. 
mer i ·fra JJ Jticlen med hiinsyn ti ll de med Greklands och stormakt('l'JJas 
tysta goclkännancle planerade turkiska beL.istningsanläggningarna ieke 
heller vägen genom Danlanellerna att stå öppen. 

Det nya mon1entet i dagens och morgondagens krigföring är t ly. 
get. Först oeh frän1st kan detta icke operera uneler mörker och d?t lig 
sikt, och därjämte kunna f lygstrid sk rafter na icke >>hå lla lutten >> 1'il ]. 
nhrn1elsevis samma tidsrymder, som sjöst ridskrafte rna kunna ,h[! 11a 
sjön». Verkan av detta vapen i Yerklig krigföring till sjöss är J\rss
utom iin så länge okhnd. Italiens [örmilnligt i'lankerancle läge i fö r
hållande ti1l sjövägen Gibraltar-Suezkanalen tllotväges av .l\Jaltas 
eentral a l ä ge. Det stegrade värdet av denna ö både för skydd et 3'/ 

sjötrafiken och för ·flankering av cle italiBnska förbindelsern a mecl 
Afrika är nogsamt uppmärksanima t av de brittiska myn cligltei·Prna, 
vil ka även hava gjort den ur flygsynpunkt intressanta observationen. 
att elen hotande närheten av Sieiiien direkt motsvaras av avst ånrlet 
mellan :Malta och nyssnämnda ö. Det finnes grundad anledning an
taga. att dessa observationer komma att avspegla sig i framticl a åt
gärder på Malta, vilken ö under alla förhållanden komlller att l'örhliva 
en starkt aktiv brit tisk s.iö- och fl.\·gbas . 

Amerikansk rö6t om .T utlamlslaget. 

Enligt Daily Telcgraph den 21 april publicerades samll1a Lla!..( i 
London den Jörsta ameri kanska detaljerade framställningen av .Jnt
landslaget, >> The Bat.tle o-E .Tutlanch av framlidne cmnmanrler· H. H. 
J! rost. 

Den amerikanske författaren är starkt kritisk mot de bri.ti i ska 
ledarna av detta sjöslag. .T ellicoe framförde sin flotta i överensstiim
me lse med elen hos honom inneboende, fe laktiga återhåll samheten. 
Beatty g,io1·de sig skyldig till flera missgrepp och visade icke taktiskt 
omdöme. Trots att han var i besittning av utpräglad ka111plust, anser 
den amerikanske författaren honom som tekniker ocl1 taktiker bet)rd
Ji.gt. und erlägsen både Jelliroe och Seheer. De bästa insatserna Jl" 
brittisk sida gjordes av Evan-Thomas och Hood. 
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H an anser H ipper som ledare tör de t.vska slagkryssarna hava 
: o1't elen bästa insatsen nncler slaget; hans därunder åda!!;alagcla 
~ . . ... l . 
"'kickli ghet ocl1 handlingskraft ·placerar honom SOlll .en av S.JO .;:ngs-
s . t .1· 8 11 , största ledaro·estalter. Scheer hade karaktar och kamplust 
jl]S Ol ~ " ' b • • 

Il var underlägsen i fråga om skicklighet. 
ttl B 

D en alllerikanske kritikern anser, att ett n ytt , Trafalgal'» den 31. 
. · 1916 skulle för l ång· tid f ramåt hava säkerställt clet brittiska sjö-

Jll aJ - . . .. 
1 

o . 
1
. l 

herraviilclet. Silclant herravälcle beror 1 hka 'hog grac pa .mora:sm 
sotn m ateriella tillgångar. Bristen pä >>;ile lsonancla >>. har be rovat Stor 
brit a nnien clet ollefinierbara och ovänlerliga, sorn lutt1lls. und e r sekler 
vari t grumlen för cless världsbehärskande sjömakt. A\c.lng mera ko~1-
mer gmerikanskt och japanskt sjöfolk att, so m Lh tt.Jlls, kanna stg 
öve rväldigade av brittiska s jöm ilitära tmdit.ioner. 

Flotta"tal llyssland-Storbritannien'? 

