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Örlogsflottans stridsberedskap och 
personalens utbildning. 

(Fortsat tning f r ån fö regående nummer, Yari behanellades avd. A: 
"Rekryte rin g och rekrytut bildning av sjömanskårens 

däcks a vcl elning"). 

B. örlogsflottans övningsår. 

örlogsfio llans organisation hör syfla till all största möjliga 
antal fartyg ständigt äro rustade och under längsta möjliga tid 
av året väl slridsövade. Detta är organisationens m ål, som 
aldrig fiir lämnas ur sikte om Kusl{lo/lan , dc ständigt rustade 
fartygen, skall kunna fylla sitt för riksförsvaret viktiga ända
mål att vara ett med snabbhet och skicklighet verkande instru·· 
ment i den politiska ledningens hand. 

Som i inledningen (i föregående nummer) redan nämnts, 
måste personalens utbildning därför anordnas så att densamma 
tillgodoser s tridsberedskapens l~rav. Den organisatoriska ram, 
som skall omsluta de olika utbildningsformerna och inom vil
ken dessa skola grupperas så att deUa .resultat ernås, är örlogs
floll ans övningisår. 

De erinringar, som ur stridsberedskapssynpunkt kunna gö
ras mol övnings:J rets nuvarande gesta ltning, äro i huvudsak 
följ ande. 

Ti dskn'(t i Sjöpäsendet. 29 



-422-

Kustfiollans nuvarande övningsplan koncentrerar i all tför 
hög grad de taktiskt och tekniskt mest krävande övningarna 
t ill den klimatiskt gynnsammaste tiden på året, då svarighe
terna äro minst utpräglade. Tidrymden för dessa övningar är 
dessutom så kort att svårighet föreligger för personalen alt 
hinna "smälta" övningarna. 

De fyra gänger årligen, i större eller mindre grad aler
kommande besättningsbytena den 1/ll' 1

/ 2 , 
20

/ 4 och "0
/ 8 ji1m te 

däremellan tidtals inlagda utbildningsperioder för olika kate
gorier äro i hög grad slörande för stridsutbildningen. 

övningsåret, den 1
/ 11-

31
/ 10, är icke konsekvent genomför t i 

fråga om all utbildning. skeppsgosseutbildningen varl\en 
påbörjas eller avslutas i anslutning h ärtill. Underofficers 
skolan påbörjas den 1

/ 9 • U tbildningen av kontraktsans tällda 
rekryter börj as f. n. dels 1

/ 8 , dels 1
/ 11 , dels också 1

/ 2 , vilke t hli,•it 
en följd av de spridda besältningskompletteringarna. 

De h är påtalade olägenheterna blotta, var och en fö r si g, 
omfattande organisatoriska problem och det är därför uteslute t 
att utan ingående utredningar vidtaga förändringar i den be
stående ordningen. En del omläggningar av utbildnin gen å 

Kustflottan har till stridsberedskapens fromma under senare 
år kommit till sHmd. Enl. förf. m ening är del emellerli d icke 
möjligt att uppnå det för våra förhållanden bästa resullalet 
härutinnan utan att även vissa omläggningar av utbildnings
programmet i sin helhel komma till utförande. 

Efterföljande förslag avser a tt vara ett inlägg i diskussio
nen om de vägar som härvidlag kunna belrädas under föru t
sättning av nuvarande personal- och materialbestånd sam1 a lt 

kostnaderna i stort sett böra hållas vid de nuvarande. 
Med skolutbildning förstås i det följande den personalens 

utbildning i allmänmilitärt och SJÖmansmässigt hänseende samt 
i fråga om yrkesutbildning, vilken bibringas i skolor och kurser 
i land och ombord, under det att m ed s tridsutbildning avses 
den utbildning, som å stridsbemannat fartyg meddelas besätt 
ningen i avsikt att fartyg med bemanning skola motsYara 

krigets och stridens krav. 
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l. Kustflo ttans övningsplan och utbilclningeJt. 

9. Kustj'loUcms övningsplan bör i första hand ges lallas 
efter r ådande militärpolitiska, militärgeografiska och klimatiska 
förhållanden. Sjökrigföring ],an på grund av klimatiska för
hållanden som regel icke beräknas äga rum i Norra Östersjön 
under tiden januari- mars; även i våra övriga farvalten äro 
sjökrigt;operalioner under denna tid om icke omöjliggjorda så 
dock väsentligt försvårade, framförallt för främlingar. Det sy
nes därför naturligt, alt den svaghelsperiod i stridsberedskaps
hänseende, som m åste bliva en följd av mera omfattande he
sättningsbyten, om möjligt förlägges till denna tidrymd samt att 
fartygens årliga översyn om möjligt äger rum under samma tid. 

övningsplanen bör vidare taga sikte p~1 a tt stridsberedska
pen efter nyssnämnd svaghetsperiod ulan störande inflytande 
av skolor i någon form snarast skall kunna uppbringas till 
högsta möjliga nivå. Till undvikande av den tidigare påtalade 
koncentrationen av Kustflottans taktiska övningar och större 
artilleriskjutningar böra sådana övningar i största möjliga grad 
fördel as över årets olika delar. 

Det här sagda pekar sålunda på aU större personalombyten 
böra förläggas till kalenderårets början samt att övningar i 
flotta böra äga rum såväl vår och sommar som även på sen
hösten, till vilken senare tidrymd de m est komplicerade till
lämpningsövningarna böra förläggas. 

10. Förhållandet mellan personal och maleriel är visser·
ligen ingen utbildningsfråga, men är dock en av de hörnstenar, 
på vilka utbildningsorganisationen m åste byggas. 

örlogsflottans stridsfartyg äro dels l. linj ens fartyg, nor
Inalt avsedda att tillhöra Kustflotlcm , och 2. linj ens fartyg för 
lolw lstyrkor. En rätt avvägd personalorganisation m åste förut
sätta a ll l. linj ens fartyg i största utsträckning alllid äro rustade 
med full besättning ombord. Nödvändig större översyn ell er 
modernisering medför att 1

/ 4-
1

/ 3 av denna fartygskategori kan 
beräknas vara avrustad eller förlagd till varv med starkt redu
cerad besättnin g. För sådana fartyg sl.;ola givetvis fulltaliga 
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besättningar finnas i tjänst, men kunna under denna tid aYses 
för annan tjänstgöring. För l. linjens fartyg måste även en 
viss ersältningspersonal u Löv er de ordinarie besättningarna 
finnas tillgänglig. 

Vad beträffar 2. linjens j'ortyg lorde kostnadsskäl 111. m. 
tvinga till alt i fråga om manskap räkna med värnj)liktin,, ::,v, 

jämväl av B-klass, i största utsträckning. Förutom officerare 
och underofficerare m åste dock en stonune av slammanska p 
avses även för dessa fartyg vid mobilisering. 

Slulligen erfordras för besältande av vissa nödvändiga 
poster i land ytterligare en del manskapsbeställningar. 

Av den här nämnda stampersonalen böra de å rustade 1. 

linjens fartyg embarkerade besättningarna, ersällningsperso
nalen och för poster i land avsedd personal vara skoluib ildad. 
på resp. stadier under del alt ett antal motsvarande den för 
bemanning av avrustade l. linjens och av 2. linjens fartyg 
erforderliga personalen, vilka senare båda personalkategorier 
torde kunna beräknas till omkring en tredjedel av stamman
skapet, kunna befinna sig uneler skolutbildn ing. 

Oavsett om örlogsflottans nuvarande personalbestånd är 
beräknat efter ovanslående riktlinjer eller ej torde sistnäm nda 
beräkning kunna läggas till grund för den nuvarande sjömans
kårens utbildningsorganisation. Verkställda beräkningar hava 
nämligen givit vid handen, att under de senaste fyra [u-en 
årskontigenten av personal under korprals- och underofficers
utbildning utgjort i medeltal 18 °/o och årskontigenten av till
förd personal (d. v. s. skeppsgossar och rekryter) utgj ort c:a 
15 °/o av sjömansldtrernas tillsammantagna storlek, i vilken 
summa antalet flaggkorpraler icl'e inräknats. Den tid igare 
siffran, 18 °/o, vilken kan synas frappant hög, beror i viss m[ll1 

på att DO-utbildningen är tvåårig. 

slutsatsen härav blir den, att personalens skolutbildn ing 
om möjligt bör läggas så att den förlöper med 3-årig omlopps
tid, varigenom normalschemat för manskapets utbildning skulle 
komma att gestalta sig på följande sätt, nämligen: 
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skeppsgosse (rekryt) utbildning. 
2 års sjökommendering å stridsbemannat fartyg. 
l korpralsulbildning. 
2 sjökommendering som ovan. 
2 underofficersutbildning. 

