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Befälsförhållandena i Medelhavet under 
världskriget. 

(Forts från h. 5, sid. 314.) 

:Ministern påpekade nu, att detta visade hur nödvändigt 
det var a tt allmänna anvisningar blevoutfärdade genom HBM:s 
försorg och tillställda cheferna för de allierade stridskrafterna 
så att en effektivare samverkan kunde komma till stånd. 

Vilka svårigheter, som härvidlag voro att övervinna, vi
sar bl. a. föl jande händelse: 

Under jakt efter en ubåt, som var på återväg till sin bas 
i Adriatisk a havet, kommo några franska jagare in i den zon, 
som enligt överenskomnielserna avsetts för de italienska sjö
stridskrafterna. Ett par dagar efter denna tilldragelse hän
vände sig den italienska överbefälhavaren till HEM under på 
pekande av nödvän digheten att förhindra varje ri<skfyllt sam
manträffande mellan olika allierade sjöstridskrafter, nwd be
gäran, att de franska sjöstridskrafterna skulle beordras und
vika att överskrida gränsen m ellan df: olika z·merna. 

HBM lovade efterkomma denna framställning. Men det 
skulle vara mycket förargligt, om franska fartyg nödgades av
bryta ett förföljande av en ubå t vid gränsen, och det där ej 
funnes i talienska fartyg , som kunde fortsätta jakten. HBM 
skulle för sin del uneler omvända förhållanden finna det helt 
naturligt , att italienska fartyg, som jagade en ubåt, förföljde 
densamma även in i den franska zonen, ända till dess de kun
de bliva avlösta av franska fartyg. 

Tidskrift i Sjöväsenclet. 23 
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Frågan ordnades slutligen upp genom förhandlingar lllel. 

lan franska och italienska sjöministrarna i enlighet m ed den 

uppfattning, som företräddes av HBM. Det blev därjiitntl' 

bestämt, att för den händelse HBM med sina stridskrafter för 

någon be tydande operations genomförande inkomme i Ad ria

ti ska havet, skulle den italienske flottchefen träda under hu ns 

befäl. 

Befälsförhållandena vid den i Otrantosundet etablera de 

spärren föranledde också vid flera tillfällen tvister mellan clc 

allier ade makterna. Vid spärren funnos; dels en gelska fartyg 

för själva nätspärren , dels italienska jagare och trålare , dl'l s 

slutligen franska lä tta fartyg, alla uneler olika befälh avure. 

Vid en konferens, h ållen i Tarento (okt. 1916) mellan n 'prP

sentanter för de italienska , fr anska och engelska sjöstrids

krafterna under ledning av den ituhenske överbefälh avaren i 

Adriatiska havet och med egentlig uppgift att studera skyddet 

gent em ot de fientliga ubå tarna, bragtes frågan om en Pn

h etligt befäl i Otrantospärren under diskussion. Som förhal

landena vid konferensen utvecklade sig, ansågo fransmännen 

sig em ellertid icke kunna framföra sina krav p å att chefen 

för dc franska lätta stridskrafterna där skulle utöva ledningen 

av operationerna, utan allt fick bliva vid det gamla. 

Som befälhavaren för de franska stridskrafterna vid spär

r en visade sig icke vara persona grata för vissa av dc italienska 

marina myndigheterna, blev han en tid efter denna konfercm 

och, givetvis, efter en del notväxling, ersatt m ed en annan 

sjöofficer. Ungefär samtidigt byttes även elen engelska bcfiil

h avaren, varmed de en gelska stridskrafterna förstärktes med 

några jagar e. 

Även om n ågot enh etligt befäl icke ås tadkoms vid spär

ren , blev de t engelsmännen , som drogo vinsten av slitningarna 

m ellan de båda övriga makterna. 
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I förh ållandena JJ 1 
m c an c e a lliera de nw k te rna och Grek -

Jane! kom H B :'II att spela en betrclande f a ·t ;· t"· . 
• • . J , "s an or am1ral Dar-

tige personligen Icke så alldeles lyckosam , roll . " 

Till en ,början endas t på avstånd inblanda d i händelse .. 

kol1l han, p a grund a v frän frans]· a . . .· . " rna 
. . ~ 1 e ger m gen er hallen order 

att personligen utöva lcdninacn över dc . ... ·t .·el k ' 

d . 
0

. • •. • ~ SJOS Il S · rafter, som 

samman rat>1b hl! de " r closk a far . ·tt · .. , 
. . . t> < va nen , I anclan1al att 

skydda ode r Salomki landsatta trupperna och därjämte t" 

!ryck pa Grekland. Detta var i måna't och Jnycke t ut ~:'a 
00 k o o o 

" 
nlo ~]]l 

ons an , som an11ral Dartioe med -itL f l . k 
. J el . .. . ::-> ~ - L . aggs ·epp begav sia till 

Gr ek an . Hans ovnua uppaiftcr f . f" l . 0 

• •
0

. , . t> o b r am or alt leelan det av 

k11t> et m ot ubatarna voro S'l omfatt d 
.. • < ·~m e, alt h an an sila det 

vara olamphgt att han dilrJ'ämtc .. ·t . 1 
. . v 

o . over og c et du-ck ta befälet 

pa denna del a v sjökrigsskådcjJla tscn D.. . ...,. l 
. 1 1 f o 

c · 3IJam e 1ade han 
tcc.an 1a t svart a tt drao·a 1-äm t d f .. 

At . to • n me ran ska sandebudct 
en . 

Det var emeller tid ino-entino 

h o 
t> h annat att g-öra än lyda er--

allna or der . '0 

Att i d l .. l J 
, . en lanc e sernas virvel, som utvecklade sia i Gr ek -

land, alltrd kunna bedöma vad som var· r·a··t·t o l 'l t>t ' 
g". J 1 · . c 1 n i ro-ast att 

or a J ev rckc alltid möjligt för HBM. I ställ t f"- t> ... 

som ett stöd f" . d u· c e or att tJana 

kiska . . or e a Jerade diplomaternas aktion mot «re-

r egermgen , vilken a ktion Frankrike f ö. .. .· ·t -~ 
med m era k.. . .. I ovr 1g forde 

kom I--fBl\1 s arpa an England egcn lligcn villa vara med på 

l att alltmera h and! o • 
' 

Underhand}' o· • o .. a pa egen hand och direkt föra 

nun"en moar sava ~ personligen med den grekiska Ko-

t> sorn r ned greloska rco·erin "'C11 t> h o 

Då den av HBi\1 f" d r · 
där fart a A •• o_r a po rtrken till slut, vid ett företag, 

vissa ·· ly~ens landstrgmngstrupper nnviinclcs för att besätta 

H (tJga punkter a v '\ t' 1 1 · 
llJed rrrel . k . en, cc dc till sanunan stö tnin o· ar 

t> o s ·a trupper och df" d . t> 
och . o m c or · e a v sevärda förluster i dö l 

saracle utan att , a. .. c a 

kisk sida d' .. ·o na~_Ia avgorande m edgivanden från gre-

de, to f . ant> enom ~rhollos , m en blott nya förhalanden föl'-

g I an ska re o-en g "' l J 
ltppdra o-a d t> :1 en S.Ja v ledningen för att sedermera 

o ensamm a at general S:nrail ch f f" S . . 
• • c , e en or a lom k1 -
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· 1 D t ' a' terkallades till Frankrike och hans arrnen. Amn·a ar 1ge . 
befäl överlämnades i andra händer. 

V
. · 1 Galtc11et den nyutnämnde chefen för de fra n. Icean11ra , .. 

ska Nledelhavssjöstridskrafterna och följa~_tlig:n även h_ogste 

f
·' ll ·· . de allierade makternas s Jostndskrafter 1 :\[e. 

be a 1avm·e over · 
delhavet överto•Y sitt befäl i decebmer 1916. . 

För~ållande~ till Brekland var då så spänt, att fr ans_ka 
· . . .. k d 11,ed att Grekland eventuellt skulle lll· 

regermgen ra na e . 
träda i kriget mot Franknke. 

Under dessa förhållanden ansåg den nye HBM at~ hans 
· P' tan 1 spet-

plats vore, ick e i farvattnen vid Salamis- Iraeus, u n' . . 
sen för de franska huvudstridskrafterna. Detta med, rl\ . sa 
småninuom. regeringen och HBM ersattes av en a_nnan n ce-

. 
1 

b h f för de allierade s jästridskrafterna 1 Grekl:m d. 
mnira son1 c e . . . f Trots de 

Den nye HBi\1 var framför ~:lt eskaderche . . . o·a. 

synpunkter , som tidigare anförts for att_ HBM m_ed ~:tt ~L1_M 
skepp skulle manövrera oberoende av far tygen l _stndshnJen, 
vidtou amiral Gauchet nu den för ändringen, att fla?gskeppet 
inrant>gerades i en av slagskeppseskadrarna, ö_ver vilken ~1~~ 
även tog befäl i egenskap av eskaderchef. At den taktisk, 
skolninuen av de underställda eskadrarna och divisionern~ 
.. . d \..:rBM det mesta av sin verksamhet, omsorgen om or· 
agna e " .. ·F 11 nade 

. d t av SJ'öfartsskyddet mot ubatarna over a t ' 
gamseran e ' .. 1 l Jntn· 
han åt en interallierad kommission. Själv forb ev lan ' 

l f Ud o föua krann pa 
den vid sina slagskeppsförband oc 1 o y e sa. t> . . '1Willen 
en höaste befälhayare, att det under ar 1918 vid flera_ tl ' l d· 

b .. l· .. ·t att centrallsera e 
även i Frankrike fram.stod som ons "var . l k 
ningen av sjökrigsoperationerna i Niedelhavet unde~: en el~~~l:k 

. l' . . Det blev också en HBM underst,Illd ei ,., 
am1ra 1ssnnus. . . d ll' radeS 

f
·lao·n·man som. i oktober 1918 kom att direkt, l e a 

1
e _, __ 

bb ' 'll t o d t cd itll~' 
f .. der·harlcllinaarna OD'l vapensil es an e 111 nmnn , or un ' t> 

a rna. 
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I den fortsatta utvecklingen av händelserna i Grekland 
tog franska flottan även efter ombytet av HBM livlig del. I 
övrigt blevo fransmännen här lämnade alltmera att på egen 
]1and r eda upp affärerna; engelsmännen gå v o dem relativt 
fria händer, men hänvisade till att så mycket som möjligt an
vända fr edliga medel för att tvinga Grekland till underkastel
se; någon engelsk militär hjälp vore i varje fall knappast att 

pårälma . 
Mellan de högsta lantmilitära franska befälhavarna i Grek

land och HBM uppstodo vid flera tillfällen konflikter, som 
sjöministern fick söka reda ut. BL a. hade chefen för den 
fransk a militära kontrollen i A ten direkt ingripit i de franska 
patrullfa r tygens verksamhet samt även låtit deras besättningar 
verkställa uppdrag i land, vilket framkallade ldagomål från 

HBM. 
Vid ett tillfälle beordrade sjöministern HBM att med far

tygens t illhjälp söka spärra Korintiska näset. Häremot reste 
amiralen starka invändningar, förklarande att det på grund av 
de omgivande bergens stora höjd var mycket svårt att utföra 
en sådan avspärrning, samt att riskerna för fartygen voro 
stora, då de ej kunde erhålla tillräckligt skydd mot ub. Han 
lät emellertid förmå sig att insätta några kryssare, men väg
rade bestämt att använda slagskeppen , och förklarade att slag
skeppsesk adrarna måste hållas intakta så länge den österri
kiska flottan existerade. 

Amiral Gauchets sätt att utöva sitt befäl, eller rättare hans 
sätt att icke utöva befälet såsom HBM, framkallade, som förut 
antytts, så småningom alltmera utbrett missnöje hos veder
börande på högre ort i Frankrike. 

Våren 1917 var det avsikten att hålla en konferens mellan 
d.~ allierade makternas sjömilitära befälhavare i Medelhavet 
for att studera resultaten av dittillsvarande verksamhet be
träffande sjöfartsskyddet och slå fast det i fortsättningen 
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lämpligaste tillvägagangssättet. HB~l föreslog l\1alta son:. pbb 
för konferensen för att själv icke behöva vara m ed, for ehit
rand e att han under de förhållanden som rådde icke ku nde 
taoa silt ansvar att lämna slagflottan vid Korfu. Han an -,ag 
at~ da det var engelsmännen, som tagit initiativet till en f iir . 
äncl rino av or"anisationen av sjöfartsvägarna och deras skydd. 
så vor: det cl~ras skyldighet att anordna konferensen . Sjiilv 
löredro" han alt lala utvecldingen ske allt efter omståndig
heternat> och ville till en konferens på Malta sända chefen fii r 
de fra1~ska patrullstyrkorna. '· Fransl<e !marinministern. var 
emellertid ej med på att HBl\1 på delta sätt sökte kmnm a 1l r<\ Il 
en del av sina åligganden, och det blev därför ordnat !>U '\ll 
konferensen hölls på Kor f u under l-113~1 :s ledning (april l \lll). 

Ur denna konferens framgick som resultat förslaget o m 
tillsättandet av en central myndighel pa ~'lalta , vilken skn \\p 
ha va hand om alla åtgärder rörande sjöfartsvägar, eskor ler 
och patrulleringar m. m . i hela Medelhavet. . 

Från franske marinministern framkomma v1d fl era till-
fällen förslag till vissa förändringar och omgrupperingar i de 
franska Medelhavsstridskraflerna. :\ien allting strandad~ 1:å 
motstånd från HBM, vilken icke kunde förm ås att fr ånga ~ ~n 
befattning som chef för en av slagskeppseskadrarna, varlo r 
saken fick falla. 

Uppkomsten och utvecklandet av det t_ysk a ~insk~·.änl~t~l 
ubå tskrinet kom att medföra stora förändnngar 1 bcfal s{ m-

t> • • l <1 hållanden a i Medelhavet , både i vad avser leclnmgen J '
11 

a: s]'ökrinförino-en och i utövandet av ledningen till sjös!> . . t> t> . c t l ·n I Frankrike framkallade strävanden a a tt komma a <L 
tyska ubåtsverksamheten först bil:lande~ av ett -~ä~·skilt ~rg.l ~: 
en central ledning av anliubåtsknget, l1ll en borJan mecl h 
tydand e grad av självständighet m en dock ställd under ch e~r,~ 

·.. · 1 L" ·· f·a11 1. au"usti 1917 blev den { JI · for n1annsta )en. angre .I 1 , r> , 
kopplad från beroendet av marinstaben och ställd direld un-
der m arinministern. 
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Ett annat resultat av strävandena att intensifiera kampen 

1110
t de tyska ubåtarna var tillsättandet, i slutet a v l 917 , a v 

en särskild understatssekreterare i marinministeriet, med spe
ciell uppgift alt taga hand om å tgärderna för antiubåtskriget 
Så som händelserna och verksamheten kom a tt utveckla sicr t> > 

blev marindepartementet härigenom så gott som uppdelat i 
tvenne departement, och m ed den alltmera tilltagande bety
delsen av antiubåtskriget, kom unelers tatssekreterarens vel.·k
~amhe t att bliva allt viktigare. 

I Italien tillsattes en inspektör för försvaret av sjöförbin
delserna, vilken, ställd direkt under den italienske höuste bet> 

fälhavaren för sjöstridskrafterna, samtidigt marinstabschef, i 
sin hand skulle samla ledningen av försvaret mot ubåtarna. 