R vssland har nu. enligt Naval Chronicle den 8 ma .i 1936, antytt 
sin Ön; k an att mecl s 'torbritannlPU ingå ett bilai:era\1; flottavi:al, var
Olll un cle rhancllim>:ar skulle börjas med det snaraste. Detsamma skulle 
följ a de riktl inje~·, som angivi ts i tremaktsavtalet mellan St.orbritan
n.ien, U. S. A. oeh 1'rankrike i London elen 2:5 mars Hl36. 

Grundliga proYturer. 

De al ltmera komplicerade maskimmläggningarna av alla slag, 
;mm förekomma på mode rna örlogsfartyg, hava frarntvin,wt synnerli
gen ornsorg-sful la ]JTovturer, innan fart\·gen ingi\ i förbal1ll för sa J,-\ÖV

ni11g med anclra fartyg. 

if >>:.'ren ch \av\· ~otes >> i Naval and i\Iilitary Record den 7 maj 
1'936 !' åp~k!ls sålund.a hurusom nybyggda transka kryssare och jagare, 
'sedan LIP undergi\tt de grundliga varvsprovturerna och verkstä llt IJ1'0Y 

skjutningar av artilleri m. n1. , utsäl1llas p:'\ c:a 0 rni\naclers expedition 
till av \;[rrsna farvatten, varunder fartygsciwfetJ har rikliga tilltilllen 
t ill li\ng,varig·a ocl1 on;iattamle Jll'OV mecl all fartygets materiel och 
bt~s ä'Hningen s\·stelllatiskt kan inövas i skötseln av alla rartygets 
det a l j er. 

I l'<na l Chronicle den S maj anföres som ett PXPntpel på grund
liglwten av de~sa provturer i amerikanska ·flottan, hur dessa enligt 
offent l iggjort progrant ko ll lilla ati te sig tör elen n~-a ubåten >>PikP >>. 
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}'artyget levererades llen 1 maj 1936 och kommer att efter be$ ii ttn in. 
gens successiva inövande i slutet av maj göra sina maskinp rovturer 
Först?. h ä l f ten a v j u ni disponeras för erforderliga justeringa r sa111 ~ 
ombordtagning av torpeLler o h ammunition. Uneler ticlen från tll' lt 13 
juni till slutet av augusti ul.föres en längre »shake-down crui se», var. 

efter [öljer provskjutning av torpeder och artilleri. Seclan hiirvi(l be. 
hövliga justeringar m. m. avslutats, beräknas fartyget i mitten av <fr. 

cember kunna ingå i sitt förband. 

Flottans n~' gYäsen j Storbritaunien. 

Allt starkare röster i bri ttiska sjömilitära kretsar kräva, att flot
tans rlygväsen skall helt underordnas amiralitetet. Den nuvarande 
ordningen, enligt vilken flottans budget belastas med kostnaderna för 
detta flygväsen men materialanskaffningen ombesörjes av f\_y gn>i ni
steriet, har seelan länge starkt kritiserats, sä rskilt av amiral e11, Sir 

Roger Keyes. 

N;na l and Military Record den 7 maj 1936 har nu upptagit ~pärs

målet och anser, att denna viktiga frågas lösande bör ankomma ]JU elen 
nve koorclinationslllinistern för försvaret. Tidningen anför skäl <iväl 
fb r so m emot ett återförande av de marina flygstridskrafterna helt 
uneler amiralitetets domvärjo - sh som var fallet uneler ticlen inti ll 
1918. Det är sålunda riktigt, att fly g ministeriet har större resurse r 
och erfarenhet i f råga om den alltid pågående försöksverksamheten 
med nya flygp lan , motorer och annan u trustning. Denna verksamhet 
bör naturligtvis även i fortsättningen huvudsakligen bedrivas av fl ~'g

vapnct, vilket emellertid i eke synes behöva hindra, att de många or
ganisatoriska, strategiska och taktiska skäl, som tala för att flott an 
själv administrerar och bemannar sitt egPt flygväsen, få till mät as 
större och averörande betvdelse. Det finnes särskild anledning aH nu 
upptao-a [ri\o:n enär Jiottans flygväsen håller på att underg~ en 
krafti~ utök~in~. Då detta är fallet med flygvapnet i sin helhet [öre
ligga vissa risker, att de m ånga viktiga problem, detta vapen nu l:ar 
::~tt lös2. för egen räkning, komma att skjuta elen icke mindre viktl!~t: 
frågan om det ändamålsenliga tillgodoseendet av flottans flygvti~e n 1 

bakgrunden. 
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Byggnadsprogram och budgeter, uppgifter angående 
personal och materiel m. m. 