Huruvid a eller i vilken utsträckning värnplil;tiqe skola in
gå i örlogsflottans personal h ar i det här åsyftade samman
hanget mindre betydelse då denna personal, frånsett en kortare 
allmän-militär utbildning, i utbildningshänseende övar mindre 
infly tande på organisationen, men däremot har stor betydelse 
i fråga om numerären. De värnpliktiges tjänstgöringstid måste 
dock tillrätlal äggas efter övningsårel. 

11. örlogsfiollans ulbilclningsbehov är b ~tde omfattande 
och mångskiftande. 

I avgörandels ögonblick, striden, är det den samövade be
sättningens slriclsulbilclning som sättes på prov och resultatet 
härav jämte materielens skick som fäller utslaget. För atl 
stridsutbildningen skall kunna giva tillfredsställande resultat 
fordras i första hand all personalen bibragts en god sjömilitär 
anda och en stridsfartygen tillgodogjord, högt uppdriven indi
viduell yrkesskicklighel samt aU den härför erforderliga skol
utbildningen är så organiserad, att de mobiliseringsbemannade 
fartygens behov av på de olika stadierna färdigutbildad per
sonal kontinuerligt och vid lämpliga tidpunkter kan tillgodoses. 
l andra hand fordras att fartygsbesättningarna under tillräck
ligt lång tid få kvarstå orubbade å resp. fartyg och att strids
utbildningen där kan hedrivas ostörd av skolutbildningen. Det 
bör m åhända här framh[tllas, att stridsu tbildningen ingalunda 
får anses beslå enbart i iniärandet av vissa tekniska färdig
heter för materielens rätta betjänande. stridsutbildningen skall 
nämli gen i lika hög grad syfta till att inom fartygen och för
banden skapa den enhetsl\änsla, som är grunden för den goda 
anda, varförutan all materiell färdighet är av ringa värde. 
Värdet härför av sunt och utan jäkt bedriven sjömansutbild 
ning och idrott bör icke förglömmas. 

Såsom grundval för stridsutbildningen m åste därför fordras 
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en i lämp liga avsnitt och med väl aYvägda stegringar aYpnssact 

s l..:o lulbilclning i allmänt sjöm il i tärt hänseende och beträffande 

.vrkesulb ildning av de mångahanda yrkesgrenar och special is

ter, vilka erfordras i ett modeml örlogsfartygs besättning. Den

na skolutbiidning synes allt fortfarande böra vara uppdelad på 

de tre stadierna: SkeppSIJOSse(rekryl)- , korprals- och undcr

ofl'icersulb ilclning . 

luom Yart och ett av dessa s tadier bedrives utbildningen 

försl i en allmän-militär skola. Med de omläggningar av 

korprals- och underoificersuLlJildningen, som under de senas te 

{H"en kommit t ill stånd, torde man vara herä LLigad till det an

tagandet, all utb ildningen pa dessa s tadier blivit lämpligt av

vägd i förhå llande Lill utbildningsbehovet. En viss utökning 

a v korpralsskolan med allmänbildande änmen tord e dock ev. 

ham fog för sig (jmfr. anmärkningen i avd. A punl<L 8) och 

underofficersutbildningen skulle säkerligen fara väl av att ut

ökas med n ttgon allmän-militär utbildning saml någon Leorclisk 

men huvudsakligen praktisk Lefälsulövning. 

Utbildn ingen av rekryter vid maskin, hantverks- och eko

nomiavdelningarna torde i huvudsak kunna bibehållas vid sin 
nuvarande omfattning. 

Därest den i avd. A föreslagna skeppsgosseutbildningen 

godtages bortfaller behovet av rekry tkurs vid yrkesskola fö r 

däcksavdelningens personal, varför endast behov av korprals 

och underofficerskurs vid sådan skola kvars lår för däcksavdel

ningen. För övriga avdelningar föreligger däremot behoY av 

jämväl rekrytkurs. Det torde dock kunna ifrågasältas om icke 

nuYarande rekrythn·s vid maskin-, torped- och ubåtsskola fö r 

elda re kan avföras och molsvarande kunskaper och färdigheL 

i stället inhämtas under första årets tjänstgöring å mobi li sc

ri.ngslJeman nat fartyg. Pör samtliga eldare skulle däremot 

under rekrytaret rekrylskola per II edordras ombord å far tyg. 

Vad beträffar kurser vid yrkesskolor synes del även böra 

eftersträvas, a lt till dessa skolor endast förlägga sådan utbi ld

ning, som verkligen är att hänföra till yrkesulbilclninrJ . Allmän

mi litär och sjömansutbildning fortgår mer eller mindre slän-
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di "t under tjänstens utövande och hör, därest det över huvud 

ta~et skall kallas för utbildning, hänföras till stridsulbildningen. 

"' Vid ovannämnda skolor erfordras inom skolull.Jildningens 

ram särskilda kurser för specialister såsom riktare av olika slag, 

avståndsohservatörer, eldledningsmän m. fl. samt ett alltmera 

ökat behov av repetionskurser för nyssnämnda specialister i 

och för vidmakthållandel av en gång förvärvade färdigheter. 

Siridsutbildningens krav på orubbade besättningar under 

längs ta möj liga tid pekar hän på önskvärdheten av att kunna 

realisera det normalschema, som uppställ ts i punkt 10 ovan, 

vars reali serande skulle innebära endast ett årligt ombyte av 

stampersonal, varvid hälften av stambesättningen skiftades. 

skolutbildningen bör dessutom avföras frän de mobiliserings

bemannade fartygen; däremot torde ingenting hindra att dessa 

fartyg under kortare perioder s tällas till förfogande för att vid 

övningar med personal under skolutbildning tillgodose behovet 

av m odern övningsmaterieL 
Kravet på orubbade besättningar under övningsåret sträc

ker sig givetvis även till de värnpliktige. Skulle det icke lyckas 

att trots de starka skäl härför, som i stort antal förebragts, 

erhålla ettårig värnplikt m åste erforderliga värnpliktsbyten 

förläggas så, att de i minsta möjliga utsträckning äro till hin

ders för slridsutbildningen. 

II. U l b ilclningens organisation. 

12. FörutsåLLn ingen för uppbyggandel av en rationell ut

bildningsorganisation är i första hand befintligheten av prici

piellt riktiga och hållbara personalberälmingar, vilket förvisso 

icke nu är förhållandet. Ovissheten om personalbeståndets 

framtida öden utesluter f. n. detaljberäkningar av utbildnin

gens uppbyggande. De synpunkter som framhållits i punkt 

9- 11 ovan torde emellertid i sina väsentliga delar vara obe

roende av numerären; där den senare i det följande spelar in 

har sjömanskårernas nuvarande storlek lagts till grund för 

beräkningarna. 
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En sammanfa ttning av här tidigare framhållna synpunk ter 
ger vid h anden, a ll följande rikllinjer för övn ingsårets om 
läggning torde låta sig uppdragas. 

a) örlogsflottans övningsår bör av klimaliska m. fl. skäl 
taga sin början i kalenderårets begynnelse, förslagsvis oml-:rino 

t> 
den 10

/ 1 , vilket innebär en förskjutning gentemo t deL llHYa-

rande av c:a 2 månader. 
b) Kuslflollan , varå endast s tridsutbildning med unele r 

övningsåre t orubbade besättningar (utom ev. värnplikLsl>y le 
omkring den 1

/ 8 ) äger rum, bedriver sina övningar i stort se tt 
enli gt följande. 
10

/ 1-
1

/ 4 . översyn, värnpliktsutbildning, stridsutbildning far 

J/ _10/ 
4: 5 . 