Det tidigare omnämnda förslaget från lwnferensen på 
Korfu om skapandet av ett centralorgan för sjöfartsskyddet 
Yann resp. makters gillande och fastställdes efter en del för
handlingar, Samtidigt (aug. 1917 ) genomföreles beträffande 
de engelska sjöstridskrafterna i Medel ha vet den förändringen , 
att samtliga ställdes under en gemensam chef, i stället för att 
de tidigare varit fördelade på ett antal, av varandra fullstän · 
digt oberoende sjöstyrkor. Genom detta arran•remano fick t> t> 
HBM endast att göra med en engelsk amiral i st . för flera, 
vilket ur HBl\I :s synpunkt innebar en given fördel. 

.. Vad beträffar centralorganet för handelsskydd, så npp
rattades detsamma enl. engelsmännens förs la a på l\Ialta och 
HBM :s befattning därmed inskränktes till a~ enda st b~ röra 
frågor av största räckvidd , huntdsakli o·en i politiskt avseen-d ~ e. Därjämte erhöll han myndighet , för den händelse så 
~-~ndgä_ngligen skulle komma alt krävas på grund av krigs
aget vrd Adriatiska have ts inlopp, ::tU till sig samla de i pa-

h·uU- ocl k ·t ... · · l onVOJ Jans len sysselsatta fartv a som han ansåo· C t• f . . . J r>' c t> k orderl~ga vrd huvuclstridskraflerna. Till chef för handels-
Yddet r Medelhavet hade fransmännen givetvis tänkt sig en 
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av deras egna amiraler. Detta motsatte sig dock engelsm än. 

nen, under motivering dels att de engelska sjöfar tsintressen~ 

i Medelhavet voro mycket störr e än de franska , dels att de 

flesta för handelsskyddet använda fartygen voro engelska. 

Den n yssnänmde chefen för de engelska sjöstridskrafterna i 

Medelhavet blev också förordnad som chef för sjöfartsskycldet. 

I det organ, där han sålunda kom att presidera , ingingo so111 

medlemmar en fransk amiral, en italiensk kommendör , samt 

ytterligare en engelsk amiral, chef för den engelska patrull

styrkorna. Till dessa fogades senare även en japansk am iral, 

då till Medelhavet förlades en del japanska örlogsfartyg. 

Befälhavaren för de engelska sjöstridskrafterna i l\Iedel

havet hade förutom vad nu nämnts under sitt befäl cheferna 

för de engelska marina stridskrafterna i Gibr altar , l\1al ta. 

Egypten och Adriatiska havet. 

Med ledning av i Nordsjön och Atlanten förvärvade er

farenheter rörande metoderna för sjöfartsskyddet blev nu iiven 

i Medelhavet organiserandet av konvojer för handelsfar lygei1 

det vanliga. Detta system kom givetvis att m edföra åtskill iga 

förändringar av stor räckvidd. Det blev organisationer i land, 

som alltmera fingo att syssla med arbetet för planläggnin g av 

konvojerna, deras samansättning, val av vägar , tider för sam

ling och start o. s. v. A v redan bestående franska m arina 

myndigheter togos härför i anspråk bl. a. marinprefekterna i 

Tonlon och Bizerta, åt vilka fr ån å rsskiftet 1917- 1918 upp· 

drogs ansvaret för sjöfartsskyddet i h ela västra delen av "\le

delhavet under HEM :s ledning. Vid organiserande t av kon · 

vojer m ellan franska och nordafrikanska kusten var m <• rin

prefekten i Bizerta underställd prefek ten i Toulon. 

Enär sistnämnda anordningar vidtagits utan a tt I-IBi\1 först 

fått y ttra sig om desamma, fann h an sig föranlåten att i skri 

velse till marinministern klaga över bristande förtroende och 

begärde sitt entledigande, vilket i sin tur medförde telegranl

och skriftväxling från ministeriets sida m ed påföljd att IIB?-1 

stannade kvar. 
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Arbetet i land på Malta f"" . ···t· 
. . or s JO artsskyddets h dl 

gick eJ all hd. som sia borde D· an 1a vande 

o · en engelsk · 1 

vid olika tillfällen över att d f e anura en klagar 

e ranska och ital · l 

sentanterna ick e hade full 1 ·t . rens m repr e-
ma { att fatta o b 

att hava rådfråaat sina h.. . . nagra eslut utan 

o o ogr e myndra h eter s o f 

var fragan om mycket obetydli d 0
. ' .. a. ramt det ej 

k 
··c1· ga etalJer Hanacno o 

oms ono rga och besvärliga f .. ·d.·· . . · o. m astad-
or I OJI1ln<Tar p å .. t l 

Fransmännen voro dock ob .. . . 0 n as an a la håll. 

. - enagna att I n åaon st.... .. 

nmg vrdga fullmakten t ··· . . o ou e utstrack -

or sm I ep resentant o w1 

I kommissionen på l\'falt - pa 1 alta. 
< a upps todo s o o . 

aenser rörande d 1·· 1. a smamngom diver-

o c amp Jgaste m etoder r ... 
ledande och utövande Å .d .na or SJofarlsskyddets 

.. . . - en a sr an slodo enO' l .. . 

paner, faretradare för en . · oe sman och Ja-

'd mera cenlrahserad l d . . , 

sr an fransmän och italr'en . f'· .. e mng , a andra 

ar e oretrada f·· 

fattning. HB !\'[ SOlll l1a ... h d' r e or en motsatt UJ)p-

. ~ · ' r a c e tt tillf"l! . , . 

nmg bliva utslaasaivande f . a e a tt lata sm uppfatt-

gripa. o o " ' ann sr g aldrig föranlå ten att in -

Vi skola ett ögonblick ta u a en t i o 

under amiral Gauchets tid ob l tt p a huru HBl\f :s stab 

, 
var es mffad för a tt d 1·· 

nagra uppgifter beträffand t b , se an amna 

f en för de en o-els k a s ... l' -~ d ska ens sam_mansättning hos ch c-

Bland de o 'f JOs II s rafterna I Medelhavet. 

uppgi ler, som behandl d . 

och som voro anförtrodd o t 8 k a es mom HBM:s stab 

a a ·apt ' ner f · 

om operationer E d o e ' anus mgenting nämnt 

, . n av e atta l l l 

väsendet, eller snar"I'e d' . r·· ~ac c land om unelerrättelse-

h « " rane ormgen h · 

emliga eller konfid t" Il l . , oc registr eringen av 

en re a mndlrn(Tar d ·· · 

om olika tekniska de·t l' . ' , o "' . e ovnga hade hand 

O h · a JCI' sa;,; om artdler·r·d t 1· 

c nundeta l ' fl . e a Jen, torped-

. J en, ygcletal J en man ö ve . h .. 

Jen, minsvepningsdetal' . , r- oc sakerhetsclctal -

liBM :s st b f Jen. o. s. v. Eller med andra ord. a 

a anus egentbcren e d ·t . . · v 

Underrättelsedetal· ~- n as en orgamsatwnsdcta l j 

detal· Jen var nastan obefintlig och elen . . , 

.. . ]en saknades a lldeles L d operativa 

overlämnat h elt åt dem . e -~ndet av operation erna var 

l11ot Ubåtarna h d , som ut~OI·de desamma, och försvaret 

a e, som nyss namnts överlänmats åt en sär-
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. . .. e. vilken HB~1 utövade blott obctydlii,! skild organlsatJOn, ov r 

ledning på långt avstå.nd . . . . t ~ t J 17 officerare jänl c nagra I allt sysselsatte HBM l s~n .s a) 
'l tl 'l d de cbifferspecrahster. 

särskit ~l )l .~ l ·]· l\lcdelhavsstridskraftcrna fö rfo-el eiel1 for de enge s -..a ... 1 . .. . J 7 8 officerare Jam te gade däremot samtidlgt over en sta J om 
~n del annan personal. 

Denna stab var upddad cnl. följande: 
rt' och cbifferbyrå. En cxpec l JOn . d . '"l lla fråoor . ul-l f conunodare avg]or e sJa v a o 

Stabsc 1e en, ~l f ll Han ~· ar dessutom automat isk t 
om de mest bcty c ~e u a.f o ·t denne var borta, vilhl't 
ställföreträdare för sm chc ' sa snar 
ofta bände. . ·. . . dcrrättc1scdetalr en kommum t"\· En operativ detalJ ; en un . l. .. detalj fii r . d l' för försök av ohka s ag, en " 
tiansdetalJ; en e ta J . f". terielfråo·or innefattandl' 

f .k . en detalJ or n1a o , handelsira I en, · h . , ·ade fartyo· samt . . f"r bär()'andct av averer o 
även organ~:atwnen o .. ~. o d a,· alla slag ävensom ut hi l <l-
fartygens forseende med fon a 

ningsfrågor. den en relskc befälbava· 
Vid sidan av själva staben h ade g.. [ " . 

o • sio· direkt understallda, bl. a. OJ ren därjämte nagra organ o . 
.. . frå"or rörande flygvasendeL handlaggtung av 0 ' o . o • ()' • 1 ~ il 

l d ·()'anisationen, soln sa smanlnoom ' l . Den nu antyu a 01 o . ·. l'tetcts order . . blev efterhand pa amua 1 
fram ur erfarenheterna, J härför utfärdade 
. f" ·d för alla de engelska staberna. I den .· ' , . tl m or .. . l l tt stabschefens uppgltt ':u .t instruktionen framhalls J · a., a · . ·11 · befii.lha· 

• •. o • • l n att hänskjuta dem tJ sm avgöra detalJfragorna u a . .l <>nnal ;·tn I)rinripfra:.'(lr· · 1 d J)cfatta q.-r mec '· ' · are Yilken eJ JOr e ' · b .. 'f"' ten v ' . . · ·a omfattande arcndcn. Jans 
na och blott mgnpa J m~r d tl officer Yilkcn sunl 

J l lle vara sa ordna , a · en ' inom en sta J s Ul , l l" f" . J le\'C I1 't"·on l att cet ear or J '" helst, skulle kunna vara bor~al uf'a~ ' •or·o IJcrsonli•>cn ans' a· . t... t n DetalJC 1e crna ' o oläo·enhet 1 JUnS e · . . . dctaJ jcr . . o . .. . 1 f f" verksamheten mom lesp. ..' no·a mfor stabsc 1e en or l t' l'Js ha 'i la o . d Lanl·e pa blott egen c e a .. och skulle arbeta , eJ me ' " . l· l· ll c dc tal jdll' · 
utan för det hela. l\linst en gan g l vec "an s "u , 
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ferna sammanträda för att redogöra för vad som blivit gjort 
och vad som skulle göras. J u färre hemligheter, dess bällre. 
Häller m an allt hemligt, sa minskar man förutsättningarna för 
ett gott samarbete. 

En del av dc principer, som kommo i tillämpning i staben 
på Malta, väckte de franska amiralernas förvåning, bl. a. att 
stabschefen >> Pft befallning >> avgjorde vissa ärenden , då hans 
befälhavare i särskilda ärenden befann sig på inspektionsresor 
långt borta från l\Ialta flera veckor i sträck. Sålunda skreY 
en fransk amiral , som mottagit ett på dylikt sätt avgjort ären
de f. v. b. till HBM, till denne, att han trots allt ansåg sig 
böra översända handlingen, men all han givetvis vid den 
engelske amiralens återkomst skulle vända sig till denne i 
frågan. Han satte i anslutning till den verksamhet, som den 
engelske stabschefen utvecklade, i fråga, huruvida man ej 
skulle passa på, medan hans befälhavare var borta, och söka 
reglera några svävande problem . 

I början av 1917 gjordes från italienskt håll försök att 
bringa befälsförhållandena i Adriatiska havet på glid mot en 
mera utpräglat italiensk överledning. Anspråk framställdes 
på fastställande av en zon, inom vilken under alla förhållan
den de italienska m arina befälhavarna skulle utöva ledningen 
av sjökrigsoperationerna, även om HBlVI själv konune att upp
träda där, och denna zon, borde omfatta icke blott Adriatiska 
havet, utan hela området norr om linjen Siciliens sydsepts 
- Km·fns sydspets. Försöken rönte emellertid ingen fram
gång, förh ållandena blevo i stort sett vid dc gamla. 

De lyckade österrikiska framstötarna mot Otrantospärrcn 
~åväl som dc italienska motgångarna på landfronten i oktober 
Hl1 7 utövade ett betydligt inflytande på operationerna i :\.d ria
tiska h avet och medförde stora krav på förstärkning av sjö
krigsmateriel, främst jagare och minor från Frankrike och 
England . 1\Iinor och äwn några uiJatar kunde lämnas, men 
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·d d t1·clpunkten eftersökta nog och kunde ej jagare voro v1 en 
avvaras på något håll. 

Efter det italienska nederlaget på landfronte~1 hösten l \)1 7 

· · t 11· . d lednin cr av Ol)erationerna till lands k om-hade en 111 era 1e1 a o . 
mit till stånd, och den frågan togs snart därpå upp 1 Englm~~l . 

icke tiden vore inne att på samma sält nu skapa en SJO

okn~ 
1 

d · g En dylik ansågs nödvändig, framför allt med ngs e mn . 
hänsyn till förhållandena i Mede:havet. . . . . _ .. ' 

Vad som också kom till stand var ett 1~1te.~~lherat rad 
för handläcwande av ärenden rörande sjökngfonn~en . , Dc 
, ··. ' l s

0

0
°111 främst (J·anuari 1918) blevo föremål for r adets 

s pOl sn1a , · . o • • t h 
k l t Voro aivetvis frå<'orna rörande antmbatsknge oc 

ver smn1e o " f , 
s 'öfartsskyddet. Men därjämte kommo ett par a~dra r~go r :u spela en stor roll både vid överlä?gningarna .. 111~: rac:e ~ 
och vid förhandlingarna mellan reger111garna, namhoen clcb 

möjligheterna av att de ryska fartygen i Svarta ~avet eft: r 
Rysslands sammanbrott skulle komma att , ta~as 1 ~ruk fo~~ 
cantraJmakternas räkning, dels huru man pa battr~ satt skull~.: 

d
. d till förfogande stående sjöstndskrafterna 

kunna 1sponera e 
i Medelhavet. 

För att möta ett befarat utbrytande vid Dardanellern a .. av 

de tysk-turkiska sjöstridskrafterna, förstärkta .~ned rysk~ : ar~ 
tyg, ansågs det nödvändigt att i avsevärd grad ok~ d~. alll~r:d~ 
stridskrafterna i Egeiska havet. lVIen dessa forstarknm t> ar 

k ll . främsta för att icke säga enda, rurnmet komm a att 
s u e l < ' • er ' J)-
t f on de franska huvudstridskrafterna, VIlka VOrO t>Ill 
agas ra . . ·len 

perade med hänsyn till mötandel av en ev. utbr ytm~g av ' d 
.. t . ··k 'sk a flottan . HBM, vilken anmodats yttra slg, yr~a e 
os en1 l • b ' t .. t · E cre1ska 

o ett vidsträckt användande av m111or och u a sna 1 o .. · . 
pa d . .. ·da over-
havet samt därjämte på sammandragan e av avsevar 
-attens- och undervattenssjöstridskrafter till detta farvatte~i 

v HBM gjorde i detta sammanhang några uttal~nd~l~ . t:1t 

Sl.I1a allierade, vilket det kan vara 111h ess a sjöministern om 
att här anföra: 
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I fråga om de engelska stridskrafterna i Medelhavet, så 
stodo de visserligen under hans befäl, men det vore föga mera 
än en artig gest. Praktiskt taget kunde han icke utöva någon 
verksamhet i den riktningen utan att framkalla misstänksam-
het och motstånd, framför allt om det rörde sig om förhållan
dena i norra delen av Egeiska havet, som engelsmännen syntes 
vilja undandraga från allt annat inflytande än sitt eget. Det 
yar så gott som omöjligt för HBM att kunna få utnyttja några 
engelska fartyg i enlighet m ed dc träffade överenskommelserna. 
Officiellt voro engelsmännen alltid mycket artiga och tillmötes 
gående, men i praktiken visade de sig fullkomligt oberoende. 