Storbritannien. 

En til läggslmdg-et för flottan har elen -b maj 1936 godkänts av 

parlam_ente t. Densam ma _m_nfattar 1~,~00,000 pund ster~ing, vilket be
loPP tlll~a1n m 2.ns med tlclJgare bev1lJ ad budget utgor sammanlagt 
80,230,000 pund sterling för det löpande finansåret. Seclan 1920 har 
flottans budget icke nått denna höjd. 

Tilläggsbudgeten betingas av följande behov: 

1. Särskilcia åtgärder med anledning av italiensk-
abeBBinska kontlikten . . ....... . ..... . . .. .. .... . 2,117,000 p. st. 

2. l'art.vgsbyggnader .... . .... . . ....... . ...... .. . . . 2,881,500 )) 
3. Personalökningar m. m ............. . .. . . . ... . . 5,3?1,100 )) 

Summa :W,369,600 p. st. 

Byggnadsprogrammet lör det löpande året har tillkännagivits i 
samband med den nämnda tilläggsbudgeten (rykten härom återgåvos 
i UF~f ~/30. Pressdet:s anm.). Det omfattar: 

2 ~ lagfartyg, 

o kryssare - 2 av »Southampton>>-klass och 3 på c:a 5,000 tons, 
!J stora jagare av »Tribal»-typ (1,850 tons), 
1 hangarfartyg, 
-1 ubåtar - 1 minläggande, 1 för patrulltjänst och 2 mindre, 
6 motortorpedbåtar och 

11 specia lfartyg av olika s lag. 
Det beklagas i sjömilitära kretsar, ag programmet icke omfattar 

mer än D jagare ; .iagarbestånclet, som f. n. ~ir mindre än hälften av 
1914 å rs, är i stort behov av förnyelse . 

Förutom detta byggnadsprogram komma ett flertal andra behov 
att t illgodoses, varibland må nämnas: 

506,000 pund sterling avses Jör stärkande av flottans flygväsen 
geno m anskaHning av nya maskiner. 

l<'örutvarancle hangarfartyget »Argus» konuner att ändras till 
moderfartyg för s. k. »Queen Bees·», d. v. s. radiostyrda, som luftmål 
använda flygplan . 

Snabb anskaffning av ytteTligare luftv~irnsartilleri. 
Förstärkning av basen i Singapore, så att kostnaderna. härför 

komma att stiga från 8,693,000 p . st. till 10,661,000 p. st. 
~:vtt skeppsgosseetablissement ordnas vid Rosyth, där redan be

fintl iga., men sedan 10 1\r onyttjade byggnader m. m. komma att för 
ändamålet iordningställas. 
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Utvidg·ning av dockorna i Plymouth och Gibraltar för att ku 11 0 ~ - a 
tag·a de besl u tade, nya ·fa rb ·gen. 

P e rsona lök ning med ~,060 man. 
(DaiJ_,. Te legraph tlen 1 maj Hldli). 

Brittiska hrtyg förses i alltför långsam t akt m ed Uygplan. .För 

över två år sedan meclcl e lades, att samt liga slagEartyg och kr_,·ssa re 
skull e förses med va rtde ra två f lygp lan. Seclan dess har auialt•t a 
dylika fartyg medförda flygplan enelast ökats från 22 til l 35. Av ~ iag. 

tartyg ;iro enelast »Xelson >>, >>Valiant», »l:larham», »Renown» oc·h uu 

senast »>R epulse» förseelda med var sitt plan. 10 sådana far t:q~· äro 
alltså fortiarande utan tl_vgplan. Av G(i kryssare i tjänst hav a 8tHlast 

:W fl.\·gplan, stör re delen därav endast ett. 

(Dail y Telegraph elen 23 april 1936). 

Dc fly g phm, som hittill s installerats ])å de katapultförsedda hrit. 
tiska sla g· rartygen och liQ'ssarna, ha va varit av två typer, >>Hawker 
Osprey» och »:B'ai rey TTI F». Seclan ungefär ett å r hava em ollcrtitl 
fö rsök uf.lö rts pi\ s lagskeppet »Nelson» rned en so rts amfibiefl ygplan, 
benämnt >>Walross», sorn icke utskj utes med katapult. Dessa fiirsök 
hava utfallit. så gy nnsamt, att man kan räkna med ett utsträckt in
l'öranclc av ely lika ilygplan på örlogsfartyge n. Dessa förhft ll au tlcn 
kunna tn [thäncla förk lara den återhållsamhet, som präglat clt> br iiliska 
-rartvgens ut rustning med flygplan . 