1 0/ _lo/ 
5 6 " 

lG/ _1/ 
6 7" 

J/ _l/ 7 \)" 

tygsvis (för mindre fartyg jämväl förbandsYi s). 
SLridsuLbildning fartygs- och förbandsvis. 
övningar i flotta . 
Utomlandsbesök el. dy l. 
C:a h älflen av kustflottan till skjul- och signal-
skola; övriga uppehåll i övningar (somm arsemes-
ter). Ev. värnpliktsutbildning ombord efter den 11,. 

1
/ 9-

1
/ 11 . SLörre fa1'Lyg stridsutbildning far tygs - och förhands·

vis; mindre fartyg stridsutbildning förbandsvis med 
däri inl agd torped-, ubåts- och minskola. 

1
/ 11-

1
"/1". övningar i flotta. 

c) Sko lulbilclningen i lancl äger r um i samma omfallnmg 
som f. n. m en givetv is m ed början den 10

/ 1 . Någon ökning av 
korpralskolan förulsälles. Utbildningen av rekryter till däcks
avdelningen, skeppsgosseulbildningen, omlägges i enli ghel med 
förslaget i avd. A i föreg. nummer. Rekrylutbildning av man 
skap till övriga avdelningar bedrives med början den 10

/ 1 och 
till samma omfattnin g som f. n . 

d) S l..:o lutbilclni n gen omborcl förlägges till särskilt h ärför 
rustade fartyg, sLolavclelningen. Siw lavdelningens fartyg, Yil 
ka i fråga om manskap skolbemannas uteslutande med personal 
under skolutbildning jämte ev. erforderliga vpl. sjötj änsLare, 
rustas till den J/7 , ingå 1

/ 7-
1

/ 0 till större delen i skjuL- och 
signalskola, fördelas 1

/ 9-
1/Jl till å kustflottans småfarlygsför-
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band anordnade öniga yrkesskolor och utföra un der ticlen 
1/n - 1'/1, samövningar med eller rättare mot kuslflollan. 

Maskinskola pågå r å skolavdelningen under h ela tiden 
lj,- 1"/,e· 

13. P å basis av de r ikllinj er, Yilka angiYils i föregående 
punkt, skulle utbildningens detal jer i stort sett ges lalla sig p[t 
följande sä ll. 

För a ll underlälta jämförelser mellan olika uLbildnings
grenar m. m . hava de olika formerna härav graf iskt framställts 
i bifogade u Lbildningsplan, bil. l. 

Vid ordnarrdet av J..: us l[lollans övningsår m åste man förut 
sätta, all slörsta möjliga del av den kuslflolla, som sl-:.all finnas 
i krigstid, är s tändigt rustad. De L är L ö. sannolikt, at t farty
gens underh åll ställer sig billigare om fartygen äro ruslade 
året om och underh ållas av egna besättningar än genom 
varvsunderhålL 

KustfJoLlans övnings~lr ulformas i s tort sett sålunda. 
Omhyle av halva stambemanningen ~i ger rum vid övnings 

årels börj an. I övrigt verkställas inga andra omby ten av stam
personal under övningsåret än sådan, som hetingas av sjukdom 
eller dylikt. 

Värnplik tsinryckning äger rum vid samrna Lid: dessa vpl. 
böra om möjlig t kvarslå till övningsåre ts slut. 

Den årli ga översynen av kustflottans fartyg p8börjas för 
större fartyg den " '/12 och avslutas senas den 1

''/2 . F ör övriga 
fartyg äger översyneu rum uneler LicleH "'/:,-J f4 • 

Kustflottans smärre fartyg (pgare, ubätar och vedettbåtar) 
bedriva under Liclen J"/1- 1 0 / " s lridsu lb i l d ni ng fartygs- och för 
bandsvis . 

Seclan de vpl. under liden 1 0
/ , -

1
"/2 genomg~1ll allmän

militär kurs påbörjas efter översynens slut å de s törre fartygen 
vid sistnämnda tid ostörd s tddsutbildning farlygsvis, vilket är 
omkring tre veckor tidi gare än f. n. Den intensifiering a v 
stridsutbildningen, som bör bli en följd av aLL ingen skolut 
bildning bedrives ombord, torde berättiga till det antagandet, 
att de s törre fartygens stridsutbildnin g omkring den '/., kan 
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befinna sig på i stort sett samma nivå som den 1
/ 5 med nu

varande anordning av ÖYningsåret. 
Den 1 /

4 
upphör den dittillsvarande stationära förläggningen 

och stridsutbildning fartygs- och förbandsvis påg~u· till den 
'''/ då omkring en månads tillämpningsövningar i flotta vid
ta~a. Då det primära önskemålet är uppdrivandet av kust
flottans stridsberedskap bedrivas inga yrkesskolor under våren. 
Man torde kunna förutsätta, att kustflottans stridsutbildning 
rned detta arrangemang till omkring den 1'/c nått minst samma 
nivå som f. n. den 1

/ 8 . 

Tiden 1 "/
0

- 1 / , nyLtjas lämpligen för utomlandsbesök eller 

dylikt. 
Den 1 /

7
- 1 /

8 
pågår skjul- och signalskola å skola,idelningens 

fartyg. (Skolavdelningens sammansättning m. m. kommer att 
närmare behandlas i punkt 15). Motivet för att denna tid valts 
är i huvudsak alt skolövningar under denna klimatiskt gynn
samma tid giva den största, under det att tillämpningsövningar 
giva den minsta behållningen. Behovet av modern fartygs
materiel under dessa skolor nödvändiggör detachering dit av 
erforderliga delar av kustflottan. Omkring hälften av kust
flottan torde härför bliva behövlig; ombyte göres ev. efter halva 
tiden. Elever kommenderas ej å stridsfartygen utan dessa 
nyttjas endast som plattform för elevernas övningar. För de 
ordinarie besättningarna å till skolorna detacherade fartyg 
nyttjas ticlen i största utsträckning för idrott och sjömansut
bildning. En del personal å dessa fartyg torde utan olägenhet 
kunna medgivas ledighet. De fartyg, vilka icke erfordras för 
skolorna, förläggas stationärt till respektive örlogsstationer och 
personalen beredas i största möjliga utsträckning ledighet 
(semester). 

Därest värnpliktsbyte måste göras sommartid äger inryck
ning av vpl. rum omkring den 26

/ 6 • Efter allmän-militär kurs 
i land embarkera i så fall dessa nya vpl. omkring den 1

/ 8 , vid 
vilken tid stridsutbildning fartygsvis på större fartyg måste 
taga sin början. Det kan i så fall tänkas, att arbetet vid 
skjutskolan om möjligt planeras så, att till de större fartygen 
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förlagda skjutövningar m. m. koncentreras till a ugust i oc h at 
samlliga s~tdana fartyg erh ålla ledi ghetsperiod i juli. Dl't lord~ 
vara sannolikt a lt om sjömansutbildning avföres Iran h n·ser 
vid skjulskola och en viss avkortning av riktarutb ildningen 
äge r rum, önskemålet ovan kan realiseras. 

Den 1
/ 9 påbörjas ånyo s tridsutbildning fartygs- orh för

bandsvis å kustflottan. Siridsberedskapen torde efte r u ppe
hållet juli- augusti å ler hastigt kunna uppbringas; ditrest Ypl.
byle ägt rum den 1

/ 8 tager della givetvis n ågot längre r t d a dc 
större fartygen. 

Till tiden 1/u·-1
/ 11 förläggas å kustflottans förband av mi ndre 

fartyg jämsid es med stridsutbildningen Lorped-, ubals- och 
minskola. Därest samtliga rekrylkurser (ulom hanLYerkama) 
avfö ras fran dessa skolor (jämför punkl 11 ovan) <tlers ta 
endast officers- och underofficerskurser, vilka utan ~t ii ne 
sv~trighel Lm·de h:ta sig inordnas i samtidi gt bedriven str ids
utbildning. För tjänstgöring såsom m i:ilfartyg och , för fö r
läggning av elever uppdelas under denna tid slwlavdeluingens 
fartyg pil ovannämnda slwlor. 

