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Arsberättelse i förbindelseväsende. 
AYgin•n ay ledamoten Montelius. 

Det skulle knappast vara möjligt för någon att fullstän
digt följa med allt vad som händer inom vetenskapsgrenen ifrå
ga. Föredraganden är även fullt medveten om att stora luckor 
finnas i hans årsberättelse, ävensom om att detaljer medtagits, 
som. kunna anses vara mindre av allmänt än av specialintresse. 
För att icke i onödan inkräkta på utrymmet har emellertid 
föredraganden tillåtit sig att i ett flertal fall hänvisa till för 
den intresserade lält tillgängliga publikationer istället för att 
utförligare referera deras innehåll. 

Litteraturen rörande det publika förbindelseväsendet är 
synnerligen rikhalt ig men beträffande det militära desto mera 
kn apphändig, vilket givetvi s får tillskrivas den omständighe
ten, a lt m i litära förbindelsefrågor i de flesta länder torde be
handlas såsont hemliga . I militära tidskrifter, årsböcker och 
dylik t förekommande uppgifter angående förbindelseväsendet 
äro som regel av så al lmän natur, att de lika gärna kunnat 
stå att läsa i vilken teknisk facktidskr ift som helst. Som, exem
pel kan n ämn as en artikel i elen tyska Nauticus för år 1938, 
»Die Entwicklung des ~iarinenachri ch tenwesens seit dem Krie
ge», vi lken dock såsom allmän översikt bjuder myck et av in
h·esse, samt en kortfallad historik över de elektriska förbin
delsemedlens utveckling i United Statcs Naval ln5titutc Pro
ceedings ' novemberhäfte för 1937, » \Yider Hor i zons >> . 

Tidskrift i Sjöväsendet. 20 
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Motsvarande hänsyn har tvungit föredraganden att göra 
vissa delar av årsberättelsen heml iga och att i övrigt endast i 
ringa utsträckning beröra militära frågor. 

A. Det internaUonella förbindelseväsendet. 

I. Allmänt. 

Det intemotione/la förbind elseväsendets utveckling under 
den tvåårsperiod, som förflutit sedan föregående årsberättelse 
i ve tenskapsgrenen avgavs , karaktäriseras allt fortfarande av 
de elektriska förbindelsemedlens - trådtelegrafen s, trådtele
fonens och radions - ökade möjligheter att fylla de anspråk 
som det internationella kommunikationsbehovet ställer på dr
samma. Dc konstruktiva detaljerna i de apparater, som kom
ma till användning vid dessa förbindelsemedel, bli alltmera 
svårfattliga för andra än specialister, vilket nödvändiggjort en 
vittgående differentiering av arbete t för de vetenskapsmän, 
tekniker och trafikmän, som äro sysselsatta inom föTbindelse
väsendets olika grenar. Som exempel på god förståelse härför 
kan nämnas, att den sv,enska riksdagen under å r 1937 biföll 
ett förslag att ersätta den hittillsvarande enda profes,surcn vid 
Tekniska högskolan i Stockholm i telegmfi och telefoni m ed 
tre professurer i resp. teoretisk elektroteknik, telegrafi och te
lefoni samt radioteknik. 

Samtidigt med att en sådan specialisering framtvingats 
synas emellertid gränserna mellan de tr,c ovannämnda elekt
riska förbindelsemedlens verksamhetsområden bliva allt mera 
diffusa ur såväl teknisk som .trafik synpunk t, vilket m edfört 
nödvändigheten av ökad kontakt mellan inom dessa olika verk 
samh etsområden verkande personal och organi,sationer. Ett 
bevis på riktigheten av detta påstående torde kunna anses va · 
ra det ökade samarbete mellan de stående, internationella 
kommitteer, som etablerats för behandling av frågor TÖrandC" 
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vart och ett av de ovannämnda tre förbindelscmedlen, och vil
ket kommit till synes under de konferenser , som ifrågavaran
de kommitteer under de senare åren avhållit. 

Il. Intemotionella förbinclelsel.:onferenser. 

Dc stående internationella kommitteerna för behandlin.,. v 
nv frågor rörande förbindelseväsendet äro Comite Consrtltatif 
Jntenwtional Telephonique (CCIF) för behandling av telefon
frågor, Comite Consultatif International Telegraphique (CCIT) 
för behandling av telegraffrågor och den i föregående årsbe
rättelse omnämnda Comite Consultatif International des Ra
cliocommunications (CCIH.) för behandling av radiofrågor. 

CCIF höll si t t senaste plenarsammanträde i Köpenhamn 
under sommm-en 1936, CCIT i \Va rszawa under hösten sam
ma år och CCIR i Bukarest under våren 1937 . På dessa sam
m an träd en behandlades ett otal tekniska och trafiktekniska 
problem, vilka ·enligt kom mi t teernas arbetssätt undergått för
beredande studium i särskilda rapportörkommissioner, sam
m ansatta av olika länders specialister. För konferensernas 
för handlingar och vid desamma fattade beslut om utfärdande 
av anvisningar - »avis » - redogöres i digra publikationer, 
utgivna av Bureau de !'Union Internationale des Telecommu· 
nications (BU) i Berne och vilka finnas tilJo·äna:li::oo·a h os Kuno·l n u t> . 

Telegrafs tyrelsen i Stockholm. Ett mera ingående referat av 
dessa publikationer ligger utom ramen för denna årsberättel
se, och omnämnas endast e tt par av de enligt föredragandens 
uppfattnin g viktigaste frågorna eller anv isn ingarna. 

Särsk ilt må framhållas, att det under resp. konferenser 
befunnit s vara lämpligt föreslå nästa allmänna .internationella 
förbind elsekonferens - i Kairo 1938 - uta rbetandet av vissa 
gemensamma direktiv för CCIT och CCIF, enär trådproblemen 
i stort sett vore desamma inom det moderna förbindels eväsen
det, vare sig det rör sig om telegrafi ell er telefoni. Dessa an
vända ju of ta gemensamma förbindelselinjer cllr förbindelse
kanaler, vare sig det rör sig om tråd- ell er radioförbindelser, 
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vilket skulle kunna berättiga till det antagandet, att i en 
framtid alla tre kommitteerna lämpligen kunna sammanslås 
för undvikande av dubbelarbete inom olika kommitteers rap
portörkommissioner. 

Å samtliga tre konferenser föreslås användandet inom 
resp. tekni ska vetenskapsgrenar av dc av Commission Electro
teclmique Internatianale (CEI) fastställda grafiska beteck
ningarna för svagströmsinstallationer. Förteckningar över 
ifrågavarande beteckningar ha bifogats de ovannämnda av BU 
utgivna publikationerna. 

I handlingarna från en kommillekonferens hänvisas icke 
sällan till anvisningar, utfärdade av någon av de andra kom
mittcerna, i vilket fall även anvisningen ifråga anföres in ex
tenso. Dctla bidrager visserligen till utökandet av Tesp . publi
kationers volymer men gör dem å andra sidan mera lättlästa. 

Bland de av CCIR utfärdade anvisningarna må följande 
särskilt nämnas: 

En ordlista. på franska, tyska , engelska, spanska, italienska 
och portugisiska språken har utarbetats , innehållande termer 
berörande fysikaliska grundlagar j'ör racliokommunilwtion, ra
dioanläggningar samt drift av dulil;a. Densamn'la är givetvis 
av största värde vid studium av utländsk facklitteratur och 
bör lämpligen kompletteras även m ed det svenska språket. 

I en anvisning rekommenderas användandet av ett nytt 
indelningssystem för våglängder och frekvenser, vilket bygger 
på metrisk indelning enligt vidstående tabell. I densamma 
har inom parantes införts förslag till motsvarande benäm
ningar på svenskn, varvid i möjligaste mån den franska ur
sprungstextens terminologi blivit följd. De största betänklig
heterna kanske möta 1not införande av den i svenska språket 
ovanliga termen murimnetervågnr, vilken emellertid i sådant 
fall kan utbytas mot exempelvis tiotusenmetervågor eller mil
vågor. Vid tillämpande av i tabellen använd indelningsgrund 
föreslår CCIR, att för praktiskt bruk såväl decimetervågor som 
centimetervågor skola angivas i centimeter, då våglängdsbe
greppet användes, samt att, vid användandet av frekvensbe-
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greppet, frekvenser högre än 3,000 kc/s (vågor lägre än 100 lll.J 

angivas i megacykler per sekund (Mc/s). Det föreslagn a in
delningssystemets största avvikelse från det nu vanligaste i 

bruk är, att namnet ultrahöga frekvenser förbethållits frek ven
ser högre än 300 Mc/s (våglängder lägre än l meter), under det 
alt man för närvarande så väl i dagligt tal som i facklit tera
turen med ultrahöga frekvenser vanligen menar sådana högn• 
än 30 Mc/s (våglängder lägre än lO meter). I det senare fal kl 
har gränsen mellan höga och ultrahöga frekvenser bestäm ts 
med hänsyn till radiovågornas olika utbredningsförhållanden, 
men då detta icke giver konstant gränsfrekvens (se härom 
vidare under a vd. IV >> N å got om ultrahöga radiosvängningars 
utbredning. , ), förefaller det, som om det a v CCIR föreslagna 
nya indelningssystemet vore ägnat att bringa större reda i den 
tekniska litteraturen. Här bibehålles emellertid den hitt ills 
vedertagna terminologien. 

CCIR anser tiden vara mogen för ytterligare skärpning 
av fordringarna på radiosändares frekvensstabilitet. De nu 
gällande fordringarna fastställdes på den internationella för
bindelsekonferensen i Madrid 1932, efter vilken tidpunkt tek-· 
niken gjort sådana framsteg och trängseln i etern blivit sa 
utökad, att en sådan skärpning är både möjlig och erforderl ig. 

Ett flertal av de av CCIT och CCIR vid de ovannämnda 
konferenserna avfattade anvisningarna och förslagen komnn 
att behandlas å den ovan omnämnda, i början av år 1938 sam 
manträdande nllmänna internationella förbindelsekonferens en 
i Kairo, den första av detta slag sedan Madridkonferensen. 
Ett mycket stort antal propositioner från olika statsförvalt
ningar och enskilda telegraf- m. fl. sammanslutningar före
ligga dessutom att behandlas vid Kairokonferensen (c:a 900 
beträffande telegraf- och telefonfrågor samt c:a 500 beträffan
de radiofrågor), berörande snart sagt alla områden av det in
ternationella förbindelseväsendeL Översikter av samtliga pro
positioner hava utarbetats inom K. Telegrafstyrelsen av by-
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rådirektör Litström beträffande radiofrågor och av förste sek
reterare A. Karlsson beträffande telegraf- och telefonfrågor. 

En del av dessa propositioner hava behandlats å tvenne 
förb eredande konferenser , en i London den 28 juni-5 juli 
1937, avhållen av de viktigaste sjöfartsnationerna, samt en 
på Skagen den 28-31 augusti samma år, avhållen av de nor
diska tdegrafförvaltningarna. Vid denna senare behandlades 
dessutom en del endast de nordiska staterna berörande, gemen
samma förbindelsefrågor. En kortfattad redogörelse för dessa 
konferensers ställningstagande till vissa frågor kan vara av 
m era allmänt intresse, varför en dylik här medtagits. 

London konferensen. 

I denna konferens deltogo statliga representanter för 
Tyskland, Belgien, Storbritannien och Norra Irland, Irländska 
Fristaten, Canada, Danmark, Amerikas Förenta Stater Frank-, 
rike, Italien, Norge, Nederländerna och Sverige samt den in
ternationella kommissionen för luftnavigering. Av de större 
sjöfartsnationerna deltogo alltså samtliga utom Rvssland och 
Japan, och konferensens huvudändamål angavs .också vara 
att till förberedande behandling upptaga sådana sjöfarten be
rörande radiopropositioner, som ingivits till Kairo-konferensen. 
Inalles behandlades ett 60-tal frågor, beträffande vilka i stod 
sett ett gemensamt uppträdande vid denna konferens överens
koms av de närvarande statsrepresentanterna. 

I en proposition har U. S. A. föreslagit, att den välkända 
tidssignalen enligt systemet ONOGO allmänt skulle utbytas 
mot ett mera vet·enskapligt system, medgivande tidshestäm
ningar med ytterligt stor noggrannhet. Övriga statsrepresen
tanter funno emellertid, att ON'OGO-sy.stemet vore fullt till
fredsställande fö·r navigatoriskt ändamål. 

Japan har föreslagit, att ur det allmänna radioreglementet 
skulle borttagas allt angivande av våglängd, men konferensen 
fann , att det nuvarande systemet med angivande av såväl fre 
kvens som våglängd vore att föredraga. 
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En proposition att fördelning av frekvenserna högre än 
30 Mc/s (våglängder lägre än 10 m.) skulle ske, beslöt konfe
rensen biträda. Likaså en proposition att den marina r c-;p . 
luftfortsradion skulle tilldelas exklusiva frekvenser inom b an
det 4- 30 Mc/s (våglängder 75- 10 m. ). Däremot beslöts alt 
avstyrka en utvidgning av dc för mndmdio avsedda frekven s
banden inom samma frekvensområdc, vilken ansågs kunna 
komma att inkräkta alltför mycket på dc maritima radioför
bindelserna. Samma mottagande rönte ett förslag, att den 
fasta trafiken i vissa fall skulle få försigg å inom den rörli ga 
trafiken tilldelade frckvensband. 

Rundwdiofrekvensbccnden inom mcdclfrckvc~sområdct h a 
blivit överfyllda , vilket givit anledning till avgivande av en 
proposition, krävande utvidgninrf av desamma. Konferensen 
beslöt motsätta sig en dylik och anslöt sig i stället till en fran sk 
proposition, som åsyftar en insJ,:ränkning av rundradions di
sponerande av frekvenser inom det fö1· rörlig trafik avsedda 
frekvensbandet 265~550 kc/s, vilken inskränkning ansågs b ö
ra ske på sådant sätt, att all rundradio förbjöds inom ifråga
varande frekvcnsområdc. Däremot ansågs en utvidgning av 
luftfartsfrekvensbandet inom samma område på n ågot sätt bö
ra åstadJ{ommas. 

Konferensen beslöt stödja en proposition om att 1,65 Mc/s 
-frekvensen skulle avses uteslutande för anrop och nöclsignn
lering med radiotelej'oni liksom att tystnadsperioder för lyss
ning efter nödsignaler på denna frekvens skulle införas. 

En gemensam proposition av Finland, Norge och Sverige 
avseende reserverandet av en stor del av frekvensbandet 1,5() 
-3,5 Mc/s för den rörliga twfil.:en , framför allt radiotelefoni , 
vann konferensens förståelse , men med uppgör::mdc av förslag 
till frekvensfördelning ansågs helt böra anstå till Kairo-konfe
rensen. 

En proposition avseende införandet av ytterligare restrik
tioner beträffande användandet av gnist och icw (vågor av 
typ B och A 2) ansåg konferensen vara alltför tidigt väckt. 
Särskilt typ A 2 borde ulan vidare inskränkningar vara tillåtcu 
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för den rörliga trafiken. En i viss mån molsägande proposi
tion , avseende att erhålla ändring av ar tikel 19 i det »Allmän
na radioreglementet» därhän , att rörliga stationer, som avse 
söka förbindelse med en kuststation på 500 Kc/s, skola rm
vända vågor av typ B eller A 2, vann istället k onferensens fulla 
gillan de. 

Konferensen beslöt stödja en proposition om ändring av 
ar tikel 20 i samma reglemente därhän, all utsändandel av 
onödiga j'örl.:ortningar samt meddelanden vilkas ursprung icl~e 
angrws, skulle förbjudas. (Ett sådant förbud kan givetvis icke 
under alla förhållanden komma att respekteras inom den mi
litära racliosignaltjänsten .) 

U. S. A. har ingivit en proposition m ed förslag om sådan 
ändring av a rtikel 21 i det »Allmänna racliorcglementet», att 
autoalnrmopporater skulle bliva obligatoriska för alla fartyg , 
som färda s mer än 20' från kusten. Gentemot antagandel av 
en sådan bestämmelse ställde sig konferensen absolut avvi
sande. 

Konferensen beslöt slutligen uttala den bestämda åiS ikten, 
att enär luftfartsradiotjänsten kunde förutsättas bliva a lltmera 
intimt sammankopplad med annan radiotjänst , vore del nöd
vändigt alt på luftfortswdiotelef{rafistema ställa samma ford
ringar som på ö,vriga radiotelegrafister. Däremot ansåg kon 
ferensen del icke vara nödvändigt, att radiotelegrafiste1·na 
skulle behärska ett internationellt allmänt mwänt språk, vilket 
föreslagit s i en proposition. 

Skugenkonferensen. 

Deltagare voro representanter för Danmarks, Finlands, 
Islands, Korges och Sveriges telegrafstyrclser. Följande frå 
gor av mera allmänt intresse upptogos till behandling. 

l. Den berättelse angående »ProfJositions pour la ConfC
rence Telt?graphiqu e et Telephonique Intemotionale du Cairo 
1938 , , som avgivits cw ett nv de norclisl.:a telegrafstyrelserna 
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tillsatt utskott, med förslag till ställningstagande i de olika 
frågorna, vilket i stort sett godkändes av konferensen . De vik

tigare punkterna voro : 

Telegraf. 

a . Privata telegraf- och telefonbolag borde icke medgivas 
rösträtt vid Kairo-konferensen, utan kunde de lämpligen fram
föra sina önskemål genom resp. länders statsrepresentanter. 

b. En proposition, att vid avsändandel av telegram på 
mindre vanligt språk å originalblanketten skulle på anfordran 
angivas , på vilket språk telegrammet vore avfattat, biträddes. 

c . Av Tyskland och Storbritannien avgivna olika förslag 
till revision av nu gällande telegramtaxor gåvo upphov till en 
vidlyftig diskussion, efter vilken konferensen enades om föl
jande ganska vaga resolution. »Man bör söka komma ifrå n 
de svårigheter, som det nuvarande ganska komplicerade taxe
systemet innebär. Ett förslag, som med bibehållande av ri m
lig driftsekonomi medgiver lägsta taxor, bör stödjas av de nor
diska länderna. >> (Dessa taxefrågor torde komma att bliva 
ganska segslitna även på Kairo-konferensen, icke minst em e
dan de äro av stor ekonomisk betydelse för den internationella 

affärsverksamheten.) 

d. Förslag om att för adressaten avsedela tjänsteanmärk 
ningar såsom >>prive >>, >> confidentiel», >>secreb skulle få skr i
vas omedelbart före texten biträddes. 

e. Den av världspost-konventionen godtagna bestämmel
sen, att det vid ,, poste restante , och >>telegraphe restante >> ick e 
vore tillåtet att som adress använda initialer, siffror, uppdik ta
de namn eller avtalade beteckningar, ansågs böra fastställa s 

även av Kairo-konferensen. 
. ~ -,. J 

f . Förslag om obligatorisk kollationering av siffror i alla 

slag av telegram biträddes. 

g. Fö,rslag om att samtliga telegram å hemligt språk 
skulle kollationeras fullständigt biträddes ej . 

h. Förslag om att avsändaren skulle kunna angiva den 
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tidpunkt, före vilken ett telegram skall vara avlämnat, genom 
att foga klockslaget till ordet >> nuib , exempelvis >>nuit 24 >>, 

biträddes. 
1. Ett sovjetryskt förslag, avseende införandet av skärpt 

kontroll rörande identiteten av avsändaren au statstelegram, 
avstyrktes . 

j . Ett italienskt förslag, att halv taxa skulle tillämpas 
för statstelegram i alla riktningar, biträddes ej med hänsyn 
till de övriga fördelar , statstelegram åtnjuta, och då det e j 
kunde anses rimligt, att telegrafbolagen därtill skulle få en 
dast halv betalning för dylika telegram. 

Telefon. 

k. Ett tyskt förslag att r ekvirent av telefonsamtal skull~ 
omedelbart efter det han kommit i förbindelse med ett upp
givet nummer ha rätt att ändra detta till ett annat mot avgiften 
för en minut tillsyrktes . 

2. Taxering au radiotelefonwmtal över de nordiska kust
radiostationerna. 

Med anledning av ett av förste sekreterare A. Karlsson i 
svenska telegrafstyrelsen utarbetat memorandum angående ra
diotelefonsamtal med rörliga radiostationer , enligt vilke t för
hållandena i de olika länderna voro så skiljaktiga, att det för 
närvarande vore omöjligt införa ensartade avgifter, enades 
man om att utanbeta en översikt över de olika nordiska länder
nas principmässiga avgiftsregler i avsikt att söka skaffa en 
principiell basis för beräkning av fart ygsradiotelefonavgifter
na och deras avräkning och att samarbeta på att få olikheterna 
avlägsnade. 

3. Dryftande au sådana radiopropositioner till Kairokon
fer ensen, som icke berörde taxerings- eller driftspörsmål, var
vid man enades om ungefärligen samma synpunkter, som an
lagts av årets konferens i London. 
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Nästa nordiska telegraf'konj'erens avses avhål1as i Finland 
~tr 1938. 

I detta sammanhang fö rtjänar måhända även omnämnas, 
att i juli 1937 elen tredje intenwtionella fyrkonferensen avhölls 
i Berlin, då vid densamma diskuterades ett 20-tal rapporter 
angående rad i of yr- och radiopejlfrågor. 