Skull e clet visa sig ri ktigt, att ka tapultanläggningar på de t>gcnt
liga strid~fartygen icke äro erforderliga, kommer detta att innebara 
m{tng a och sto ra fördelar. En katapult tager stort däcksutrymme, in
skränker elen fr ia s ikten från vissa de lar av fartyget och ink rnkt ar 
vaniigen på kanonernas bestrykningsvinklar. Dessutom kan katap ul
t ens n\'ttjandl• tvinga fart._,·gt>t til l för desb öniga strirlsmed Pl o~·,·n n

~a nu1la lll?.növrar. 

Pi\ de tyska pansarskeppen oclt krnsarna förvaras rneclförcl a flvg
plan fa~t ~ un ftde på katapu lten, under dC'L att de nyaste fransk a k r.vs
SP.rna äro förseelda ll tt'll Pil sä rskilcl hangar på däck. i. v ilken i'J -'·gpl 3-
ncn ku nna förvuas -sk.nlclaclE' föt väclE' r och vind. 

('EiciE'r l\eueste Xachri.chtE'n dE'n 7 tnaj 19:36). 
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Tre av Hawkins-ldassens kryssare komma. som förut nämnts 
. fr UFi\1 3/36), att ombestyckas med lö cm. kanoner i stället för 

(J~:: a ra urle 1 CJ cm. kanoner; dessa tre äro »Hawkins», »Effinghm>> och 
::Frobi.sher», under det att »Vinclictive» bibehåll es i nuvarande skick 
och kommer att (sannolikt från hösten 1936) ersätta »Frobishen> som 
kadettfartyg. Genom ombestyckningen hänföras fartygen till »lätta;> 
kryssare, varigenom n_vbygguacl jäm likt Londontraktaten 1930 av det 
elj est fullte cknade tonnaget av »tunga» kryssare (d. v. s. fartyg med 
högre kanonka liber än 15,5 cm.) kan äga rum. 

(N a val Chroniole den 24 april 1936). 

stagskeppet »Ramillies» kommer att utrustas och tillsvidare att 
j likhet med systerfartyget »Royal Sovereign» användas som övnings
Iartyg för sketlpsgossar. Båda tartygen hava Devonport som ba8. 

(Le Yacht den 25 april 1936). 

Nya kanontyper äro under framställning för de kommande far
t.vgsbygg·naderna. För de planerade slagskeppen avses sålunda 35,6 cm. 
kanoner i stället för de nuvarande 40,6 och 38,1 cm. pjäserna. Följan
de rlata anföras som jämförelse : 
Kalibe r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... : 35,6 cm. 38,1 cm. 40,6 cm. 
Pjäsvikt i tom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 97 103 
Projekt il vikt j kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708 871 1,116 
Mynning-shastig- het j m/sek . . . . . . . . . . 825 817 !J(j3 

Mynningsenergi j metertons .... .. . _ 22,100 28,000 '? 

Pör de nya jagarna av »Tribal »-klass (1,850 tons) har man valt 
13 cm. kaliber i stä ll et för hitt ills använd 1.2 crn. jagarkanon. För 
dessa fartyg h ar man bestämt sig för en automatisk luftvärnskanon, 
som avger 1--10 sk ott pr min. med en vikt av nära 1,000 gr. 

(K ie ler Neueste Nachrichten den .7 maj 1936). 

Med anledning av uppgift.E'r i den övriga dagspressen, att artille
ripjäser iiro uppställda Jlå vissa britti ska linjeångare, meddelar tidnin
gen s sjömi litäre korrespondent. att fö rberedelser häriör visserligen 
äro vid tagna i en li ghet nwd ingångn a -J' Io ttavtal , men att kanon e r ic
ke finna s monte raLle ombo rd ~ dylika fartyg. 

(Daily Telegraph elen 9 maj 1936). 

Tids krift i Sjöväsendet. 24 
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U. S. A. 