Den 1
/ 11 pabörjas ånyo övningar 1 flotta och vid den na tid 

sammandrages skolavdelningen jämte för kadet Lernas öYnin gar 
(varom mera senare) rustade fartyg för övningar med eller 
rällare mot kustflottan. Härigenom vinnes att ur ku sLIIut latt 
icke behöver avsöndras vissa delar av densamrna för bil dan clr>. 
av fientlig styrka. Det kan däremot erinra<; a ll skolaYdclnin
gen som enhe l ej besiller n ågon grad av smnövning eller taldisk 
skolning. Då de enskilda farlygshes~tltningarnas grad av slltds 
utbildning med undanlag av förJ>indelsepersonalen övar ringa 
inflytande på fartygens uppträdande under taUiska övningar 
beror värdet av dessa övningar i första hand på fartygshefiile ts 
taktiska skoln ing. För tillgodoseende h ärav i erforderli g gratl 
torde ifdgavarande Lid väl lämpa sig för en kortare [trlig sjö
kommendering av vid staber eller eljest i land tjänstgörande 
personal. Kommendering av stridsdomare å såväl kustflottan 
som skolavdelningen under denna Lid skulle också bidraga t il l 
att erfarenheterna från denna övningsårets viktigaste per iod i 
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törs la u lslräckni ng kom officerspersonalen Lill 
s . a UJ)])levelsen ])å havel av dylika övningar är ed•1' 
.. ce1·Jäosen teoretiska studier eller spekulationer. 

godo. Den 
m ångfaldigt 
S labsarbetel 

o' "' skulle i sactant fall kunna igangsä LLas vid ÖYnings:lrels början 

1
ued fär ska erfarenheter fr ån den praktiska fa ttygstjänsten 
såsom bas. 

14. Sl.:o lutbildningen i lond påbörjas, frånsell den före-
slagna skeppsgosseutbildningen, vid övningsårels hörjan den 
'o/,. Nämnda utbi ldning påbörjas en l. förslaget i aYd. A den 
'f

9
; per iod II av skeppsgosseskolan påbörjas den 1 0

/ ,. 

])å utbildningen för hantverkare och ekonomisLer i stort 
sett kan Li llräUaläggas efter samma grunder som för maskin
avdelningens personal kommer, utom däcksavdelningens ut
bildni ng, i del följ ande endast eldarnas utbildning all behandlas. 

Antagning av rekryter till maskin-, hantverks- och ekono
miavdelningarna äger rum vid denna Lid, varefler rekrylskolan 
till samma omfattning som f. n. påbörjas. 

Rekrylskolans period I (i land) är i så fall avslutad om
kring den ""/

3
• Reslen av första anställningsåret i land an

vändes för c:a 6 m~maders verkstadskurs för att det andra an
ställn ingsåret h elt skall kunna disponeras för av skoltjänst 
ostörd praktisk tjänst ombord. Enligt nu gällande besläm
melser genomgås denna kurs under l :a eller 2:a ulbildningsåret. 

Med samma omfattning som f. n. skulle korpralsskolan, 
vari dock inräb1as den utökning av tre veckor, vilken förut
saLts i a\'d. A pkt. K och Yilken far anses motiverad som 
en ti ll m era mogen ålder förlagd välbehövlig uppfriskning och 
utökning av den allmänna bildningen, slula i millen av juni. 

Underofficerskolan skulle, därest den nuvarande förbere
dande klassen inräknas i lägre klassen, vara klar Lill slutet av 
augusti ulom beträffand e dä cksavdelningens högre klass, vilken 
slutar i mi llen a v juni . 

En viss oEigenheL är förenad med skolstudier under den 
Varma årstiden; till denna period hör därför i största möjliga 
utsträck n in g förläggas alla övningar av praktisk natur. 

Då skjut- och signalskolorna börja den 1
/ 7 synes det nöd-
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vändigt att förflytta underofficerskurserna vid dessa skol or till 
andra året av underofficersutbildningen. Då denna persona] 
under de t v å :l r underofficersutbildningen omfatta r icke är 
disponibel för tjänst å mobiliseringsbemannat fartyg synes 
detta spela mindre roll; det förefaller å tminstone förf. dels a tt 
den fortsatta högre yrkesutbildningen ej bör bibringas an dra 
än dem, som blivit godkända i den fullständiga skolan , dels 
också att denna utbildning bör vara så färsk som möj ligt när 
vederbörande efter helt avslutad utbildning är mogen atl t ill
godogöra s trielsfartygen allt sitt vetande. A v samma skäl hör 
även underofficerskurs vid torped-, ubåts- och minskola äga 
rum andra året . Den allmän-militära utbildning, som nu 
salmas i underofficersutbildningen, och det behov av tem·l'Lisk 
och praktisk handledning i befälsutövning, som på delta sta
dium otvivelaktigt föreligger för däcksavdelningens manskap, 
skulle tillgodoses på så sätt, att underofficersskolans lägre !dass 
av däcksavdelningen från 1

/ 0-
1

' / 12 tjänstgjorde vid den före
slagna skeppsgosseutbildningens period l. Antalet torde h\in 
lagom för att medgiva instruktionsavdelningar av c:a 10 man. 
Den omfattande hi.sning av civila skolämnen, som enl. förslaget 
förekommer för skeppsgossarna under denna period, medför a lt 
ganska riklig tid kan disponeras för övningar av diverse slag 
med underofficerseleverna, vari givetvis skall ingå teoretisk och 
prak tisk förberedelse för instruktionsarbeteL Att denna per
sonal sedermera icke kan följa skeppsgossarna under den for l
satta utbildningen torde spela mindre roll, enär till period II 
uttagning till yrkesgrenar ägt rum bland skeppsgossarna nch 
därför en genomgripande nyindelning av hela den levarstående 
kontingenten måste äga rum. Vid denna periods början Lriida 
pojkarna därför i stället under befäl av den personal, som av
ses att seelermera under övningsåret följa dem fram till J,arl 
skrivningen_. Den här föreslagna användningen av un der 
officersskolans lägre klass neutraliserar också i viss m ån den 
olägenhet, som är förenad med att skeppsgosseutbildnin gens 
början icke ansluter sig till övningsårets början. 

Kommendering till korprals- och underofficersskol a hör 
liksom nu givetvis ske efter ansöl<an. 
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E leverna i korpralsskolan och underofficersskolans högre 
klass använda resterande del av övningsåret för genomgång av 
resp. kurser i yrkesskolor å skolavdelningens fartyg samt prak
tisk tjänstgöring å dessa fartyg eller i land efter behov. -

Ehuru ej en ren utbildningsfråga sammanhänger dock 
personalens anställningsvillkor samt principerna för uppflytt~ 
ning i tjänstbarhetsklasser och befordran med utbildningsor
ganisationen och skola därför dessa frågor här n ågo t belysas. 
Det har i avd. A framhållits alt den tjänstetid av nio år, för 
vilken den nuvarande skeppsgossen binder sig vid antagningen, 
synes vara för lång. Då skeppsgossetiden enl. nämnda förslag 
väsentligt avkortas gentemot den nuvarande torde även an
ställningstiden kunna förkortas utan att kronans ansprak p~1 

valuta för utbildningen eftersättes. 
Erfarenheten torde också hava visat, att det ej är med 

tjänstens intresse förenligt att med tvång kvarhålla l. ex. i 
skolor underkänd personal i tjänst. 

:Med det normalschema för personalens utbildning, som 
uppställts i punkt 10 ovan, såsom bas, synes det lämpligt att 
den första anställningen begränsas till 4 år 3 lj 2 månad för 
däcksavdelningen och 3 år 11 månader för övriga d. v. s. så 
att anställningstiden utgår vid 4:e övningsårets slut. Denna 
tidpunkt infaller vid slutet av det övningsår då korpralsutbild
ningen genomgåtts. För den personal, som icke genomgått 
korpralsutbildning, blivit därstädes underkänd eller endast gått 
avkortad korpralsskola torde avgång ur tjänst vid denna tid 
vara förenat med både individens och kronans intresse. 

För övrig personal förlänges efter denna tidpunkt tj änst 
göringstiden frivilligt med två år i sänder. Detta kan även 
undantagsvis bliva fallet med enstaka individer, vilka besitta 
särskilt viktiga färdigheter såsom riktare, avståndsobservatörer 
eller dylikt. 