Vad italienarna beträffar, så undandroga sig de italienska 
sjöstridskrafterna helt hans ledning. HBM hade icke ens nå
gon bestämmanderätt över de franska fartyg , som voro sta
tionerade nord om (innanför) Otrantospärren, och ej h eller 
hade han något att säga till om beträffande denna spärr, som 
delvis t. o. m. befann sig i sikte av hans egen bas vid Km·fu. 
Till h ans kännedom hade vidare kommit, att för den händelse 
österrikiska flottan sökte verkställa en utbrytning ur Adriatiska 
havet, ämnade den italienska amiralen icke ingripa. 

Det hade ihågasatts att en del större fartyg skulle lägga 
upp, framför allt för att lämria besättningar till fartyg , som 
voro insatta i antiubåtskrigct. Detta visade sig stöta på b e
tänkligheter , framför allt hos HBlVI, som därjämte mycket be· 
klagade sig över den mängd officersförflyttningar , som i bör
jan av 1918 ägt rum . 

Frågan om omgruppering av stridskrafterna i Medelhavet 
lned hänsyn till det befarade övertagandet av de ryska farty 
gen återkom gång efter annan, m en n ågon slutlig lösning åvä
gabragt'es icke. Det var för varJ·e nå n o· svårigheter från ita-• t"' . b 

liensid håll, som omöjliggjorde övcr:enskommelse. Först var 
det frågan om att de italienska slagskeppen skulle förena sig 
ll1ed den franska huvudstyrkan· vid Korfu för att möjliggöra 
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avsevärda detacheringar till Egeiska havet , men detta motsatte 

sig italienarna på grund av otillräckliga möjligheter till för. 

rådskomplettering samt överhuvudtaget motvilja mot att an

vända slagskeppen utanför Adriatiska havet. Senare fram . 

hölls att om slagskeppen förlades till Korfu, de i varje fa ll 

endast finge användas mot den österrikiska flottan , det ita 

lienska folket tilläte ej att fartygen riskerades mot någon an

nan fiende än den, för vars bekämpande de voro avsedda . 

Så småningom förklarade sig italienarna beredda att lata 

sina fartyg förläggas utanför Adriatiska havet till Korfu , men 

endast under förutsättningen, att högsta b efälet alltjämt kom

me att utövas av en italiensk amiral. 

Innan denna fråga hunnit komma till avgörande hos 

franska regeringen, på vars ställning den h elt berodde, h ade 

andra spörsmål trängt sig i förgrunden. 

Från engcskt håll hade nämligen framkastats tanken på 

en gemensam chef för alla de allierade sjöstridskrafterna i 

Medelhavet, en chef som icke skulle lyda under n ågon särskild 

regering, utan under den interallicradc sjökrigsledningcn . Som 

dylik chef ville engelsmännen för sin del föreslå amiral J clli 

coc. Det hade redan visat sig omöjligt att ställa de italienska 

stridskrafterna i sin helhet under en fransk befälhavare, och 

då fransmänn en givetvis icke kunde gå m ed på alt en ita lic1 sk 

amiral bleve amiralissimus i Medelhavet, vore en engelsk alll i

ral lämpligast, framhöllo engelSmännen. Bleve förhållandena 

ordnade på detta sätt, vore det ej heller erforderligt att dc 

italienska fartygen förlades till Korfu , dc vore ändock under 

samma högsta ledning och den erforderliga samverkan m ellan 

dc franska och italienska stridskrafterna läte sig lätt ordna. 

Fransmännen accepterade, italienarna refuserade detta 

förslag såväl som ett senare, i viss mån modifierat förslag i 

samma r iktning. Frågan om en amiraliss imus för de alliera

de sjöstridskrafterna i Medelhavet blev därför icke n ågonsin 

bragt till sin lösning. 
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Då det icke visade sig möjligt att komma överens med ita

lienska marinmyndigheterna om hur förhålland ena skulle ord

nas vis -a-vis sjöstridskrafterna vid Km-fu , b eslöt sig HBl\I i 

111aj 1918 att det oaktat sända vissa förstärkninuar till Eneiska 

have t under befäl av en fransk viceamiral. 
0 0 

Ankomsten av dessa stridskrafter, slagskepp såväl som 

ubå tar till Egeiska havet kom återigen att skjuta fråo·an om 

befälsförhållandena där i förgrunden . HBM hade i ins7ruktio 

nen för den franske styrkcbcfälhavaren framhållit , att hans 

uppgift vore att samverka med de engelska stridskrafterna vid 

fi entliga försök att bryta ut vid Dardanellerna. Han vore 

hö~ste che~. fö~· de franska stridskrafterna, men ej över dc 

alh: radeo SJO.stndskrafterna i dessa farvatten . Den engelske 

amiral, at vilken befälet här vore anförtrott, hade under sin 

s~.~äl .de engelska som de, till Salonikiförctaget bundna frans!\~ 

SJOStndskrafterna. Verksamheten skulle därför e tableras i 

samråd med den engelske amiralen. 

Om dessa direktiv meddelade HBl\1 den å Malta varande 

befälhavaren över samtliga engelska sjöstridskl-after i ~1edcl
havet. 

Ä ven de engelska och franska amiralileten vore ense om 

~e . utfärdade direktiven, vilka förklarades ansluta sig till de 

tidigar e ingångna överenskommelserna och icke på något sätt 

rubbade det faktum, att Egeiska havet fortfarande var cu 

en.~elsk zon. Dock vore liksom förut HBl\1 den , som skull:' 

~tova. högsta ledningen av operationerna i den händelse n ågo t 

fienthgt utbrytningsförsök konune till stånd, och med hän

s~~ här till skulle elen franske viceamiralen i Egeiska havet be

slamma över det allmänna disponerandet av samtliga strids-

krafter dä - r k d "" . 
. <I, men or se un ara operatiOner vore den engelske 

amiralen r·· t d" k 
I .. -~om oru u·e · t underställd sin högste chef på Malta. 

bi bolJan av oktober 1918, efter Bulgariens underkastelse. 

k
.ev det tydligt att det blott var en tidsfråga när även Tur ~ 
Iet m ås t k ' 

då o < e ge upp ampen. Franska r egeringen infordrade 

v· fran HBM uppgift på, vilka å tgärder i ett sådant fall borde 

Idtagas S ·t·d· . .. d . 
· am 1 Igt san e Italien vissa sjöstridskrafter till 
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Egeiska havet, varjämte England ditförde förstärknit~~a r i 
form a v s la n-skepp från annan krigssl-:ådeplats. EngelsmamL~n 
vidtogo dät~ föruton'l åtgärden att beordra amiralen. på Malla 
omedelbart begiva sig till Egeiska havet för att dtrckt le<la 
verksamheten inom den engelska zonen. 

Eno·eJsmännen h emställde samtidigt att, för den händrl ·e 
det sku~lc komma till mera betydande operationer där, ifrå
gavm-ande amiral, på samma sätt som tidigare uncle~· Da~da 
nellerföretaget varit förhållandet , skulle få taga bcfalet over 
smntliga därvarande allierade sjöstridskrafter. 

Denna fråga hänsköts till högsta krigsrådet i Versailles. 
Man kom här till enighet om a tt ett företag mot Kons t ~I n

tinopel borde verkställas av såväl lant- som sjöstridskrafk r, 
samt att en engelsk general skulle föra befälet över lanttrup-

perna. . . . 
Frågan om befälet över de allierade sjöstndskrafterna, __ vi l-

ket engelsmännen ävenledes krävde för sig, kunde man dare
mot icke enas om. 

Franska regeringen underrättade HBM om vad som före-
fallit, samt klarlade i en instruktion vilka riktlinjer för be
fälets till sjöss utövande i Egeiska havet , som skul~e föl _J as, 
samt påpekade att HBM alltjämt hade högsta lednmgcn <'V 

operationerna även i östra delen av Medelh~vet,. ocl~ at~ han 
när han så funne lämpligt, själv kunde begtva stg drt fo r att 
där utöva sitt befäl. 

HBM var, som alltid, som fastnitad vid sin eskader, ·)Ch 

det dröjde ett tiotal mycket betydelsefulla dagar, innan han 
underrättade Paris om sin avsikt att begiva sig till Egeiska lla· 
Y et , enär han behövde komma i direkt kontakt _mc~ högste b~
fälhavaren över de allierades lantstridskrafter 1 Onenten . ,,u 
yar det emellertid i Paris, som hinder mot hans färd rc~t cs, 
detta på grund av nya förhandlingar m ed England om h ögs ta 
marina befälets utövande på denna krigsskådeplats. 

Meadn London och Paris sålunda diskuterade ett nytt 
cnrrelskt vrkande om fullständigt engelsk ledning b åde till lnn d; 
oc~'l till .sjöss i företaget mot Turkiet , och fransmännen p<~ 
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rund h ärav avhöllo sig från att låta HBM på ort och ställe 
~töva den honom alltjämt tillkommande myndigheten, h :1_nd
Jade emellertid engelsmännen och ställde de andra inför ett 
fait accompli. 

Den engelske amiralen Calthorpe, chef för samtliga eng 
elska sjöstridskrafter i rviedelhavet var under de händelserika 
dagarna i slutet av oktober 1918 den, som på egen hand, i 
strid mot de order och direktiv, som HEM meddelade, nH-n i 
full överensstämmelse med den engelska regeringens intentio
ner, avslutade vapenstilleståndet m ellan de allierade m ,1lderna 
och Turkiet, och de allierade maktern as r egeringar hade endast 
att godkänna de vid·tagna åtgärderna. Först sedan vapenvi
lan slutits , blev HBM från Paris underrättad. att inga hinder 
mot hans färd till Egeiska havet längre förelågo. Då fanns 
emellertid icke längre någon anledning för honom att begiva 
sig dit. 

Förhållandena i Adriatiska havet vid fientligh~ternas upp
hörande kommo i högsta grad att influeras av on'lständi,~h·~ 
ter, som icke kunnat föl'utses, då överenskommelsen träffades 
om Italiens inträde i ktiget på de allierade makternas sida. 
Det pris, för vilket Italiens medverkan köpts , bestod nämligen 
i tillförsäkrandet om suveräniteten över större delen uv Adria
tiska havets östra kust. Men uppkomst-;>n av den s"rhi.sk
jugoslaviska statsbildningen i krigets s i s t::~ timmar kom att giva 
ett grundskott åt de italienska strävandena för fullstiindig he
gemoni i n yssnämnda hav. 

Sålunda blev den österrikiska fl ottan vid samm::mbrottet 
överlämnad till representanter för den nya .-;ta tsb i!dningcn. och 
det Var under jugoslavisk flagg som !'.lagskeppet Viribus Unitis 
sänktes i Pola hamn. Pola, som ävenl edes övergatt i jngc.sla
viska händer , blev ändock senare ockuperat av Italien. Där
iätnte lyckades Italien förmå de allierade att förklara, att den 
~erbisk-jugoslaviska statsbildningen icke skulle erkännas, förr
an villkoren i vapenstilleståndet med Ostcrrikc blivit uppfyllda. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 24 
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För att övervaka detta i den mån cle berörde marina fö r. 
hållanden, tillsattes en interallierad kommission i Venedi t;. 
Här artade det sig från början till stridigheter mellan den 
franske representanten, nominellt underställd !lBM, ·•ch den 
italienske, under det engelska och amerikanska ombuden l 'ir
höllo sig m era indifferenta. 

Den italienska inställningen är icke svår att förstå. Olll 
Jugoslaviens anspråk skulle tillmötesgås, komme hela den östra 
kusten av Adriatiska havet att tillhöra · en annan makt, och 
alla ansträngningar och offer, som Italien gjort uneler kriget, 
hade "·arit förgäves. Frankrike å sin sida hade av jug~slu 
verna' m ottagit hemställan · om ekonomisk, såväl som pob tiSk 
hjälp, och italienarna hade allt skäl att frukta ~n f~.ansk .om
fattning och på så sätt komma i ett sämre läge an fore kn gd. 

1 kommissionens arbete var HB:rvl föga inblandad. D<'n 
franske representanten höll honom visserligen au jol.lr -med 
förhandlingarnas gång ; i själva verket var det dock elen fr:m
ska såväl som övriga r egeringar, som direkt m eddelade sma 
ins;ruktioner till resp . ombud. HBM :s nominella myndighet 
kunde på intet sätt växlas in och göras gällande, varke~1 h_~'lr 
eller annorstädes. Dock strävade både engelsmän och Itahc· 
nare, fastän av olika anledningar, att få densa111 ma of:icidlt 
upphävd. Först i milten på maj tillkännagavs emelle~-.~I cl ,. 'll t 
Högste befälhavaren över de allierade makterna~ SJOStnds· 
krafter i Medelhavet upphört med sin verksamhet. 

Så långt den franske författaren. Han slutar med .:~ tt 
betona det ofrånkomliga i att samhandet m elL:m de m anna 
och politiska m yndigheterna bliver så intimt som m öjlig t. 
Eljest ber övas cliplomalien ett av dess effektivaste o~h lätta ~ l 
till harids varande instrument, och den militära lednmgen do
mes till overksamhet. Det går ej att undanhålla den mili tära 
operativa ledninaen kännedomen om de riktlinjer, efter vilJ;:n 
det politiska ha

0

ndlandet avses försiggå. Då blir bristande 
koncentration och tafatt ledning resultatet. 
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Det moderna J..:r iget J..:räu er hela nationens gemensamma 
ansträngningar inriktade mot ett visst m ål. Härför fordras 
en ständig, starkt koncentrerad organisation, vars stomme, •lm 
den ej bildas av hela regeringen, i Ya r je fall bör u tgöras a,
stats- , utrikes-, försvars- och finansministrarna . I elensamma 
böra vidare de högsta militära cheferna ingå för att kunna 
bringa de militära insatserna i bästa samverkan med verk
samheten i övrigt inom alla områden. Och detta måste ske 
redan i fred , de ansvariga militära högs ta cheferna m åste bli
va insatta i dc politiska förhållandena och eJ· blott äana ,j •r o t> 

åt de rent militära spörsmålen. De få visserligen icke bliva 
s. k. politiska amiraler eller generaler, m en dc måste känna 
landets allmänna politik och förstå hur ministrarna betrakta 
de politiska fr ågorna. 

Det m oderna sjökriget l.:n'iuer en enhetlig , starkt koncen · 
trerad ledning. Att som skedde i ;,Jedelhave t uneler världs
kriget lämna åt en sjögående amiral , bunden vid en viss styr 
ka, att utöva ledningen över i vitt skilda delar av detta stora 
vatten opererande sjöstridskrafter , visade sig allteftersom ti 
den led, mer och mer ofördelaktigt. 

Den tiden är för länge sedan förbi, då en fjärran från 
hemlandets kust opererande befälhavare till sjöss, oinskränkt 
och utan inblandning, hade att lösa alla såväl politiska som 
strategiska och taktiska problem; den moderna tekniken h ar 
undanröjt alla förutsättningar för en så organiserad verk
samhet. 