Trots en kraftig pacifistpropaganda kommer försvarsbudl!:eten 

för nästa budgetår 1 juli 1936-30 juni 1937 att belöpa sig på 1,200 

mil l. do lJ ars, vii k et är det största årsbel opp, som världshistorieJJ hit

tills kunnat uppvisa för krigsmstningar. 

1\Iarinbudgeten, som godkändes den 2 maj l\)36, utgör härav 531 

milJ. dollars, till vilket belopp dock rätteligen bör fogas vissa an dra 

summor, som utgå under andra departement. (Jmfr UFM 3/36). 

Det kommande årets fartygsbyggnadsprogram omfattar bl. a.: 

2 slagskepp, 
l~ jagare, 
6 ubåtar och 

:533 flygplan . 
Betydande personalökningar inneslutas även i det godkänd u års. 

pro gr a mm et. 
(Observer elen 3 m aj 1936). 

En betydande })ersonalökning ingår i det kommande årets hud

get, i det att flottans manskapsstyrka skall ökas från S7,000 till !)().000 

man. Styrkan av »The Marine Corp " ökas samtidigt från 16,000 till 

17,000 ruan. Vad beträffar elen senare ökningen bör det emellertid 

bemärkas, att, ehuru vissa delar av denna kär tjä11 stgör ombord, hu

vuddelen har sin verksamhet vid sådana kustartilleri- och andra an

läggningar i land, som i Storbritannien bemannas av armen. 

(N a val Chronicle elen S rn aj :1()36) . 

En rekol'dtm: genom Panamakanalen har utförts av jaga ren 

,;Manley», som passerat kanalen på 4 t i m. :52 lllin . . \ .,1 ~ ' ~ ; ·· · 
denna brådska var, att en ångare med vapen till upproriska i H ondu

ras skulle uppbri-ngas. 
(Le Yacht den 25 april 1936). 

Frankrike. 

Jl.fecl stort intresse avvaktas resultaten av pro''ttuerna med slag· 

skeppet »Dunkerque», vilka beräknas taga sin början i begynnelsen 

av maj månad med vissa stillaliggande maskinprov. 
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Fa rtyget beviljades elen 10 juli 1931, men på grm1Ll av de omfat

tande törberedelserna kunde kölen sträckas först i december 1932. 

Byggnadsticlen har alltså varit 3 J/2 å r, .medan m an för systerfartyget 

, ::;trassbourg», som stapelsattes i november 193-J, beräknar en bygg

nadstid av knappt 3 år. 
(Kiel e r .'{eueste N aeh richten elen 30 apri l 1936). 

De nya Iranslut »contre-torpillem·s, (egentligen lätta kryssaTe) 

, Mogado r» och »Volta» synas komma att bliva försöksfartyg för en 

ny serie av ytterligare förstorade sädana fartyg. Deras standardde

placem ent på 2,SS8 tons (t idigare fartyg 2,4-00-2,600) torde komma aH 

motsvara ett tonnage i fullt rustat skick av c:a 3,500 tons. De kom .. 

ma att förses med »lndreb-pannor med 37 atm. tryck samt »Rateau»

tmbiner, vilka komma att normalt utveckla 100,000 hkr givande ~n 

fa rt av 39 knop. Vid forcering torde maskinstyrkan kunna ökas till. 

1.20,000 hkr och farten till 45 knop. 

Bestyckningen (varom uppgifterna skilj a sig från hittills synliga 

dylika) angives komma att bestå av S st. 12,7 cm. kan. i clubbeltorn 

och med en eldhastighet av 16 skott/min., starkt luftvämsartilleri och 

en f rån S till 10 st. torpedtuber ökad torpedbestyckning. Ammuni

tionsförråd och aktionsradie bliva större än på tidigare fart,vg. Båda 

de här angivna fartygen beräknas färdiga i maj :1037. 

(Kieler Neueste Nachrichten den 22 april 1936). 

De franska »escortem·s, (600 tons 30-35 knop) varav de fvra 

fö rsta av en serie på 12 fartyg äro färcligställcla, tord~ komma att' få 

varierande a rtil lcribestyckning. Det har uppg-i vits att denna skulle 

begtå av 2 st. 10 cm kan för såväl flackbane- som \uftvärnselcl. Det 

synes troligt, att en del erhålla denna b sty.;kning men en clel i stäl

le t 4 st. 8,8 Clll . kan. Sannolikt vi ll man pröva fartygens sjöduglighet 

med olika bestyckning, innan man definitivt bestämmer sig. 