Efter genomgången underofficersutbildning avgår därvid 
underkänd personal. 

I avsikt att markera åldersklasserna samt för att öka an
talet akterhandsmän bland stampersonalen å mobiliserings-
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bematmal fartyg och efter den principen, att den prak tiska 
tjänsten i sista hand skall vara avgörande för uppflyttning och 
befordran , torde det vara läm pli g l, dels att uppflyttning li il 
2. kl. sjöman äger rum först ef ter elt år å mobiliser ings
bemannat far ly g, dels också alt kompetens för befordran till 
J.;orpral och flaggkorpral vinnes först etl år efter avslu tandet 
av resp. utbildningar. Uppflyttning till l. kl. SJÖman ~iger 

däremot rum vid slutet av det övningsår, varunder godkänd 
korpralsutbildning genomgåtts. I stridsfartygens besättningar 
skulle i sådant fall normalt komma att ingå en årsklass av 
vardera 1., 2. och 3. kl. sjömän, vilka genomgått skolutbildning 
på resp. stadier. Behovet av akterhandsmän skulle härigenom 
bättre tillgodoses än f. n. då korpraler och under utbildning 
varande 3. kl. sjömän ofta utgöra huvuddelarna av farlygens 
stambemanning. De nuvarande "kompetenta" korpralerna 
borde rimligen erhålla särskild benämning; man kan förslags
vis tänka sig den lösningen, att de efter genomgången gGdkiind 
underofficercsutbildning uppflyttas till högbåtsmän, i vilket 
fall de nuvarande högbåtsmännen logiskt borde få nöj a sig 
med titeln båtsman. Man kan också tänka sig ett återupp
livande av benämningen underofficerskorpraL 

Med det utbildningssystem som här tidigare skisserats 
skulle levnadsåldern vid befordran till korpral och vid genom
gång av underofficersskola vara densamma som med nuvarande 
organisation. 

Det har i avd. A påpekats önskvärdheten av att personalen 
heredes tillfälle till frivilliga studier. Dessa synas, liksom nu 
är fallet, böra förläggas till de tider då kustflottan är stationint 
förlagd, dels synes det även lämpligt, alt för den personal, som 
vid övningsårets slut skall avgå ur tj änst tillfälle om m öj lig t 
heredes atl under tiden 1

/ " -
1

'' / , 2 samma år genomgå fackkurser 
för underlättande av civilanslällning. 

Det förtjänar måhända framhållas, att, med den föreslagna 
fördelningen av utbildningen, den lärarpersonal, som under 
tiden januari-juni bedriver undervisning i allmän-bildande 
iimnen vid d~t p ~tgående skolor oavsett om denna personal ii r 
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ruilitär eller civil, finner sin naturliga sysselsättning under 
höstmånaderna vid den omfattande undervisningen i dylika 
amnen i skeppsgosseskolans period I samt vid nyssnämnda 
fackkurser. Ä ven om militär personal härför användes torde 
det nämligen vara lämpligt, att de medan kommenderingen 
varar uteslutande syssla med sådan undervisning. 

15. Skolutbildningen ombord skulle förslagsvis i stora drag 
ordnas enl. följande. Skjut- och signalskola ordnas som tidi
gare sagts under juli-augusti, torped-, min- och uh-skolor 
under september-oktober samt maskinskola fördelad över hela 
denna tid. Anledningen till att torped-, min- och ub-skolorna 
förlagts till september- oktober är, förutom hänsyn till strids
beredskapen, att söka dels däri, att den till dessa skolor nöd
vändiga, omfattande detacheringen av torpedfartyg, vedettbåtar 
m. m. i ganska ringa grad då verkar störande på dessa fartyg, 
vilkas under våren stridsutbildade besättningar praktiskt taget 
ej drabbas av besättningsbyte sommartid, dels också emedan 
en del av dessa fartyg erfordras vid skjut- och signalskolorna, 
dels också därför att en del av dessa fartygs besättningar 
möjli gen behöva avpolleteras under sistnämnda skolor för 
genomgång av särskilda kurser eller repetitionskurser samt 
slutligen att denna årstid ger väsentligt ökade möjligheter till 
välbehövliga mörkerövningar. 

Det antal kurser, som nu hedrivas vid yrkesskolorna, är 
högst betydande och det hör undersökas huruvida någon re
duktion därav är möj lig. Under förutsättning av sådan rekry
tering av sjömanskårens däcksavdelning, som skisserats i avd. 
A (i föregående nummer), i vilken ingår yrkeskurs för skepps
gosse, bortfaller behovet av rekrytkurs i skjutskola för artilleri
h1atroser utan specialutbildning samt för torped-, ubåts- och 
minmatroser och av rekrytkurs i signalskola för signalmatroser 
llled ren signaluthildning. Kvarstående behov av rekrytkurser 
bliva i så fall vid skjutskola för riktare vid jagarkanon och 
lätt kanon samt i signalskola för till avståndsobservatörer ut
tagna signal-, torped- och ev. ub -malroser. 

Någon ytterligare reduktion av antalet kurser torde icke 

Tidskrift i Sjö?'iisen det. 30 
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lå La sig göra, men däremot l< an säkerligen från samtliga kl n ser 
i vrkesskolorna avföras ämnet "sjömanskap", vill~el i slii ll et 
ingår i öl, ad utsträckning i de mobiliseringsbemau n ack av 
skolutbildning ostörda far tygens övningar och å skolbcmanuade 
fartyg under andra perioder saml "befälsulövning" varom de 
nuYarande bestämmelserna i SRF:IV mera få belraklas som en 
from önskan än en r ealiserbar föreskrift. 

De kvarstående kurser fö r m anskap, Yarav behov fö1 eligger 
vid sk jut- och signalskolorna, äro sålunda dels UO- och K
kurser för sådan personal, som under vintern gen omga ll r o
resp. K-skolan, dels nyssnämnda r el<ry lkurser samt s~irski lcla 
kurser och r ep etitionsku rser för vissa speciali ster , Yilka lre 
senare kategorier normalt torde vara alt finna i stridslar l.vgens 
besäUningar. I torped-, ub- och minskolorna k ·arslar cndasi 
UO-kurs. 

Med ledning härav har föd. gjort en överslagsberäkning 
av behovet av fa tlug i sko/avdelningen. 

Signalskolan förlägges liksom nu med den rena signalsko
lan till Niord, avståndsmä larskolan till Dristighetell , som iör 
ändamålet detacheras ur kustflollan, och radioskolan Lill Frej a. 

Till avs tåndsobserva törer m. m. uttagna :3. kl. sjömiin i 
kustflottans besättningar avpolle leras tillfälligt till signalskolan 
för genomgång av r ekrytkurs. 

Skjutskolan förlägges till e lt äldre pansar skepp (:;\lanlig
heten, Äran) med utbildnin gskurser för m cdelsvårt, luflyärns
och Hi ll artilleri samt UO-kurs för artillerimalroscr. 

Di L avpolleteras tillfälli gt i psk:s besättningar ingående per
sonal som skall crenon1gå rekryll-mrs för r iktare vid läll kanon. ' t:> 

K-kurs för ar tillerima troser ulan specialutbildning fö rLig-
ges till två för övning av reservpersonal vid denna Lid rusla de 
torpedkryssar e. 

Till riktare vid jagarkanon under utbildning varande per-
sonal förlägges å en för ändamålet rustad jagare (skolj agare) 
l ill vilken jämväl tillfälligt avpolleteras inom jagardivisionen 
befinlliga till r iktare vid jagarkanon uttagna 3. U. sj ömän. 

UO-kurs i skjulslwla för torped- , ubå ts- och minmalr<•"cr 
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förlägges Lill nyssnämnda jagare eller ub-depåLu lyg, vilket 
jämte erforderligt antal ub. detacherats till skolavdelningcn. 

Till skjulskola n de tach eras ur kustfiollan i öv ri crt försJaas-D D 
vis ett pansarskepp, en jagare, Lv{t vedettbåtar (av ny typ) och 
tendrar, vi lk a ev. ombytas ef ter halva Liden. 

P ersonal för bem an ning av ku stfi ollans under denna period 
reducerade flygavdelnin g förlägges å ub-dcpåfa rlyge l. 