Bland annat enades man om införande av kristallstyrnin g 
hos radiofyrsändare för att förbättra frekvensstabilitctcn. Den
Ha lämnar nämligen för närvarande mycket övrigt att önska 
(enligt uppgift från elen internationella frekvcnsmätarstati o
ncn i Bri.issel), varigenom närliggande radiofyrsändare kunna 
komma att in terfcrera med varand ra och försvåra eller t. o. m . 
omöj liggöra tagande av pejling. 

Även diskuterades möjligheten av att införa ultrakort 
vågsracliofyrm·, vilket skulle erb juda stora fördelar på grund 
av elen principiella enkelheten att hos elylika åstadkomm~t 
riktverkan genom lämpliga antennanorclningar. Frågan be · 
fanns emellertid ännu ej vara utredd i ·erforderlig grad , för 
att ett fattande av principiella beslut skulle vara motiverat. 

slutligen må omtalas att i juli 1937 avhållits en första 
internationell kortvågskongress i vVien med deltagare från ett 
stort antal länder. De utgjordes av vetenskapsmän inom ra · 
diotekniken, läkare, radioamatö1'er m. fl. samt diskuterade de 
mest vittskilda frågor, vilka dock hade det gemensamma före
ningsbandet att beröra kortvågsområclet. Såclana frågor voro 
exempelvis: radiovågors reflektion från utomjordiska jonise
raclc skikt, elen kosmiska strålningens natur, användningen av 
ultrasonora ljudvågor av frekvenser upp till 3.1010 svängningar 
per sekund, korta radiovågors användning inom medicinen 
(vi lken är synnerligen mångsidig), »livssvängningan av elekt
risk natur i dc levande cellerna, televisionens möjligheter och 
begränsning m. m. 

Kongressen tillsatte en konstant kommitte, tills vidare med 
säte i vVien, samt beslöt sammanträda till konferens vart 
tredje år. 
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III. De elektriska förbindelsemedlens allmänna utveckling. 

Denna utveckling karaktäriseras - såsom i avel. I inled
ningsvis framhållits -- av det allt intimare sambandet mellan 
de tidigare vitt å tskilda grenarna telegrafi, telefoni och radio. 
Man skuUe vara frestad att uppställa en helt annan indelnings
grund än denna nämligen i telegrafi, telefoni, bildöverföring 
och televis ion. Om sedan för överföringen användes tråd eller 
radio - eller l. o. m. optiska eller ak ustiska vågor - är ur 
teknisk synpunkt i viss mån av underordnad betydelse, för 
vilken åsikts riktighet kanske icke minst den moderna bär
vågsöverföringen per tråd utgör ett belägg. Denna utgör helt 
enkelt ett övergångsstadium mellan tråd- och radioöverföring 
och är en trådteknikernas tillämpning av radioteknikernas 
uppfinningar och konstruktioner. Den har möjliggjort infö
randet av multipeltelegrafering och multipeltelefonering på 
samma leclningspar, vilket i sin tur inspirerat radioteknikerna 
till införandet av multipelförfarande vid överföring medelst ra
diobärvåg. Trådförbindelse och radioförbindelse gripa in i var
andra , och vid upprättande av fjärrförbindelse användes icke 
sällan bitvis trådförbindelse, med eller utan multipclkanal, bit
vis radioförbindelse. Den, som har hörtelefonen för ö rat, kan 
icke avgöra, om eller var tr{tcl- eller radioöverföring tillgripits. 
och ur den vanlige trafikantens synpunkt är ju delta även en 
sak av helt underordnad bet:ydclse. Vilket medel som an
vändes kommer istället att vara beroende av kostnads- och 
andra lämplighetshänsyn. 

Som exempel på mwändningen av kabel för multipeltel~

/' onering kan angivas , alt mellan I\ew York och Philadelphia 
installerats en coaxial brcdbandskabcl, genom vilken m ed an
vändande av bärvågsmetoden icke mindre än 240 samticliga 
telefonsamtal kunna expedieras. ÄYen den nyligen (den 3 de
ccntbcr 1937) beslutade utökningen av kabelförbindelsen mel
lan Sverige och Finland över :\Iariehamn kommer på den 
fin ska siclan alt OTdnas efter bärvågssystemet n1ed användan
dc a v l v å kablar med vardera l v{t leclningspar, beräknade mö j · 
li ggiira :12 sam tidiga telefonsamtal. 
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Exempel på motsvarande användning av radiobärvåg en 
u t gör en ultrakortvågstelefonianläggning för nio samtidigt på
gående samtal med en bärv:clg som överföringsmedel, vilken 
anordnats öveT S :t Georgskunalen, som skiljer Skottland och 
Irland, en optisk vägsträcka av 65 km. En redogörelse för 
denna anläggning återfinnes i häftet n :r 7-9/1937 av Tek
niska meddelanden från Kungl. Telegraf styrelsen, »Ultrakor ta 
vågor och deras användning såsom kommunikationsmedel ». 

I detta sammanhang må nämnas, att i Danmark försök 
nu pågå att sätta småöarna i förbindelse med rikstelefonnätet 
med användande av outomatisl.:a ultral.:ortvågsinstollationcr. 
I princip sett innebär detta system icke längre några större tek
niska svårigheter. Projektet är intressant och bjuder den sto
ra föTdelcn, att om för ändamålet lämpade anläggningar fi n
nas tillverkade, det är möjligt att snabbt och billigt upprätta 
en tillfälligt önskvärd kortdistansförbindelse över hav. 

En originell användning av ultrakortvåg har inrapporte. 
rats vara projekterad i Sovjet-Ryssland, nämligen för att m ed 
hjälp därav komma över de akustiska svårigheterna vid mass
möten i jätte~alar. Man skulle där avse installera ett flertal 
ultravågssändare, arbetande på skilda frekvenser. Anordning
en skulle även avse underlätiandet av översättningstjänsten, i 
det att varje översättare talar genom en sändare med dess 
speciella frekvens, varvid åhörarna med hjälp av ultrakort 
vågsmottagare och hörtelefoner kunna lyssna på just den frek 
vens, där talet återgives på hans eget språk. 

Även användningen av radio för långdistanstelej'oni h ar 
vunnit en mycket stor utbredning. Den första dylika telefon·· 
linjen öppnades den 7 januari 1927 mellan London och New 
York samt arbetade på långvåg. Följande år den 6 juni följ 
des denna linje av en telefonlinje på kortvåg mellan samma 
terminalpunkter, varefter nya kortvågs telefonlinjer runt h ela 
jordklotet följt i rask tak t för att elen l januari 1937 utgöra 96. 

Det kända fadingfenomenet vid användande av kortvåg 
har länge varit en hämsko för ytterligare utveckling av dettrt 
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konununik ationssystem, men även denna olägenhet, .som till 
en tid ansågs vara oöverkomlig, har den allTa senaste antenn
tekniken i väsentlig mån lyckats förminska. En kortfattad 
redogörelse för de härvid tillämpade principerna återfinnes i 
den amerikanska tidskriften Proeecdings of the Institute of 
Radio Engineers (Proc. I. R. E.), häftet n:r 9/1937, i artikeln 
, Transoceanic Radiotelephone Developmen t». 

Antalet kustradiostationer, över vilka radiotelefoniförbin
delse med det internationella tråd telefonnätet kan el'hållas, är 
i ständigt stigande liksom antalet fartyg, vilka ha den för ut
nyttjande av denna möjlighet erforderliga apparaturen. På 
passagerarångarna å de stora in ternationella ångbåtslinjerna 
kan man sålunda i många fall >> ringa upp >> en abonnent, som 
befinner sig nära nog var som helst i världen, och få sitt sam
tal genomfört med nästan samma tydlighet som vid ett vanligt 
rikssam tal. Även Sverige har nyligen fått en begynnande or
ganisation av kustradiostationer för sagda ändamål (se avd. 
B: V). 

Rundradiosändarna fortsätta sitt krig i etern genom fort
gående utökning av .sändningscffekten. I Spanien kan man 
till och med i ordets verkliga bemärkelse tala om ett krig i 
etern. Det är icke nog med att redan befintliga rundradio
stationer övertagits av någon av de stridande parterna för att 
utnyttjas i propagandasyfte, utan även nya stationer ha byggts, 
am a törsändare beslagtagits och gamla fartygssändare ställt<; 
till de stridande parternas tjänst för samma ändamål, vilket 
åstadkommit ett kaos , som även gör sig märkbart inom den 
europeiska rundradion i övri·gt. -· I samma ögonblick en sän
dare börjar sitt program, sättes ofta en annan sändare i gång 
på samma frekvens av motparten och fabricerar sådan stör
ningar, att det äT omöjligt mottaga något från den förstnämn
da sändaren. Ingendera av parterna bryr sig mn att följa de 
internationella överenskommelserna ,varför också - framför 
allt på kortvåg - fartygsradio, rundradio och bildtelegrafi in-
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om den övriga delen av världen åsamkas mycket obehag av 

det pågående inbördeskriget. 

I samband med delta omnämnande av förbindelseväsen

dets påverkan av krigiska händelser kan anföras, att enligt en 

tidningsnotis av den l december 1937 japanerna skola avse 

a t t inom kort tillsätta censorer för dc tre stora kabelbolagen 

i Kina, det brittiska Eastcrn, det danska Great Northern och 

det amerikanska Commercial Pasific, vilka dels skulle ersät ta 

dc förutvarande kinesiska kontrollanterna, dels övervaka in

kommande och avgående telegram. De japanska myndigbe

terna skola redan ha anmodat de tre bolagen att till dem 'be

tala koncess ionsa vgiflerna och elen del a v tclegramintäkterna, 

som tidigare tillställeles kinesiska r egeringen. Ytterligare en 

anledning bland dc många andra till friktioner i denna orolig ~t 

del av världen. 

Den största r elativa utvecklingen inom det elektriska fö r

bindelseväsendet under de gångna två åren har måhänd a telc

visionen undcrg[ttt. Till Sverige har elen ännu icke hunnit. 

om man bortser från elen försöksstation, som för något år se

dan tillfälligt användes å Svenska Radio A.-B. i Stockhohu, 

och vilken arbetade enligt ett äldre , ganska ofullkomligt sy

stem. Inom de större kullurländerna har elen däremot n;tt l 

ett sådant omfång och konunit till ett sådant utvecklingssta

dium, a tt det viH måste anses vara en tidsfråga, när även vårt 

land blir delaktigt av denna civilisationens senaste fo rm fö r 

nyhetsförmedling och underhållning. Eftersom televisionen av 

tekniska skäl är hänvi sad ntt använda de ultrahöga frekven · 

scrna, ha vi här icke samma möjlighet som i rundradions be

gynnelse alt >> tnga in » dc utländska televisionsutsändningarna 

Som exempel på televisionens frammarsch kan nämnas 

följande. 
Ett mycket slorl antal radiofirmor sysselsätta sig m ed 

fabricerande av tclevisionsmoltagarc. P å grund av de avse 

värda experimentkostnaderna vid tillverkningen av television ~ 

sändare, kunna f. n . endast dc verkligt stora firmorna syssel

sätta sig med fabrikation nv ~:'t d aua , men i U. S. A. finnas ål -

-329-

minstone fem dylika, i Tyskland fyra , i England två, i Holland 

en, i Frankrike en och i Italien en. 

I London företagas regelbundna televisionsutsändningar 

från televisionsanläggningen i Alexandra Palace med enlicrt 
o 

uppgi ft ·en högsta uppnådel räckvidd utan störningar av 150 km. 

(mot beräknade 50) vid en antenneffekt av c:a 17 kw. I Ber

lin gäller ungefärligen motsvarande data för den från Funk

tunn skeende utsändningen. I Paris pågår provning av en 

anläggning, vars antenn placerats i toppen av Eifeltornet, dit 

effekten överföres från den på marken befintliga sändarsta

tionen m edelst en bredhandskabel om 400 m:s längd, 13 cm. 

diameter och 12 tons vikt. Utsändningseffek ten är 30 kw, och 

räckvidelen har beräknats till över 1,000 km. För världsut

ställningen i New York 193\l planeras givetvis en televisions

anläggning, som skall bli »biggcst in the world >>. I Johannis

burg i Sydafrika planeras uppförandet av en televisionsan

läggning, som beräknas täcka större delen av Transvaal. Be

träffande vad som för närvarande pågår i Sovjet-Ryssland i 

detta hänseende ha icke några uppgifter kunnat anskaffas , 

men ifråga om experiment inom televisionstekniken ha enli«t 

artiklar i fackpressen storartade framsteg gjorts därstädes. 
0 

De nuvarande principerna för televisionen medgiva med 

a nvändande av ikonoskopkameror av olika detaljutförande ut

märkt upptagning av icke alltför ljussvaga utomhusbilder och 

mottagning av samma i h emmottagare med c:a ~W .X 25 till 

40 X50 cm:s bildyta och i specialmottagare med c:a 1X 1,2 till 

l ,7X 2 m:s bildyta. Emellertid äro mottagarna, i vilka nästan 

undantagslöst kineskap användes för bildernas sammansättan

de, fortfarande jämförelsevis dyrbara, de billigaste kosta om

kring l ,000 kr., vilket försvårar televisionens popularisering. 

Särskilt i Lonelon har den emellertid efter de lyckade televi

sionsupptagningarna från kröningståget gjort stora framsteg , 

och B. B. C. tog sistlidna sommar ytterligare ett steg fram 

mot möjligheten att kunna utsända verkligt aktuella bilder, 

i och med att det lyckats elensamma konstruera en televis ions. 

Upptagningsbil , från vilken överföringen till studion , för ut-

Tidskrif t i Sjöväsendet. 21 
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sändning därifrån med huvud sändaren , med utmärkt r esculta l 
skedde m edelst en särskild ultrakortvågssändare> ) Ann an; 
användes härför alltid brcdbandskabcl, vilket givetvis inskrän 
k er användningsmöjligheterna. I London funnos hösten 19:37 
c:a 3,000 televisionsmottagare, och man kan göra sig en före
ställning om intresset där för detta slag av underhållning, da 
den parlamcntskommission, som sommaren 1937 b ehandlade 
fr ågan om koncession åt B. B. C, r ekommenderad e, a tt en m il. 
jon pund skulle få användas för televisionsändamål och taga.., 
av postverkets budget. 

Någon elirelä militä r b etydelse torde icke kunna tillmäta, 
televisionen på dess nuvarande utvecklingsstadium. En m öj
lig utveckling av det m ed BBC:s televisionsbil använda över
förings- och å terutsändningssystemet bör dock följ rts med upp
märksamhet. 

tv. T ekniska nyheter, konstruktioner och erfarenheter. 

Den tekniska utvecklingen av förbindelseväsendets d ek t
riska förbindelsemedel kan praktiskt studeras i dc elektrotek
n iska avdelningarna i »Sience Musetmh i London och >> Deut
sch es Musem11 >> i Miinchcn samt i viss mån i >> T elegrafverkets 
museum >> i Stockholm. Dc båda förstnämnda h ållas synner 
ligen aktuella , kanske framför allt >> Deutsches Museum ». Där 
finnes t. ex. en telefonanläggning, i vilken man i en telcvisions
m ottag,are k an se den, man talar m ed. 

E tt stort antal geniala , praktisk a konstruktioner samt de
taljförbättringar h a under dc senaste år en tillkommit i de ap 
pm·ater, av vilka den elektriska förbindelsematerielen samman 
sättes , m en beträffande själva grundprinciperna trampar dock 
tele tekniken fortfarande i dc gamla fo tspåren. Möjligen k an 

*) Enligt en i januari 1938 i fackpn's,sen synlig uppgift ska 11 
National Broadcasting Company i New York just h a tagit i bru k 
en elvlik t e]c,visionsbilanläggning för användning efter samma prin
cip ~om den en gelska, vi lket tyder på att syst emet anses lämpligt. 
Räckvidden för den na tr ansportabl a sändare uppgives till 40 km. 
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ett undantag göras för den s. k. elektronmultiplikatorn, för 
vilkens principiella konstruktion här lämnas en jämförelsevis 
utförlig redogörelse. Därjämte komm a y tterligare en del de
taljkonstruktioncr att beröras. 

E lektronmultiplikator n . 

Då i ett vanligt vakuumrör de från k a toden kommande 
elektronerna träffa anoden eller vid vi ssa glas S~orter t. o. m . 
glasväggen i r öre t, kunna vid tillräcklig anslagshastigh et s. k . 
sekundärelektran eT frigöras. De av primärelektronerna träf
fade punkterna verka således på sätt och vis såsom nya kato
der, från vilka elektroner utsändas. Sådan sekundäremission 
medför språn gvisa förändringar i anods trömmen, vilket, om 
röret t . ex. an vändes i eu förs tärkare, i sin tur betyder a U lik
formigh eten i förstärkningsförloppet störes. I de vanliga va
kuumrören söker man därför med alla m edel förhindra upp
koms ten a v s ek undärelektroner. 

I elektronmultiplikatorn är det emellertid just sekundär 
emissionen , som användes för förstärkning av elektronström
men från katoden. Det är d en bekante ryssamerikan en Zwo
rykin , anställd i RCA:s elcklronforskningslaboratorimn, som 
har fram ställt och sedermera utveckla t denna spccialrörtyp. 
Även i Sovjet-Ryssland syn es en intensiv verksamhet pågå, av
seende y tterligare utveckling av denna konstruktion för möj
liggörande av dess användning inom allt större onuåden av 
förstärkaretelmikcn. F. n . har den egentlig praktisk b etydel
se endast för fo tocelltekniken och den tillämpning av denna, 
som förekomm er inom televisionsteJ.mik en . 

Schemati skt visas principen för en såd::m multiplikator i 
fig. l. Som elektronkäll a användes icke de vanliga va
kuumrörens upphettade katod utan en kall s. k. fotoka · 
tod , som avgiver elektroner , då den träffas av ljusstrålar 
(vanliga eller infraröda , beroende på det ämne varav katoden 
fram ställes), var vid elektronerna s antal blir en linjär f unktion 
av ljusstyrkan . Så långt bygger alltså konstruktionen på ett 
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sedan gammalt känt fenomen, som sedan ett flertal år vunnit 

vidsträckt användning inom fotocelltekniken. Men de på deth 

sätt framibragta strömmarna äro mycket svaga, och det ä r i 

sättet för deras förstärkande, som det geniala i elektronmulti

plikatorns konstruktion ligger. 
Liksom de vanliga vakuumrören har dektronmultipli k:l

lorn en anod, som här kallas samlingsanod. Mellan anod och 

katod finnas vidare i här anfört exempel, den s. k . magnetiskn 

elektronmultiplikotom, i princip två rader elektroder. De u nd

re av dessa äro sekundäremissionselektroder, vilka äro akt ivi

serade med något ämne, som lätt avgiver elektroner. Dessa 

elektroder givas en positiv spänning, som ökar med exem pel

vis 50 volt per steg. Den övre radens elektroder utgöra s. k. 

l l 
1 1 acceleroltons"lektroder 

;,ns.r~ ( ·'== somlm g s· 11 anod . 

ko lod .s~h.mdår~missionsek~frod~r: 

Fig. 1. 

accelerationselektroder. av vilka den första är utformad som 

ett galler för att kunna genomsläppa ljuss trålarna till katoden 

Ändamålet m ed accelerationselektroderna är att åstadkom m ·• 

ett elektTiskt fält, vilket i samverkan med ett vinkelrätt mo 

detsmnma al1'bragt magnetiskt fält skall påverka elektronb ~l

norna. Det magnetiska fältet åstadkommes av små, inuti r i\ 

ret placerade, permanenta magneter. Om varje accelerations 

elektrod är ansluten till samma spänning som den efterföljan 

de emissionselektroden, blir den kombinerade inverkan av de 

elektriska och magnetiska fälten , att elektronerna gå från ku

toden till den första emissionselektroden , från denna tillsam· 

mans m ed de där emitterade elektronerna till nästa emissions· 
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elektrod o. s. v., tills slutligen samlingsanoden mottager de från 

den sis ta emissionselektroden utkastade elektronerna. För att 

borteliminera inverkan på elektronströmmen av spänningsva

ria tionerna på samlingsanoden användes ett skärmgaller en

ligt samma princip som. i de vanliga vakuumrören. 

Antalet av en elektron vid anslag mot en emissionselek

trod frigjorda sekundärelektroner varierar m allan c:a 5 och 8 

beroende på elektrodmateriel och använd spänningsdifferens. 

Som exempel kan nämnas, att en dylik elektromnultiplikator, 

smalare och föga längre än ett vanligt vakuumrör för mottag

ningsändamål, med en spänningsdiffer,ens av 50 volt per steg 

och 10 emissionssteg (således med 500 volts slutspänning) i 

praktiken givit en förstärkningsverkan av c:a 30,000, en 15 

stegs med 800 volts slutspänning c:a 10 millioner och en 20 

stegs med 1,000 volts slutspänning c :a l miljard. 