Den ändamålsenligaste lösningen av frågan om sjökrigs
ledningen organisation synes utan tvekan vara, att under den 
politiska krigsledningen , sammansatt på sätt ovan antytts 
finnes en i land förlagd, centraliserad sjökrigsledning. D~nn~ 
lllåste nämligen stå i oavbruten och nära förbindelse m ed den 
politiska krigsledningen och vidare är det numera ogörligt att 
annorstädes än i land kunna på rätt sätt handhava det så be
tydelsefulla underrättelseväsendet rörande fienden. Det kan 
nu ej heller undgås att ledningen direkt ingriper i det r ena 
ledandet av operationerna, framför allt då sjöstridskrafternas 
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verksamhet är förlagd ej för långt borta från egen kus:. ~ock 
måste alltid undvikas att sjökrigsledningen blandar s1g l sa-

d l : . b a" st avo·öras av den i direkt kontakt m ed dana e ta Jei, som t> • . .. 

de olika förhållandena varande befälhavaren till SJOSS. ..Led-
ningen måste em·ellertid alltid vara insatt i vad .som .. ~and~r 

k · l ' ka de·lar· av krio·sskådeplatsen till SJOSS, for och s er 1n0n1 o 1 · "' .. . 
att vid behov kunna vidtaga sådana åtgät·der, som 01~1stand1g -
heterna betinga, och vilkas lämplighet eller nödvändrghet cl0n 

ensan1 kan bedöma. ... . 
För ledande av samverkan mellan allierade SJOStndsk~·af-

ter _ om vars utomordentliga svårigheter man efter stuehum 
av 'refererat arbete får en livlig uppfattning - synes knappast 
någon annan fullt lämplig väg stå öpp~n ~.n skapandet ~v en 
interatlierad sjökrigsleclning, stående 1 nara. _och o a vbr ut~n 
förbindelse med en likaledes interallierad politisk oc.~ all~nan 
höasta krio·sledning och - i mång~ fall - kanske lamphg.ast 
bil~sd me~ den största allierade sjömaktens sjökrigslednmg 
som stomme, förstärkt med personal från övriga makters mot-

svarande organ. . . . 
Krigföringen i Medelhavet uneler världs~nget ~er l va~·~e 

fall fullt tydliga anvisningar på hur denna mteralherade SJO

krigsledning icke skall vara beskaffad. 
R . W. 
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Om radiopejling av kortvågssändare. 

Alltsedan engelsmännen under världskrigets första skede 
lyckades upprätta för praktiskt bruk användbara radiopejl
stationer , avsedda för radiospaningstjänsten vid kanal- och 
nordsjök usterna, och dessa stationers utomordentliga betydel
se ur strategisk synpunkt blivit fullt klarlagd, hava ingenjörer 
och vetenskapsmän i skilda länder nedlagt ett intensivt arbete 
på radiopejlmaterielens utveckling och tekniska fulländning. 
En bidragande orsak härtill har varit det livliga intresse, med 
vilket han delssjöfartens män under senare år följt hithörande 
fr ågor. Ett vittomfattande nät a v radiofyrar vid kusterna 
världen runt , som f. n. är under byggnad, visar också att ra
driopejlapparater för fartygsbruk, tidigare huvudsakligen ut
nyttja de för taktisk tjänst inom det militära förbindelseväsen
det, numera kunna utföras så, att de även för navigatoriskt 
bruk fungera tillfredsställande. Härvid har emellertid intresset 
uteslutande varit inriktat på pejling av radiosändare för långa 
och m edellånga vågor, och det må i detta sammanhang er
inras om, att radiofyrarna enligt vYashingtonkonferensens be
stänunelser tilldelats frekvensbandet 285- 315 kilockler per 
sekund (kc/ s) motsvarande ett våglängdsområde från 1,050 
till 950 meter. 

När de första r adiopejlapparaterna konstruerades, använ
des över huvud taget ej korta vågor inom radiotekniken. Vis
serligen utfördes kortvågssändning redan 1889 av H erz, un
der de försök genom vilka de elektrcmagnetiska vågornas exi
stens påvisades, och av Marconi n ågra år senare, när radiosig
naler ing för första gången demons trerades . Men på grund av 
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att radiosignalering m ed långa v~lgor vid denna tid visade '- ig 

vara ett betydligt m era tä ltlöst problem, avleddes uppmärksulll

h eten från de korta vågorna, och det var först genom Mar

canis uppsecndeväck:mde långdistansförsök på kortvåg åren 

1923-192-1 som de korla vågornas betydelse och i vissa fa ll 

stora företräden framför dc långa vågorna uppenbarades . J )e 

nya områden och m öj ligheter , som härigenom öppnades l'i ir 

världsradiotrafikcn, har medfört en oanad utvecklin g av kor t

vågstekniken och även framtvingat ingående vetenskapliga 

undersökningar av de olika faktorer, som inverka på de korta 

vågornas fortplantningsförhållanden och räckvid d. I samband 

därmed h ar efter av engelsmannen Aclcock angivna principc'l' 

utexperimenterats ett tillförlitligt system. för radiopejling å 

kortvåg, ursprungligen avsett för vetenskapliga ändamål, men 

från och m.ed sistlidet år även tillämpat å marknadsförda ra

diopejlanläggningar. Pejlapparater för kortvåg hava visserli

gen tillverkats av en del radiobolag redan för sex a sju ar 

seelan men enligt mindre tillförlitli ga system , varför deras an 

vändbarhet varit ytterligt begränsad. 
Frånsett vilka mer eller mindre tillförlitliga racliopejlan

läggningar, som komma till användning, äro möjligheterna fö r 

radiopejling av kortvågssändare först och främst beroende av 

vissa yttre faktorer såsom atmosfärens m.er eller m.indre joni

serad~ tillstånd vid olika ticler på elygnet och under olika ars

tider samt förhållandet m ellan våglängd och pejldistans. J 

det följ ande skall visas , a lt dessa yttre omständigheter äro a v 

särskilt stor betydelse å korta distanser, exempelvis sådana, 

som förekomma i Östersjön, och att det är nödvändigt att 

taga h änsyn till desamma vid bedömandet av erh ållna pej-

lingars tillförlitlighet. 

Atmosj'ärens jonisering . 

De senare årens vetenskapliga undersökningar rörande 

jordatmosfärens inflytande på radiovågornas fortplantning ha
va medfört icke blott ökad kännedom. om radiofenomenen 

- · 349-= 

utan även om atmosfären själv, dess sammansättning och ut

s träckning. stratosfären, som tidigare antagits sträcka sig 

från omkring 10 till 50 kilometers höjd, är ingalunda det yt

tersta atmosfärskiktet utan tvärtom ett av dc innersta. Utan

för stratosfären finnas nämligen ytterligare gasskikt under av

atgande tryck med växande h öjd. Det översta skiktet, bestå

ende av helium, antages sträcka sig till c:a 2,000 km:s höjd 

-över jordytan. 
Vad atmosfärens sammansättning beträffar är denna av 

mindre betydelse för r adiovågornas fortplantning, men trycket 

och tryckskillnaden mellan olika luftlager spelar däremot en 

avsevärd roll. Det är nämligen trycket hos en gas, som be

stämmer dess ledningsförmåga och dieleklricitetskonstant , el. 

v. s. de elektriska storheter, varpå de elektromagnetiska vå

gornas fortplantningsförhållanden i detta fall bero, och även 

om luft vid atmosfäriskt tryck får anses såsom en första klas

sens isolator, kan densamma vid lågt tryck genom jonisering 

bliva ledande. Jonisering, som innebär en förflyttning av fria 

elektroner från atomer och därmed uppkomsten av joner och 

elektroner, kan erhållas bl. a. genom bombardemang av en 

gas med mycket högfrekventa elektromagnetiska vågor, såsom 

ultraviolett ljus, eller genom elektronbombardemang. Bortta

ges orsaken till joniseringen, kanuner gasen, tack vare ny

bildning av neutrala atomer, s. k. rekombination, att helt el

ler delvis återtaga sitt ojoniseracle tillstånd. Gäller frågan 

jordatmosfären, har gasen nätmast jordytan ett allt för högt 

tryck för att över huvud taget kunna joniseras, m en på stor 

höjd , där trycket är avsevärt mycket lägre, äger jonisering 

rum vid solbelysning, dels på grund av ultraviolett strålning, 

dels genom bombardemang av på c:a 100 km:s höjd belägna 

kvävgasskikt med från solen emanerande atomer, s. k. kor
Puskularstrålning. 

De experimentella resultaten från förstnämnda vetenskap

li?a undersökningar beträffande de korta vågornas fortplant 

~1~1~sförhållanden , utförda av bland andra E. V. Appleton, G. 
lelt, T. L. Eckersley, T . H. Gillilancl, L. R. Hafslad och M. 
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A. Tuve, tala fö r nä rvaron av åhninstone två bestämda joni
serade skikt (jfr fig. 1) , ett nedre på omkring 100 kilometers 
böjd, det s. k. Kennelly-Heaviside-skiktet, joniserat genom 
korpuskularstrålning, och ett övre på 200 a 250 kilom.cters 
höjd , joniserat genom ultraviolett strålning från solen. I det 
första torde joniser ing och nybildning av neutrala atomer stå 
i direkt samband n1.ed solens dagliga rörelse, men på större 
häjd har gasen ett alltför lågt tryck för att så skall kunna 
bliva fallet. När solbelysningen upphör, kommer därför detta 
yttre skikt först så småningom och stundom först flera timmar 
efter midnatt att erhålla minimijonisering. Av samma anled
ning brukar maximijonisering inträffa först en a två timmar 
efter middag. Med hänsyn ti ll att dc joniserade skikten så att 
säga närma sig jordytan allt eftersom joniseringseffekten un
der dagens lopp tränger djupare ned i atmosfären, äro ovan
nämnda höjdsiffror endast att anse såsom ungefärliga medel
värden för elen ljusa delen av dygnet. 

Joniseringens inverkan på raclioudgor mecl hög frekvens. 

Jonisering minskar alltid luftskiktens elielektricitetskon
stant och ökar deras ledningsförmåga, ehuru givetvi:; på olika 
sätt, beroende på olika frekvenser. Inom ett joniserat bälte 
är joniseringsgraden på grund av det uppåt avtagande gas
trycket alltid högre i ett öwe skikt än i ett nedre. Dielektri
citetskonstanterna inom bältets olika skikt n1.inskas därigenom 
för växande höjd. För en elektromagnetisk vågrörelse, exem
pelvis en radiovåg, som unelerifrån träffar elt dylikt bälte, se 
fig . 2, innebär nämnda förhållande en övergång från ett me·· 
dium m ed större ledningsmotstånd till ett annat m ed mindre 
sådant. Är vågen i övrigt i stånd att intränga i bältet, varom 
IUera nedan, konuner dess fortplantningsriktning därvid att 
ändras och på så sätt att brytningsvinkeln blir större än in
fallsvinkeln . Det må i samband härmed erinras om, att Hertz 
redan vid sina kortvågsförsök 188\l bevisade, att radiovågorna 
följa samma lagar som ljusvågorna ifråga om såväl reflexion 
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som refraktion och fortp lantningshastighet Vid varje ny tt 

skikt brytes vågen ytterligare och detta mera ju mera joni

seringen ändras. Det kan härunder inträffa, aH bryln ings. 

v inkeln blir 90° (se b i fig. 2) eller att totalreflexion iig1' r 

rum (a i fig . 2) . Eventuellt uppnår :;~ ldrig vågen denna griins

Yinkel utan tränger ut ur det joniserade bältet såsom (c) i fi g. 2. 

I joniserade skikt äro joner och elektroner i ständig rö

relse, vilket givetvis måste m edföra oupphörliga sammanstii t

ningm· mellan dem och gasens molekyler. Medeltiden mellan 

tvenne dylika på varandra följande kollisioner är beroenci P på 

det rådande gastrycket och har för det lägre joniserade a l-

t ~ JOniserin'l 
Fig. 2. 

mosfärskiktet (se fig . l ) av T. L. Eckersley beräknats till 

l l 

3 
. 106 a 

3
,
5 

. 106 sekunder, eller lika med svängningst iden 

för en vågrörelse m ed frekvensen 3,000 a ~1 , 500 kilocykler 

per sekund, motsvarande en våglängd av lOOa 85 meter. Ba

diovågornas fortplantningsförhållanden äro ytterligt beroe11dc 

av nämnda kollisionsfrekvens, vilken stundom o c h bättre be

nämnes den kritiska frekvensen , enär vågor med ungefär sam

ma frekvens som denna i vissa fall nästan fullständigt absor

beras av det joniserade skiktet. Vågor med högre frek vens, 

d . v. s. kortare våglängd, än kollisionsfrekvensen äro i stånd 

att genomtränga skiktet, ty vid dessa frekvenser hinner en 

elektron i regel att fullborda flera svängningar, innan koll i

sion med en gasmolekyl inträffar. För vågor med lägre fre-
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kvens, d . v. s. högre våglängd, än den kritiska verkar däremot 

skj]det såsom en reflekterande yta. Appleton har emellertid 

nenom experimentella försök påvisat, att det nedre joniserade 

: kiktet under mörker och svagare solbelysning såsom under 

aftonen och tidigt på morgonen även passeras av 100-meters

vågen. Är joniseringseffekten särskilt låg, vilket vanligen in

träffar under vinternätter n{tgra timmar före dagningen, kun

na vågor av ända upp till 400 mclcrs längel beräknas genom

tränga ifrågavarande skikt. J varje fall passeras skiktet med 

allt mindre förluster ju kortare våglängden är. 

Dc radiovågor, som lyckats genomtränga det nedre skiktet 

och där erhållit en första avböjning, fortsätta upp genom at

mosfären till det övre joniserade skiktet, jfr fig. l. Jonise

ringsgraden ändras där avsevärt mycket hastigare än i före

gående skikt, varav följer , aU vågböjningen också blir mera 

markerad. Ju kortare våglängden är , desto mindre ändras 

emellertid fortplantningsriktningen i varje delskikt (jfr fig . 2) 

och desto djupare intränger vågen, innan den åter böjes mot 

jordytan. Avböjningens storlek minskas sålunda med ökad 

frekvens, och omfattande experimentella försök hava givit vid 

handen , att vågor med frekvenser över 37 ,500 kc/ s, motsva 

rande våglängeler kortare än 8 meter, under normala förhål

landen aldrig böjas så mycket, att de återvända till jorden . 

Skipzoner, cliflus strålning och racliopefling. 

Utstrålningen från en radiosändare sker dels horisontalt 

utmed jorclytm~, dels i olika riktningar uppåt såsom rymd

strålning. Den förstnämnda strålningen, som benämnes direkt 

e~_ler ytstr ålning, har ifråga om l•orta vågor mycket begränsad 

rackvidcl, särskilt beroende på dessa vågors stora energiför

~llster vid jordytan. Rymdstrålningen utgår däremot fri från 

JOrden i olika riktningar upp mot det joniserade området. 

E_?ergi, som utstrålar i h öga vinklar, se A i fig. 1, böjes må-

handa · t' ll ·· l 1· I · o •• 

o eJ I rac '- 1gt av s ukten utan gar forlorad. Vågor ut-

stralade . o t l.. . kl el.. ( C 
c I nago agrc vm " ar aremot B, . , D etc. i fig. 1) 
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passera på ovan beskrivet sätt det liigre skiktet, brytas i det 

övre och komma åter till jordytan vid B,, C,, D1 etc. Där

ifrån reflekteras vågorna t illbaka mot de joniserade skikten 

och ny brytning äger rum vid B,, Cc, D2 o . s. v. För n ät: 

höjdvinkeln så stor, att elen skarpaste böjning, som är fören. 