För skjul- och signalskolorn a ru s tas dessutom maldepa
farly g samt lvå vb av äldre Lyp. 

Efter den ' /,, återgår den fran lmslflollan tillfä lligt av
pollelerade personalen till r esp. fartyg samt fördelas signal
skolans övriga elever så att signalma troser överga till :Manlig
helen, torpedmatroser till skoljagarcn, minma troser till rusta de 
vb. (av ä ldre typ) och ub.-malroser till uh-depåfartyget. 

Dri stigheten trtergår den ' /, L ill flyget, r\ i ord a y ses som 
depåfartyg för minskolan samt till förläggning av reservoffi
cerare och sjökadettern as rckrylkurs, varom m era senare, och 
Manlighelen avses j ämte uh-depåfartyget som m alfa rtyg vid 
ub.-skolans övningar. Ovannämnd skoljagare dclaeh eras till 
torpedskolan och de två ä ld re vh., som rusta ls den ' /" fördelas 
till torped- och uh-skolorn a. 

Den ' /7 rustas två Lorpcdl, ryssare och 2- i) äldre v b., vilka 
intill den ' /, a v ses för ö\·ningar m ed reservofficerare och reserv
kadetter. Dessa fartyg bilda från ' /, en /;mleUavcle lninu för öv
ningar med stam- och reservka delter. KadcltaYdelningen för
lägges försl agsvis under c:a en m å nad till minskolan för mine
rings- och minsvepningsövningar sam l manöverövningar. 

Maskinskolon förlägges till skol- och l<adetlavdelningarnas 
samtliga fartyg och är förd elad över h ela perioden 1

/ 7-
1
"/," 

dels för att dc olika eldarkategori ern as skolutbildning ombord 
skall kunna organiskt infogas i utbildningsplanen, dels också 
för att under h ela perioden ifråga kunna tillgod ose dc skolbe
mannade farlygens behov av eldare. Hänsyn härtill har tag iLs 
Vid utformande t av eldarnas utbildning i land så a lt dessa 
kategori vis äro tillgängl iga för skolutbildning ombord. Det bör 
härvid bcmärkas a lt eldarnas utbildning ombord under första 
året omfalla r s[tvä1 rekrylskola period II som r ekryllmrs. 
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Behovet av repelilions/;urser och särs ],ilda l..:urser tillgodo

ses på sådant sätt att den personal, som är i behov av dvlil· 

kurser och vilka normalt ingå i de stridsbemannade fart\:cre1'a 
• t> lS 

besä ttningar, under erforderlig tid under perioden 1
/ 7- 1/

0 
ti ll-

fälligt avpolleteras från sina fartyg till skolavdelningen för att 

efter genomgången kurs återembarkera på sitt ordinarie f:.nLyg. 

Dylika kurser äro bl. a. r epetitionskurser för riktare av olika 

slag, avståndsobservatörer, eldledare vid luftvärnet m . fl. 

'l_'o ~·pecl- , ub- och m inskola bedrives under perioden 1j"-1;11 
samttdtgt som kustflottans förbandsövn ingar å resp. förhand. 

Torpedskolan äger rum på kustflottans jagarförband med 

kryssare (Gotland) som m ålfartyg; skolavdelningens jagare 

detacheras jämväl dit. 
Ub- skolan bedrives under samma tid å ub- avdelninaen t'> 

jämte Manligheten, den senare dels som m ålfartyg. dels som 

plattform för rationella övningar med ub-utkil<ar, uttagna hland 

å detta fartyg befintliga, där till lämpade artilleri- och r,ignal

matroser. F ör övningar med ub - j akt detacheras under skolans 

senare del erforderligt antal ub för kortare tid till torped-, 

resp. minskolan. 
Min skolan äger under samma tid rum å kustflottans vedett

båtsförband jämte Niord som logementsfartyg. 
E tt kor tare sammandrag av rustningsbehovet för s/..:ol- och 

kacle ttavcle lningama ger vid handen aU följande rustningar av 

fartyg skulle vara erforderliga under tiden 1
/ 7-

15
( 1 2 , 

l äldre pansarskepp 
l jagare (ny typ) 
2 vedettbåtar (äldre typ) } För skolavdelningcn. 

l logementsfartyg (Niord) l 
Måldepåfartyg (rustas ev. tidigare) J 
2 torpedkryssare } .. . 
2 . ., .. 1d d ttb ot For kadettavdelnmgen. 
-,) a re ve e · a ar 

Under tiden 1 / 11-
15/ 12 ingår kadettavdelningen i skolav

delningen. Niord avses under denna tid till förläggning av 

yrkeskurs för skeppsgossar. 
skolavdelningens fartyg skolbemannas huvudsakligen U1ed 

de elever, som ovan nämnts. För den rena fartygstjänsten er-
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fordras dock en del vpl. (förslagsvis sjötjänstare med inryck

ning omkring den 1
/ 6). 

Siwlavdelningen fö rutsätles icke ingå i kustfiollan utan 

bilda et t fris lående förband, vilket dock givetvis av CKF m

spekteras. 
Vissa förd elar skulle sannolikt vara förenade med att in

föra en konstant befattning som chef för slwlauc/elningen, inom 

vars s tab alla skolutbildningsfrågor skulle handläggas. CKF:s 

stab skulle härigenom bliva befriad från en stor del av de skol

detaljer, som f. n. i allt för stor utsträckning belastar densamma. 

16. Striclsulbilclningens bed rivande å kustfloHans fartyg 

torde här icke närmare behöva beröras. Den borttagna skol

utbi ldningen ombord å kustfiollan ger emellertid ökade till

fällen till strids- och sjömansutbildning varjämte ett välbe

hövligt systematiskt inordnande av idrollen torde lå ta sig göra. 

Det bör framhallas att del tidigare föreslagits att "sjömanskap" 

skall avföras fr ån skolor och kurser efter skeppsgosseuthild

ningen, vilket kräver ökad uppmärksamhet åt sjömansutbild~ 
ningen å stridsfartygen. 

Fartygens och särskilt pansarskeppens s lrids- och sjömans

utbildning influeras givetvis starkt av förekomsten av vpl. och 

dessas utbildningstid. Kan del icke ernås att erh<1lla längre 

värnpliktstid än de nuvarande 200 dagarna ger sig emellertid 

tiden för ombyte av vpl. självt i det all detsamma bör äga 

rum omkring den 1
/, , i Yilkct fall augusti månad n1i1ste dispo

neras för utbildning tj äns tegrensvis av dc nyembarkerade vpl., 

vilka tidigare erhåll it allmän-militär utbildning i land. 

III. Diverse frågor i samband mecl uibilclningsplanen . 

Det säger sig självt att en omläggning av övningsåret 

kraftigt å terverkar på praktiskt taget alla örlogsilollans arbets

områden. Om man ihågkommer att det, vad landtjänsten be

träffar, i slort se lt gäller en förskjutnin g av övningsåret med 

två månader bliva emellertid omläggningarna ingalunda revo
lutionerande. 
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Del förefaller som om erforderliga ändringar i värnplik ts

tidernas förläggning ej skulle behöva möta oöverstigliga h inder. 

. 1~ .. Ulbilclningen au slamojficerarna torde kunna fö lja 

pnnc1 p1ellt samma bestämmelser som de nu gällande. Sjö

higshögskolans kurser pågå sålunda under tiden januari-juni. 

Reservofficerornas utbildriing bör liksom hiltill s äga n un 

p lt lämpligt fartyg inom kuslfloltan under ticlen januari -juni, 

därefter ' /,- 1
/,, å torpedkryssare (och vb) i skolavdeln ingen 

samt dä refter å minskolan intill 1
/ 11 , vid vilken lid ulbil cln in~en 

avslutas. 

18. a) Sjökaclell ernas ulbilclning röner otvivelaktigt starkt 
inflytande av elen föreslagna omläggningen. 

Då dc nyutnämnda officerarna ej erfordras för sjöJ,om .. 

mendering förrän den 1 0
/ 1 kan, m ed bibehå llen antagni ngsti d. 

utbildningen ökas med i runt tal 2 månader d. v. s. från medio 
av oktober till medio av december. 