För att koncentrera sekundäremissionsflödet mot nästa 

em issionselektrod är det även möjligt att använda uteslutande 

A 

elektriska fält. Det kan nämligen visas, att ett radiellt sym

me triskt fält med avseende på ett elektronflöde kommer att 

besitta egenskaper som en lins för de delar av fältet , som ligga 

nära symmetriaxeln. Koncentratlonssystemet i en dylik s. k. 

elektrostatisk elektronmultiplikator baserar sig på det elektris

ka fältet mellan två cylindrar med samma axel, placerade efter 

varandra i enlighet med vad som framgår av figur 2. 

A och B äro de två cylindrarna, av vilka A har O-potential 

och B en viss positiv potential i förhållande till A. Elektra-
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ner, som med låg hastighet utkastas från A, koncentreras av 
den mellan cylindrarna bildade elektriska linsen och samlas 
till en brännpunkt på elektroden B, vilken de träffa med en 
av potentialdifferensen mellan A och B beroende hastighet. 

Figur 3 utvisar det principiella anorduandet av en elektro
statisk elektronmultiplikator. 

Den största nackdelen med detta system är det svaga fäl t, 
som vid varje elektrod drager bort elektronerna, varigenom 
verkningsgraden hos konstruktionen blir avsevärt mycket läg-

L/ns 
korcd. ~~Seh.mdörem. • ~A~\J elekfroct 

m
, L/ns 
i' 

Selrundcit"~ s L · --' • • · e~rt.k=orem 
Q/ektrod '!. elektrod 

111 l. L/ns · 
Sami,I?Qs· 

on o er. 
:Fig. 3. 

re än vid den magnetiska elektronmultiplikatorn för samma 
antal emissionssteg, på grund av den strömstyrkebegränsning 
som uppstår genom i den elektrostatiska multiplikatorn upp
trädande rymdladdning. 

S'om ovan nämndes, är den praktiska användningen av 
elektronmultiplikatorn f. n. begränsad till fotocelltekniken och 
vissa delar av televisionstekniken , men enligt uppgifter i fack
pressen skola nyligen framgångsrika laboratiorieförsök ha u t
förts att genom anbringande av galler enligt samma princip 
som vid de vanliga vakuumrören möjliggöra dess användning 
för förstärknings- och detektorändamål i vanliga radio- och 
förstärkaraggregaL Dess 'betydelse för fotocelltekniken kan 
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lätt först ås, då rör konstruerats med en känslighet av ända 
till 10 ampere per lumen ljusstyrkeförändring. Vid de ovan
nämnda laboratorieförsöken säges vid användande av en elek
tronmultiplikator såsom enda förstärkningsmedel i · en högta
laranläggning ha erhållits en utgångseffekt av ända till 10 watt, 
vilket är fullt tillräckligt för att med en känslig högtalare åstad
komma tillräcklig ljudvolym i en stor föreläsningssal. Dess 
största betydelse i detta avseende tm·de kunna anses vara, att 

111an slipper det stOTa antalet förstärkningssteg , som erford
ras vid användande av vanliga vakuumrörförstärkare, och där
med följande rörbrus samt ri:,k för förvrängning i de olika för
stärkningsstegen. 

Vad elektronmultiplikatorn kommer att betyda för den 
fortsatta utvecklingen av förslärkartekniken är svårt att förut
säga, men man bör vara beredd på att ur den vid densamma 
tillänupade principen kan komma att utvecklas något, som 
åstadkommer den revolution inom förstärkar- och därmed ra
diotekniken, varom fram.stående forskare tidigare siat. 

Vakuumrör. 

De vanliga vakuumrören, vilka fortfarande kunna anses 
vara det modcTna förbindelseväsendets viktigaste hjälpmedel 
på grund av sin betydelse för förstärkartckniken, ha givetvis 
undergått en fortsatt utveckling och därigenom deras använd
ning för allt flera specialändamål möjliggjorts. 

Televisionstekniken har framtvingat konstruerandet av 
kraftiga sändan·ör för de ultrahöga frekvenserna, varvid så
som exem.pel kan nämnas, att RCA Manufacturing Compani, 
Inc. , U. S. A. framställt ett vatten- och luftkylt sändarrör, som 
vid en frekvens av 100 Mc/s (3 m:s våglängd) kan leverera 
-en effekt av 700 watt och vid 200- 250 Mc/s en effekt av c :a 
MO watt. 

Luftkylda sändarrör tyckas för övrigt komma till allt 
s törre användning, varvid m an försett rör för även relativt 
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stora effekter med till anoden fastsatta kylflänsar såsom end:t 
kylmedel. 

Ä ven pentader utnytljas alltmera för sändarändamåL Sa 
användes t. ex. i telegrafverkets nya 15 watts kortvågstelefoni
sändare för fartyg pentoder, på vilkas fånggaller modulering 
sker. Härigenom vinnes den fördelen, att den ingående modu
kringseffekten endast behöver vara en bråkdel av vad som 
erfordras vid de van liga moduleringsmetoderna. 

Beträffande mottogarrören kan sägas, att deras utveckling 
karaktäriseras av det tilltagande antalet elektroder samt av rö
rens konstruerande för fyllande varje typ av sin speciella upp
gift. Följden härav blir dels att varje mottagare kommit a tt 
innehålla rör av ~tt flertal olika typer, dels att mottagarna nått 
en mycket hög grad av teknisk fulländning. Förstnämnda 
Jaktum ka~ k~nske ur militär synpunkt synas vara en nackdel, 
då det nödvändiggör hållande reservförråd av en mängd rör
typer, S?m på grund av den pågående utvecklingen bliva omo
derna, innan de hunnit tagas i bruk. Emellertid finnes bl. a. 
ett av High Valve Co. i England tillverkat och på senaste ti t.l 
mycket förbättrat universalrör , ett slags heptod, vilket är möj
ligt att använda i alla stegen även i en mycket modern radio
mottagare med snart sagt alla slag av finesser. Fördelen med 
en~1etlig rörbestyckning i en mottagare torde emellertid alltid 
få köpas på bekostnad av mottagarens effektivitet ur ren ra
diomottagningssynpunkt. 

(Forts. ) 
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Franska strategiska synpunkter på 
flygvapnets utveckling. 

Vice-amiral Castex, f. n. chef för såväl den nyinrättade 
försva rshögskolan i Paris, vi lken är gemensam för de tre för
svarsgrenarna, som franska sjökrigshögskolan, har nyligen ut
givit en andra översedd och utökad upplaga av första delen i 
sill kända verk »Theories strategiques». 

Den andra upplagan innehåller samma kapitel som den 
första , men Lill de flesta kapillen hava fogats »tillägg 1937», 

vill<a äro avsedda att belysa utvecldingen under de tio år, som 
förflutit mellan utgivandet av första och andra upplagan. 
~'eknikens snabba utveckling har medfört vissa modifieringar 
i de strategiska metoderna. 

Allmänna synpunkter. 

öriket England, säger Castex i sin behandling av herra
väldet till sjöss, är fortfarande lika sårhart i avseende a sina 
sjöförbindelser. Men förr kunde England icke hotas annat än 
till sjöss, och en stark sjömakt var för England ett fullt till
fredsställande skydd icke endast för de livsviktiga sjö-fö,rhin
delserna utan även för det engelska territoriet. Men i och med 
flygvapnets tillkomst och utveckling har situationen ändrats. 
Den vattengrav, som skiljer England från kontinenten, har 
f9rlorat mycket av sitt defensiva värde, och Storbrittannien 
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måste nu förena sin sjömakt och luftmakt för att kunna mö ta 

en molslåndare med likvärdiga vapen. Tiden har förändrat 

betydelsen av herraväldet till sjöss. Det är fortfarande elt 

livsvillkor för Englands försörjning under krig att ostört kunna 

upprällh ålla sina kommunikationer till sjöss, men flottan måste 

samverka med flygvapnet för att h ålla fienden borta från Eng

lands len ·i lorium. 

Italien är en stor halvö med långa kuststräckor, m :'mga 

och maritima ii1Lressen men illa försett med landförbindelser 

till kontinenten, i avsaknad av erforderliga raänmen och tvingat 

att föda en mycket täl befolkning. För er1 dylik nation spela 

ävenledes sjöförbindelserna huvud-rollen och herraväldet ti ll 

sjöss har en avgjord betydelse. 
Ä ven för Fmn'kri/;e blir herraväldet till sjöss av den största 

betydelse. sjöförbindelserna med koloni erna i Afrika måste 

säkers tällas, och över havet måste importeras de cirka 40 mil-

joner ton olil(a produkter och råvaror, som Frankrike under 

ett krig beräknas förbruka per år. Ett flygplan, som kostar 

cirka 1,3 miljoner kronor, skulle kunna vara i stånd att mellan 

Algier och Frankrike transporlera cirka 80 ton per månad. E tt 

50-tal dylika flygmaskiner - molsvarande en kostnad av cirka 

65 miljoner kronor - skulle kunna transporlera 4,000 ton per 

månad, d. v. s. lika mycket som elt medelstort handelsfartyg. 

Frankrikes importbehov över havet utgör under krig cirka -1 

miljoner ton per månad. Det säger sig självt, att denna stora 

import, innefaltande _hl. a. olja, kol, säd, mineralier, malmer 

m. m., icke kan anförtros åt flygmaskiner utan fortfarande 

måste utföras av de sjögående fartygen. Samma synpunkler 

gälla give tvis trupptransporter i större skala. Frankrikes och 

dess besittningars väldiga kuststräckor utmed Engelska kanalen. 

Allanten och Medelhavet med deras talrika och betydande 

hamnsläder utgöra för fienden begärliga operationsmål, vil1<as 

försvar till största delen måste grundas på den franska flottan. 

I Frankrikes fall äro ostörda sjöförbindelser utslagsgivande. 

Enligt Castex har Tyskland däremot icke samma stora be

hov av alt söka ernå elt herravälde till sjöss. De tyska kustern3 
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äro mindre utsalla för angrepp och okänsligare för anfall än 

vad som är fallet med de tidigare nämnda slalerna. Den tyska 

östersjökusten ligger - såsom världskrigel Yisade - undan

dragen anfall från en väslmakt, den tyska nordsjökusten skyd

das delvi s av svårnavigabla farvallen och erbjuder inga särskilt 
lockande anfallsföremåL 

Tyskland har icke heller några kolonier, med vilka sjöför

bindelserna måste upprällhållas. Och under de senare åren 

hava tyskarna gjor t gigantiska - och troligen till s tor del 

framgångsrika - ansträngningar fö·r att minska betydelsen av 

sjöförbindelser med andra län.der och i mesta mån göra sig 
oberoende av råvaruimport. 

En önalion helraktar herraväldet till sjöss såsom odispu

tabelt nödvändigt och marinen såsom huvudinstrument för na

tionens trygghet och existens. Armen är endast en komplette

rande faktor av ett visst värde, men oförmögen alt ensam vinna 

krigets m~d. Om den brittiska opinionen börjar taga med i 

beräkningen den stora förändringen, som flygvapnet medför 

beträffande de defensiva problemen, kommer den a tt reagera 

med tanke icke endast på sitt territorium utao även och fram

f~~-a-~lt _På det hol som för närvarande hänger över Englands 
SJoforbmdelser och supremati till sjöss, d. v. s. för imperiets 
sammanhållande. 

En fastlandsnation anser tvärlom att armen är huvudin

~trumente t. För kontinentalnationen är marinen ett mycket 

Intressant och betydelsefullt vapen, men i alla fall av sekundär 

betydelse. I dess ögon har marinen betydelse enbart såsom ett 

stöd åt armeerna i samband med lanlkriget. 

För en mer ell~r mindre utpräglad fastlandsnation är f rå. 

gan alt behärska sjöförbindelserna ävensom marinens roll till 

en början av underordnad vikt. De visa sig tillfälligtvis, när 

det gäller transporter av speciellt ekonomiskt eller militärt in

h·esse, men deras roll synes i allmänhel icke hava nåcrot särskilt 
• b 

Inflytande på händelserna, ty nationerna skola utan tvivcllnm-

na fortsälla sin kamp under den första tiden med stöd av sina 

fredsresurser. Betydelsen av herraYäldet till sjöss kommer inte 
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a lt visa sig förrän i del ögonblick, då del är nödvändi gt alt 
förnya de under fred lagrade förråden av alla slag, vilka äro 
nödvändiga för att kunna fortsätta och vinna kriget. Men då 
kommer sjömakten att spela huvudrollen. 

Avvägning mellan arme, marin och flygvapen . 

Avvägningen är ju till slörsta delen en ekonomisk fråga, 
del gäller hur mycket nationen under fred med tanke på krigs
förberedelserna vill offra på de olika försvarsgrenarna, det gäl 
ler att besluta med hänsyn till de olika vapnens kostnader 
ävensom med hänsyn till tillgången på pengar. 

Den utpräglade kontinentalmakten bör offra huvudparten 
av försvarsutgifterna på armen och flygvapnet - under föru t
sättning att landel inriktar sig på ett kort och avgörande krig, 
varuneler en ev. avspärrning av sjöförbindelserna icke spelar 
någon roll före krigets utgång. Men hur långvarigt ett krig k an 
bliva, går ej att avgöra vare sig under fred eller under de första 
krigsmånaderna. Och för de flesta länder med kust och sj ö
fart, export och import, växer flottans betydelse alltefter som 
Juiget fortskrider. 

Men vid ett krigsutbrott kan man knappast modifiera de 
under fred fattade rustningsbesluten. Dessa binda nationen för 
år framåt. örlogsfartygen kunna icke sättas på hjul och sän
das till de mest utsatta och hotade frontavsnitten, och om an
talet örlogsfartyg är otillräckligt, när de behövas i ett senare 
skede av kriget, är det för sent att sätta i gång forcerade kri gs -· 
fartygsbyggen. 

Flygvapnets utveckling. 

Flvgvapnets utveckling har medfört vissa modifieringar av 
de strategiska pro,blemen. strategien ä\· visserligen i mindre 
grad än taktiken påverkad av tekniska framsteg, men k:;m ej 
undgå att röna inflytande härav. Detta faktum :~;näste tagas 
me~ i beräkningen, och då ocl~ då tvingas man att revidera dr 
:'t sikter och teorier, som äro beroende av förändringar i teknil,en. 

Den ökade flyghastigheten har för de olika typerna av 
flygplan överlag medfört en betydande ökning av aktionsradi-
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erna och man kan icke längre påslå alt »risken för flygbomb
anfall existerar endast i en viss zon ». P å en europeisk krigs .. 
skådeplats, såväl Lill lands som till sjöss, kan man fö r när
varande räkna med all var som helst på träffa bombflygförhand 
och de krigförandes hela territorium kan som regel numera nås 
av bombflyget. Beroende på flygdistanserna blir dess insats 
mindre sporadiskt, men teoretiskt selt måste man alltid taga 
hänsyn till dess möjligheter att uppträda. 

Luftvärnsartillerimaterielen har avsevärt förbättrats och de 
olika kalibrarna s tarkt ökat i antal såväl beträffande automat
vapnen på 20-40 mm:s kaliher som det grövre luftvärnsartille
r iet av 10-15 cm:s kaliber. Luftvärnsartilleriets snabba ut
veckling försvårar avsevärt flyganfallen mot örlogsfartyg -
framförallt de vanligaste flyganfallen i horisontalflykt stört
bombanfallens möjligheter böra dock tagas med i beräkningen. 
I de flesta länder arbetar man på denna fråga, men metoden 
stöter på stora svårigheter såväl i vad avser materielen som 
framförallt personalen. För närvarande ser det ut, som om 
mim inte hell och hållet skulle kunna realisera denna anfalls
metod och som om de resultat, vilka annonserals i teorien och 
på papperet icke skola kunna uppnås i praktiken. Det råder 
en väsentlig skillnad mellan störtbombanfallet »i litteraturen >> 
och störtbombanfallet »i verkligheten». 

Hur som helst, faran ifrån luften hotar fartyget mer än 
föri·, och man hör sysselsälla sig med denna fråga mer än vad 
som hitintills gjorts för att i möjligaste mån skydda fartyg eL 
mot dessa risker. På de större fartygen hava vissa åtgärder 
vidtagits. Man har försett dem med ett mycket förstärkt pau
sardäck av lämplig t jocklek. Men även om dess h ållfasthel 
synes tillräcklig, så lämnar dess placering i höjdled mycket all 
önska. I händelse av en bombträff skyddar pansardäcket far
tygels undervattenskropp och innandömen, men övervattens
l<toppen kan bliva skadad och fartyget råka i en obehaglig 
situation. 

En rationell och radikal lösning skulle vara all flytta upp 
pansardäcket i höjdled, så all det konune alt utgöra elt veri
tabelt hepansrat flygdäck över detta däck med sitt kraftiga 
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skydd skulle endast finnas l<anonlorn, stridstorn och bryggor. 

I skydd av delta pansartak skulle fartygets liv gå i normala 

gängor på elt däck, öppet på båda sidor i likhet med passa

gerar~mgarnas promenaddäck. Där skulle kapparna u tmynna, 

där skulle finnas insugning av frisk luft och u LLryckning av 

skämd luft, hyller, kabysser, ankarspel etc. - alla dessa saker, 

som i vanliga fall finnas på det övre däcket. Det medelsvåra 

ar tilleriet skulle placeras i sidotorn. Ett dylikt skyddslak ut

görande en näslan plan yla, skulle också hava den fördelen 

alt underlätta en desinfektion i händelse av gasanfall. 

Give lvis skulle en sådan vikt i höjdled innebära en otillåten 

minskning av sLabiliLe len, som m ås te motverkas. Man sl-:ullc 

tvingas all i fartygels form å tervinna den s tabilitet, som för

lmals genom höjdförflyttningen i vikt, d. v. s. utvidga vatten-· 

linjen. Denna å tgärd skulle för övrig t vara lämplig för andr:1 

motiv aYseende undervattensskyddet mot torpeder och minor 

ävensom flygbomber detonerande i vattnet i närheten av kölen 

etc. - allt delta som kräver befintlighet av bulge eller andra 

clefensiYa dispositioner, vill<a öka fartygels bredd. Enär dessa 

:\tgärcler, som öka bredden, minska has tighe ten, måste m an 

antingen gå in för denna fartminskning eller också proportio

nerligt öka fartygets längd och därmed deplacement. Detta 

gäller dock enelast slagskeppen. 

De mindre örlogsfartygen ha det annorlunda ställt. Drl 

],;an aldrig bliva fråga om att försvara dem med ett horisontellt 

pansarskyclcl, deras försvar kommer alltid alt bestå i deras höga 

fart, mindre dimensioner och framförallt i elen goda manöver

förm ågan. 

Synpunkter på luftstrateg i. 

Douhet's ex trema teorier att så gott som hela krigsmakten 

skall beslå av ett självständigt flygvapen, uneler det aU inga 

flygförband avdelas · för samverkan med armen och marinen 

samt att luftförsvaret är obehövligt, kunna icke anses h ålla 

streck. 
Caslex betonar, att han anser flygbombanfall kunna an-

ställa stora skador, men han tror icke på den allt förintandl 

skadegörelsen, som förfäktas från vissa flyghålL Som exemp<'l 
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anföres, att Heims under ett ~~ r utsattes för en beskjutning, 

vars projek tilkvantite t vida 6vers leg den bombmängd, som en

ligt dagens teorier anses t illräcklig för att u tplåna Paris. 

Madri d, som under spanska inbördeskriget utsatts för över

väldi gande flygbomhanfall, har icke upphört aU vara beboeligt. 

F lygvapnet skall upphyggas med tanke såväl på samverkan 

med armen och marinen som de rent självständiga flygkrigs

företagen, vilka kunna bliva av varierande art. Herraväldet i 

luften kan aldrig bliva annat än momentant så länge mot

ståndaren förfogar över operationsdugliga flygplan. Flygope

rationerna böra icke avlägsna intresset för land- och sjökriget., 

i vilka flygfak torn spelar en primär roll. Flygopera tionerna 

röna i hög grad inverkan av krige t t ill lands och sjöss. Land

frontens utsträckning bestämmer i viss grad utgångspunktern.a 

vid flygföre lag och flygvapnets bränsleförråd äro beroende av 

obrutna sjöförhindelser. 

Krigen i Ahessinien, Spanien och Fjärran östern hava tyd

ligt visat, alt det är armeerna, som erövrat landet, marinen 

som säl,~rställer sjöförbindelserna under det att flygvapnet är 

elt oumbärligt stöd för bägge försvarsgrenarna. 

För att bliva av avgörande betydelse måste flygvapnets 

~egrar eller överlägsenhet utnyttjas av »de jordbundna» på 

samma <>ätt som infanteriet utnyttjar artilleriels eldöverlägsen

het och stridsvagnarnas framrycl-:ning eller armen vid invasion 

utnyttjar flo ttans överlägsenhet till sjöss. 
O. B. 

Tilläggen i den ovan nämnda nya upplagan av amiral 

Castex' »Theories Strategiques » behandla även andra syn

punk ter än flygvapnets ökade inflytande på krigsföringen. 

Amiral Castex' både skapande och kritiska framställning fam

nar ett mycket stort område ; han skyr icke att röra sig även 

inom sjöstrategiens gränsmarker. 

Hans uttalanden göra framförallt ett starkt intryck :w 

att vara baserade på strävan att vilja se verkligheten sådan 

den är, frigjord från gamla fördomar och dogmer: man m åste 

lUa tarbeta människans naturliga s trävan att i oföretagsamhet 
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lugnt förlita sig på förgångna trossatser och att flegmat iskt 

förlänga en gammal kurva. H istorien har visserl igen sin be

tydelse: man behöver inte dikta upp fundamenten , man be

höver inte starta vid nollpunkten, men man skall inte utnytt 

ja mer än vad som är användbart i nuvarande situation. 