Jig med rådande jonisationsförhållanden, erhålles i våghanans 

toppunkt. Ingen uts trålad energi kan alltså slå ned närmare 

sändaren än vid B1 • En tyst zon, >> skip >> , konnner härigenom 

att bildas mellan Y, som markerar ylst rålningens räck vidd, 

och B1 , där elen reflekterade vågen först återvänder till jorden. 

Avståndet Y - B1 kallas vågens >> s kipelistans >> . 

Radiopejling såväl som mottagning är givetvis outförbar 

inom zoner , där strålning över huvud taget ej kan påvi~as. 

Ovannämnda skip:wner representera emellertid i allmänhet 

icke några tysta områden , vilket man av de t föregående skulle 

vara böjd att antaga, utan synas tvärtom utgöra centrum för 

en diffus, oregelbunden strålning. Detta fenomen , som ofta 

benämnes >> scattering >> (spridning), uppkommer i samband 

med radiovågornas brytning i de joniserade skikten och för

klaras av en del vetenskapsmän såsom elektromagnetisk ater

utstrålning från skikt, i vilka inträngande vågor försatt ga

sens molekyler i sviingningar. Denna diffusa strålning ulgår 

spridd åt alla h åll och kan förelenskull iakttagas och oftast 

även radiopejlas från skilda platser inom skipzonen uta n att 

rätta riktningen till elen ursprungliga strålningskäll an, ra· 

diosändaren, kan utrönas. Riskerna för att erhålla fullständig t 

fela k tiga pejlingar äro därför i allmänhet så stora, att radio

pejling inom nämnda zon helt bör undvikas. Fenomenet på

minner osökt om strålkastarsignalering mot ett avlägset, högt 

liggande moln, vars ojämna yta bryter eller reflekterar ljuss trå

larna i alla riktningar utan att på något sätt röja strålkas ta

rens verkliga läge. 

Det är först och främst genom den engelske matematikern 

och forskaren T. L. Eckersley vi erhållit en mera ingående 

kännedom om scattering-effckten. I arbetet >> An investigation 

of short waves >> redogör Eckcrsley bl. a. för sina erfarenheter 
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och uneler sökningar rörande den d iffusa strålningens inverkan 

på radiopejling av kortvågssändare. Vid försöken användes 

en särskilt för ändamålet konstruerad Marconi-Adcockradio

pejlanläggn irlg, som trots de reflekterade radiovågornas ore

g\Jbundna polarisationsf-örhållandcn, varom mera nedan un

der ,, Olika P?lar~:ati onsförhå.llandens inverkan på vågors pejl

barhet», a lltid lanmade fullt tillförlitliga pejlresultat Dag

ligen under 9 a 10 månaders t id radiopejlades med nämnda 

anlä~gning ett mycket stort antal kortvå.gsstationcr, belägna 

dels mom, dels helt utanför r espektive skipzoner. Resultaten 

av de förstnämnda pejlingarna varierade från dag till dag, och 

prakliskt taget erhölls aldrig en sann bäring till någon enda 

av dessa in~m sk-~pzonen belägna stalioner. Hadiopejlingarna 

gåvo dock 1 allmanhet normala maxima oeh minima, och en

dast i un dantagsfall visade det sig omöjligt att erhålla någon 

bäring alls. 

E ekersleys ingående unelersökningar rörande scatter ingfe

nomen ets förekomst u tvisade, att diffusa strålningsfält i all 

synnerhet uppträda inom skipzonen men lill en viss o-rad även 

r · k "' 
ore ' Omma utanför densamma. Ifrågavarande diffusa strål-

nil:~ torde därför vara en av anledningarna till att rättvisande 

PC.Jlmg ~v y tvågcns fortplantningsriktning ofta icke är möjlig. 

, -~nhgt Eckersley har diffus strålning observerats på alla 

vaglangder från omkring 50 meter och nedåt men endast obe

l):_dlig sådan på våglängeler inom området 75 till 100 m. Sist

~:mn~a områ~~ h_ar. dock ännu_ ej b_livit slutgilti?t undersökt. 

n ~1ffusa str alnmgen synes C.J vanera mycket 1 styrka från 

dag hU dag och är påvisbar även under mörker. 

Skipclistanser m. m. 

Genom ovanstående recloaörelse för skipzonens och elen 
dänned f"" k . el . "' 
l 

or ' Hippa c cl1ffusa strålningens inverkan på möj"lio·_ 
leterna f"" d" .1. , · "' 

h 
· or ra lOpeJ mg a k01·tvåo· framn·år också nödväncli:!· 

eten ·· . t> t> ~ 
Våcri·· av att kanna skrpzoncns bredd, skipdistansen, för olika 

:s angeler och under olika förhälbnden . 
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Frånsett den direkta strålningens varierande räckYidder 
för olika fall bestämmes skipdistansen a v det >> s kip », den in. 
direkta, reflekterade strålningen utför, innan jordytan tr äffas, 
se fig . 1. I allmänhet definieras därför skipdistansen sason1 

avståndet , mätt utmed jordytan, från en station, som. sän der 
på en given våglängd, till den plats , varest signalerna fö rst 
bliva hörbara. Ju större infallsvinkeln vid dc joniserade skik. 
ten måste vara för att vågen vid r ådande jonisationsförhål
landen skall brytas tillbaka mot jorden, desto · större blir gi. 
vetvis skipclistansen. Såsom förut nämnts minskas skik tens 
brytande förmåga med våglängden och blir uneler n orm ala. 
förhållanden otillräcklig, när denna går uneler 8 m eter. Då 
vf1gorna därigenom förloras i rymden, k an skipclistanst•n i 
dylika fall sägas vara oändlig. Motsatta förb ållandet äger rum 
beträffande . de längre vågorna inom kortvågsområclet. D <·ssa 
senare gränsvågors frekvens kommer nämligen i nära övcrcns
stämm.else med elen kritiska frekvensen, vilken vi torde eri nra 
oss motsvarade en våglängel av 85 a 100 m. Den indirekta 
strålningen, rymclstrålningcn, är då under dager icke i stand 
att genomtränga det undre joniserade skiktet, varför omt>t lel
bar reflexion äger rum. Dessa vågors >> s kip >> bliva då så kor ta, 
att den reflekterade strålningen träffar jordytan r edan inom 
området för elen direkta strålningen. Skipclistanser förekom
ma i så fall ej, men en tydlig sänkning i stationernas fältslyr
kekurvor utvisar, att skipzoner kunna bildas, blott betingelsen 
härför - minskad jonisering - uppfylles. Mellan bär an
förda ytterlighetsfall givas skipclistanser av vitt skilda vänlen, 
från blott e tt hundratal eli stansminuter upp till åtskilliga tu
sen, beroende p å använd vålängd , atm.osfärens joniserin g för 
tillfället och vågornas infallsvinkel vid de joniserade skikten-

Vad atmosfären beträffar, veta vi av det föregående, att 
jonisering och rekomhination i undre skiktet noga överens· 
stämma med solens dagliga rörelse men i det övre vågbryta~
de skiktet alltid äga rum med en Yiss fördröjning. I varJ_e 
fall tilltager joniseringseffekten och följakUigen även vågböJ· 
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ningen med ökad solverkan. Joniseringen börjar vid dag
ningen , tilltager snabbt under morgontimmarna och når sitt 
n

1
aximum en a två timmar efter middag. Därefter avtager 

den sakta under kvällen och förnatten för att under sennatten 
nännas t fore dagningen ' få sitt lägsta vätde. Men det är icke 
blott de olika tiderna på dygnet, som förändra joniseriiJgsgra
den, utan jämväl årstiderna och den geografiska latituden. 
Sålunda blir joniseringen alltid större sommartid än vintertid 
och på låga latituder än på höga. 

Härav följer omvänt, att skipclistanserna bliva längst un 
der sennatten och kortast en a två timmar efter middagen. 
Likalecles ökas de kortare vågornas >> skip >> under vintern och 
bliva störst för orter på höga latituder. 

Till slut må nämnas att oregelburidenheter i solens ver
kan, förorsakade av solfläckar och magnetiska stormar oivet-

u ' b 

vis inverkar på atmosfärens jonisering och därför även på 
skipdistanserna. I allmänhet synas de magnetiska störningar
nas inflytande bestå i att skipzonerna förkortas, vilket också 
är helt naturligt, då man betänker, att magnetiska stormar 
medföra ökad joniseringseffekt och alltså ökad förinåga hos 
skikten att böja rymdstrålningen. 

En översikt av skipzoners ungefärliga omfattning lämnas 
i nedanstående tablå, som upptager normala medelvärden för 
några korta vågors skipdistanser under dag och natt, de se
nare m ed uppgift över sommar- respektive vinterclistanser. 
Tablån utgör en sammanställning av senaste uppgifter från 
Marconibolagets Research Departement, jämförda och kom
pletterade med tidigare av T. L. Eckersley gjorda matematiska 
beräknil.lgar över dylika distanser. 



l 
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A pproxim ativa avstånd i distunsminuter fr ån sändaren 

till yttre »Skip >> -gränsen. 

Våglängd 
i l Skipdistans, 

Il 
S k i p d i s t a n s, 

m eter dagar Sommar 

JO l 2500- 3500? Il Oändligt 

13 l 1000 Il Oändligt 

lo l 700 - 900 Il 1000-4000 

20 l 500 Il 800-1800 

30 l 250- 350 Il 400- 600 

40 l 150- 200 Il 200-350 

50 l 150*) Il 200 

60 l 100-150•'') Il 150- 200 

so l Ingen s kip Il 150**) 

JOO l Ingen s kip Il l 50·•·•') 

*) Variabel och stundom mycket kort. 

*"') Mycket varierande. 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

m ö r k e r--...c::: 

Vinter -
Oändligt 

Oändligt --
Oändl igt 

3000- 10000 -2000-500() 

1300-2500 

900-1 800 

300 

150**) 

150**) 

Såsom jämförelse med ovan angivna värden visas i fig . 3 

ungefärliga pejldistanser till en del kända orter i olika bäringar 

från S Lockholm räknat. Vid eller i närheten av 200' -cirkeln, 

som under dager representerar 40-metersvågens approxima tiva 

yttre skipgräns, under mörker sommartid 50- och eventuellt 

GO-metersvågens, återfinner man bl. a. Härnösand, Helsing

fors, Reval, Libau och Ölands S. udde. Skipgränsen fiir 30 

meters våglängd går under dager över Finska vikens m ellersta 

del eller exempelvis mellan Östersund och Trondhjem, under 

m örker sommartid däremot vid Berlin, '~Tarzawa och Hapa

r anda eller understundom. ända till närheten av Moskva. De

träffande 60-metersvågen m å nämnas, a tt densamma uneler 

mörker vintertid har en skipdistans motsvarande avstanclet 

Stockholm- Danzig. Vi torde i detta sammanhang böra er

inra oss, att all pejling av radiovågor inom deras skip7 oncr 

m åste såsom en följd av »scattering »-fenomenet, d. v. s. dC11 
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diffusa strålningen, betraktas såsom omöjlig eller 

absolut otillförlitlig. 
varje fall 

Fig. 3. 

An"'· O,.,rådd m~l/on cirkla,._ 

,;'o k~, lii,.,kt:7$ ~~~3t!nl~,..0 
skit:J- .zon•n fCir ., radio vå9,Vf7"J 

yls~,..n/,;,9 ha,. <!n riic-lrvlcld t:rv 

so. och vars ry,.,dslrålnln9 /~'rJI 

lrtiffo.- io.-o'ylan f>.; 2 o o ' 

c:r~slcind från så"nclor~n . 

skilt n: tydliga skipeffekter , som enligt ovan karaktärisera sär-

vagor under 50 1 d 1· · 
Tid k . m. , oc l en Ikhet l fortplantn incrsförl1'll-

.s Tlf t i Sjöväsendet. t> < 

25 
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landen, vilka förefinnas mellan 80- 100-Inetersvågorna ocu 
de långa vågorna men även de påvisade skiljaktigheterna den1 

emellan, bar nyligen givit anledning till en m.odifiering :n ti
diaare internationellt använd våglängdsindelning. Enligt de 
n)~a indelningsgrunder, som antogos av CClH (Comite Con 'ml
tatif International Technique des Comm.unications Radioelec
triques) vid konferensen i Haag 19'29, betraktas sålunda en
dast vågor inom. området 10- 50 meter såsom korta vågor. 
Under 10 m. hava vi såsom förut de ultrakorta v ~tglängdern a, 
men vågor över 50 och upp till 200 m. benämnas nunHT ::t 

mellan vågor. 
Den direkta strålningen begränsas för de ultrakorta v{,. 

gorna i allmänhet till den optiska räckvidden. Visserligen 
förekomma då och då uppgifter om utförd ultrakortvågssig
nalering även å längre distanser, men dylika fall synas <lock 
tillhöra undantagen. För vågor mellan 10 och 25 m. går den 
direkta strålningen till noll på 20 a 30 distansminuters ,l Y

stånd från sändaren, stundom tidigare, och för vågbandet 
25- 50 m. efter 30' a 60'. Med ytterligare ökad vågHi.ngd 
växer ylstrålningens område relativt hastigt och kan ifr ug_a 
om 70-metersvågen hava en utsträckning av flera hundra di
stansminuter. Del kan därigenom inträffa, att mellanvågor 
nas indirekta strålning återkommer till jordytan, där den di· 
rekta strålningen ännu giver för mottagning tillräcklig signal
styrka, varigenom interferens mellan rymd- och ytvågorna 
uppstår. Beroende på de i hög grad varierande skipeffektc~· , 
som. utmärka de lägre mellanvågorna, se ovanstående tabla. 
och den å ifrågavarande distanser förhållandevis svaga u_t
strålningen, kommer nämnda interferensfenomen att giva ~~g 
tillkänna såsom en m er eller mindre bastig förändring av ,; tf!· 

nalstyrkan, s. k. fading . En liknande effekt utm~rl<~r ;i_,·en 
skipzonens yttre gränsområde, beroende på ~tt sklp?ts.t:m s~t: 
lätt undergår förändringar vid endast obetydhga vanahonei 

1 

Kennelly-Heavisidc-skiktels jonisationsförbållanden. ~fråga 
om. radiopejling giver sig fenomenet tillkänna såsom vancrni:· 
de och stundom mycket oskarpa pejlminima, vilket givei '"

15 
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är ägnat att i hög grad försvåra och under vissa förhållanden 
alldeles omöjliggöra pejlingars tagande. 

Med kännedom om dc korta vågornas fortplantningsför
bållanden kan man sluta sig till vilket vågband en avsändare 
konuner att välja för att ernå en viss önskad förbindelse, en 
omständighet av stor betydelse för en station, som genom ra
diopejling vill utröna bäringen till sändaren ifråga. Omvänt 
bör det vara möjligt att med ledning av den använda vå cr-

• • o ~ längden I v1ss man uppskatta avståndet till sändaren. Gäller 
det för sändaren att komma i kontakt med en obetydligt av
lägsen mottagare, kunna dc korla och inom snävare gränser 
även de ultrakorta vågornus ylstrålning komma till använd
ning. För längre distanser däremot m åste kommunikatio
nen byggas på utnyttjande av r ymclstrålningen . 1\iecl lednin" 
av våglängclfältstyrkekurvor för olika distanser , heräknade et 
ter l kw. utstrålad energi , har T . L . E ckersley kommit till 
följande resultat beträffande förhållnndet mellan distans och 
gynnsammaste våglängd för sändning uneler dager. 