Den tänkta kadettutbildningens första 17 m~mader framcrå 
' t) 

av utbildningsplanen, bil. l. Kadetternas nuvarande rekry tl,urs 

är cl ~ir uppdelad p ~1 :l delar, A, B och C, varav A och B avses 

omfalta rent allmän-militär och sjömansutbildning sam t de 
teoretiska studier, som erfordras för att uneler kurs S2, som 

avses äga rum på "af Chapman", kunna pral<tiskt m edh inna 

ett i jämförelse med under nuvarande långresa vidgat pensmn 

av navigation smul under C huvudsakligen sådan allmiin

militär uppryckning, som alltid är nyttig efter längre sjötj änst. 

Kurs Sl avses pågå å något skolavdelningens fartyg, försl agsvis 

Niord , under ticlen ' /(,- ' /,, och därefter å torpedkryssare. 

Den fortsatta utbildningen iiger rum dels uneler tiden 
10

/ , -
2

" / " vid sjökrigsskolan i land och därefter 1 /
7

- 1/,. a ur 

kustflolian detacherad kryssare (Gotland), 1 /, ,- 1 /
11 

~~ kaelettav

delningens fartyg samt, embarkerade å samma fartyg, d{I in

gående i skolavdelningen, uneler tiden 1 / ,, - 1 "/,
2 

vid tillämp
ningsövningar med denna avdelning mot kustflottan. 

Följande tablå Yisar i antal m~macler en jämförelse mellan 

tider för land- och sjötjänst under nuvarand e utbildning och 
den tänk la. 
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K u r s 
Nuvarande ut

bildning 

I land j Ombord 

R ........ . ..... .. .... .. ..... ...... .... .. 2 l (Falken) 

R: A, B, C .... .. ........ .. .... .. .... . 
81 ........ .. ..... ... .. ...... ... . ...... .. . 6 

82 ........ . .. . .. . .. .. .... . .. . .. .. .. .. . .. . 5 
8kl .. .. ...... .. ........ .............. .. 6 
ss ..... .. ..... ..... ... ... ... .. ..... .... . . 5 
8k2 .. .. .. .. ............ ...... ...... .. .. 6 

F ör eslagen ut
bildning 

I land l Ombord 

6 ' /• 
3 ' /• 

6 

5 ' /• 

5 l'· 
5 ' /• 

5 5 ' /• 

22 17 1/2 20 ' /• l 
84 .......... .... .. .. .. .... :.:.. .. ·:.;.;"~"..:.:" ..:.:" :..:."~" f-----+----+----+-----'-1 

Summa l 14 

Till denna iahell bör dock till elen nuuarancle ulbilclningen 

anmärkas följande. 

Sex m ånaders sjötjänst under kurs Sl (långresa) sträcker 

s ig bl. a. över jul och nyår med däruneler förminskad intensitet 

i övningarna; dessutom pågår den sista månaelen därav van

ligen å stationärt psk i Karlskrona. Den verkliga sjötiden 

därunder hör därför minskas med c:a en månad. 

Kurs Skl och Sk2 sträcka sig likaledes över jul och nyår, 

varför frå n sammanlagda tider i land bör dragas c:a l lfz mån . 

I elen Föreslagna utbildningen synes inga sådana reduk

t ioner nödvändiga. Däremot bör framhållas, alt i utbildningen 

ingår 6 m å n. expedition å segelfartyg och sammanlagt 4 mån. 

å modernt stridsfartyg (å "Gotland" under kurs S~1 och S4). 
Skulle det anses, att sjötiden under den föreslagna utbild

n ingen bör ökas finnes ju elen möjligheten, alt förlägga R-kurs, 

'C, till fartyg i skolavdelningen, Yarigcnom sjötiden ökas m ed 

l 1fz månad och landtiden minskas med motsvarande tid. 

Om så önskas och anses lämpligt, kan från kurs Skl till 
"R-kurs, C, överflyttas vissa delar av militära ämnen. 

b) R eserul..:adettemas utbildning ombord torde kunna för

läggas till skolaYdelningen för genomgång av yrkesskola under 

tiden ' /7-
1
/,, och därefter tillsammans med sj ökadelterna. 

Förslage t synes s ~llunda kunna tillgodose kadetlutbildnin-
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gens krav och innebär den fördelen, att kadettutbildningen 
något utökas samt att kadetterna få tjänstgöra å modernt 
stridsfartyg och i ökad utsträckning deltaga i örlogsfiollans 
tillämpningsövningar varjämte segelfar tygstjänst tillkonnnet . 

19. a) I det tänkta förslaget är icke räknat m ed s. k 
långresa vintertid. Sedan sjökadetternas långresa ersatts med 
6 månaders expedition å "af Chapman" föreligger inget behov 
av skolutbildning å sådant fartyg. Värdet av långresorna ligger 
emellertid på andra områden än skolutbildningen nämligen i 
sjömansutbildning av alla grader samt på det handelspolitiska 
området, varför det är att beklaga om dylika resor ej kunna 
komma till stånd. 

Frågan ligger emellertid enl. förf:s mening så till aU dels 
"Fylgias" ålder snart torde utesluta fortsalta resor, dels ocks~t 

att långresefartygets bemannande slukar så mycket utbildad 
och för stridsfartygen värdefull personal att olägenheter upps lå 
för övriga fartygs bemannande. På grund av utbild1~ingens 

organisation sammansättes långresebesättningens däcksmanskap 
f. n. till stor del av f. d. skeppsgossar, varigenom dessa bliva 
än mera överkvalificerade i sjömansmässigt hänseende relativ t 
övriga stamanställda. Det är symptomatiskt att denna perso
nalkategori ofta söker slippa långresorna. I en icke alltför av
lägsen framtid torde väl "Gotland" komma att ersätta "Fylgia" ; 
strategiska m. fl. skäl torde hindra dess bortovaro från hem 
landet under längre tid. 

"af Chapmans" i den tänkta utbildningsplanen bibehållna 
sommarresor, vilka under förutsättning att fartyget förses med 
motor kunna utsträckas betydligt längre än f. n., bilda dock 
fortfarande ett av leden i den av många skäl viktiga kontaklen 
med stora hav och främmande länder. Därest ingen utväg kan 
finnas att bibehålla långresorna böra därav besparade medel 
i stället användas till årligt utsändande av kustflottans förband 
utanför Östersjön, vilket är utbildningstekniskt riktigare än 
den nuvarande långresan. 

b) Tiderna för utförandet av allmän och mililär sjömätn in(J 
måste på grund av arbetets art bibehållas vid de nuvarande. 
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Enligt utbildningsplanen slutar såväl den avkortade korprals
skolan som även rekrylskola period I för eldare i slutet av 

111ars och skeppsgosseskola period II i medio av april. Häri
genom synes det möjligt, att av personalen vid dessa skolor 
kunna erhålla både befälspersonal och erforderligt manskap 
för den nämnda tjänsten. 

20. Det föreliggande försiageL har försökt att p {t ett orga
niskt sätt infoga personalen ledighel och rekreation i utbild
ningssystemet. 

Risken för andlig inavel och "plåtpsy kos" föreligger alltid 
ombord å fartyg; av della skäl är frågan om ordnad tjänst
ledighet under sjökommendering etl ingalunda oviktigt tjänste
intresse. Det bör beaktas att bland den yngre personalen oav
bruten sjökommendering under 4- 6 år numera ingalunda hör 
till ovanligheterna. För kustflottans del kan enligt den h är 
föreslagna utbildningsplanen tiden 1

/ 7-
1

/ 9 i stor utsträckning 
användas för längre sammanhängande sommarledighet. Ledig
hetsperioderna vid utbildning i land framgå av utbildnings
planen; dessutom är en vecka därför beräknad vid påsk och 
midsommar. 

Den rekreation, som ligger i en sunt bedriven idrott och 
vars värde är obestridligt, torde vara lättare att ordna med den 
föreslagna utbildningen ombord dels därför att stridsfar tygen 
befrias från skolutbildning, varigenom mera tid sUtr till för
fogande, dels därför att skolperioderna genomsnittligt äro något 
längre. Idrotten inom kustflottan lider f. n. starkt därav att 
träningstillfällena äro alltför fåtaliga och tillgängliga idrotts
tider måste nyttjas för tävlingar utan nämnvärd föreg ående 
träning. 