Det sägs åtskilliga sanningar, som äro värda att bea k ta. 

Man dömer männen, institutionerna och de kollek tiva sam

manslutningarna efter vad de kunna realisera och inte cfk r 

deras åsikter. Deras snillrikhet har intet som helst intresse, 

om elen inte leder till något effektivt, eller om den inskränker 

sig till tal och skrift. Enelast de starka skapa något. Ifråga 

om sjöförsvaret konkretiseras denna förmåga i materielen. 

I sina tillägg riktar sig amiral Castex mot flera vaneföre

ställningar, som enlig t hans mening insmugit sig både i det 

allmänna och i det mera fackbetonade medvetandet. 

Medan det numera dras i tvivelsmål, att 1914- 1918 års 

ställningskrig med dess ogenomträngliga landfronter komm er 

att återupprepas, konstaterar han att ordet >> front» på vi ss:1 

håll introducerats bland sjökrigstermerna. Flygvapnet och ar

meernas motorisering kommer att i landkriget medgiva be · 

tydande framstötar i och bakom linjerna. Begreppet >> front " 

blir därför icke längre tillämpbart på samma sätt som förr. l 

stället försöker man använda uttrycket i samband med sjö

kriget. >> Ögonblicket synes illa valt», utbrister Castex. Om 

ordet sjöfront över huvud taget kan användas, så har en så

dan front aldrig varit ogenomtränglig, icke ens uneler värld'i 

kriget. I vår tid är >>sjöfronten >> mindre ogenomtränglig än 

någonsin (höga farter, ubåtar, flygstridskrafter m. m.). 

Då begrepp som front, till vissa områden eller linjer b ~'

gränsat sjöförsvar etc., otvivelaktigt leeler till - för att icke 

säga har lett till - att fråga om Sveriges sjöförsvar ses som 

ett statiskt problem , är Castex' kritik tillämplig även hos oss. 

Sjöförsvarets förnämsta egenskap är dess rörlighet. Det kan 

icke vara rätt att i en tid då inga medel skys för att öka ar

m ens och flygvapnets snabbhet och rörlighet samtidigt lw 

gräma flottans operativa möjligheter till en s~\ oegentlig upp

gift som >> s täll n ingskTig till sjöss >>. 
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I ett annat sammanhang riktar sig författaren med stm· 

s kärpa mot det försvarssystem till sjöss, som består i att vänta 

å fi endens anfall i basområdena, färdig att störta fram mat 

~tridskrafter , som exempelvis anfalla någon punkt av kusten. 

Den som handlar så spelar fienden i händerna, kommer alltid 

för sent och faller lätt i alla fällor. 

För att kunna nå e tt gott resultat, måste stridskrafterna 

-vara utplacerade på rätt plats och i rätt tid, särskilt de som 

ha låg fart (ubåtarna) eller kort aktionstid (flygstridskrafter

na)_ I princip måste sjöstridskrafterna därför vara så be

skaffade, att de kunna operera till sjöss på de platser, där an

fall väntas. Det verkliga initiativet nås först, när man kan 

framkalla fiendens anfall på önskad plats och tid för att er

h ålla gynnsammast möjliga förutsättningar för motanfall. 

Ifråga om lwndelskriaet framhåller Castex, att man nu

mera kan förutse anfall på sjöfarten även av starka övervat

t ensstridskrafter och flygstridskrafter. Särskilt i det fallet, att 

:stora neutrala staters sjöförbindelser äro berörda av de krig

förandes operationer, kanuner ubåtarnas roll att bliva betyd

ligt mindre än uneler världskriget. För ubåtarna (även \för 

flygstridskrafterna!) bli svårigheterna att fastställa fartygens 

na tionalitet mycket stora, därest handelsfartyge n icke fram

gå i konvoj . Uneler sådana omständigheter skulle en fri och 

m ycket spridel navigering vara att föredraga fran1för konvoj 

sys temet. Världskrigets metod med många konvojer, skydela

-de av svaga stridskrafter, anses i varje fall undet inga om

ständigheter användbar. Det finns numera ingen antagbar 

lösning, säger Castex, mellan å ena sidan fri naYigering och å 

andra siclan konvojering med h ela flottan och dess flygstrid s

krafter. 
Amiral Castex har till slut i ett av sina tillägg av år 1937 

ägnat särskild uppmärksamhet åt ubåtarnas utnyttjande. 

Man bör i största utsträckning undvika, att utnyttja ubå

tarna defensivt, orörligt och statiskt, såsom utanför fiendens 

baser, för passivt övervakande av vissa områden, sund, trå nga 

bavsarmar etc. Denna princip m ås te energiskt framhållas , 

:säger Castex, ty det finns och kanuner alltid att finnas de, som 

Tidskrift i Sjöväsendet. 22 
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inte kunna se en förträngning såsom Engelska Kanalen, Gi

braltarsund, vid Sicilien etc. utan att samtidigt få en oemot

ståndlig lust att där placera sina ubåtar och även andra strids

krafter. Han fördömer fullständigt denna metod: ubåtarnas 

effektivitet blir härigenom helt avhängig, huruvida fienden 

verkligen går fram genom ifrågavarande sund, vilket i allmän

het är högst tvivelaktigt. Ubåtarna äro praktiskt taget ständigt 

overksamma och kunna icke aktivt sättas in, när man vill ope

rera med dem på mera ändamålsenliga platser . Dessutom 

måste man endast för denna uppgift disponera tre gånger så 

många ubåtar, som äro på en gång utplacerade, om man önskar 

en kontinuerlig övervakning. Inte ens världens samlade ubåts

flottor skulle enligt Castex' uppfattning räcka till för ett sådan t 

slöseri. Det måste vara absolut oriktigt att bevaka områden, 

dit fienden aldrig kan tänkas bege sig. Om man är tvunget! 

att ordna bevakning exempelvis utanför fiendens baser, skall 

man använda minsta möjliga antal ubåtar. Alla övriga, el. v. s. 

största möjliga antal, skola användas offensivt, rörligt, dyna

miskt och med ett operativt initiativ inom de områden, där 

ubåtarna ha de största chanserna att möta fienden, el. v. s. i 

närheten av de punkter dit han dras (egen huvudstyrka, kon

vojer etc.). Där uppstå alltid de intressanta uppgilfter, fö t 

vilka man aldrig har nog med fartyg. 

Ovanstående kortfattade rader återspegla enelast huvud

dragen av amiral Castex' ofta ganska temperamentsfulla in

lägg i dagens försvarsproblem. Den objektiva uppfattningen 

av förhållandena mellan försvarsgrenarna och hans chefsbe

fattning vid den läroanstalt, som gemensamt utbildar högre 

officerare vid franska· armen, flottan och flygvapnet , borde vara 

tillräckligt för att ge spridning åt Castex' Theori8s S trategi

ques icke hloU inom flottan utan även inom armen och icke 

minst flygvapnet. En mera sakkunnig vägledare inom denna 

vetenskap finnes säkerligen icke för närvarande, ehuru teo

rierna icke alltid utan viss kon-ektion kunna tillämpas på vft 

ra speciella förhållanden. 
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Flottans Mekaniska Corps och Departement 

i Karlskrona. 

1. 

(Forts. från häft. 4, sid. 297.) 

A. Befattning och organisa.tionsdeta.Ij för ledningen Yid 

hus och byggnadc·r: 

1. Fö-re år 1733 mästersnickarf'. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 

9. 

Underställd (event. vid sidan av) mästersnickaren har uneler den 

na t id funnits bramästaro och murmä.stare. 

Ar 1733-15 april 1738 mästersnickare (arkitektutbildacl). 

15 april 173.8-31 mars 1748 arkitekt. 

31 mars 1748-18 febr. 1778 löjtnant ITl:ekanikus. 

18 fe,br. 1778-19 okt. 1792 löjtnant eller kapten mekanikus. 

19 okt. 1792- 1.804 chef för me·kaniska detaljen . 

1805-31 dec. 1870 chef f or mekaniska departementet. 

Från 28 juni 1814 l1ar dockbyggnaderna ingått i mekaniska staten. 

1 jan. 1871-31. dec. 191.5 chef mr hus- och byggnadsavdelningen 

vid (marin-) ingeniörsdepartementet. 

1 jan. 1!)16- chC'f för byggnadsdepartementet 

B. Inneha vare a y chefsbefattning. 

2. Ar 1733-15 april1738 Jacob Bergman, läre conducteur (arkitekt). 

3. a. 1.5 april 1738-1.744 J acob Bergman, arkitekt. 

3. b. 1744-31 mars 1748 Johan Georg Steuer, arkitekt. 

4. a. 31 mars 1748-26 juni 1774 J oh an Georg Steuer, löjtnant me

kanikus. 

4 b. 19 juli 1774- 18 febr. 1778 (Joan) Erich Norberg (von Norberg), 

löj tnant mckanikus. 
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5 a. 17'78-1782 (Joan) Erich Norberg (von Norberg), kapten mel~aniku s. 
5. b. 1782--1787 Jonas Lidstram (Lidströrrne r) , löjtnant meka~1kus. 
5 c. 1'787-1792 J ,onas Lidström (Lidströmer), kapten mekaml.;:us. 
6. 1792- 1804 J onas Lidström (Lidströmcr), chef för mekaniska d<'-

taljen. 
Ar 1795 utnämnd till major mekanikus. 
Ar 1802 utnämnd till ö've rstelöjtnant mckanikus. 

7 a. 1805- 1807 J onas Lidström (Lidst rön1l'r), chef fö r mekaniska clt'

partementet. 
7 b. 1808-1837 Anders P eter \V allenstrancl, chef för mekaniska d, ,_ 

partemen te t , överste löjtna ut. 
7 c. 1838-1839 Fredrich August Lidströmer, d:o el :o d:o. 
7 el. 1840-1853 Grister Erhard vVallenstrand, d :o cl:o cl:o'. 
7 e. 18M-1870 Johan Thom as Byst röm , d:o d:o d :o. 
8 a. 1871- 1883 Abraham Blixt, byggmiistare. 
8 b. 1884-1899 Frits Oscar Botl1en, byggmästare. 
8 c. 1900'-1911 Per Sixten C:son Sparre, .stationsingeniör. 
8 d. 1911-1915 Karl Adolf Holmgren, stationsingeniör. 
9 a. 1916-1919 Karl Adolf Holmgren, chef för byggnaclsclepartemL'n

tet, stationsingeniör. 
9 b. 1919- 1930 Per Sixten C:son Sparre, cl:o d :o d:o. 

Född: 
Död: 
1733 

1738 

1744 

C. Personaluppgifter intill år 1870. 

Läre conclucteur (arkitekt) 

JACOB BERGMAN. 

1707 i Stockholm. 
1744 '? 
Mästersnickare vid Timmermans-hant\-erkare-stater vid Amira-

litetet i Karlskrona. 
15f 4 Enligt Amiralitctskollegii riksdagsrelation: bestyrande hu~ 
och brobyggnader vid Amiralitetet såsom arkitekt, åtnjutantk 

mäste rsnic karelön. 
Avgå tt f r ån befattningen Yid Amiralitetet. 

Löjtnant mE'kanikus 

J O H A N G E O R G S T E U E R. 

F ödd : 1702 i Karlskrona. 
Död : 1774 26/s i Karlskrona. 

Enli gt Amiralitetscoll egii und. skr. el. 16 /u 1746 har Steuer >>ickt 
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allenast fr ån ungdonten lärt matematiken för de till dess än
damål nödiga delar, utan ock sedermera i synn C!l"het applicer~t 
sig till architecturam civilem såväl som militarem, vari han 
även genom utrikes r esor sig vidar e overturerat, samt därefter 
visa t berömmeliga prov a v dess capaci te>>. 

1739 T. f. staclsingeniör i Karlskrona. 
1744 Provincial arkitekt i Bl ekinge län. 
1744 Arkitekt för hus- och brobyggnader vid Amiralite·t et, åtnju

tande mästersnickarelö,n. 
1748 31 / 3 F ullmakt å karaktären l~jtnant mekanikus vid Amiralite-

tet (med mästersnickarens lön). 
1750 T. f. provincial- och s tadsarkitekt. 
1763 stadsarkitekt i Karlskrona. 
1774 22 / 6 Avgått f r ån befattningen vid Amiralitetet vid sin död. 

Kapten mek anikus, bergsråd 

JOAN ERI C Yo n N OR BE R G. 

F ödd : 1'747 12 /o i Väster ås. 
'. 
Död: 1818 11 /7 i P etersourg. 

1773 
1774 
1778 
1780 
1782 
17lr3 
17S8 
1799 

1804 
1809 

Studier i Uppsala. 
Stipendiat i mekaniken vid Bergsstaten. 
10/ 7 Konstitutorial som löjtnant mekanikus vid Amiralitetet. 
18/ 2 Kapten mekanikus (med lö1jtnant mekanici lön). 
14 /2 F ullmakt som kapten mekanikus. 
'?Avgått från befattning vid varvet. 
Bergsr åd. 
Ledamot av Vetenskapsakademien. 
Ledamot av Målare- och bi ldh uggareakademien, vilken senare 
valt honom till »direktör för mekaniken». 
Lämnat Sverige. 
överflyttad a v Vetenskapsakademien till utlänningarnas klass. 
DeltagH i arbetena för nya hamnbyggnaden i Karlskrona .och 
för Tanto kronabränneri i St()ckholm. 
Adlad un clPr na mn vc,n Norberg (förut hetat Nurberg). 

överstelöjtnant 

JONAS LIDSTROMER. 

Född : 1755 10/ 4 ]lå L agfors bruk, Ljustorps sn. i Medelpad. 



Död: 
1771 
1780 
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1808 27/t i Stockholm. 
student i Uppsala efter studier å gymnasiet i Härnösand. 

Auskultant i Bcrgskoll eg ium. 
Biträde vid Skeppsvarvet i Karl skron a. 

1781 Till Karlsk rona (med dåvarande skeppsbyggmästare Chapman). 

1782 Löjtnant mekanikus vicl Amiralitetet. 
1787 Kapten mekanikus (med löjtnant rnekanici lön). 

179'3 Kapten mekanikus vid Konstruktions corpsen. 

1795 22 /2 Major mekanikus (fullmakt). 

1802 överstelöjtnant me kan ikus. 
1792-1804 Chef för mekaniska detaljen, Karlskrona. 

1805-1807 Chef för mekanisk a departementet, Karlskrona. 

Rommenderad verkställ a undersökning beträffande ett antal 

hamnar i Sverige och Finland; förslag till anläggningar eller utvidg

ningar av bl. a. hamnarna i Halmstad och Hälsingborg samt vid nya 

varvet i Göteborg; ett antal byggnader vid varvet i Karlskrona ; Obe

lisken på Slottsbacken i Stockholm (1798-1800), adlad efter obe 

liskens fulThordande (förut hetat Lidström) ; anläggning av Nya var

vet i Göteborg och större delen av Norrbro (1802-1807); kajbyggnad 

vid Gustaf III staty. 
Uppfunnit en mängd maskiner och inrättningar för varvet i 

Karlskrona och annorstädes. 
Medlem av Vetenskapsakademien m. fl. samfund. 

Född: 
1785 
1788 
1790 
1794 
1802 

överstelöjtnant 

ANDERS PETER WALLENSTUAND. 

1762 i Stockholm. 
Brobryggare vid Skeppsvarvet, Karlskrona. 
K va rtersm an vid Skeppsvarvet, Karl~krona. 

Bromästare vid Skeppsvarvet, Karlskrona. 
28 f2 Löjtnant mekanikus (fullmakt). 

Kapten mekanikus. 

1808 Major mekanikus och chef för örlogsflottans mekaniska stat, 

Karlskrona. 
1821 överstelöjtnant vid Flottans mekaniska corps. 

1808-1837 Chef för meKaniska departementet, Karlskrona. 
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»Ifrån åren 1798 till år 1S08 såsom ensam officer förestått me

kaniska departementrt i Rarbkrona» un der överstelöjtnant Lidströ

nrers f rånvaro i Stockholm. U n der denna tid uppfört flera byggnader 

å varvet såsom nytt gjuthus och ny mastkran a v sten. 

F ödd : 
Död: 
1792 
1796 

1798 

överstelöjtnant 

FREDRICH AUGUST LIDSTRöMEU. 

1787. 
1856. 
Antagen till lärling vid skeppsva.rvet i Karlskrona. 

Utnämnd till underkonstruktör vid örlogsflottans konstruk

tionssta t (sedermera vid mekaniska sta ten). 
Rommenderad till tjänstgöring vid Obeliskbyggnaden i Stock

hohn. 
1801 Bevistat Lunds Academi, en termin. 

1802 Rommenderad till Stoekholm för att göra tjänst vid Kungl. 

kajbyggnaden och stadens brobyggnad. 

1805 Löjtnant mekanikus. 
1812 Kapten mekanikus. 

Major mekanikus. 
1821 överstelöjtnant. 
1838--39 Chef för mekaniska departementet Karlskrona. 

1839 Avgått med pension. 

1808 Utfört halvrundelen vid Konung Gustaf III staty. 

1816- Lett uppförandet av kajerna kring Norrbro i Stockholm. 

överstelöjtnant 

CHRISTER ERHARD WALLENSTRAND. 

Född : 1796. 
1815 Löjtnant vid flottans mekaniska coqJs. 

1823 Kapten vid flottans mekaniska corps. 
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1838 Major vid Bottans mekaniska co rps. 
1847 överstelöjtn::tnt vid flottans mekaniska corp.:;. 
1840'-1853 Chef Mr mekaniska departemente•t i Karlskrona. 

1844 Utarbetat :förslag och kosinad.sberäkning till vattenlednings
anläggning för Karlskrona stad och örlogsstationen. (Anl äg g
nin gen utförd under åren 1861-1864 enligt detta förslag meJ 
vissa a ndringar vidtl}gna av överstelöjtnant F. \V. G. C. Lei

jonacker). 

överstelöjtnant 

J O H A N T J! O M~ S B Y S T R ö M. 

Född: 1810 7/4 i Stockholm. 
Död: 1870 2 /o. 
1837 Erhållit transport såsom löjtnant vid ingeniörscorpsen till lö jt-

nant vid Flottans nwkaniska corps. 
1838 Lö,jtnant vid mekaniska corpsen. 
1844 Kapten vid mekaniska corpsen. 

1854 Major vid mekanis/.;a corpsen. 
1860 överstelöjtnant vid mekaniska corpsen. 
1854-1870 Chef för mekaniska departementet i Karlskrona. 

Harry Lenander. 

Litteratur. 

Svenska postverkets fartyg och sjöpost
fö,rJJ.indeiser unde,t· tre· hundra. år. Av Johan
nes Rudbeck. Stockholm 1933. 

N är postverket fö r något år sedan firade trehundraårsminnet av 
sin tillblivelse såsom statsinstitution, celebrerades detta jämväl med 
utgivandet av en dess historia. Redan dessförinnan, år 1933, hade 
emeUertid utgivits ett arbete berörande postverket, vars innehåll synes 
vara av den art, att det är av intresse för dem, som vilja studera vår 
flottas öden och verksamhet i gången tid. 

Författat av dåvarande förste intendenten i generalpoststyrelsen 
trih. Johannes Hudbeck lämnar arbetet Svenska postverkets fartyg 
och sjöpostfö·r!Jindelser under tre hundra år främst en redogörelse• för 
de fartyg, som varit i postverkets ägo och den med desamma lwdrivna 
verksamheten. Men då verksamheten begynte innan den egna mate
rielen fanns och för övrigt jämväl i fortsättningen i stor utsträckning 
måste ty sig till andra än de egna posttransportmedlen, är det givet 
att örlogs- och handelsflottorna fingo träda in och lämna bistånd, när 
och var detta behövdes. Verket lämnar fördenskull en hel del intres
santa upplysningar beträffande vissa av vår flottas uppgifter under 
gångna tider i fred och i krig, uppgifter som genomfördes' i cke med 
dunder och brak, men som i aldrig svikande pliktuppfyllelse, i solsken 
och storm, under varma sommarclagar och isiga vinternätter lade nya 
vittnesbörd till de gamla om personalens vid >>the silent servi ce>> ar
bete i fosterlandets tjänst. 

Den väsentligaste delen av arbetet är ägnad åt po,stförsel med 
seglande (och roende) fartyg. När ångan kommer till användning 
som framdrivningsmedel, är visserligen postverket bland de första 
~om hysa livligare intresse för ångfartygens byggande och utnytt
Jan de i samfärdselns t jänst, men så småningom minskas alltmera 
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IJOstverkets aktiva, direkta insats för upprätthållandet av sjöförbin

delserna, vi lka i övrigt sä llan avsågo endast postföring utan, ofta i 

avsevärd utsträckning, jämväl stodo i det allmänna transportväsen

dets tJänst. Med uppkornsten av andra, på enskilt initiativ sta rtade. 

reguljära förbinde lser mellan vårt land och utlandet kunde postverket 

avveckla s in egen rederiverksamhet. Blott när det g·ällcle trafiken på 

Got land oclt Öland voro statsverkets intressen alltjämnt så stora, att 

det dröjde ända till in på 1890-talet, innan det sista postverkets ång

fP.rtyg på Gotland upphörde med verksamheten, och vad ö land be

träffar, ja, där åvilar alltjämt unclr vintermånaderna ansvaret för 

förbindel sernas upp r ä ttltållandc et t i postverkets ägo varande och un

der de>s ledning arbetfl.ncle :fartyg, Oland II. 1) 

En för allmänheten avseeld postföring kom i vårt land jämförel

sevis sent till stånd. Ännu i början av 160CHalet hade sålunda några 

anstalter i elen riktningen icke vidtugits av svenska staten. Den 

~tatliga postföring, som elittills förekommit, hade endast avsett be 

fordran av officiella skriveLser. 