Ungefärlig Gynnsammaste Ungefärlig Gynnsammaste 
distans vågl., dager distans vågl. , dager 

70' 120m. 190' 60 m . 

90' 100 . 240' 50 . 
l 10' 90 » 280' 45 > 

130' so > 350' 40 > 

150' 70 > 5001 35 > l 

Av Eckersleys undersökningar kan m an även bedöma hw· fass .. kritisk den gynnsammaste våglängden i varje särskilt :n ar. Nedanstående tabell innehåller uträknade värden -'t' 
va 1 ~ • .·g angelsband omkring den gynnsammaste våglängden inom 
\tlka f"l o • . • ' a tstyrkan pa viss elistans varierar med högst 10 %. 
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--; 

Ungefärlig Gynnsammaste Ungefärlig Gynnsammaste 

distans våglängdsband distans våglängdsband 

-
l 

70' 77 n1.-långvåg 190' 55 m.-72 m. 

90' 74 > - > 240' 46 » -68 > 

110' 71 > -140 ID . 280' 42 • -59 > 

130' 67 > - 100 > 350' 36 >-52 • 

150' 63 >--85 > 500' 24 > -43 > 

En sammanställning av värdena enligt ovanstående tabel

ler, grafiskt utlagda, framgår av fig . 4. 

Den heldragna kurvan i fig. 4 angiver gynnsammaste våg

längder för olika distanser vid sändning under dager . Inom 

det sektionerade området varierar fältstyrkan med högst 10 %. 

Beträffande förhållandena under mörker m.å endast fram

hållas , att skipdistansen för en given våglängd då är stlirre 

än under dager samt att gynnsamm.aste våglängden för sänd

ning över en given distans därför i nllmänhet är större n atte-

tid än under den ljusa delen av dygnet. 
I sam.hand hänned och i anslutning till tidigare r edogö-

relse för atmosfärens jonisering genom ultraviolett stråln ing 

från solen och korpuskularstrålning förtjänar det omnämnas, 

att solens aktivitet ej är lika år. fr ån år utan i viss m ån vm·ie

rande. Förutom de kortvariga förändringar, som regelbun

det återkomma var månad i samhand m ed solfläckar och 

magnetiska stonnar, undergår nämligen solens aktivitet ·i.ven 

en långsamt skeende förändring under perioder om i nwdel

tal elva års varaktighet . Då senaste maximum för en dylik 

elvaårsperiod inträffade under åren 1927- 1928, befinna vi 

oss alltså f. n. under ett skede m ed avtagande solaktivitet. vil

ket också h ar givit sig tillkänna genom minskad joniser ing 

av atmosfären och därav föranledd ökning av radiovågornas 

skipdistanser. Detta innehär ifråga om. radioförbindelser över 

kortare distanser , att högre våglä~1gd måste användas, och s8.· 

-363-

som exempel kan nämnas, att en d"lil- r -b· d l 
7 k d .. J ~ or m e se som år 

192 -un eo uppratthållas på 50 m eters våglängd år 1931 o 
äga rum pa omkring 65 m . I Zeitschrift r. 'H hf maste 

technik september 1931 säger H Pl ll . u~ oc reqt~enz-
E

. fl ... . · ene I sitt arbete >> Dber 
den m uss der cifJahngen Sonnentäticrk "t .· d . 

b 
"t a d t> ei speuo c auf che 

Ans r ei un t> er Wellen in der d. l tl . ra 1 osen Teleoraph h "" 
om bland annat följande: _ _ _ _ .t> Ie» ar-

d · d ·· . - >> U m un Jalue 1931 
un m en nachsten Jahren bis etwa 1935 . wieder giinstige 

MtTER 100 700 >oo ,, 4 00 soo 

Wlllll !lllll 
•oo 100 800 '" 1000 KH. 

130 

120 
1~1111 11 11 

110 

l 

' o 1-~10 

z 
{lO 

~Il) 1111 1 IIIliT ffinm tnn, lm,. 

)4C 

r-m l!tjjj 1100 lllllil IIII II I IIIIII I III III II ITiimm!rmm~mm 
filllll 

~ 

"-"J.! flllJl1 11111 1 111~ 
2 

'f"llL!llilll 
1---j-

lO 

o 100 700 300 400 
1-4 100 "2 

>00 "o 100 

"' 270 "' 
0 00 qoo 1000 KM. ,. ,., 460 540 HAV"T. Mi\.. 

0 15TA N S 

Fig. 4. 

Obertraguncrsb d. a . 
längere W t>ll e mt>ungen zu erZielen , ist es erforderlich, etwas 
J c e en zu nehmen als die vV ll . 
ahren 1927/ 98 l . e en, welche m den 

- a s optimal befunden wurden ». - - -

Olika polarisationsförhållcmder1., > inverkan på vågors 

pejlbar h et. 

till o~1~~ve~e:gi , ~om utstrålar fr ån en radiosändare, m eddelas 
nmoen I form av dels ett elektriskt och d els e tt mag-
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netiskt växelfält, vilka b å da tillsamrnan konstituera vad man 
k allar en elektromagnetisk vågrörelse, som utbreder sig med 
ljusets hastighet fr ån sändaren. Nämnda b åda fält äro vinkel
räta n1.ot varandra och mot vågens fortplantningsriktning. 

En del av den utstrålade energien följer jordytan och he . 
nämnes, såsom tidigare anförts, ylstrålning eller ytvåg, stund
om även direkt strålning eller direkt våg. En dylik våg har 
sålunda huvudsakligen horisontell fortplantningsriktning, och 
det kan visas , att den på n ågot avstånd från sändaren även h ar 
sitt m agn etfält horisontalt. Enär planet genom, elektri ska 
fältriktningen och for tplantningsrik tningen alltså blir en wrli
kal yta, kallas denna våg vertikalt polariserad. En elylik Yags 
fortplantningsriktning kan under alla förhållanden m ed lill
förlitlighet bestämmas m edelst en vanlig radiopejlapparat med 

t . ex. sluten ramantenn. 
Aterstoden av energien utstrålar i olika riktningar u ppåt 

mot de joniserade atmosfärskikten såsom rymdstrålning och 
kan, som vi tidigare sett, här bli utsatt för sådan påverkan, 
att den böjes åter till jorden. När rymdvågen återkommer 
mot jordytan, är dess fortplantningsriktning alltså icke hori
sontell. H ärtill kommer att vågen icke b eller med säkerhet 
är vertikalt polariserad. En snett infallande och snett polari
serad våg kan emellertid icke m ed tillförlitlighet inpejlas med 
en vanlig radiopejlapparat, beroende på att de horisontala an
tenn- eller ramdelarna giva olika riktningsverkan mot de yer
tikala. Följaktligen m åste man söka eliminera de h orison· 
tala ramdelarnas upptagningsförmåga, om man vill ernå en 
pejlanordning, som ger rätt riktningsbeslämning för en dy· 

lik våg. 

Radiopejlanläggningar fö r kortvåg . 

Ett för sta för sök att åstadkomma en radiopejlanordning, 
som vore oberoende av vågornas polarisationsförbållanclen, 
gjordes r edan 1916 av engelsmannen Adcock, som teorctisld 
bevisade a tt man medelst ett clirektivt mottagningssysteJ1l . ]Je· 

' • •• o k'ld t'l l t · skulle stående av på l ämpltgt satt ats · 1 a ver 1 <.a an enner , · 
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under alla förhållanden kunna bestämma våcrornas ver·kli. aa . 'k . o o fortplantnmgsn ·tnmg. Men först under de allra senaste åren 
J1ar man lyckats åstadkomma för praktiskt bruk användbara 
radio~_ejl apparater , konstruerade efter Adcocks principer. r 
den forsta ~v dessa anläggningar, utexperimenterad av T. L. 
Eckersley v~-~ M~~-conibolage ts Research Departement i sam-
band m ed forutnamnda undersöknin a ar r·o··r·ar1.de ro·· . k l b re oms<en 
av diffus strå lning, användes ett fast antennsystem, bestående 
av fyra 3 m eter höga vertikalantenner, placerade i hörnan av 
en kvadrat m ed 12 meters diagonal, och vilka aenom elektriskt 
väl :kärmade inledningar anknötos till en cent~al punkt, radio-
gonwmelern. Genom omsorcrsfull sl·ärmninrr a·· - · . n .~ 0 ven av gonl0-
meter~1. och peJlmottag~~·en samt jordning av skärmanordningen 
uppnaddes det erterstravade m ålet, nämligen att ankommande 
vågenergi endast skulle upptagas a v vertikalantennerna. A _ 
l- . n aggmngen, som var konstruerad för vågor m ellan 13 och 60 
m. , gav även vid synnerligen ogynnsamma polarisationsförhål
landen fullt tillfredsställande pejlresultat med m aximum 2 a 
3 graders fel. Vid samtidigt utförda försök med en vanlig 
~) ejlapparat med sluten ramantenn kunde felet uppgå till 40 
~ 60 grader eller också visade det sig omöjligt att m ed en dy
hk apparat e1:hålla någon som helst riktningsbestämning. 
.. -~{onstrukhonen har sedermera ytterligare utvecklats och 

forhattrats och marknadsföres numera av Marconibolao·et så
~~n~ sta:1dardradiopejlmateriel, benämnd typ D. F . g. 5 ba m ed 
mcon~~Adcoc~s antennsystem. Det totala våglängdsområdet, 

s~m st~·ack er s1g från 10 till 100 m. , är fördelat på tvenne ra
dlOgomometrar för delområdena 10--30 m. och 30- 100 
t9 k . . . m. besp; live. AI~tennsysten~et utgöres av fyra vertikalantenner, 

tae_nde av SJU m eter hoga m etallrör , tillverkade i sektioner 
~ch VIlande mot fotisolatorer av porslin. Antennerna äro fö-
1 enade diago lt o tt . i 

1 
. · na , sa a vaqe p ar antenner tillsammans m ed 

n edmnaar o h . t . 
D 

o c gomomc erspole bilda en kre ts se fia ;:;. a e h · ' o· " · b onsontala inledningarna äro dragna i skärmande blyka-
el, som till tt · 

111 
Y ermera visso nedgrävts n ågra decimeter under 

arkytan och anslutits till jordledningsplattor. Det diagonala 
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avståndet mellan antennerna bör ej_ överstiga halva vågläng. 
d Det förtjänar omnämnas, att mom en rayon av 100 ll1 . 

f:;l~ anläggningen erforderliga telefon- och telegrafkablar 

(a.) 

\1------------- Avsfondel <~ -----------1\ 

Jordl.dninys -p/allor 
~lädd kabel 

(b.) (C!.) 

" f d oas såsom Jord· ävensom belysningsledningar maste ram rao 

kabel. 
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Anläggningen är som synes av fast natur och uteslutande 
avsedd för bruk i land. 

Adcockprincipen har emellertid även funnit tillämpning 
i en del transportabla pejlstationstyper, vilka likaledes givit 
mycket goda resultat . Dessa äro emellertid konstruerade med 
endast ett par vertikalantenner, anordnade såsom ett kring en 
,-ertikal centrumaxel vridbart system, se fig. 5 b och c. An
tennernas horisontala inledningar utgå från mittpunkterna 
och äro kopplade på så sätt, att strömmarna i de olika de
larna upphäva varandra. Härigenom ernår man, att det ej 
blir någon resulterande mott~ingsverkan hos de horisontala 
delarna av antennsystemet. 

Fig. 5 b visar i princip en Adcock-pejlapparat för 12 till 
60 meters våglängd, utexperimenterad vid Hadio Research 
Board i E ngland av R. H. Barfield, vilken tillsammans med 
R. L. Smith-Rose tidigare utfört ett värdefullt pioniärarbete 
inom denna gren av radiopejltekniken. Antennerna, som ut
göras av dipoler, äro tillverkade av aluminiumrör, de undre 
halvorna med 1,47 och de övre med 1,53 meters längd. Längd
differensen har visat sig erforderlig för att utbalansera mark
ytans inflytande på pejlsystemet. Avståndet mellan de båda 
antennern a är 3 m . Antennsystemets horisontala delar även
som pejlmottagaren äro ytterst omsorgsfullt elektriskt skärma
de. En detaljerad beskrivning över apparaten återfinnes i The 
Journal of the Institution of Electrical Engineers, Vol. 68, 
1930, s. 1063. 

Under sommaren 1928 utförde Barfield en serie jämfö
rande pejlförsök mellan ovannämnda Adcock-konstruktion och 
en vanlig pejlapparat med sluten ramantenn. Särskilt ingåen
de synes pejlbarbeten av Chelmsfordstationens 24-metersvåg 
ha blivit undersökt. Vid pejling av ytvågen erhölls därvid 
likvärdiga r esultat med båda apparaterna. Inom 15' a 20' 
avstånd från sändaren voro pejlminima skarpa och bäringarna 
fullt tillförlitliga med maximum 2° fel. Över 20' -gränsen ble
vo emellertid minima allt bredare, och på 60' avstånd under 
dager - 25 ' uneler mörker - kunde användbara pejlingar ej 
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längre erhållas . Ifråga om. pejling av rymdvågen på omkring 
400 ' distans från sändaren, visade sig däremot Adcock-ko11 . 

slruktionen vara den enda användbara. Bäringsfelen med de11_ 

na apparat överstego sålunda aldrig 5° , under det att den van
liga pejlapparaten antingen gav oläsbara eller synnerligen Ya

rierande bäringar. 
Adcock-pejlapparaten visade sig sålunda i stort sett obe

roende av rymdvågens infallsriktning och mer eller mindre 
sneda polarisation. Den förklaras därför a v Ha di o Hesearch 
Board såsom särskilt lämplig för pejling av flygradiosändare 
och avlägsnare markstationers rymdstrålning. För pejlsta
tioner med uppgift att endast utröna bäringen till närbelilgna 
sändare, på avstånd ej överstigande 20', uttalar sig em.eller tid 
Radio Besearch Board för de vanliga apparaterna med slntrn 
ramantenn, under hänvisning till att dessa äro mindre skrym
mande och ömtåliga samt lättare att vid behov hastigt för fh· tta 

till annan uppställningsplats. 
För att vinna erfarenheter rörande val av uppställnings

plats för kortvågspejlapparater lät Badio Besearch Board även 
undersöka i vad mån den omgivande terrängen utövar infly
tande på pejlresultaten. Beträffande avstånd överstigande 100 
m. kom man därvid till den slutsatsen, att terrängen har unge
fär samma inverkan på bäringarna vare sig långa eller korta 
vågor pejlats. I mera omedelbar närhet av pejlapparaten sy
nas däremot terrängföremål kunna giva anledning till betyd · 
ligt mycket större fel vid pejling av korta vågor än av lån?.a. 
Såsom exempel må anföras , att ett fristående 20 meter hogt 
träd på 3 meters avstånd från pejlapparaten förorsakade icke 
mindre än 40° fel i bäringen till sändaren. Använd våglängd 
17 m. Allteftersom pejlapparaten avlägsnades från trii.det, 
minskades bäringsfelet. På 9 meters avstånd hade cletsanuna 
nedgått till 10° och på 30 m. var det knappast rnärkb al'~· 
Barfield anser dock, att kortvågspejlapparater nödvändig tvis 
måste o·ivas fullt fria uppställningsplatser utan några sorll 
helst u~pskjutande föremål inom en rayon av omkring 1°

0 

m. En elylik fordran kan dock aldrig uppfyllas ombord. ocb 
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111
an behöver blott jämföra nyssnämnda träd med master, 

skorstenar, stag, överbyggnader och bryggor jämte andra hög· 
re stålkonstruktioner på ett stridsfartyg för att förstå vilka 
svårigheter, som möta ifråga om kortvågsradiopejling från far
tyg. Det m å i samband härmed omnämnas, att Aclcock-radio 
pejlapparater för kortvåg installerats och prövats ombord på 
engelska slagskepp dock utan större framgång (se Journ. I. E. 
E., 68, 1930, s. 1070 jämförd med s. 1074). Försöken bjödo 
emellertid på en överraskning. Det visade sig nämligen, att 
bättre resultat kunde erhållas vid pejling av mycket korta vå
gor, ungefärlig våglängd 12 m. , än av vågor på 30 a 40 m. 