I varje fa ll hi!. Isas f a rtrgen varmt välkomna i sjöofficerskretsar 

enär clärigenorn yppas n,va rnöjligltei·er till eget befäl för yngre offi: 

ce r· are. 

(Naval Chronicle elen 24 april 1936). 

Tyskland. 

U. :25, den första a y de större ubåtar på 7!50 ton, som medgivits j 

elen tysk-brittiska överenskommelsen av juni 193i5. hal' i slutet av 
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mars 198f) börj at sina provturer utanför Kiel. Med hänsyn till Ö\·er. 
enskommeisens Llatum har ubåten färdigstäLlts på synnerligen kort tid 

(Naval Chronicle el en l maj 1936). · 

»Der Oberbefeh lshaber der Kriegsmarine», amiralen, dr. honoris 
ca usa Erich Raeder har utnämnts till »Generaladmirah>. Denna nya 
tjänstegrad, som icke tidigare funnits i Tyskland, motsvarar i tjänste_ 
ställning »Generalobersb vid armen och flygvapn et, under det att elen 
på sin tid av bL a . von Tirpitz innehavela graden >>Grossadmi rah mot
svar ade >>Generalfeldmarschalh, vi lken titel nu tilldelats >>der Reiehs
kriegsministen> von Blomberg. Generalamiralens gradbeteckning be
står av f:vra mellanbreda galoner ovanför den understa breda amirals
galonen. 

(Berliner Börsen-Zeitung elen 21 april 1936). 

I slutet av detta eller början av nästa år komrna vissa fartyg att 
byta örlogsstationer. Sålunda komma kryssarna >> Köln>> och >>Leipz ig, 
att därefter tilldelas örlogsstationen i Kiel under det att pansarskep
pet >>Admiral Scheer>> tilldelas stationen i Vvilhelmshafen. 

(Kieler N eueste N achricl1 ten den 10 maj 1936). 

Norge. 

I Horten har den 700 ton stora torpedbåten >>S leipner>> sj ii,;at ts. 
(Kieler Neueste Nachrichten den 10 maj 1936). 

Nederländerna. 

Avsikten är att elen del av nederländska flottan, som avses för 
holländsim Indien, skall utbyggas till a t t omfatta samman lagt: 

3 kryssare på 6,000-7,000 tons, 
12 jagare, 
18 ubåtar, 
54 stora flygbåtar och 

108 lamlba~eracle spaningsflygp lan . 
Av dessa fartyg finnas kryssarna, 8 jagare och 15 ubåtar. 
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Ett nytt fartyg, sorn kallas f lottiljledare och erhålli t namnet 
,Nederland>> har i sl utet av 1935 påbörjats i Amsterdam. Detsannna, 
som rätteligen bör kallas Jätt kryssare, uppgives få följande data: 

4.225 ton, 32 knop, 4 st. 15 cm. kan., 11 st. 12 cm. kan., varav de 
flesta J uftvärnspj äser, 6 st. 55 cm. torpedtuber, 4 st. sjunkbombkastare, 
besättning 285 man. 

(Revue Maritime, april 1936). 

Grekland. 

Efter en del tvekan, huruvida beställningen skulle placeras i. 
Tysklan<l eller England, har grekiska regeringen nu beställt 4 st. ja
gare på 1,200 ton vid engelskt varv. 

Aven 4 ubåtar komma att byggas, men data och byggnadsort äro 
ännu icke bestämda. 

(Le Y a ch t den 25 april 1936). 
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Litteratur. 

Den nya upplaga av SYensk Lots, del IV 
SOJJJ nyligen utsänts i handeln, är en omarbetnin~ 
av 1927 års uppJaga, gjord på grundval a,- en 
rekognoscering sommaren 1935. 

ÖYerskådlig·ar{' uppställning. 

T denna upplaga har genomförts en ny uppställning, avserlrl at t 
göra seglingsbeskrivningen överskådligare och underlätta dess bcgag. 
nancl e. Arbetet är sålunda indelat i en avdelning I_ Beskrivnin g ö,·er 
farvattnen, samt en avdelning Il. Hamnar. I farvattensbeskrivningen 
meddelas i löpande geografisk ordning nödiga uppgifter för navige
ringen, -fö r angöring av inlopp och :[ör insegling till ankarplats elle r 
hamn och jiimväl vissa uppl ysningar rörande kanaler och inomskiirs
Iecler. Till förtydligande är även intagen en serie ledkartor. 