Samtidigt med att våra politiska intressen unele r Gustaf II AdoH 

på 1620-talet flyttade över på södra sidan av Östersjön, uppstoclo gi

vetvis krav på snabba lägen heter för utväxling av post med olika 

orter i Tysk land, och därför togos som regel örlogsfartyg i anspråk. 

När c;å luncla Axel Oxenstierna, som i egenskap av rikskansler med 

sin konung delade h uvudansvaret för Sveriges styrelse, uneler årea 

1628-1631 vid olika ti llfällen befann sig i norra Tyskland, främst i 

Elbing, anordnades särskilda postförbindelser mellan honom och re

geringen i Stockholm. 1628 förordnade Oxenstierna, att de örlogs

furtyg, vilb: befunno sig i Elbings uthamn, Pillau, skulle avsegla 

med den öve rsända posten till resp. aclressorter. Då ishinder inträf

hcle, såsom i februari 1631, måste man skicka depescherna runt Bott

niska Viken. En sådan färd tog emellertid 2:1/2 månader, uneler det 

clE'pescher, ~om voro dagtecknade Stockholm den 16 maj samma år, 

."jövägen nådde Elbing redan elen 27 samma månacl. 

För postförbindelsernas ordnande hade då föreskrivits, att et t 

par galejor städse skulle' segla mellan Stockholm och Preussen samt 

två jakter me l l au Stockhol1n och P ommern. Det föll på amiralen 

Clas Flemingslott att ombeEörj::~. denna angelägenhet. Ett av de där

vid uneler dc 'följandP åren anv tincla fartyg0n, bojort0n Postf~>rd 

1 ) Öland I sänktes som bekant av kustflottans fartyg vid en ÖY

ningsskjutning med artilleri för några år sedan, efter det att flottan 

fått övertaga det utrangerade fartyget. (Rec.) 
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arunämnes flera gånger i sambaml med överförande av regeringspost 

mellan Sverige och tyska kusten.2) 

Under danska kriget 1643--16-±5 befordrades regeringsposten med 

tvenne bojorter, vi lka seglade mellan Gräsgå rels hamn (S. ölancl) och 

Riio·en, och vilka hade order att undvika de danska områdena Blekincr 

ocl; Bornholm samt, om fara mötte till sjöss, sänka breven med e~ 
vid fästad sten i havet. 

I övri~·t voro postfärderna uneler 1640- och 1650-talen över Öster

sjön mycket vanliga, och förnämligare per.soner bereddes i allmänhet 

tillfälle att medfölj a örlogsfartygen, varigenom dessa jämväl koinmo 

att stå i de allmänna kommunikationernas tjänst. 

Ej långt efter det Skåne blivit svenskt, vidtogas åtgärder för att 

åstadkomma direkt sjöpostförbindelse med Pommern. Härigenom 

skulle man slippa från postföringen över Danmark, som på grund av 

de dåt ida politiska förhållandena oftast var osäker. 

Flottan lämnade till en början både fartyg och personal för 

uppehålla ndet av postfö rbinclelserna, men så småningom blevo sär

skilda postfartyg anskaffade. Ystad var ändpunkten för postlinjen 

på svenska sidan, men när förhållandena till Danmark blevo spända, 

flyttad e man ostvart, till Karl shamn. 

Den 30 juli :1.683 står som e11 märkesdag i svenska utrikestrafi

kens his tor ia, ty då började en regelbunden, av Danmark oberoende, 

post- orh passageraretrafik mellan Sverige och kontinenten,- mellan 

Ystad och Ri.igen - e r1 förbindelse, som alltseelan cle.ss upprätthi'tllits, 

enelast för kortare tid avbruten, då krigiska förvecklingar rått. Far

tyg anskaffades på olika håll, stundom från utlandet, stundom llPm 

ma i Sverige, varvid även flottans nyupprättade varv i Karl skron a 

fi ck tjäna s:Jm leverantör. På örlogsvarvet verks·tällde::J också rep a

ration er och ombyggnader av fartyg1~materielen. 

Resorna togo i slu tet av 1600-talet under gynnsamma Yindför 

hållanden 9-15 timmar, men var vi nel en emot, kunde det någon gång 

draga ända till 5 a 6 dygn, och det hände ej så sällan, att man ej 

n.åclde må let direkt, utan måste söka nödhamn. Andpunkten på tyska 

Siclan var eljest Wittow, på Ri.igens nordvästra sida . 

. När det stora nordiska kriget rasade, blev det återigen vid flera 

t1llfäl len örlogsflottans sak att taga hand om förbinde lserna. Po.st

iakternR fingo å andra siclan stundom deltaga i sjökriget; så t. ex. 

e~·höll befälhavaren på en av dessa l7ll tillstånd bruka postjakten 

hll kapel'i, under förutsättning att hinder eller olägenhet för sjö

Posten därav ej uppstode. 

2
) Detta synes hava varit samma bojort, som 1644 stod till Len

~art Torstenssons förfogande då denne under kriget mot Danmark i 

luni ledde besättandet av ön Fehmern. (Rec.) 
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Uneler detta och följande östersjökrig vore i övrigt po.stjaktcrna 

bevärade för att i det längsta kunna bita ifrån sig, i varje fall mot 

kapare. 
Anda till 181.8 var det :::lverige, som ensamt svarade för poot

föringen mellan Skåne och Riigen. Nämnda å r började emellertid ett 

nytt. skede, varunder såvä l svenska som tyska fartyg trafikerade lin

jen. Härigenom blev postgången tätare; och då materielen, särskilt 

cl!'Jn tyska, nu var av bättre beskaffenhet än tillförne, blevo resorna 

so m regel snabbare. 

· Detta var ungefär samtidigt med att å ngfartyg började upp

träda som konkurrenter åt segelfartygen om trafiken. I början av 

j820-talet skulle man också, enligt överenskon~melse med Tyskland, 

byta ut postjakterna mot postångfartyg, men tills vidare borde m a.1 

dock hålla vissa postjakter i reserv för att vid behov kunna användas 

till undvikande av dröjsmål, orsakade av ångfartygens reparation €!" 

eller andra oförutsedda händelser. Ett faktum är att postjaktern a 

kommo at t deltaga i trafiken ännu ett 40-tal år, och det märkliga är 

- ,sett med vår tids ögon ·- .att det var postjakterna som seglade på 

vintern, ty då voro ångfartygen ej användbara. Det hände för övrigt 

också att jakterna togos i bruk sommartid, såsom då ångfartygen ,i 

anseende till storm och motvind» ej kunde fullgöra sina turer. 

Så voro de första ångfartygen ej heller så starka i maskinel lt 

a v seende. För postverkets räkning uppgjordes å flottans· konstruk · 

tionskon to r i Stockholm de sannolikt första i Sverige n tarbetade ång

fartygsritningarna. De av.sågo ett fartyg med 20 hästkrafters m a

skin, varmed man beräknade kunna göra överfarten Ystad-Stral sml<l 

på 18 timmar. Det ta projekt kom emellertid aldrig till utförande, 

utan ett väsentligt kraftigare och även s törre fartyg ritades och 

byggdes på örlogsvarvet i Karlskron a, medan maskineriet leverer ades 

av Samuel Owens verkstad i Stockhol m. 

De första po<>tångfartygens befälhavare kommo från flo ttan , 

~om för övrigt tidvis ock.så lämnade manskap till des·amma »för er

nåendet av bättre disciplin>1. 

Materielen utvecklades, fartygen blevo kraftigare och snabbarP, 

maskinerna tillförlitligare. Samarbetet med örlogsflottan fortsat te, 

fartygen bestyckades stundom och utrustades så att de skulle kunna 

anväi!das för krigsbruk. 

Först 1.869 upphörde den statliga posttrafiken Skåne-Tyskland, 

och upprätthål l and et av förbindelserna anförtroddes åt enskild före

tRgsa mhet. 

V åra sjöpostför bindel ser med Finland vor o naturligt nog fr fi ·1 

första början av största vikt. Den postlinje som i över två århnnd-
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raden kom a1t Yara dPn mest hct~·clclsel'ulla ,·ar rlt·n från Griss le

hamn ö1·er Signildsskär och Eckerö (på Aland) via Kastellholm

]3oma!·suncl-:--Kumlinge-Tomasb:v (finska fastlandet) till .Abo, en 

;;amm:wlagcl vägsträcka av nära 30 mil. 

Omsorgen om postbefordringen över havet åvilade till en början 

postbönderna i Vädclö och Eckcrö ~ockna r, vilka själva skulle till

handahälla båtar och folk. Vis3a båtar (jakter) skaffades längre 

fram av kronan, som överlämnade dem till pos tbönderna. Under det 

stora nordiska kriget hade postbönderna lidit svårt, bl. a. vid de 

ryska härjningarna och under elen Rllrnänna nöcltiden, varför då fre

den kom, flottan l ick gripa in med mindre örlogsfa rtyg fö:· att fii. 

igång förbindelserua igen. 

För att upphjälpa trafiken och i händelse av dåligt väder säker

ställ R elensamma satte man på 1.720-talet jämväl in en clubbierande 

linje dir:kt me~lan Grisslehamn och Abo (den utsträcktes ett tag 

t. o. m. hll H e lslllgfors) . För detta ändamål måste man skaffa större 

farkoster än vad bönderna kunde åstadkomma. Denna förbättrinO" i 

förbindelserna varade ej länge, utan elen gamla linjen blev sn~rt 

allenarådande igen. 

Vintrarn a vo ro besvärliga, sjöfarten måste ofta inställas, och 

P_osten sändas runt Bottniska Viken. Det var ju ej heller så under

h~t,. d_e sbmå, öppna båtar, postbönderna använde, voro av ganska 

p rmu~1v eskaffenhet, och vin tertid voro färderna ej sällan förenade 

med lJvs fa ra. :Man kompletterade materielen då och då under senar,~ 

haltten ~v 1700-talet med jakter, som kunde taga 15-20 passagerare. 

Bemanm_ngen kom stundom även på denna linje från flottan, med en 

u_~cle r:offl cer som befäl ha va re och kronobå tsmän som den övriga be

sattmngen 

. Aven seelan Finland blivit ryskt fortfor t ill en början postutväx-

lm gen_ mellr.n Sverige och Finland efter i huvudsak samma system 

som trclrgare. Postbönderna funno emellertid sina åligganden a llt

mera betungande, nch lyckades äntligen (1821) bliva kvitt desamma 

genom a t t postverket j ä l vt övertog c•msorgen om postföringen. 

:1\_ landsbönclernn däremot, som svarade för halva antalet turer hade 

Jcke samma medgörliga styre lse utan fingo vackert fortsätta. ' 

. Den postverkets s. k. sjökommendering, s0m. då ctableradeq i 

Gn s:slch amn, bcmunn::>.cle.s från flottan och stod uneler befäl av .en 

~aptenlöjbant el ler löjtnant. J3efälhavarc å båtarna (j akter eller 

1Sbåtar) voro underofficerare. Denna bemanningsform bibehölls in 

llå 1850-talet, då personalen frän flotUm ersattes med förhyrt man

skap och ö l fl · · J å 
fl r ogs ~,gg:>. n r J' tarna utb.1·ttes mot den tretungade post-

l :'lggan. På hösten 1870 insntie.s ett. pos tångfartyg mellan Grissle

-t'11111 och Eckerö, och ,lärmecl hade segelbåtsfarten förlorat sin be-

Yclche som kommunikationsmed el mellan Sverige och Finland. 
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Den a v postverket bedrivna ångfartygstraliken fortgick unel er 

vintrama änn u ett tiotal år framåt. Då hade den enskilda sjöfarten 

även vintertid nått den stadga, att man kunde anförtro posttrafiken 

åt dess iart~·g, och 1880 såldes det för,sta och enda postångfartyget 

på denna linje. 

Sedan Gotland kommit under svenska kronan, blev det en sta

tens angelägenhet att på något sätt sörja för förbinde lserna mellan 

ön och fastlandet. Till en början valde man vägen över Öland och 

Kalm:u, tydligen i syfte att göra sjöresorna så korta som möjligi. 

J<'rån Klintehamn gick posten därvid till Böda hamn på norra Olands 

östra sida, därifrån landvägen till Färj estaden och så i båt till K al

mar. Sjötransporterna utfördes av po.stböncler. Postgången var al li 

annat än regelbunden, man avvaktade gyn nsam vind, och ibland 

kunde dot dröja 5 å 6 veckor innan postlägenhet erbjöd sig. 

.Först i början av 1700-talet blevo förbindelserna livligare, och 

ett manga gånger närt projekt att få till .stånd direkt fö rbindelse 

Gotlnnd-Stockholm realiserades. Med ~nabbheten blev dock fö g:t 

bevänt Enkeltur beräknades draga 12- 16 dagar, och det åtgick :) 

it 6 veckor för att .s ända post till Stockholm och få svar därpå. De 

fö rsta försöken s] o go el ärför ganska illa u t, och förbinde l sen l a de H 

snart ner. 
Gustaf von Psilander - den berömde skeppschefen från 1704 -

sök te u n Je r sin l anci shövdingetid fö rbättra G o t l ands förbindelser me• l 

fast landet. I stället för postböndernas båtar lät han sätta in en jak t. 

som g.iorde ett trettiotal resor Öl and-Gotland om å ret. Denna för

bindelselinje kom så småningom tidvis uneler postverkets överinseen

de cch drevs' på dess ansvar. 
Att resorna kunde vara besvärliga nog visas b l. a. av redogörel

sen för en färd 177-±, som startade .från Böda och efter 3 veckor 

sl utade med förlisning på Bornholms östra kust, seelan man strax vi·! 

resans början blivit vineldriven till Christiansö och ett par gånget· 

lyckats taga s ig upp ige n mot ölands södra udde men ånyo må~t 

vända sydvästvart. 
Då erfarenhete rna visade, att det var alltför både vanskligt och 

kostsamt fö r postverket att hå lla egen postjakt, övergick man från 

1775 till sys temet att låta någon på ackord ombesörja sjöpo.stfarten. 

då entreprenören själv skulle hålla fartyg. Före,skriH fanns stun

dom, huru et.t dylikt fartyg skull e vara beskaffat ; när 1802 ny posl

.iakt skulle anskaffas tillhandahöll sålunda överpostdirektionen rit

ningar, vilka utfördes' genom flottans fö rsorg ·av dåvarande över

skeppsbyggmästa re Bogeman. 
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A ven postförbindelserna med Gotland skulle så småningom kom. 

ma i åtnj_utande av den förbättring, som insättande av ångfartyg 

kunde erbJuda. Det var 1837 som det första ångfartyget på Visby 

började sina turer, med omväxlande Stockholm och Västervik som 

fa,st landshamnar. I många år ännu var det enelast fråga om som

mart urer, segeljakterna svarade under mer än halva året fortfarande 

via öl and för po-'!tväxlingen. 

En beslutad utökning av veckaturerna under vintern till t venne 

i vardera r iktningen föranledde 1845 uppdraget till flottans konstruk

t ionskontor att uppgöra ritningar m. m. för en postjakt, vilken· med 

hänsyn t ill det grunda inloppet till Böda hamn borde äga så litet 

djupgående som möjligt. 

~örst sedan postverket 1858 fått ett för de,ss räkning byggt, 

kraftrgt fartyg, Polhem1
) , färdigt att sättas i vintertrafik på Got

land, upphörde postjaktförbindelsen mellan Gotland och ö land. 

Po lhem s efterföljare såsom postångfartyg på Gotlandstrallen 

b_l e~ ångfartyget Sofia, som postverket tidigare haft insatt på post

linJen Skåne-Tysklancl. Sofia var liksom Polhem ishavsfarare, i det 

E. A. Nordenskjö ld både 1868 och 1883 elisponerade detsamma vid 

Spe tsbergen och Grönland. 

.. 1885 upphörde den av postverket direkt drivna posttrafiken. 

Sofia fortsatt e enwllertid, förhyrd av det ångfartygsbolag, som tagit. 

hand om trafiken, till 1891, och hade därefter också införlivats m-ed 

örlo~sflottan , om man där haft någon användning av f artyget. Då 

så eJ var fallet, så ld es Sofia till utlandet 1894. 

') Vad allt har väl icke detta f artyg - Polhem - varit med 

o~11 i si!la dagar ~ Ty Polhem lever ännu, nu under namn av Ran, 

SJokarteverkets i dagarna utrangerade trotjänare, som ännu somma

ren H137 med sina 80 å r var i full verksamhet. Såsom Polhem clelto(J" 

far tyget till sammans med dåvarande lastbriggen Gladan och med 

Louis Pal~_nder som chef i en expedition under E. A. Norclenskjölds 

ledning till Spetsbergen 187~1873 »för att om möjligt framg å till 

Nordpolem>. Efter övervintring återkom expeditionen till hemlandet, 

~olhem blev reservfart;yg oc:h överlämnades ni\gra år senare (1881) 

h l! flottan. Dess Yerk&amhet i flottans tjänst bl ev långvarig. Om

clopt till Ran !•ch taget i br uk som min-, torped- och verkstadsfartyg 

utr angerades Ran först 1914. Men därmed var dess saga icke slut. 

Sedan fartyget övergått i det bolags händer, ~om ägde Spetsbergens 

RYen.skR kolgruvor, förde ödet det än en gång till ishavsfarvattnen . 

Oc~ så kom R an något senare ånyo under tretungad örlogsflagg samt 

omandrade.s till sjömätningsfartyg. (Rec.) 
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H ä r har ovan lämnats någ ra korta antydningar om innehållet 

i någr a av de viktigaste avsn itten av det Rudbeckska arbetet. Ver

ket är i och för sig synnerligen omfattande. Det är mycket rikt pi't 

intressanta detaljer av alla slag, lämnar avbildningar av gamla far

tyg,sri t ni n g ar, å terger inventarieförteckningar för fartygen, instruk

tioner för deras befälhavare, taxor för befordran av pe rsoner och 

gods samt redogö relser för händelserika postfärde r m. m. Man får 

därigenom en sällsynt levande uppfattning om hur verksamhete tt 

gestaltade sig under olika ticlsperiocler och förhållanden. 

Om verket har sitt stora intresse för dem, vilka elen postala 

verksamhetens utveckling i vå rt land ligger nära om hjärtat, så har 

clet minst lika sto rt värde för elen sjöhistoriskt intresserade. För de n 

sistMimode iir de t en källa aY wtamlc att rikl igt ösa ur. 

R. W. 

Marinkalender 1938. Utgiven av Före

ningen Sveriges Flotta, Stockholm. Pris 5 

kronor. I bokhandel eller direkt från före 

n ingen. 

Ifrågavarande kalender förefaller vid fö rsta påseendet ganska 

liten och tunn i synnerhet, när tanken faller på de engelska och tyska 

betydligt tjockare rnarinkalendrarna. Men sätter man sig ned och 

studerar boken närmare, finner man, att den dock innehåller ganska 

mycket. 
I dessa krigs- och upprustningstider, när den tidningsläsanek 

a ll mänlwten nästan dagligen möter namnen på olika utländska krigs 

fa r tyg eller uppgift om tontal och bestyckning på planer ade ell er 

redan under byggnad varande krigsfartyg, kan och bör denna marin

kaleneler på svenska språket bliva en synnerligen omtyckt uppslags

bok. Priset bör ju ej heller verka al ltför avskräckande. 

Kalendern upptager samtliga örlogsfartygsägande nationer, .r, 

st., och lämnar för fartygen de viktigaste huvuddata. Silhuetter. 

aktio nsradie, kol- o.::h oJj eförråd, maskin- och panntyp med flera lik 

nande uppgitter saknas visserligen, men intressera väl knappast hellP i' 

den mera lekmannabetonade publik, för vilken boken närma t är 

avsedeL 
Bildmaterialet kan givetvis ej bliva så rikhaltigt i en bok med 

detta lilla omfång, men de medtagna fotografierna äro både goda och 

väl valda fö r att exemplifiera de viktigast e fartygstyperna. 

Kalendern kan livligt rekommenderas till alla dem, som önsln 

en liten och behändig uppslagsbok över hel a världens örlogs.fart ;-·c. 

och den skämmer i cke en fackmans privata bokh~· lla. 

T. C-1. 
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Uppgifter angående främmande mariner 
(UF M n:r 5/38) 

hämtade m fad;:- och dagspress av Marinens pressdetalj 

unele r tiden 13 ap ril-12 maj 1938. 

limehållet i här återghna uppgifter står helt för do som källa 

angivna pressorganens räkning. 