I tyska flottan utfördes under sonunaren 1926, i samar 
bete med Tclefunken, en del intressanta försök med vanlig 
pejlapparat med sluten ramantenn , avsedela att utröna möjlig
heterna för kortvågspejling från fartyg (se Telefunken Zeit, 
45/46, 1927). Försöken omfattade vågorna 30, 43, 58 och 82 
m. men begränsades till att endast avse ytstrålningen. Ifråga 
om 58- och 82-metersvågorna kunde försöken utföras med pejl
apparaten uppställd på ett stålfartyg (en mindre tender), för 
de lägre våglängderna däremot uppgick radiodeviationen om
bord på nämnda fartyg till så höga värden som 70° , varför 
undersökningarna av ifrågavarande vågors pejlbarhet i stället 
måste verkställas från ett träfartyg . 

Under dager erhöllos pejlingar med skarpa minima och 
obetydliga fel , 1° a l lf2 ° , upp till ett avstånd av 25 ' a 30' 
över hav. På större distans erhölls däremot alltför brett och 
oskarpt pejlminimum för att tillfredsställande bäringsresultat 
skulle kunna påräknas. Såsom ett undantag n1.å nämnas 58-
metersvågen, vilken vanligen kunde pejlas ända till 70' från 
sändaren. 82-metersvågen däremot gav -stundtals breda och 
oskarpa minima även under 25 '. 

Under mörker minskades distansen för vågornas pejlbar 
het till 15' a 20' från sändaren. På större elistans hlevo bä
ringarna i samband med solens upp- och nedgång otillförlitli
ga, och under den mörkaste delen av natten, från ett par tim
Jnar efter solnedgången till ett par timmar före soluppgången , 
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visade det sig över huvud taget omöjligt att erhålla några pej. 
linerar u tanför ovannämnda gräns. Beträffande 82-m etersvå. 
ae~ bör nämnas, att dess pejlbarhet även under mörker be
~anns nåaot mindre än övriga vågors. Den otillförlitlighet i 
pejlresult~ten, som å distanser över 20' utm~~·kte övriga vilgor 
under kvällstimmarna, började dessutom for denna synbar
ligen mera kritiska våg betydligt tidigare, ofta ända till tre 

timmar före solens nedgång. 
I detta sammanhang må även omnämnas de radiopejl-

försök å kortvåg, som nyligen utförts i Japan genom fö_r sorg 
av kommunikationsministeriets elektrotekniska laboraton um i 
Tokio (se Proc. I. R. E., 19, 1931 , s. 2008). I fig~. 5 c ·visas 
schematiskt den Adcock-pejlapparat, som utex~_ernnen~;rats 
för försöken ifråga. Den effektiva antennytan ar 1,5 ~ .• i m. 

För att i möjligaste mån minska längden å tilledning~r , l_: äran
de högfrekvent ström, har mottagarens högfrekvensfarstark are 
och detektor ävensom ett högfrekvensfilter placerats om edel
bart i centrum av det rörliga antennsystemet. Lågfrekvens
förstärkare jämte batterier äro däremot plaeerade på Inarken. 
Antennsystemet tillsammans med ovannämnda delar av m~.t
tagaren äro monterade till en i kulla~er _vridbar __ 3,5 ~1 . h og 
vertikal axel. I samband med undersokmng av lampbg upp-

t 
.. ll · gsplats för apparaten utröntes vissa minimidistanser, 

s a nm · 1 -· 
inom vilka elektriskt ledande föremål av olika slag eJ )ora 
förefinnas. Så t. ex. visade det sig önskvärt, att metallkon
struktioner, kraft- och telefonledningar samt isolerade antenn: 

närmare än 50 m., större byggnader e] 
stag ej förekomma 
närmare än 100 m. oeh antenner ej närmare än 200 m . från 

pejlapparaten. . t-
Försöken omfattade våglängder från 60 till 12 m. och u 

• ·u t "l · CIUV 

f .. ·d a" såväl korta som lånaa distanser. ~ ts ra mngen t:> or es t:> • , •• er 
därvid tillfredsställande pejlingar upp till omkrmg 25 ov 
land med endast obetydlig skillnad i resultat m ellan dag-

0~~ 
nattbärinaar. Från nämnda avstånd och till yttergränsen fo~l 

" . l.. t " gruJlL 
respektive vågors skipzoner visade det sig ( aremo pa .. d· 
av >> scattering » omöjligt att erhålla några som helst anYail 
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bara resultat. Rymdstrålningen återigen erbjöd inga svårig
heter att pejla, utom i det fall att sändaren var belägen i an
tipoden , varifrån vågorna givetvis kunna ankomma till pejl
apparaten i vilken riktning som helst. 

De synnerligen goda resultat, som erhållits med samtliaa t:> 

ovannämnda Adcock-radiopejlapparater giva tydliga bevis för 
att vi med Adcock -systemet erhållit möjligheter att såväl un
der dager som mörker med hög grad av säkerhet utröna bä
ringen till en kortvågssändare, vare sig pejlapparaten befinner 
sig inom yt- eller rymdvågens verksamma strålningsområde. 
Den vanliga pejlapparaten med sluten ramantenn har däremot 
visat sig användbar endast ifråga om riktningsbestämning av 
ytvågor på relativt obetydliga avstånd från sändaren. Oavsett 
vilket system, som kanunit till användning, har radiopejling 
inom >>skip >> -zonen antingen varit outförbar eller också resul
terat i ytterligt felaktiga bäringar. 

Adcock-pejlappar aterna synas dock i sitt nuvarande ut
förande fordra fri uppställningsplats med förhållandevis stora 
avstånd till närmaste stålkonstruktion och torde fördenskull 
svårligen kunna användas ombord å stridsfartyg. Det sagda 
gäller ifr åga om korta vågor jämväl vanliga pejlapparater med 
sluten ramantenn. Beträffande mellanvågorna synas däremot 
rampejlapparaterna kunna användas å nämnda slacr av fartvg. 
S" to " 
.asom tidigare nämnts torde vidare möjligheter för radiopej -

ling från stridsfartyg av mycket korta vågor förefinnas, ehu
ruväl slutgiltiga resultat ännu ej föreligga, I sådant fall kan 
n:an utgå ifrån att radiopejling från fartyg av mycket korta 
":gor och lägre mellanvågor är möjlig å de korta distanser, 
dar ylstrålningen giver tillräcklig signalstyrka, d. v. s. under 
dager i allmänhet intill c :a 30' och under mörker c :a 20 ' från 
s~ndaren. Att dylik radiopejling kan bliva av värde för tak
hskt bruk, torde utan vidare inses. Det må även framhållas 
a:t Ytvågens pejlbarhet kan hava en viss betydelse för upp~ 
ratth , ll d d' . .. a an et av ra wkontroll mom begransade områden. 
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Vad slutligen r ymdvågornas pejlbarhet beträffar , SYnes 

möjligheten att kunna bestämn'la riktningen till i stort sett 

varje utanför skipzonens y ttre gräns belägen sändare böra till. 

mätas en utomordentlig strategisk betydelse, särskilt med hän . 

syn till att såväl far tygs- som landstationer numera i allt 

slön·e utsträckning överfly tta radiotrafik en till de k orla vå. 

gornas område. 
Ragnar Thoren. 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter. 

(Forts. fr. häft. 5, sid. :t~6.) 

Sjötaktiken i allmiinhet. 

Några synpunkter rörande artilleriet vid anfallsstr~d. 0~. A. T. 
1931. n :r 6, s. 227-50. Huvudsakligen en resume av v1ssa d d ar 
av en artikel i Revue d'artillerie 1930, vilken i form a\ ett 
applikatoriskt exempel behandlar vissa pmblem, s~m kunna HJ~p
ställa sig i fråga om artilleriets uppträdande v1d anfallssl n d. 

Omfattar följande sssnitt: 
Förutsättning m. m. 
Artilleri bekämpningen. 
Gränser i djupled mellan olika slag av artilleri. 
Tidsberäkningar. 
Flygstridskrafternas an vändning. 
Ammunitionsberäkningar. 

Stand der Torpedowaffe im Ausland. Fregattenkapitän a. D. Gl ol1ig. 
M. R. febr. 32, s. 59-68. skeptikerna anse att krigserfarrn he
terna bevisat att torpedvapnet på övervattensfartyg förlor at tle_n 
betvdelse man tillmätt detsamma. Författaren anser det d>i:·for 
va1:a av värde att lämna en översikt aY torpedvapnets tek nJ;ka 
utveckling och skjutövningar för att därav draga slutsatser an· 
gående dess användningsmöjligheter. 

Kanoner. 

Mvnningsbromsen. H. Ientzen. A. T. 1931, n:r 5, s. 177-99. Kla r· 
J dl l kon· lägger mynningsbromsens princip och huvu c ragen av c ess 

struldian sam t bromsens in verkan på pjäskonstruktionen. 
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Omfattar följande avsnitt: 
I. Mynningsbromsens princi)_;. 

II. Mynningsbromsens konstrt:ldion. 
Läsvärd. 

Udslidningsforseg m. m. med en 75 mm. Patronkan,on. Kaptajnlojt
nant H . J. Rasmussen, D. T. S., jan. 32, s. 21--49. Redogörel~e 
för försök utförda i Danmark. Förtydligas av tabeller, diagram 
och fotografier. Läsvärd artikel. 

Artillerieldleduiug. 

Best ämning av viktskoefficienten medelst successivberäkningsmetod. 
Atmosfärens skiktindelning. O. E. Leven och O. F. Lemmel. A. 
T. 1931, n:r 5, s. 200-10. Omfattar följande avsnitt: 

A. Allmän princip för viktskoefficientens bestämning en
ligt G. H. M.-metoden. 

I. Störningsberäkningen. 
II. Grafisk bestämning av viktskoefficienterna B. De spe

ciell a störningarna. 
I. Temperatur. 

II. Vind längs. C. Atmosfärens skiktindelning och slut
giltigt bestämmande av viktskoefficienterna. 

Artikeln förtydligas av olika räknes~hema och tabeller 
över viktskoefficienter. Läsvärd artikel. 

Torped tjänsten. 

Sigtevinkelens Bestämmelse m. m. Kaptainlojtnant Ramlau-Hansen. 
D. T. S., febr.-32, s. 53-79. En del upplysningar angående 
bet itl ade spörsmål jämte torpedvapnets användbarhet över hu
vudtaget med stöd av utländska källor m. m. Förtydligas ge
nom härledning av forml er. Läsvärd artikel. 

Ubåtar i allmänhet. 

Practical horsepower of submarines. Lieutenant W. J. Holmes, U. 
S. Navy. Pros., dec.-31, s. 1616-20. Behandlar ub<'ttens verk
liga hästkraftantal beroende på längelen av ubåte ns expeditions
tid utan dockning. Förtydligas av diagram. 

Flygplan. 

liappy Landings. Lieutenant P. E. Phil (0. G.) U. S. Navy. Proc. 
aug./31, s. 1018-22. Behandlar landningsproblemet för flygare 
På land, till sjöss och ombord flygplanfartyg. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 26 



-376-

High-speed flying. H. E. Wimperis. Journal of the Royal Aeronau. 

tival Society, nov. /31 n:r 251, s. 1040. Sammanfattning av ett 

föredrag inför the British Association for the Advancement of 

Sciens den 29 sept. 1931. Underrubrikerna äro: Catapults, Aero. 

batics, Racing Aircraft och Future High-Speed Flying. 

Hangarfartyg. 

Covered W agons of the Sea. Lieutenant (J. G.) H. B. Miller, U. S. 

Navy. Proc. nov.-31, sid. 1461-68. Redogörelse för de första 

försöken att starta flygplan från fartyg samt vidare utvcck. 

lingen av flygmoderfartyg, speciellt inom Förenta Staterna. 

Luftkriget, luftförsvaret. 

Naval fighting planes. Lieutenant-commander F. W. Wead, "G. S. 

Navy (Retired). - aug./31, s. 10&\:l-91. stridsflygarnas upp

gifter äro anfall, försvar och skydd. Redogör fö r fordrin garna 

i de olika fallen samt jämför lämpligen av ensitsiga och ivå

sitsiga plan. 

En artillerioversikt. Kommendar K. E. Johansen. N. T. S. oki./31, 

s. 329-34. Förf. fortsätter sin översikt från föregående hiiite 

med luftvärnskanoner och luftvärnskulsprutor. Läsvärd artikel. 

British and forei gn air exercises of 1931. Major C. C. Turner. R. 

U. S. I. nov./31 n :r 504, s. 731. K,ort sammanfattning av de 

senaste engelska, franska, italienska och amerikanska luftm a

növrerna mot städer och militära anläggningar. 

Bombing versus torpeda planes. Lieutenant Logan C. Ramsey, U. S. 

Navy. Proc. nov. 1931 s. 1509-15. Behandlar bombplans och 

torpedplans värde i sjökriget. 

Luftkriget. 

Årsberättelse i luftkrigskonst. E. Fogman. Kr. Vet.-ak:s hanJI. o. 

tidskrift, 1932 n :r 1, s. 83. Redogör för krigsövningar med Jyg

vapnet uneler år 1931 i England, Frankrike, Itali en och Fön·nta 

staterna samt dessutom för flygmaterielens- och flygprestntio· 

nernas utveckling. 

Herredommet i luften. Kommendorkaptein N. Nickelsen. N. T. S. 

1932, febr., s. 55-56. Påpekar att man icke kan tillmäta herra· 

väldet i luften samma betydelse som herraväldet till sjöss, enär 

i förstnämnda fall rörelsen äger rum i tre dimentioner, i se· 

nare två dimensioner. Redogör för vad barraväldet i lufte 1 in· 
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nebär samt anser att ett krio-s :wo- .. " l 1
_ 

lagt till jordytan och i fö rst"'a l ,lolan_ce ~ommer att vara för-
1anc va1 a for bu n l t l . 

om herraväldet till SJ.Öss L" .. el . c e mec stnden 
· asvar artikel. 

Flygets Y'ider·lek h · 
' s- oc na,·Jgeringstjänst. 

A negl ectecl phas8 of nDva l aviatio L ' . 

S N 
' n. Ieutenant Loo·a c R · 

U. '. a vy. -aug./31, s. 105'J- 53 '.. . "' n . amsey, 

flygning efter enbart J·ompa - .. . f _ FOI~attaren påpekar att 

' ss ovas ·or htet. 

Meteorology and air n a viga tio n L· t 
T' S I · 1eu enant-com J w J 1 R 

u. : ., nov./31, s. 795, n :r 504. ltu . . . . : . .' osse yn. . 

keepmg (Visibility, Bumpiness) 'i'iibuJ,er . Comse and speecl

Suclclen alierations Ul1]Jrccl· •t 1 lt J~cl (Graclual alterations, 

' • JC re a erat10ns). 