Led kartor. 

Dessa ledkarto r äro översiktskartor, som angiva dels läget a·; rle 
i avdelningen Hamnar beskrivna hamnarna, dels farlederna fr ån sjön 
till hamnarna och i vissa fall ankarp lats utanför hamn, dels förekom
mande inomskärsleder. De angivna lederna äro allmänna farl ede r. 

Led djup. 

Vid varje farled angiver en siftra ungefärliga djupgåendet av de 
största :fartyg, som vid visst å ledkartorna angivet vattenstånd kunna 
passera farleelen med biträde av lots. Dessa uppgifter äro inhämtade 
från vederbörande lotsplatser och traEildörvaltningar under elen ovan
nämnda rekognosceringen, de äro ej bindande i det avseendet, att svå
rare sjöhävning el ler ström, samt Eartygens manöverförmåga och 
skrovforne och jämväl andra omständigheter kunna inverka. Huru
vida ett visst fartyg, vars djupgående ligger nära den angivna si hran, 
vid ett g i vet t il !fälle kan pasber a en led måste i varj e fall avgöras av 
tillkallacl lots eller med förhållandena känd person. 
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De olika beteckningssätten för ledstrecken : streckning, streck
. 1_ ·n a- 0 s v hava ing·en betydelse annat än av tydlighetshänsyn 

O C '-lll o . .. . . .. ... . . o 

p tt s l ·1·1J·~ olika farledsstrackor for ohka dJupgaende. for a , ' · . ' · .. . . 
Vidare uppgifter :finna~ uneler vederborande hamn ell e r 1 v1ssa 

fall i f a r va ttensbeskri vningen. 

Av·delning Hamnar i alfabetisk ordning. 

Vid användande av seglingsbeskrivningen uppsökes en viss hamn 
. avdelningen Hamnar, där hamnarna äro alfabetiskt ordnade. Skulle 
~amnens namn vara osäkert känt, återfinnes dess läge och namn å 
vederbörnde leclkarta. Detaljuppgifterna om ett visst inlopp återfin
nas för varje inlopp i geografisk ordning i farvattensbeskrivningen 
och uppsökas merl hjälp av vederbörande ledkarta eller av registret i 

bokens slut. 

Farleder. 

Beträ l:fancle farlederna (förbincle.lselecler) meddelas för de mer a 
betydande lederna uppgifter angående djup, trafikbestämmelser m. m. 
men för övriga leeler i regel inga andra data än det å ledkartan an
givna djupgående, för vilket leelen är tillgänglig. 

En del kortare och mindre betydande förbindelseleder hava ej 
kunnat anges på ledkartorna av hänsyn till utrymmet. 

O behöv liga UJ>pgifter uteslutas. 

Enär seglingsbeskrivningen endast är avsedd att komplettera sj ö. 
kort och förefintliga trafikreglementen äro i beskrivningen i allmän
het enelast sådana uppgifter medtagna, som ej kunnat inhämtas i des
sa. De uppgifter om fyrar, utprickning och grund samt tra-Eikbestäm. 
rnelser för kanaler, som förut voro medtagna i beskrivningen äro där
för utesl utna, då de bäst inhämtas ur sjökortet, fyrlistan och vederbö
rande tra[ikreglemente. Endast viktiga grund, för vi lka frimärken 
kunn a angivas, äro nämnda i föreliggande arbete. 

Al l a för passage. av broar erforderliga uppgifter, som ej finnas i 
kanalernas reglementen, äro däremot upptagna i beskrivningen, såsom 
brohöjd, broöppningens bredd, signaler för brons öppnande och fö r 
passage m. m. Även finnas i beskrivningen upptagna alla uppgifter, 
som äro erforderliga för insegling till kanalerna och den plats d ä r 
trafikreglementen kunna erhållas. 

I avdelningen Harrmar meddelas för varje hamn de även i tidi
gare upplagor angivna uppgifter av tel.;:nisk natur, sorn icke beröra 
navigeringen in till hamnen. 

Pri·3et är kr. 6: -. 