Aktuella spörsmål, översikter, jämförelser m. m. 

FörSYarot av Åland. 

Nyttan av fästningar på Ålandsöarna är dis,kutabol, framhåller 

en skribent i Äboticlskriften Granskaren. 

Säkert är att ett befäst Åland, om det råkade i en stormakts hand 

under krigstid, vore farligare för Norelens integritet än ett obefäst . 

För att kunna tjäna Finlands och Sveriges neutralitet måste de' be

fästning'sverk, som skulle uppföras på Aland, därför vara synnerligen 

starka. Ett befäst Aland måste ovillkorligen kunna prestera det för

svar och utgöra den säKerhet man avser, ty ett dåligt försvar vore 

i detta Iall om någo·nsin sämre än inget alls. l'IIen har Finland råd 

att kasta ut de enorma summor, som erfordrades för clet:t:a iindamål ? 

Tills vidare torde ingen som helst kalkyl över de eventuel la utgifter

na för ett dylikt fästningsbygge fin nas. Om sådana lJeräk n i ng ar på 

allvar framlades, skulle det säkert snart visa sig att tillriieldigt med 

medel för företagets finansie ring fö-r närvarande icke kunde· upp

bringas. Med sin a otaliga undervattensgrund och trånga farvatten 

är emellertid Aland i och för sig ett fästningsverk. A t t tränga in 

l och utnyttja den åländska a rkipelagen ~i r säkert inte det lättaste 

för främmande sjöstridskrafter, förutsatt att vårt land förfogar över 

en tillräckligt stark och ånclamålsenlig kustflotta. 

(Dagens Nyheter elen l maj 1938.) 

Tidskrift i Sjöväsendet. 23 
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Att en gördel av strandfort i örikets arki11elag onekligen von· 

ägnad att unelerlätta lösningen av det åländska försvarsp roblemet ka n 

näppeligen bestridas, skriver tidningen Aland. Men ett slikt skydd.3-

bälte i armerad betong utgör likväl icl~o ett oeftergivligt villkor för 

ekvationens hyfsning: 
Saken kan ordnas förmedels flotta och fl yg, med mineringar och 

rörligt luftvärn som främsta hjälJ)mcdo l, om blott do båda intressP

racle grannländerna i god vilj a och ä rl igt uppsåt i tid planera och 

förbereda sin samverkan i hemsökelsens stund. Att Finland de sc•

nasto åren försummat utbyggnaaen av sin flotta och dä rmed låtit PH 

dyrbar tidsfrist gå till spillo, fårsvårar g ivetvis lösningen, men även

tyrar den icke. Icke bö r väl i al l rimlighets namn den åländska neu 

traliteten offras får en beklagansvärd uraktl åtenhet f rån :Finland >< 

försvars- och regeringsmakts håll i en sak, där den åländska bo•fol k

ningen icke haft vare sig anledni_ng ol lor möjlighot att göra sin röst 

hörd. 
(Dagens Nyheter elen 6 maj 1938.) 

Slagskeppt'ns storlek. 

{herrHiggningarua mellan Storbritannien och USA om slorloken 

av do nya slagskepp, som skola byggas, synas ha gått i baklås. 

Från amerikanskt håll meddelas, att Storbritannien alltjämt på

yrkar en gräns på 42,000 ton, uneler det att USA med hänsyn till elen 

rådande osäkerheten beträffande Japans avsikter påyrkar, att ingen 

begränsning skall förorkomma. Det onda sammantrilcle, som hi.ttilh 

hållits mellan do brittiska och amerikanska experterna, visade aH 

ingen enighet kundo komma till stånd. Engelsmiinncn vänta nu på 

att F örenta staternas regering skall giva de amerikanska represen

tanterna nya instruktioner, innan nästa sammanträde hålles. Emel

lertid finnes in t et som tyder på någon ändring i USA :s hå Ilning. 

(Dag3pressen (TT) den 2 m aj 1938.) 

Don oificiösa pressbyrån Domci meddelar, att Japan som en 

följd av kungörelsen angående överenskommelserna i Lonelon kom

mer att återupptaga planer på att bygga icke endast slagskepp utan 

även kryssare och torpodkrys.sarc över Londontraktatens tonnagcgrän

ser. Tokiopressen insisterar, att en modifikation i nuvarande· pro

gram kommor att vidtagas, uteslutande förorsakad av signatärmak

ternas boslut att tillämpa garantiklausulen. Den upprepar, at t övri

ga makter icke kunna draga n ågon slutsats, att Japan skulle bygga 
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slagsker)ll 11å ÖYC r 33,000 ton endast på en vägran att lämna unclenät

telser. Denna viigTan moti vc ra3 av, att en numeriskt underlägsen 

marin bör beYara hem ligheten om sina rustningar. Amiral Nocle har 

i en pressl~ommunik6 fö rk la ra t·, att J apan icke kan förstil USA:s y r

kan att bibehålla proportionerna .)- .:J-3. 

Enligt vissa icke Lehäftade men e:i heller dementerad<' undcr

riittel.se r komma :1 de n~·a japanska slagskeppen icke endast tonnagc

gJ änsen utan äYen kalibPrgränsen att ÖV('rsk riclas. Do komma så

lunda att bes tyckas med 43 Pller 43 cm. kanonPr som hnYllllartillori. 

(Lo Yacht den 30 april 1938.) 

Modema motortorpedtå tars aJnändningsmöjlighet. 

l fcbr.-häftct av Journal or the United Service Institution be

hand] a L' löjtnant \V. J. Ya n de Kas te c l o den mode ma motortorpcd

båten och dess atn-änduiugsmöjliguetcr. 

En modern motortorpedbåt är cirka :20 m lång och för två tor

peder och Jyra mindre automatkanoner i dubbellavottage. Fartc-n 

är 40 knop och a ktionsraclicn GOO sjömil med 20 knop; förråelen räcka 

14 dag ar. Ticsättningen ut·görcs av 1 ofJicer och 8 man. 

Notortorpedbåtsanfallet bygg-er på mussverkan (30- 40 båtar sam

tidigt) och på att elen höga farten och goda manövodönuågan kan 

utnyttjas av skick li g-a och beslut~:;amma oificcrarc. Unde r sådana 

förh ållanden bliYa dc' bcsYiirliga mål för iart,ygsartillcrict, speciellt 

uneler mörker och cHllig sikt. Sjö1·ärcl ighctcn måste• medge uppträ. 

claude i lJög sjö, som i sin tur iir en förutsättning för övcnaskanclc 

anfall under dager. 

.. Doet _kan icl;:o med fog påst~ts att motortorpedbåtarna lämpa sig 

f~r ubatsJakt eller kustpatrullenng. Liksom hittills böra dessa upp

gifter aniör1ros åt jagare och Ycdettbåtar. 

Det Jörhållandct att en fiende mås te räkna med tillvaron av 

baser för mo1ortorpeclb>ttar, utan att därför närma re känna dc· ras lä

gen kan öva ett ickP oviiscntl igt inflytande på hans sjöstratogi. 

. Avgörande för motortorpedb:'ttcns använd lmrl1ct i sjökriget vid 

Siclan av övriga fartygsslag (»as an adjm1ot to the Jleet at S<-3 a >> ) il r 

Icke dc~ högsta tänkbara fartPn (f. n. cirka 50 knop) utan uth ållig 

heten v1d en fart av 30'---40 knop. Ned hogre farter sk ulle båtarna 

nämli gen behöva byggas så stora, att elen ringa målytan och goda 

manöverförmågan ginge förlorade. 
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Förf. ifrågasätter byggande av motorto rpedbåtsbärande :farty< 

i analogi med hangarfartygen. 
(Kungl. Krigsvetenskapsakademiens hancll. o. tidskrift, häfte 1/1938.) 

Handelsfartygs sjähförsvar. 

Jo·urnal of the Royal United Service Institution, febr. 1938, in

nehåll er on intressant artikel om hande<lsfardygens sjäh·mrsvar a\ 

Commander J. Creswoll. Föd. , som var ubåtsoffice r uneler värlcl~

krigot, har utnyttjats i högskoleundervisningen och som lärare y j, 

av Admiralty nyligen h å llna Derfe1ice Comses for 15,Cr(l0 Mcrchant Na

vy officers. Andemålet med denna kurs har varit att ger hanclelsflo1 

tans män en inblick i det moLl (•rna s jökrigets förh å ll anden, särskilt 

med tanke på de faror som kunna möta dem under deras tjänst. Yid 

mald hå llandet av s jöf a rten unde r krig, som är av vital betydelse för 

nationen, vi lar ytterst på handelsfartygens fö rmåga till självförsva r. 

Liksom under vä rld kriget anses handelsfartygen utan all t n·

kan åt erigen komma att a rmeras för självfö rsvar, icke blott mot ubit

tar och flygplan utan även mot anfall av till hjälpkryssare omäml

rad e handelsfartyg. 
Visserligen erbjuder konvojförfarandet alltjämt det säkr ast•· 

skyddet - ett genomgående till ämpande härav gjorde ju ogontligen 

handelsfartygens bestyckande ·överflödigt -, mon konvojm kun n a 

icke alltid anordnas, t. ex. under mörker och dålig sikt, och innebära 

dessutom en fördröjning av trafiken. Genont att sammanföra lång

samma och snabba fartyg i en gemensam konvoj skulle man i onöda11 

öka risker na för de senare, i fö rsta hand för ubåtsanfalL Konvoje

ring torde företrädesvis begränsas till livligt trafikerade och sä rskilt 

utsatta zoner. 
Aven om huvuddelen av s jöhandelsskyddet fall er på örlogsfart ~

gen, kräves dock att varje särskilt handelsfartyg skall kunna Jörsvar:: 

sig s jälvt, då det går i strömtrafik En enda kanon på ett handels 

fartygs däck blir härvid av betydelse genom att försvåra anfallsver\,

samh ot en såva1 för ubåta r som fö r flygplan. De i det spanska kri

get ådagalagda svårigheterna föt' flygplan att träffa obeväpnade fa r

tyg uneler gång på rak kurs låta förmoda, att anfa ll mot lwstyck;ul•· 

fartyg uneler motmanöver icke bliva så lönande att cl e svara mot in

satsen, särskilt med tanlw på flygets många övriga uppgifter. OJ11 

icke annat få emellertid lv-vapnen betydelse för att neutralisera ris

kerna för s törtbom.ban:fall och flygtorped anfall. 
Mot minfa ran böra handelsfa rtygen utrust as med paravanN, et 

slags minplog fäs tad til l stäven. En viidig föruts~Htning fö r sjäh

försvaret i dess olika f onner är att noggrann utkik h ålles ombo r t. 
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Så långt Commander Creswell, vars ovan återgivna synpunkter 

ut löst en livlig dis.kussion med flera intressanta kommentarer, av 

vilka en del h ii r m å anföras. 
Amiral Craig 'Valler fäster uppmärksamheten på den allmänna 

tenelensen till fartökning. Härvidlag gå japanerna i täten. Deras han

elelsfartyg iiro f. n. uppe i 20 knops fart , vid vilken riskerna för an

fall från ub åtar och flygplan äro så små och möjlighetemu att uncl

Twn1lna så stora, aft beväpning kansko ej erfordras. Självförsvaret 

ligger därvid i fart en. 
Amiral Sir Webb omtalar , att när England inträdde i världs

kriget voro 39 handelsfartyg bestyckade, i första hand de som fö·rcle 

livsmedel. Ammuni tiansfrågan berodde dc största svårigheterna. 

. . Captain Harrisson påpekar, att farty gsbes tåndet nodgått, sam 

t1cbgt som medelstorleken ökat, eller mod andra ord att varje sänk

ning numera får förhåll andevis stönc betydelse. Handelsfartygens 

fart och s jövärdighet ha icke nämnvärt ·(örändrat.s, men ub åtarna ha 

blivit större och snabbare. A andra siclan tål ett modernt fartyg fle

t'a bomb_träffar ~tan att sjunka. Flyganfall mot fartyg uneler gån g 

tonle bh esannohka. Lastfartygens däck erbjuda btittre plattformar 

Hi1· lu ftviirn än örlogsfartygens. Den största faran l ~tge i kombinera

Lle nnl'nll f rån ubåtar, :flygplan och övervattcns-tnrt.yg, varigenom kon

vu.i<'l'IHl skull e upprivas. 
i\mirRl Thursfield citerar en artikel i The Times om bl. a. de n 

liirdu1t wn från spansrka kriget att tränarl e tyska, itnlieuska oelt rvska 

blllltld'ii.llaro funnit det lönlöst anfalla mäl av mindre yta iin [10X150 

m, d. ''· s. stöne än fartygens egen y t a. 
.. ;\ 1.1. tu.nka sig kombinerade anfall frå n ubåtar och [Jygplnn vore 

at.l. overskatta samvPrkansmörjlighetorna dem emellan. 

. Cnpt.ain Fitzge'l'ald anse r, att då anfall mås te fiirug<\ s av var-

Illu g, biir man söka försvåra en idenfifiering av fartygen i s tiillet Wr 

att. ul.nt iirka deras nationelitot. 
(Kungl. Kri g.svet enskapsakacl••mi ens hand l. o. tidskrift., ltn [!:o 1/1938.) 

Beväpnader handelsfa.rtyg. 

. SkyclLlet av handelssjöfarten är, fö r länder som nro beroende av 

~llll örseln över have t, en li vsnödvändighet i ett krig. De tta o-iiller 
1 alldeles särs kild g rad för ett land som England, vilket o-e n01~1 de t 

t~ska ubåtskriget 1917 var nä ra att bringas på knä. S;m berkant 

v~dtogos under världskriget i huvudsak två olika åtgä rder för det 

clnekta skyddet av hanclel3sjöfarten, nämligen bestyckn ing av far
tygen cch konvoj erin g. 
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Siffror angående de brittiska handelsfartygens bc·styckning hn 

nyligen framlagts vid elen militära utb ildningen av handclsflottmh 

befäl. Vid slutet av 1916 voro sålunda redan 2,000 kano nct, de fl cst·1 

av 12 cm. kaliber, uppställda på hand clsfa rt,yg. Donna siffra stt !.( 

mot världskrige·ts slut till 4,200. 1,600 kanoner gingo förlorade i 

samband med fartygsförluster. 

I vad mån denna berväpning visade sig e-ffektiv framgår a,· no

clans-tående fakta: U n der 1916 och 1917 anföll os 310 beväpnade han. 

cleJsfartyg, av vilka 236 lyckados undkomma. Uneler samma hLl ;o;. 

rymd augrepas 302 obestyckade fartyg, av vilka endast 67 unclkommo. 

I ett framtida krig l.;:omme~r bestyckningen av handelsfartygen 

å ter a t t spela en stor roll. Därvid måste beaktas, a t t vid siclan a·· 

ubåtsfaran, numera. äYen faran f rån luften hotar dc handelsfa rt~· l!. 

som befinna sig inom det :fientliga flygvapnets porte. 

Med handelsfartygens bestyckning blir konvojsystemet ingalun

da öve rflödigt, lil,som konvojering ej hell<•r gör be.styckning av fa1 

tygen onödig. I cke ens det mest perfekta system kan fö rhind ra att 

enstaka l'm·tyg unele r möt!'l..:er och tjocka förlora kontakten med siil 

konvoj. 
Då det ej f inns någon anl edning att insätta ett snabbgåcncl,, 

handelsfartyg i en långsammare konvoj, och då ett fartyg på öwr 

15 knop enbart i sin fart har cH gott skydel mot ubåtar, kan ma n 

låta elylika fartyg hamgå utan konvojering. Det snabbgående fal 

tyget bör då e.ftersträva att passera sä rskilt fa rli ga zone r under skJrl d 

av mörkret och i övrigt söka hålla ur viigen för anfallsrisker. 

Beträffande lufthotet har man blott ringa krigsedaronhet<'r. 

Med flvgstrid krafternas utvecldinrr är det eme llertid en tilltaganr1,, 

fa r a, vilket även visat sig under cl~t spanska inbördeskriget. Det ii r 

av denna anledning nödviindigt att fö rutse utrustning av handeb 

iartygen även med automatvapen för luftlörsvar. Särskilt i begrän 

sade innanhav, där handelst r afiken mås te framföras inom räckvidden 

för de fie,ntliga landbase rade :flygstridskrafterna eller i farvatten, cHi r 

flyghandelskrig kan beräknas från på bangadartyg bas<'racJe, fly >! 

striclskrafter, kanuner risken för luftanfall mot handelssjöfarten a1 t 

vara stor. 
I minfarliga områden måste bandelsfartygen f ramgå med u1-

satta paravaner. Det är on av världskrigets Pdarenl1etN, att fö r

Justsiffrorna för hando·lssjö.Eartcn på grund av minsprängning ne ,l

gingo till ett minimum seelan paravanen uppfunnits och tvångsmiissig·t 

införts som skydd på alla handelsfartyg. 

(Ricler Neue te Naclll'ichten elen 13 april 1938.) 
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Krigsmitssig spaningsövning med flygplan. 

I samband med anfa ll sövningarna med flygsti'idskrafter och u

båtar mot elen från Gib raltar återvändande brittiska »I-Iomefleet» 

förelades den strategiska fl ygspaningen svå r a uppgifter att lösa. 

Fem kustbaserade f lygbåtar sta rtade elen 28 mars kl. 0>300 för 

att från Ouessant utfö ra en krigsmässig spaningsövning mot elen 

»fientliga» flottan . Spaningsområdet utgjordes av några hundra kvacl

rat(sjöl)mil av Bis,kaya. Mycket noggrann navigering var anbefalld 

och endast fullt krigsmässiga hjälpmedel fingo utnyttjas. Radioför

bindelse mellan flygp lanen var förbjuden till dess att »fienden » 

siktats. 

Det flygplan, som iörst upptäckte »den f ientliga styrkan» skulle 

avgiva ett kort radiomeddelande, angivande elen ruta, i vilken upp

täckten gjorts, varefter samtliga f lygplan skullEJ samlas mo·t platsen 

för upptiicktcn. Därefte r skull o oavbruten känning hållas med fien

den genom nya fl ygplan, som efterhand avlöste varandra. Med led

ning av flygplanens spanings rapporter skulle anfall med ubåtar och 

flygstridskrafter igångsättas under det att spaningsplanen fortsatte 

att hålla känning. 

I enlighet med en berättelse av en deltagare' i övningen var na

vigeringen svår. Den fl ygbåt, som upptäckter »fienden>>, bacle efter 

s t ar ten endast haft pejlingar på Eddystonc och Lizarcl; Ouessant ha

de m an däremot icko kunnat iakttaga på grund av tjocka och låga 

moln. Fl ygplanet hade emeller tid haft elen enastående turen att 200 

distansminuter sydost om Ouessant vid nedgång uneler mo.Jntäclmt, 

som: endast låg på 200 m. höjd, komma rakt ned på »den fiontliga flot

tan>>, där elen hälsacles med ett skott f rån en jagare, markerande luft

värnseJdens öppnande. 

Flygplanet gick då å ter upp genom molntäcket, avgav en första 

rappor t, kontrollerade sitt läge genom r adiopejlingar och ytterligare 

.geuonu att åter f lyga tillbaka till Ouessant. Känning hölls därefter 

genom flygplan, som uppe~hoJlo sig i själva molnkanten och mot so

len fr ån fartygen rciknat, vilket fö'rsvårade motåtgärder. Det an

sågs icke lönande att uppsända jaktflygplan från »CourageouS>> för 

att n edkämpa spaningsplanet. Tyvärr förolyckades en av de clelt~· 

.gande flygbåtarna, vilken stårrtacle i närheten av Brest. 

(Marine Rundschau, maj 1938.) 
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Byggnadsprogram och budgeter, upp:gifter angående 
personal och materiel m. m. 

Storbritannrien. 

Den britti8ka upp•rustningeu. 

Chamberlain har i ett tal i underhuset fastställ t de mål, f ör 
vilka försvaret slmlle avses, till följande: 

1. Skydd for Storbritannien mot direkta anfall. 
2. Att tillförsäkra Storbritannien bruket av sjöhandelsvägarn a. 
3. Skydd fOr imperiets territorim. 
4. SamarbetCJ med de länder, som äro allierade med Storbr i

tannien. 
Detta program är logiskt och leder till att flotta och f lygvapf'n 

sättas före armen. 
Grand Fleet är den huvudpunkt, på vilken den brittiska sjöstra

tegien vilar. Förutom av Grand F.lcet föreliggE'r bel1ov av kryssar ,~ 
för andra ändamål. Inom Grand Fleet förbli slagskeppen det hu
vudsakliga element, av vilket sjöstragiens huvudst rukt ur avhänger. 
slagskepps- och kryssarbygget har därför ställts i förgrunden. 7 han 
garfartyg äro i tjänst, 6 uneler byggnad. Antalet jagare skall 1940 
vara 202, antalet ub 75. Om man härtill fogar do olika .slagen av 
hjälpfartyg, a.v vilka intet eftersatts, konstaterar man, att den brit
tiska flottan i förhållande till andra mariner kommPr att bibehåll a 
den enorma överlägsenhet, som dess ledare anser nödvändig med han 
syn till imperiets s·äkerhet. 

(Henri Bernay i Le Yacht den 16 april 1938.) 