Radio. 

Radiopejlingens mekaniscrin o- K t . _ 

dec.-31 s. 458-6" B "'r··. · ap em O. l. Willooh. N. T. S. 

' ' "· es,uver en av en f l f' 
rad apparat för ·1 · rans' Hma konstrue-

peJ mgarnas hastiga utförande. 

N a vigerings tjänsten. 

Picking the stars. Captain J. P. H ellweo- U S N 

s. 1213- 20. Redo go" r· fo" r· st. .. "'' · · a vy. Proc. sept./31, 
Jarnornas .. l · 

av astronomiska observationer. Artikel an v~~ c m~g för t~gande 

Latitudens bestämmande • . ~ for tyclhgas av flgurer. 

.,_T • genom tva samhcl1o·a st "'. II ' 

The 

~~au t. Tidskrift okt./31 n :r 10, s. 33'J "' Jam. -__ J. H-m. 

tltuden om kronometer l . -· M_etocl att bestamma la

ridianhöjdsobservationer~a mas och mga tillfällen givits till me-

sNecant-oosecant methocl. L' 
Ieutenant Arthur A. Aget U 

__ avy. Proc. okt.-31 s. 1375-85 R el .. .. on, . S. 

vandn1"11 o- f" b ' · e ogor for metaelens a 

k "' or estämmande av höjd och a . th n-

\V 
. ropp. F örtydligas av figurer och t l ll ~mlU av en himla-

eir's . . a Je er. 

azlmuth diagram. Lieutenant W L M . 

Proc. nov.-31, s. 1542-48 R el o- " . ·, .. , . 1 ax.:on, U. S. Navy. 

av ifrågavarande d' . e o,or fo r ytterligare använclnino

f lagram och en mindre rr . b 

O 
ande an vändn ingen. Fört,·d]' o-. . · moo Jcermg beträf-

reatino- h . " I.,as av figure r och exempel 

" a or J zon L· t 
· 

S N . H'u enant Commander J y D, . 

. l avy. Proc. nov.-31 s 1516 'J . . .. reisonstock, U. 

att ~kaffa sig en konstgj~rd. h~rison;,1. .. ~edogor fö: en metod 

ten 1Cke är användbar för tao-· d ., nar don _verkliga horison

foga s. "'an e av observatwner. Tabell bi-
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Väderlekstjänst, meteo•:ologi. 

. . d H A. Marmer, U. S. Coast and 
The relat ion of wave to wm · 

3
'
1 

· 1687- 89. Redogör för de 
· s Proc dec- ' s. GeodetlC urve~. · :· d. å·rhöjd och våghastighet k•tnna 

formler efter vllka våglang ' ~ " .. 
· dl t ' heten ar kand. beräknas, då vm 1 as Jg · , N T 

. Premierlöjtnant H. Lowzo\\. . . S. 
Marinen og meteorologJen. . 'l't:· . meteorologiens he ty. 

d 463-67 Behandlar lEJ l ar a 1931, ec., s. · · l 
delse och hur den bör vara orgamserac. 

Kemiska kriget. 

:· d 1ing av kemiska stridsmedel. Ui jtu. 
Taktiska synpunkter på anv~n ~931 10!)-25. Förf. undersöker ke· 

Hilder. K. T. 2. halvåre.t ·l . ' s. der anfall mot och för~var 
. t 'd edels anvam nmg un k IDlSka S l'l sm '] d" , wd den fö religgande -napp-f" t · . och ndar arm~ .. av kust as mngar .. 1 .. d ·l· som inlänclska betraftande 

händiga litteraturen så val ut an '>,a 
föreli ggande spörsmål. 

Framdri vningsmedel. 
T . L' eutenant H oward E. 

Diesel~electric installation fo r auxl Jans. 1- 4~--41. Redogör fö r de 
U S Navy Proc. nov.--31, s. b M l d, Orem, . . . d \V t Virginia, QCh ,. ary an 

försök som utförts ombor '' . es . . 
l 1.. . ed vunna erfarenheter. med dieselmotor o c l c ar m 

Skeppsby ggnadstjänsteu: Kryssare . 

. E S R Tirandt, U. S. Navy. The Navy 
Trea ty cruisers. Oommandelr .: ·f ·" . .' 'i·r·yssarfr åO'ans utveckli ng med 

t 1163-68. Rec o go r ar ' . " 
sep ., . s. .. t till W ashingtonkonferensen. 
särsklld hansyn agen T h N a vY 

' d O. . . Maurice Prenclergast. c 
,straight» Ancl ,, H ybn ,, rms~r;· .• gorna. ,,Guns and Aircraft ~ och: 

okt., s. 289. Synpunkter p ra . 
,,Guns or Aircraft?, 

Intendenturtjänsten. 
. (S o.l 

. . d .· t . , Lieutenant J. H. Sklllman .. · n· 
Victuals, vltanuns an v le or). 1522-24. Behandlar förphtgo . 

U S. N av y. Proc. nov.--31, s. . .. r n ta en tl ll be 
d

. b t delse under krig med speclell hans) g Jbord· ens e Y · · · l·clomar on . . . f" att motverka v1ssa SJU' hovet av v1tanuner or 
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Underrättelse- och spioneritjänsten. 

'f}1e war of wits. Maurice Prendergast. The Navy dec., s. 353. En 
ganska fullständig recension av arbetet >>Strange Intelligence: 
Memoirs of Naval Secret Service, , I ntressant och givande. 

Militärpedagogik, myterier. 

Leadership. Admiral Albert Gleaves, U. S. N av y (Retired). Proc. 
1932, jan., sid. 9-13. Ett föredrag hållet fö r officerare vid 
, postgradoate Schooh behandlande de egenskaper en god le
dare bör besitta med historiska exempel. Läsvärd. 

Dber zeitgemässes Offiziertum. Generalleutnant a. D. von JVIetzsch. 
M. R. 1932 jan., sid. 3--8. Påpekar :J.tt nutidens officer måste 
hava militärt verklighetssinne samt kännedom om historiens 
lärdomar. Nutidens officer ställes inför en kritisk front ej 
blott i t jänsten, utan även i sitt borgerliga liv. Artikeln ä r 
särskilt inställd på förhållandena i Tyskland. 

Aus der Geschichte grosser Marinemeuterien. Konter admiral a. D. 
Carl Tägert. M. R. 1932, febr., sid . 72-76. Redogör för föl
jande större myterier: Myterier under franska revolutionen. De 
engelska myterierna vid tiden fö r de första koalitiom:krigen. 

Den russiske 0stersjoflåte under revalusjonen i 1917. F. d. ryske 
marinkaptenen B. Arsky. N. T. S. 1982, mars, sid. 1.28--37. En 
redogörelse för de bödelshandlingar vilka inträffade ombord på 
del av östersjöflottan som låg i finska farvatten , då den ryska 
revolutionen utbröt mars 1917. Läsvärd arti kel. 

Skador under m iii tärtjänstgöring. 

Industrial accident prevention. Lieutenant Irving B. McDaniel (CC). 
U. S. Navy. Proc. okt.-31, s. 1313--18. Redogör för de åtgärder 
som äro vidtagna inom amerikanska marinen för att f6rhindra 
olycksfall. Förtydligas av di ag ram utvisande orsakerna till o
lyckshändelser. 

Underofficerskåren: Kadern. 

lJuderofficerarna i den nya försvarsorganisationen. Red. Den Sven
ske Underofficeren, okt. 3 n:r 19, s. 340. Diskuterar trågan 
om underoff ice-rskårens ställning i en framtida för svars-orga
nisation och framhåller med skärpa att ännu intet inträffat, 
som gör kåren överflödig. 
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stammanskapets utbildning. 

l'ersonnel Efficency. Lieutenant A. B. Becker, U. S. Nav:~·._ L'r_oc. 
. 1469-72 Behandlar betydelsen av vetenskapliga 1931 nov., s. · . 1 1 ·11 · 

f .. . utta o·nino- av personal för speera ut )l c m ng. prov or b b 

Stammanskapet, befordran. 

Cntll.stccl men. Lieutenant J a mes Kirkpatrick, Jr. U. Promotion for f å 
P . 1939 J. an. sid. 15-17. BehancHar n gan Mg. S. Navy. roc. ""' ' , l'l f rättvis befordran av manskap, tjänstgörande pa o l 'a 'lrtyg 

och platser. 

FörHarsfrågan i allmänhet. 

N
.. 

1 
.. · . T Holm Krigsvetenskaps-ales handl. o. tidskri ft 1931 » a sta ,ng>,· · · · 1 ]ta t et 't v de .. 10 s. 254. Ett intressant sammanc rag av resu .. ' n 

n .rl . ' .. \· ·n"' som Interparlamentariska Unionen verkstallt om une er so ,111 b • t" de för o-e de förhållanden, som anses skola bl~~a _bes am~~n .. ".-
. t ·t l mancle ]· riO' SJoknO'et bero1es clocl, 1eke. stalnrngen av e mm " b' ' b • 939 . 1 . l O t . pa MaJ·or T. Holm. Svensk Trclskr. 1 ~ 'l.r ' Svenge oc l s cm o · ··el l· · ft · R · 18. Ett ev. ingripande måste ske med lantstn s ,ra er. yso-

~~ncl har ingen kust, som kan erbjuda någon angreppspunkt av 
betvclelse, och för luftanfall torde det. utan ringas~e tvekan vara 

r;ktiskt ta()'et okänsligt. Det är Rysslands armeer, som måste 
p t 

1
. b I-Iären är dess egentliga krigsreclskap, mecl den neu ra rseras. ' 1 ·1 f till 

l R . l el vältra in över Finland och B a tr mm r am can ;y ss an .. .. ·lclens star-kusterna eller deras omedelbara närhet, aven om var . 
kaste flottor kryssa där utanför. ' . . . a 

Förf. anser att Ryssland, om det gatt trll anfall m0\ s{n 
gl·anJlar· vid Östersjön, kan anf __ allas kä_nnbarast fr_ån l o en. 

11 h d tt militärt På t ' nclct att Sverige ligger narmast tr an s a . . 
. s -~pea r)å andra siclan Ostersjön till avvärjande av en m vaslOn mgn . l'f' . i Finland finner förf. böra lJetyclhgt mo o Je r as. 

Kustartilleriet och kustfästningarua. 
. · ·l 't t Rolf Scheen. N T. s. K ystförsvar i tnangc land. Pr etmer o t r;,an - O - . 'l-t k tstför-

1931 nov., s. 400-14 och dec., s. 44t-D8. . '<er sr' .. av ' ;:ust
svarets utveckling inom olika länder, särskrlt betraffanrlf l 
artilleriet. Behandlar: 

1. Sverige. 
2. Danmark. 
3. Finl and. 
4. Tyskland. 

6. Frankrike. 
7. Italien. 
8. För0nta Staterna. 

J apan. 9. 

5. Brittiska riket. 
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l\{arin upplysningsverksamhet: Sannerkan med handelsflottan. 

A further application of our publicity policy. Lieutenant comman
cler F. E. M. Whiting, U. S. Navy. Proc. sept., sid. 1169-72. 
P åpekar elen stora betydelsen av samarbetet mellan de marina 
myndigheterna, tidningspressen och allmänheten för att där
igenom vinna förståelse för flottans kr a v. 

The mercbant navy in war. Commander G. Norman-Jones. R. U. S. 
I. nov. n :r 504, s. 701. En målande och intressant skildring av 
samarbetet med handelsflottans män genom tiderna fram till 
våra dagar. Författaren framhåller nödvändigheten av att re
servpersonalen i fredstid erhåller sådan övning i första linjen 
,at t de i krigstid ej stå främmande för sina uppgifter,. 

Flygvapnet i allmänhet. 

Det självständiga flygvapnet. Red. Ny Mil. Ticlskr., clec.-31 n:r 
23-24, s. 330. Art. uttalar med skärpa, att en uppdelning av 
flygvapnet icke är önskvärd ur riksförsvarets synpunkt ich 
därför icke kan godtagas för armens räkning. Vikten av ett 
stär kande av kustflottans flygförband framhålles. 

Flygvapnet. 

En bc,klaglig pressdiskussion. Red. Ny Militär Tidskrift 1932, febr. 
n :r 3, s. 57. Med anledning av vissa marina myndigheters ytt
randen finner red. "beklagligt att försvarets myndigheter på 
sätt som skett officiellt sätta sig till doms över och kritisera 
elen ansvarige chefen för en själ vstänclig försvarsgren, i vad avser 
hans handläggning inom eget vapen av ett personalärende och 
därigenom giva anledning till presskommentarer och diskussio
ner, som icke kunna annat än försvaga allmänhetens förtroende 
fö,r förhållandena inom försvarsväsendet. 

Dr tidskrifterna. Red. Tidskrift i fortif ikationen 1932, n:r 1, s. 59. 
Tidskriften omnämner på följande sätt en artikel i Ny Militär 
Tidskrift: 
"Tidskriften berör vissa förhållanden i samband med föreslagen 
transport av personal från flygvapnet. Meclclelanclet är i tonen 
ovärdigt och utgör utan tvivel den mest beklagliga facen av 
ifrågavarande pressdiskussion. I betraktande av vissa tidigare 
av tidskriftens artiklar synes förf. vilja förbehålla Ny Militär 
Tidskrift ensamrätt till kritik av ansvariga militära chefers 
ämbetsåtgärcler. Kompetensen måste ifrågasättas,. 
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Lots- och fyrväsendet. 

Litt om fyrbel ysning. Fyrdirektör Horn. N. T. S. jan.-32, s. 1-25. 

Behandlar fyrbelysningen och omfattar följande avsnitt. 

1. Lampor. 
A. Oljelampor. 
B. P etroleumglödlampor. 

C. Acetylenlampor. 

D. El ektriska lampor. 

2. Lysenheter - ]~ ampans klarhet. 

3. Optiska appara ter. 

4. Lysvidd. 
A. Blinkets varaktighet - inflytande på lysvidden. 

B. Den optiska lyysvidden jämfört med den geografiska. 

Bärgningsväsemlet. 

The salvage of H. M. S. Emperor of I ndia. Lieutenant H. E. Guer

rier. R. u. s. I . nov. 1931 D :r 504, s. 807. slagskeppet som 

sattes på grund efter att hava tjänstgjort som mål vid artille

riskjutning bärgades med tillhjälp av komprimerad luft, som 

släpptes in seelan fartyget tätats. Författaren framhåller möj

li gheten att hålla fartyg fl ytande även efter kraftiga botten

skador och anser att försök böra utgöras för att göra rummen 

lufttäta och förse dem med luftflaskor för att pressa ut. in

strömmande vatten (liksom ubåten går med öppna bott enven

tiler). 

Utländsk sjökrigshistoria. 

The portrait of a madcap aclmiral. N. A. de Woord, Department of 

history, Denison University. Aug./31, s. 1060--64. Biografi över 

Lord John Fisher. 

Some naval eccentricities. Fletcher Pratt. Proc. sept./31, s. 1192- 96. 

Redogör för en del framstående sjöhjältars karaktärer. 

Ostasiatische Seekriege im Mittel alter. K apitän Zur See a. D. Karl 

Schultz. M. R. okt./31, s. 441-49, häft. 10. Behandlar med stöd 

av engelska och amerikanska källor nedanstående krig. 

1. Kublai Khans stora krigståg mot Japan. 

2. Japanernas båda stora infall i Korea. 
(Forts.) 