1.9-38 års brittiska flottbyggnadsprogram torde innehålla ett pat· 
intressanta nyheter. Enligt programmet sl~ola två slagskepp byggas, 
och det förljudes nu med bestämclliet, att de få ett tonnage på över 
35,000 ton. Givetvis I:'l slagskeppen mindre tonnage, om det skulle 
visa sig, att .Japan ej bygger så stora slagskepp. Programmet om · 
fattar vidare ett l1nngnrfartyg, fyra stora kryssare, tre mindre kryssa
r~, tre minfartyg, tre ubåtar, två depåfartyg .och ett antal mindre 
fartyg. Bygganuet kommer nu att påskyndas, så att även de största 
fartygen kunna bli nirdiga 1.942. Programmet upptager inga jagare, 
men man vän tar, n l. t ett. tilläggsprogram senare skall framläggas. 

(GötelJOrgs Il :llldels- o. Sjöfartstidning den 10 maj 1938.) 
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Följande siffror, vilka utvisa summa örlogstonnage under bygg
nad de fyra senaste årsskiftena, äro· talando för den brittiska upp
rustningen till sjöss: 

1 /t 1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139,345 ton. 
1/t 1936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281,345 )) 
1 /t 1937 
1
/, 1938 

375,740 
547,014 

)) 

)) 

N ors k Tidskrift for Sj0vesen, april 19-38.) 

Den 1 april 1938 utgjordes elen brittisl'a örlogsflottans fartygs
bestånd a v Jöljancle enheter: 

15 slagskepp .... . ..... . .. . 
6 hangarfartyg ...... ..... . 

13 tunga kryssare . ........ . 
4:5 lätta kryssare .. ........ . . 

163 to rpedkryssare och j ag are 
55 ubåtar .. ..... .... ...... . 

470,000 ton. 
115,350 )) 
145,120 )) 
276,306 )) 
202,034 )) 

56,579 )) 

Sumu1a 299 fartyg ..... . . . ... .. . .... 1,270,089 ton. 

Umler byggnad eller b0vi \jad e äro dessutom: 

7 s lagskepp. 
6 hangarfartyg. 

17 kryssare. 
40 jagare. 
17 ubåtar. 

Summa 97 fartyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661.,000 ton. 
(Kie,lcr Neueste Naehrichten elen 12 april 1938.) 

Två av Storbritanniens fem nya slagskepp komm a enligt The 
Daily Telegraphs sjömilitäre medarbetare att sjösättas redan i höst, 
nämligen >>King George V>> och >>Prince of ·viTales>>. Båda stapel
sattes elen 1 jan. 1937 och alla åtgärder ha vidtagits för att påskynda 
deras färdigställ ande. 

De övriga slagskeppen av denna klass, nämligen >> Anson>>, Beat
ty,, och >> Jcllicoe>>>, vilka påbörjades res p. maj, juni och juli i fjol, bv
räkn as icke kunna sjösättas förrän nästa år. 

De moo t framträdande dragen hos denna fartygsklass äro utom
ordentli gt starkt skyeld och hög fart. De representera amiralitetets 
svar på hotet av de moderna vapnen; clärihland de tyngsta flygbom
ber och modernaste torpeder och minor. 
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I jämförelse med >>Nelson >>, konstruerad 1922, rar elen procentu

ella vikten av unclervattensskyclclct ökats fr ån 4,5 till 5 %, av ho

ri sontalpans.a ret f rån 11 till 16,2 % och av luftvärnet från 3,3 till 

4,7 %. Den sammanlagda vikten av all rnatPriel, som kan räknas till 

skyddet, utgör icke mindre än 40 % av totala deplacementet, vi\k(·t 

ä r en reko rdsiffra. 
»King George V » och hennes systerskepp äro avsedda att få r•n 

maskins ty rka sva rande mot 30 knops fart med r n r eservmargi nnl. 

vilken torde medge en fart av 31 knop vd högsta belastnin g, e ll<>r 

samma fa rt som »Hoocb - vä rldens för närvarande snabbaste sla!!

fartyg. 
Fartygen komma att bes tyckas med ett stort antal moderna 

35,5 cm. kanoner, och komm.a dessutom att fö rses med det stark a~t • 

luftvärn som någonsin ett slagskepp utrusta fs med. 
(The Dail y Telegr aph elen 19 april j 938.) 

The Naval Ohronicle har vissa ytterligaro uppgifter bct räffamlP 

de nya slagskeppen. I en artikel av 1'\ayrnoncl V. B. Blackman mc(l

delas, att f artygen kom.ma att ha två master och två skorsten ar o<'h 

a tt silhu etten närmast kommer att överensstämma med »Hoocl's•·. 

Fartygen äro f. ö., säger författaren, mera slagkryssare än s lagskeplJ, 

{]å farten kanuner att överstiga 30 knop, men s lagkryssare' med s tar

kare skyeld än något slagskepp - inkl. »Nelson » och »Roclney». 

Betr tlffande huvudartill eriet anses, att något av följande alter

nativ kommer att till ä mpas: 
antingen 12 k anoner i fyra t rippeltorn e lle r tre kvadruppelto rn. 

e ller i ett dubbel- och två kvadruppeltorn. 

Mindre än 9 kanoner är uteslutet. Enli gt E' darcn hetc rn a fr ån 

Nelson och R odney anses udda antal kanoner icke lämpli gt. Sanno

l ikheten talar därför :för 10 ollm 12 pjäser. 

Tendonsen att frångå en uppdelning på 1i) cm. sekundärartill eri 

och 10- 12 cm. luJtvärnsartillcri till förmån för ett geneensamt k al;

b0l'slag, användbart såväl som flackbaneartillet·i mot l ätta fartyg sotn 

även för luftvärn talar för , att »King George» kommer att utrusias 

med ett pjässlag med 12-14 cm. kaliber. Antalet dylika pjäs<'r i or

de bliva 16. 
(The Naval Ohronicle elen 29 april 1938.) 

På varvet i Devonport har 8,000 ton.s kryssaren »Trinidach av 

)>Fiji»-klassen stapelsatts. 
(Le Yacht elen 2 april 1938.) 
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Kryssaren »Sirius» (5,450 ton, 1936 å rs prog ra m) ha r s tapelsatts. 

J(ryssaren »JI.Ianchcstel'» (9,000 ton, 1935 års program, sjösat t 

april 1937) ha r påbörjat sina provturer. 

(I,e Yacht elen 30 april 1938.) 

Hector O. Bywater lämna r i The Daily Telegraph för den 6 maj 

vissa uppgifter beträffande elen nya brittiska torpedlu·yssaren »Afri

cli», vilken i dagarna avslutat s ina provturer. >>Afridi» är elen första 

i en serie om 16 fartyg av »Tribah -klassen av 1935--36 års program. 

Samtliga fartyg av denna klass komma att fä rdigstälJas föw årets 

sl ut, varmod flott an tillförts två f ullständiga flottiljer av ojämförlig 

slagkraft, fart och sjövärdighet. Bywater beskriver »A:fricli» som den 

mest lyckade jagartyp som hittills skapats. 

Deplacementet uppges till 1,850 ton - över 2,000 vid full last. 

Huvuclarfillcriet utgöres av 8 s t.. 12 cm. kanonor i clubbellavettage. 

P jäserna ä ro användbara såväl som fl ackbane- som luftvärnsa rtiller i. 

Närluftvämet utgöres av et t flertal automatiska luftvärnsp j'iser. 

I stället för 8--10 torpedtuber hos de tidigare jagartypema har 

Africli enelast 4 t uber, vilket visa r att huvudvikten vid denna typ 

lagts på artilleriet. 

Besättningen utgöres av 240 man , 100 mer iin på tidiga re jagare. 

»Africli» har dragit en kostnad av 450,000 pund (cirka 9 miljonc• 

svenska kronor). 

UmlPr senaste veckan har fartyget vid s ina provturor under myc

ket hå rt väder visat sig vara i hög gr ad s jövä rdigt, trots att det har 

omkring 50 % högre däcksvikt än någon tidiga re brittisk jagare. 

(The Dai ly Telegraph elen 6 maj 1938.) 

I börj an av ap ril har en typ av motortor]Je!lbåtar trätt i tjänst . 

Typen l\IITD-102 har en län g el av 20,6 m (18 m) , fa rt 43;7 (35) knop, 

bestyckning 2-20 lllJm. automatkanoner och 2-33 cm. torpeder (45 cm. 

torpeder). (Siffrorna inom parentes angiva data föt' föregående typ) . 

(Le Yacht den 30 ap ril 1938.) 

U. S. A. 

I en »Naval Ex]Wnsion Bilh>, som framlades för senaten elen 16 

april, begäres bemyndigande att bygga tre slagskepp på 45,000 ton, 
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därest så skull e visa sig erforderligt, och best.yckacle med 40,6 elkl' 

45,7 cm. kanoner. 
I fö regående program har byggande av tre 35,000 tons sk epp be

mynd igats, men sedan garantiklausulen i Lonclonfördraget. åberopats, 
har Förenta staternas marinstabschef ansett det erforclel'hgt, att bl'
gära kongrESSPns sanktion att bygga fa rtyg av s törre sto-rleksordning. 

En ökning av hangarfartygens s torl ek från 15,000 t ill 20,000 t oa 
är även förutsatt i det senaste tilläggsf<h-slaget. 

Marindepartementet h ar icke bestämt det exakta ton naget för 
de ny a superslagske}!pen, men gränsen har satts till 45,000 ton för 

att va ra på el en säkra sidan. 
(The Daily Telegr aph elen 18 april 1938.) 

Presiclent H.ooscvelt unelerteckn ad e den 27 april Förenta Statcr
nas nya marinlmdget, som slutar på 546,866,494 dollars (c: a 2,1 m il
jareler kronor). Det är elen mest omfattande marinbudget, som n å
gonsin framlagts för kongressen i fredstid. 

Budgeten träder i kraft elen 1 juli och innefattar bl. a. byggan
det av två slagskepp, två kryssare, åtta jagare, se~x undervattensbåtar 

och fy ra hjälpfartyg. 
Bchancllinrren i senaten av nybyggnaclsprogrammet, upptagande 

b ) o o 

knstnade r på en miljard dollars (nära 4 mil jareler kronor lJa ga t' 

alltjämt. 
(Hälsingborgs Dagblad elen 28 april 1938.) 

Nybygguatlsprogrammet har fastställts av senaten. ~e.:;lutet ~ed
ger byggande av bl. a. tre 45,000 tons sJ agskepp. PreslClentcn ~ger 
emell ertid icke att igångsätta byggandet av större fartyg an 35,000 
ton med mindre än att han är unelerrättad om att andra nationer 

igångsatt elylika fa rtygsbyggen. 
(The Daily Tclegraph elen 4 maj 1938.) 

Frankrike'. 

Bland cle av ministerrådet på månelagen antagna åtgärderna, 
vilka publiceras i elen officiella tidningen på tisdagen, märkes en 
dekretlag om beviljande av ett anslag på 4,712,5 miljoner francs (c: a 

580 milj. Tr.) till försvaret. 
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Det för republikens presiclent framlagda betänkandet i saken in
nebär bl. a. öl.;:at a ntal reser voHicerare för anskaffande av befäl åt 
de en heter som slwl a upprättas inom kort. Marinens personalstyrka 
skall ökas från 69,500 till ?2,,500 och flygets personal från 46,500 till 
52,500. Av det anslagna be,loppet på över 4 miljareler francs komma 
650 miljoner på krigsministeriet, 1,041 miljoner francs (128 milj . kr.) 
på m arinministeriet och 2~,270 miljoner på flygministe'l"iet. En del 
smärr e~ belopp utgå till inrikm ministe'l·iet, koloniministe'l·iet och mi
nis teriet för allmänna arbeten. Marinminis>tern ben'lyndigas att för e 
den 31 december 1939 u töver tidigare u tf ärdade bemyndiganden sta
pelsät ta två s lagskepp, en kryssare, s ju under vattensbåta r samt ett an
tal minch·e, fartyg. Han bemyndigas vidare att under budgetåren 
1938- 1942 anslå 5 miljarder francs (6-20 milj. kr.) till dessa fa rtygs
l)yggen samt till uppläggande av härför nodiga förråcl. I-Ian får slut
ligen ock.så fö re, årets slut bygga två snabba t ankfartyg för flottan. 

(Dagspressen (TT) den 4 maj 1938.) 

Enligt en dekretlag om handelsflottan ökas anslagen till byg
gande·t av handelsfartyg från fem till t rettio miljoner f r ancs (0,62-
3,7 milj. kr.). Vidar e förlänges lagen om unelerstöd för beväpnande 
av handelsfartyg. Dessa båda dekret möjliggöra byggande av fa rtyg 
på s ammanlagt 500,000 ton uneler tre år, varigenom den franska han
ele,lsfl ottan blir föryngrad. Programmets genomförande kommer att 
medföra order på sammanlag t en miljard francs med hänsyn till de 
med skeppsbygge riet sammanhängande industr iern a. 

(Göteborgs Handels- o. Sjöfartstidning elen 4 maj 1938.) 

Mocle,rnise ring pågår av dc franska örlogsfartygens lufhärmbe
styckning'. »Dunkerquo>> och dc' uneler byggnad varande slagskeppen 
komma att få 16 st. 13 cm. luftvärnskanoner. De 12 torpedbåtarn a 
(konvoj fartyg)' av >>Baliste>>-klassen om 610 ton komma att förses med 
2 st. 10' cm. kanoner, användbara som luftvärnspjäser. 

Det har även rests krav på att torpedkryssarnas 13,8 cm. kano
ner skola utbytas mot 13 cm. kanoner , användbara äve'n för luft
värnet. De större fartygens 75 mm. luftvarn anses föråldra t liksom 
jagarnas 37 mm. kanoner, vilka senare icke anses tillräckligt effekti
va för skydel av konvojer. 

(N ors k Tidskrift for Sj0vesen, april 1938.) 
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Italien. 

Efter genomförande av det byggnaclsprogram, som oHentliggjor
des i j amw r i i år, och som omfattar ticlen 19,38-1941, kommer den 
italienskR flottan att ha föl jande sammansättning: 

4 sJ ags k ep p på 35,000 ton. 
4 slagskepp på 26,000 ton. 
7 kryssare på 10,000 ton. 

12 kryssare på 5,000-8,000 ton. 
12 stora torpedkryssare. 
12 torpedkryssare av medelstorlek. 
20 stora jagare. 
24 små jagare. 
32 stora torped b å tar och mer än 

100 ubåtar. 
(Marine Runclschau, april 1938.) 

Två nya slagskepp >>Roma>> och >>Impcro>> av samma typ som 
>> Vittorio Venetm> (33,000 ton, H-38 cm. kanoner, 30 knop) ha stapel
satts i Triest och Gen u a. 

(Dansk Tidsskrift for Sovacsen, april l938.) 

Dc nya flottiljledarna ( torpedkryssarn a) av 1938 års program 
(>>esploratori >>) lära bli verkliga kr,·ssare. Tonnaget uppgives till icke 
mindre än 5,000 ton. Namnen bli: >>Rcgu lus>>, >>Scipio Africanus>>, 
><Marius>>, >>Sulla>>, >>Paul-Emilc>>, >>Pompcji>>, >>Augustu.s>>, >>Drusus>>, 
>>A grippa>>, >>Tibcrus>>, >>Germanicus>> och >>Trajam>. 

(J\orsk Tidskrift fm sjovesen, april 1938.) 

Tyskland. 

Dc två 10,000 tons kryssarna >>BlLichcr» och »Aclmiral Hippcn> 
(sjösatta 1937, 8-20 cm. kanoner) förväntas färdigställda mot slutet 
av innevarande år. Den tredje enheten av denna typ >>J>>, som på
börjades 1936, kommer sannolikt att sjösättas inom den närmaste 
tiden . 

De två andra 10,000 tons kryssarna >>K>> och >>L>>, vilka ursprung
ligen projekterats som systerfa r tyg till >> Bluchcn> , men som med 
hänsyn till flottavtalen nu skola hestyckas med 15 cm. kanoner, sta
pelsattes 1937. 
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Ytterligare två 1.:J cm. kryssare >>M>> och >>N» på 7,000 ton äro 
stapelsatta under början av år 1938. 

(Dansk Tidsskrift for S0vesen, april 1938.) 

Efter Ostcrrike,s förening mecl Tyskland har beslutats, att upp
rätta en >>Donauflottilj>> som ett bihang til l elen tyska marinen. Dess 
huvudhas skall i f red bliva I"inz, dit även flottiljkommandot förlagts. 
Wien och vissa andra orter vid Donau hava därjämte avsetts son1 
stödjepunkter. 

Donauflottiljens uppgifter i fred äro inga andra än den tyska 
flot tans i N ordsjön och Östersjön, skriver Kiclcr Neueste N achrichtcn. 
I krig kommer ilottiljcn att hl. a. få till uppgift att skydda sjöfarten 
på Donau, konvojera transporter, hålla sjöfartsvägarna minfria samt 
förhi ndra broslagning och möta andra fientliga angrepp. Tidningen 
framhåller, att flottiljens up)lgifter äro av rent defensiv natur. 

(Kicler Ncuoste Nachrichtcn elen 23 april 1938.) 

Befästningsarbeten pågå fortfara nde på öarna utanför Sleswigs 
kust och vid Nordsjökusten. Underjordiska skyddsrum för 100-tals 
flygplan ha byggts på Sylt, varjiimtc talrika kust- och luftvärnsbat
terier anlagts. 

ritgärderna anses såsom led i skyddet av dc stora Norclsjöham· 
narna, vilkas sårbarhet ökas bl. a. med flygplan ens ökade hastighet, 
aktionsrndie och lastförmåga. 

(Lo Yacht elen 30 april j 938.) 

Sovjetunionen. 

Planerna för ett slagskepp som skulle bli världens största ha 
enligt Nc11' York Times utarbetats för Rysslanels räkning av en väl
känd amerikansk firma. Slag.skcppet får en hingel av 1,000 fot (305 
meter) och man beräknar att dess deplacement bler mellan 43,000 och 
50,000 ton. Biträdande sekreteraren i marinclepartcmcntct, Edison, 
forklarar emellertid att enligt hans formenande planerna fortfarande 
äro på >>ar tiststadieb. Det meddelas vidar e att varken Förenta sta
ternas marindepartement eller dess uirill:esdepartement skulle ha nå
got att invända mot att ett fartyg av den nämnda typen byggeles för 
Rysslanels räkning på ett privat amerilmnskt varv, förutsatt att hyg-



- 376-

gandet icke försenade de amerikanska flottbyggnadsplanernas genom. 

förande. 
(Mo1·gonticlningen (från Dai ly Telegraph) den 30 ap ril 19;3R). 

Le Yacht för elen 9· april innehåller en artikel om_ elen ryska han. 

delsflottans tillväxt. 1928 omfattade denna 327,000 ton för att nu 

ha växt till 1,500,000 ton. En följd härav är att främmande sjö [art 

på rys,ka hamnar avtagit. Förutom av elen ryska handelsflottans t ill. 

växt beror detta på att Ryssland ej anslutit sig till den internatio

nella konventionen rö•rande minimifralCter. Härefter följer en kort 

g ranskning av olika. var uslags fördelning på import och export. 

Slutligcn påpekas att kvinnor i stort antal ingå i besättninga rna. 

(Le Yacht elen 9· april 1938.) 

Polen. 

Den för det polska försvaret erforderliga storleken av flottan 

har av försvarsdepartem entet uppgivlts till: en elivision om 3 slag

skepp på 26,000 ton, ett hangarfartyg, 24 torpedkryssare på 2,000 tm1 

och 12-15 ubåtar på 600 ton. 
(Le Yacht den 2 april 1938.) 

I början av mars anlände det nya polska minfartyget »Gry( 

från Normanel-varvet i Le Havre till Gdynia. ,Gryf», som sjösattr\-; 

1.936, har ett depl acement på 2,250 ton, fart 20 knop, bestyck n in:.>.· 

8-1.2 cm. kanoner, 4-40 mm. automatiska lv-kanoner samt kan metl

föra 300 minor ombord. "Gryf» kan betraktas som Ostersjöns star

kaste minfartyg. 
Det får anses sannolikt, att >>Gryh är det sista polska örlog8-

fartyg, som byggts i utlandet, då det nya skeppsvarvet i Gclynia snar' 

ä r i st ånd att ö·vertaga örlo-gsfartygsbyggena för elen polska marinen. 

Varvet har bl. a. fyra stapelbäddar. 
(Dansk Tidsskrift for Sovaesen, april 1938.) 

Danmark. 

Ubåten »Havkalven>> sjösattes elen 3 mars på örlogsvarvet i E: ii

penhamn. Ubåten, som är systerfa rtyg till »H avma nden» och »H a1·· 

fruen», är på 330/400 tons deplacemen t, 15/8 knop med 2 st. 40 mn. 
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;tUtom a tiska lu ftvärnskanoner och 5 st. 4f\,6 cm. torpcdtuher (3 stäv

och 2 häckiuber). Kostnaden uppgE's till c:a 3 milj. kr. DC'n lwriik

nas påbö rj a sina provturer i augusti l939. 

Inom marinstalwn pågå r f. n. undC'rsökningar rörand e- anskaff

ning av mo-totoqredbåtar :fö t· clC' n dansh1 marinC'n. En plan ·fö.rc·hg 

ger på anskari'n i ng av sex båtar, me'n man har än nu icko lws tämt s ig 

för typen. 

På Ho-lmen , Köp0nhamn, lt a arbeten påbör jats för byggande av 

en ny sjökrigsskola, vi lken heräknas bli färdig unclC'r loppC't av l939. 

Sko lan hygg<'s i :iä rnhr>tong och kommt'r att försPs me(l gassäk ra rum. 

(No rsk Ti clskri rt for SjC:Jvesen , ap ril 1938.) 

Holl~nd. 

Amiralitetet har bestä ll t 2 j agare. Data: l,600 ton, 36 knop, 5-L2 

cm. lcanoner, 4-40 mm. auiomatkanonn, 8 torpedtuber, hiugd106 m, 

bredd l0,5 m. Fa r tygen s kola anordnas for ombordtagning av ett 

mindre hydro-plan, typ Fokh•r. 

(Lo Yacht elen 30 april 19-38.) 

I den holländska fö rsva rsbudgetC'n avses en summa på 2 miljoner 

floriner (4,3 milj. kr.) ' tiJI bestyckning a.v hande.Jsl"art~'g. D(•ssutom 

skall en res(' rv av kanoner skapas, avst>dd anting('n för handels far 

tygen t• l le r <·v. ti Il kust- ocli harnnJörsvar. 

(D a ns k Tidsskrift f nr Sovaesen, ap r i l 1938.) 

Portugal . 

P å årsdagen av upptäckten av Brasilien, vilken i Portugal fira s 

som »Ma rinens dag,,, fram laLle che·fen för flott an , a miral Oliv0ira, i 

samband med e•n sto r parad inl'åir oll'<•nt lig lw tL•n ch•t portu gis iska ny

byggm1dsprogmmmet. Detta om fattar : 

Tidskrift i Sjöväsendet. 24 



-378-

tre jagare, 
tre ubåtar, 
sex mindre torpedbåtar, 
sex vedettbåtar, 
ett sjölmätningsfari1yg, 
ett tankfartyg, 
två bombeskadrar för marinsamverkan och 
två spaningsesk adrar iör marinsamvrrkan. 

Nybyggnaderna skola de•ls äga rum på po rtu gisisk a, dels på ut-
ländska varv. 

(Kieler Neueste Nachricl1ten den 4 maj 1938.) 

Jagarna avses för eH de.placement på 1,400 ton och ubåtarna 
på 900 ton. 

(Le Temps den 7 1naj 1938.) 

Grekland. 

Yarrow-varvet i Glasgow har den 3 mars sjösatt jagaren >>Ge
org 1», avseeld för grd:: iska J"lottan. På stapeln finnes av samm a 
typ »Reine 0\ga», som kommer att sjösrittas om några voekor. Le
veransen torde ske :för<'l å rets slut. Data: 98,5 m. längd, 10 m. brf' rl1l 
och 2,6 m. djupgående, clepl. 1,350 ton, maskinstyrka 34,000 hk r, 35-
36 knop, 4-12 cm. kan01wr, 6 f' l. 7 lv-kulsprutor (au t. kan.?), 8-53,:} 
cm. to rpedtuber. 

(Le Yacht den 2 april 1938.) 

Innehåll 
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åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter. 

N:r 3/1938. 

S.jöma.nskll,p'. 

Good scamanshi p. Lieutc nant Raynwml F. F)arwc\1 U. S. N. Res. 
USNIP maj, s. 667-80. En undorsökning av begreppet >>gott 
s jömanskap>> samt exempel på motsatsen. 

Lantförsvaret. 

Några synpunkter i sarn l> ancl med arti ll L~rie. ts ÖvBrgi'tng tilL 1936 års 
försvarsordning. K. Gyll enstierna. A rt. T. 5. häftet, s. 192.----225. 
Belysning av en del frågor som komanit på dagordningen vid 
övergången till Llen nya försva rsonlningeu och kr ä va sin lös
ning samt elen lösning av desamma, som nu kan skönjas. Om
f attar: 

I. Värnpliktsfrågor och 
II. Organisationsfrågor. 

Försntrcts hjälpkällor. Sjömätning. 

Die norclatlantische Expedition des »Meteor». Korvettenkapitän Klaus 
F erbe r. MR aug. -37, s. 462-67. Redogörelse för unelersök
ningarna under 1. expeditionen 1937. 

Haudclsjöfartcn. 

Handelsmaritim ovcrsikt. T. B. NTS juli -37, s. 296--301. 
Vår sjöfai'ts bo.tydelse för hanclelsbalans'en. Re,claktione.U (ref. till 

beräkn. av Aktuarie H. Eneborg). Sv. Sjöfartstidn. aug. n:r 31, 
s. 571-72. Sjofartens betydelse för hande•lsbalansen under år 
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1.936 holysl'S intressant. och sak rikt. VärdPfull a up pgifter l ämn as 
ock a ng. o·xport och imvort, :frakt n i v:'1 ns utveck lin g m. m. 

Dit• W el thancl el sflotto 1937. Oberrogie.rungsrat a. D. Beustor. M:. T. 
SO'pt., s. 552-56. 

östersjöhafiken, cl oss Jörutsafiningar oc lt utveckling umkr e.fl<'l'
k rigs&n.: n. (ArslH' rätt elso i kart.- och kommunikationsväsPnLlP). 
1. a uktu aril'H m. m. H. Em•horg. ]0\VA. H. o. T. n:r fi , x. 
251-270. Artikeln ge r on k lar bild av Lle n utomo rdentli gt: li v
li ga och bet.ycw·1sefu ll a trafikL•·n ti ll uclt från samt inom Ösfe r
s jöomr&dd. Genom östersiöns inlopp gå r sålunda t•n trafik 111 

ungefär sa mma storlek som Nordsjötrafiken m e·ll an Nordeuropa 
och England ollor Atlanttrafiken m el lan Europn. och No·rdanw 
ri ka. Den forna omlastningstraf if.'en p& framfö:rallt tyska ha m
nar ii r nu mera av ganska ringa om fån g, enär ösh•rsjö läncl ern a 
s jälva äga ett myck et stort antal egna transoceana li njr·r. 

Trots cle stora Ollnkastni 11 garna i kolets f:r anspo'l'tv~igar , so JJJ 
fonderat atf: göra Os tms..fot rafikPn mera s lutt-·n än fö rr, kan u f 
vrcklfn gen sägas hn va innl~burit områdets slarka re kont·akt nw d 
y ClP rvärl <lcn, en Jrigörelso från bt"roc•mle-t av västcu ropcisb 
s torhamnar :för om l astningar samt en ökad t ranspo rt på Pgn ~ 
kölar ti Il hnnsoceana Iänder. DP svenska intrc·sscn a h a nw d 
ös tersjötranspor tern a förs-Kj utits su'd<·ru t och a ll tnwra västcntf : 
Os tersjöinlo-ppe 11 och i synn orlid Öresund ha blivit nwra hl'f.y
<ie lsef ull a än fömf:. liresun d är alltjämt huvudfarleden til l oeh 
f1·ån detta s tora trafikomr åd<•, vars be't;yde.Jsc ligger ickt· · minsJ 
i. dess nära och direkta nnslu(u ing till världe ns såsom mc'sf: tra 
fiRerack ansedela samfärdselstråk 

Hande ls mariLim oversikt. T. B. NTS okt-. -37, s. 405-9. 
Hande lsmaritim oversikt T. D. NTS nov. --37, s . 453-57. 

Krigshistoria. Svcl'ige. Lantförs-varct. 

Gus tal' II Ado ll's art.i ll (•ri . LuLlvig Hnm:marskiö lci. Art.. T. 3 o. -l 
häftet, s. 67-111. Omfattar följande huvudavdelningar: 

Inled ning. 
Mate rielen. 
Organisation. 

Utlandet. Sjökrig. 

Tra[algar, von cinom A ugenzc,ugcn. MR m a j 37, s. 2()7~74. Ur cif 
verk av Franz Bers lings: »Lebcn, Reisen und Kriegsfahren >>, uJ 
given 1540. 
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'['suschima. Kapit.iinle.uf:nanf: Busch. J.\![R maj -37, s. 274- 80. Re
cension av bo·ken med s.amma tite-l, utgiven av Thiess. 

Die vVahrung wirtschaftlichen und po li tisc lwr J1<~ 1 ange. in Ostasien 
clurch die Norcldcutsche 13u ndesm a.r ine. Pro-f'. Del. phil. Ottmar 
F e ch f:. MR juni- juli, s. 347-53, 420'--2.9. Ett bidrag t.i Il tyska 
s jökri gsh is torien från tide n fÖ·r tysl~a ri kets g rundande u ta rbe
t a t rn ecl s töd av ick'e offent liggjo rda akts tyc ke·n i Marinearchiv. 

Akts tykker vcdr ore·nd u Norges s joforsvar und e r Krigen 1807--cl814 . 
F . Beutlich. NTS juli --37, s. 2133-74. Forts . från heftc 2. 
Omfattar: IV. Krigshand inger på den nors ke l\yst i å re:t 1800. 

:Marine im Ge lä nd e. Korvettl'·n kapi tän (E) Glaser. M~'\ j uni - jul i, 
s. 344-47, 412---20. Forts. fr&n tö rl'gå<•ndtJ häfte. 

Die \Vahrung wirtschaJ'tlicher und poli tischel' Be·la nge · in Ostas ien 
durch "die Nord eL IlunclesmarinP. J'wf. Dr. vhil. .Ottmar F ec h L 
MR aug., s. 479'-90. Fort.s. f rå n töregåencle- h iiH"'. Omfattar : 

VI. Strid mot pirah··r. 
VII. Specialuppg ift<'r ~v L'ko-nomisk .oc h politisk in nehörd. 

VIII. Verk.samltl-'t umlc•r tysk -fra ns ka kl'iget. 
Ca uning og 0stersoen i 1807. W. F. RPdclaway, UamL ri clgl~, Engl. 

D. T. f. S. se<pt. s . 467~6. ö versättnin g från , B.a lf.i sk Insti
tuts Tidsk('ifb> ma j 1936 Om1att.flr följandl) avsnitt: 

1. Köpenhamns born i> a rdema ng. 
2. Pierre-pan t og Sve ri ge under å r 1807. 

Aktst.ykkcr vedro rencl<' Norges sj0fo-rsva r under kri ge n l 8ll7- l 814. F. 
Bout.lich. NTS okt., s. 391-402. Forts. Omfattar: . 

V. Defensjonseskallren. 

Cauning og 0stet\S0en i 1807. W. F . R l• dcl away. D. T. f. S. ,okt. , s. 
497-514. For tsättning och slu t från för egående häfto. 

Tra.falgar, thl-l death. kn ell of an a lli ance. LiL-lUt-commander Öharl l'S 
Moran , U. S. N. Res. USNIP no-v., s. 1567- 76. llcdogörels0 
för Trafalgarslagef"s inverkan på al liansen mel lan Frankrike och 
Spanien . · 

Ein Gedenktag Ji.ir d ie Marino. Dr HPr•mann Sch röder, DLis~eldorL 
MR nov. 37, s. 698-70Ö. Erövringen Kiantschous den 14 no-
vember 1897. ' 

En-Dagbok fra Fregatte-n >> Diana>> 1807. Lojtn a:nt i F l.aaden Wi lhelm 
Nielsen. D. T. f. S. aug. -37, s. 421:1-40-. 

Histori e chips of the navy. Robe rt W. Neeslo r. USNIP nov. 37, s. 
1581-86. Behand lar fartygen med namnen Peacock och Quoc-n 
of the West. 



-382 -

Allmänt. 

Some notes on old guns. Co mmander Bentham Simons, U. S. N. 
.. :USNil' nl!ad, s. 653-58. Rcdogorclse för kanonens äldre historia . 

Världskriget. Till sjöss. 

Di e·. Skage~~ 1;sdb lacht i n Amerikanischer A~ ffassu ng. Konterad mi 
ral a. D. SPebolun. :MH. maj -37, s. 240~55. Utdrag och kom

' mEmt~rcr 'till commander H. Frost, u: S. N., arbete >> The hatt lt· 
· of Jutl anchi utkommen 1936. Läsvärd. 

·· ] · · l J. ·11 · ]r t ' ' ' l ·D. G. v. Schoultz (I-l l' l-Adli'iira . J. R. IJorc e• 1coe. \.On ·c ractmll'a a. 
, '.; singf or&): · MR maj --37, · s. 255-66. R cclogörc lsc' för amira.1.Pnl'i 

personliga intryck under ha ns t jäns t.gO.rin g som. sambanclsD:I:ftcL·r 
vid engels·k a flottan ub LI.u r ; världskrige•t . 

VO:r· 20 J'ahren. 'Linicnschiffs -l cutnant a. D. Hans S. NU~ maj - iJ7, 
, s. 281-91. Redogörelsa för s jöstriden i . Otrantosundet elen 1:i 

maj 1917. 
Wo~).Ll war loss,es o.f. tha. united state~ n avy. Lieui.-commander R. J~. 

G~snell , U. S. N. R es. USNIP maj -37, s. 630·---34. Re<lo go
relse :för de far t ygs·förluste r som dt·ablJ ade amerikanska flott an 
'ur\cl~r vä,l·l dskriget. . , . , , . . ~ 

1\•r~i;J~ngsaustiw~~h. Kapitän zur Sec a. D. W enigcr. M_R JU~t ::-:3 r. 
s. 361--=-65. Svar ri1ecl anledning av ett. 'utta lamlo 1 apnlhaft.Pt 
av fregatten kapi tii n a. D. H intzn1 ann a ng. tyska flottan eft'i·r 
S k a ge racks l a get. 

L~ g(u'•rilla ' ae'rd-maritime en Aclriatique (191.8) (forts. och slu t) . . ~ ~t 
pitaino de con ette l'. Darjot. RM juli 1i:r 211, s. 61. Bcsknv 
ning av rörliga och fasta spärrar i Otrantostindct samt Jl yg 
s,~ridskr.aHernas biträde för bev akning etc. Ostcrriki S'k a flotta ns 
sista . framstöt. Bom banfal Lc•n mo•t., Cattaro och Durazzo. Sant-
11er.kan med läfta sjöstriclsk~after. Betydelsen av dylik sam 
verk'an · :f'r'dmgår liksom även ' av goda marinsamverkande f ly g 
st~idskrafte•r. 

Seef lleger .verhi~ der~ cinen russischen Flottcnvors{:oss. L. MR juli 
--37 s. 43~-35. l~eclogörelse för tyska s jöfl ygares stoppande av 

·'en · 1i~~k frah1sföt mot Konstanz a i S;'arta ha vet elen · 18 maj 1917. 
N a'hl ~ stnt'tegy in the Adriatic Sca du ring the worl d war. A. E. 

Sokol, Assistant Professor, Stanford University. USNIP ~~g. , 
s.' 1077- 92. '' Tävl ingsskrift 1937. Författaren är f. el. östernktsk 
s jöofficer. · ' · · 

Di .V ersenkung 'vö•n »UC48» vor dem spanischen Kriegshafen El Fc~
·. roL · Helmut Lorenz, Kopitänleutn. a. D. MR okt., s. 620'-2,J. 

Redogörelse för sänkandet av ubåte~n mars 1.919 för att förhin d 
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'r a' att densam.ma slmll e fall:]. j :f rimsm ii nn ens· händer.' 'Båten ha
de under · krigeit internerats i Spanien . 

Vor 20 J ahrcn. Kapitän zur Seo a. D. Meyer-Quitlingen .' . MR okt., 
s. 591-60<3. Aterblick på erövringen av baltiska öarn a 1911, 
varvid författaren deltog såsom l. amiralstabsofficor. Förtyd
li gas av karta. Läsvärd. 

Der englische P lan ciner . Landung in der Bucht von Yskande<r un 
währencl des W <'ltkriegcs als Bcispiel einer Divers ion. ·Ernst 
Schiiclclekopf, Potsdam. MR nov., ·g.. 673-82. Rcdogorelsc för 
en landstigni ngsplan mod andamål att stör a t urkarrl as fö retag 
mot Suezkanalen uneler världs·krigc t. 

Världskriget. I luften. 

Les escadrilJc.s francaises de Venise pendant la guerre. , OJ,ph,C'-Cal 
lim·cl. RM aug. n:r 212, s. 1.85. Berättande skildrin g : av de til l 
Venedig förl agda franska fl yg[ormat ioner uas verksam hM .under 
vä t)clskl'iget med en del intressanta flygf'otog r afie~·. . , 

Hvorl edcs man be t· holcle e·n Forel aesnin g elle-r c't For<'dr a'g: ICaptajn 
]ejtnant A. Logincl. D. T. f. S. ;juni 3:7> s. 3&1.--c-43. · . EHc;r . -~'11 
föreläsning, tryckt i Jonmal of R. U. S. :i:s no~.-häf:tp , i93,5; ' FÖ
reläsningen hållen av Geo.ffrey Crump M. A. Innl;;h å,]Jer ~nvis
ningar. Fortsättning följer. - L~svärd . 

Hvorlodes man ber holcl e en ForelaPsning clle·r et Fo·redrag. 
lejbunt A. Legind. D. T. f . S. juli 37, s. 353--m. 
ning f rån fårcgåenclc häfte och omfattar »Sättet att 
Läsvärd, 

Kapta ju
Fo•rtsätt

tala:>i . ...._. 

Ekvipagemesteren. Lojtnant C. B. Thcistrup. D. T. L ·S. aug· . .37, s. 
412'---20. Historik över cki pagemästa r1w,ställnin gen, .vHken · upp
h O.rt under .år 1.937 och numPra in gå r i äntbetl-•t 'såsom ;, stations-· 
chef paa Fl aadesta tioncn». ' .. 

Rysslan~. 

La. g r·ancl e route maritiml~ du nord et l 'URSS. r. de ,)Va_rn~~l.<; · 1,1'~~~ 
n :r 212, aug. 37, s. ·162. Historisk å terblick på rysk~ t;;(';P.epitio
ner i Norra Ishavet. Gransk~ing av nordostpassagy.lf~ . ~\con o
miska betydelse: geografiska och meteo rologisk a möjlighete r 
samt dc sibirisk a kusternas rikedomar m. m. Den nordli ga vä
ge ns betydelse för att upprätthål la förbinclC'lse rn a med en 
a rm e i Fjärran Os tPI'll : genom dirP:id: s jö \'örbindelse är dett a icke 
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möjligt, men · ge•nom kombination av s jö- och landförbin rl elsrr 

via f loderna kan under kortare tid (tm it nio veckor) icke· oJ,p_ 

tydliga kvantitete·r fors las denna väg. Nordostpassll.gens hP!,1·_ 

de·lse i händelse av europeiskt krig: bedömes relativt stor ; Jön:t 

å ret pass0-racle 20 hancl..-lsfartyg, med de nya isbrytarna m å~te 

man kunna taga fram många fl er; en nwdelstor handelsån gat·p 

forslar lika myeket som 200 järnvägsvagnar med varder a 16 ton; 

med kännedom om elen transsibiriska järnvägens ringa k apaei

tet har detta stor betydelse. 

Den ryska ishavsflottans strategiska position bedömes syn

nerligen god för handelskrig mot de europeiska state•rna ; ish aY~

hamnarna mycket svå ra att blockera på grund av dimm a o<·h 

s torm samt magne-tiska störningar; djupena utanfö·r hamn arn,t 

fö-r stora fö r inminerande ; hamn en bedöm es icke vara Jör låug-t 

avlägsen solh bas för hancl elsförstörare. Sjöstrids:kra.fternas möj

ligheter att utnyttja nordostpassagen: elen har ingen s:om lwlst 

betydelse ·vid ett krig i fjärran Ostern, ett fö·t"sök att från Delt

rings sund tränga sydvart skull e o.:felhart loda till ett nytt 

Tsuschima. Först om ryssarna bygga en befäst hamn på K amt

chatkas kust skulle O:orclos:tpassagen hli av betydel se för fö-rf lytt

ning av ryska s jöstridskrafter. 

' Artikeln är lättläst och klarläggande. 

Sowjetrussische Dinnenwasserstrasscn und iln·e1 militä_riscl101 Be•deutu n.u-. 

Redaktione•llt. MR juni 37, s. 364-67. Reclogöre·lse fö-r ci f' n,l·

byggcla i·ys·l;-a kanalerna och deras militära lwtyclf'-lse~ 

Tyskland. 

Det tyske luftvåbe,n. Kaptein i Generalstaben L. O. Klingenberg. 

NTS okt. 37, s. 367-79. Rapport över Ptt stuelicbesök vid tys ka 

fl ygvapnf't 8}10--4/12 1936, vari lämnas en mdogö relse över flyg-

vapnets organisation, övningar m. m, - Läsvarcl. 

Jan Schröder. Dr Hans Mensching. MR nov. 37, s. 682--88. Bi<

grafi ove,r viceamiral Schröder, en av grunda rn a av den fö r~t t 

tyska marinen. 

Danmark. 

Post F estmh. ·Orlogskaptajn Nergaard. D. T. f. S. juli 37, s. 362-84. 

Refl~xioner med anlPdning av elen nya danska sjö-försval'sord

ningen med utdrag ut' debatterna vid riksclagsbt>hancllingPn. 