21. Kostnaderna för den föreslagna utbildningsorganisa
tionen äro, i avsaknad av fixerade personalsiffror, omöjliga att 
exakt beräkna, varför endast vissa jämförelser kunna göras. 
I avd. A (i föregående nummer) berördes i korthet konsekven
serna av skeppsgosseutbildningens omläggning. 

Då de vid övningsårets början å stridsfartygen nyembar
kerade, utbildade f. d. skeppsgossarna avses vara 3. kl. sjömän 
hela första året uppstår av detta skäl ingen kostnadsölming. 
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De tänkta ru stningarna för skolavdelningen äro i stort sett 

ay un gefär samma omfattning som f. n . men omfatta en ti d

r ymd av c:a 5lj2 m ånad i stället för nuvarande 6, varför dessa 

kostnader kunna beräknas vara av liknande storleksordning. 

Kustflottans s ta tionära förläggning omfattar nu e :a 6 man. 

Yanli gen m ed två rörli ga perioder om ym·dera en vecka inlagda 

därund er, d. Y. s. i ve rkligheten c:a 51f2 månad. Enligt för 

slaget skulle den s tationära förläggningen omfatta c:a 3 % man. 

p [l vintern och omkring l m åna d under tiden 1
/ 7-

1
/ , d . , .. s. 

samm a nlagt 4lj2 månad. En fördyring inträder h äraY, men 

n eutraliseras i v iss m ån av den något kor ta re rustni ngsl iden 

för skolavdelni ngens fartyg; någon utökning under våren av 

den stationära förläggningen för kustflottan kan m åh ii.nda 

Länkas. Del bör dock undvikas att uteslutande i besparin gs

syfte utnyttj a den sta tion ära förläggningens lägre kostnader; 

sådan förläggning bör endast ifrågakomma när arbetsförhal

la ndena ombord likna landtjänstgöringens d. v. s. vid fqrlägg

ning till kaj med därav betingad lindrigare och mera regel

bunden tj änstgöring och ledighet. 

l\' ~1gon onwälvning av förhå ll andel m ellan övningsanslaget 

och övriga örlogsflottans anslag synes därför förs laget icke he

höva orsaka. En ökning av fartygsbes tåndet och därav sj ölY

fallet följande ökning av person alslaterna resulterar i en pro

por tionell ökning över lag. Alt en sådan ökning redan u neler 

nuvarande förh ~dlanden är behövlig torde vara alltför välldint 

bland denna Lidskrifl!'i läsa re för att här behöva motiveras. 

Del ä r naturligt aU en mångfald, här ej berörda fr (lgor 

komma a lt röna inflytande av den föreslagna omläggningen av 

utbildningen. Lösningen av de flesta frågor torde emellertid 

mer eller mindre självmant ins tä lla sig om m an endast haJler 

i minnet, a ll, i s tort se tt, ändringen hell enkelt går ut p[l en 

l ärskjutning au hela övningsåret och därmed all verksa mhet 

inom örlogs{Loll an uv omkring luå månader. 

Förslaget synes möjliggöra ökad fasthet i utbildningsor

ganisationen och därmed ökade möjligheter till rationaliser ing 
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au såvä l s/.;olulbilclningen som i än högre gracl au slriclsut

bi ldningen. 

Del p ~tvisades i a vd. A (i föreg. nummer) att med nu

varande utbildningspla n den f. d . skeppsgossen av sin till 9 år 

uppg8ende ans tä llni ngstid~) endas t ],uncle disponera ;-J obrutna 

övnin gs~u· för tj änst å mobiliseringsbemannat fartyg, vilka in

föllo m ed e tt å r som 2. kl. sjöman och reslen som l. kl. sjöman 

eller korpra l. I den föreslagna organisationen är denn a tid 

utökad till -± a ,. i) lf; ~tr varj ämte organisationen underlättar 

tillgodoseendet av s tridsfar tygens bemanningsbehov. 

De vinster som skördas li gga därför i först a hand på s trids

beredskapens område. Den föreslagna, ensartade utbildningen 

av persona l till sjömanskårens däcksavdelning och framförallt 

de allmän-militä ra och sjömansmässiga delarna dä rav, komma 

att skapa de grupper av ulbilclacle aklerhu11dsmän bland s lam

persona len , som är s{l Yälhehövlig men f. n . så ofta saknad i 

våra farlygshesä llningar. Som en följd därav och av en under 

mera ostörda förhå ll anden bibragt stridsutbildning kan man 

också hoppas p{t en relativt höjcl sjömilitär ancla hos våra far

tygsbesä ttningar. 

Som en förutsättn ing för frågans lösande står emellertid 

i främ sta rummel ell tillräckligt personalbestånd beräknat efter 

en pl aneligt ersatt fartygsmateri eL Är den föru tsättningen för 

handen skall organisationens främsta mål vara : 

D en ständigt ru stade, under längs ta möjliga tid au året 

väl sfr iclsöuacle kustflottan. 

H. M. J ag. Ehrensköld juli- augusti 1933. 

Ste llan H ermelin. 

o;o) I a nl. A a nga\·s på grund a v l' t t sk riv f t' l a n stä l lning~ ticl en 

till 8 ' /" i st;iiiE't lör ~J å r. .\v riPssa H å r omfatta 2'/" 8 r anstä ll 

ning~t idE'n i s kE' ppsgossE' kå rt'n och 6 ' /" tid E' n i. sjö1nansk å rE'n. 
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Begränsa flottans idrott! 

Inom Flottan torde det numera vara allmänt erkän t, att 
en väl ledd idrott har en stor uppgift att fylla för höjandeL av 
personalens ståndpunkt i fysiskt och, kanske ändå m era, i 
moraliskt avseende. I känslan härav· hava våra myndigheter 
nedlagt stor omsorg på att skapa den organisatoriska ram, 
inom vilken idrotten skall trivas. 

Trivs nu idrotten verkligen också? Och trivs personalen 
med idrotten? Undertecknad kan icke värja sig för det in 
trycket, att man, åtminstone på en del håll, icke lyckats med 
att skapa ett idrottsintresse som motsvarar det på idro ttens 
organiserande och ledande nedlagda arbetet. Som en orsak 
till detta torde det vara tillåtet att gissa på bristande koncen 
tration, m. a. o. aLL vi splittra oss för mycket och sysselsätta 
oss med alltför många olika slag av idrott. 

· På vad sätt skall då en begränsning göras? För under 
tecknad förefaller det som om gränsen mellan å ena sidan 
lagidrott och å andra sidan individuell idrott är den naturliga 
skiljelinje, efter vilken en uppdelning kan och bör ske. Det 
är icke h eller svårt att inse, på vilken sida om denna skilj elinje 
vi böra ställa oss med Flottans idrottsprogram. Lagidrotten 
kan, i jämförelse med den individuella idrotten, ge en avsevärt 
mycket större behållning, särskilt i moraliskt avseende, och 
bör därför lämnas företrädet. 

Därmed är icke sagt att den individuella idrotten bör helt 
och hållet slopas. Tvärtom böra vi fortfarande efter r åd och 
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lä denhet lämna personalen tillfä lle t ill träning i dylik idrott 
oc~1 möjligen även, då träningsstandarden så tillåter, spontant 
anordna tävlingar. lVIeningen med dessa rader är endast att 
föreslå den individuella idrottens av lastning från idrottspro-
rammet, så att Flottans idrottsförband alltså icke skulle syste

~atiskt anordna tävlingar i dylik idrott och i regel ej heller 
anmäla sina medlemmar till andra organisationers tävlingar. 

Mot detta förslag väntar jag mig den invändningen, att 
en dvlik begränsning av Flottans idrott konuner att driva våra 
idrottsmän över till de civila idrottsföreningarna. Bör det då 
betraktas som en nackdel, att Flottans personal äro medlemmar 
i och tävla för civila idrottsföreningar? Tvärtom. Enligt un
dertecknads förmenande bidrager etl dylikt förhållande i 

stället till att skapa ett gott förhållande mellan krigsmakten 
och den civila befolkningen, ty ett gott förhållande förutsätter 
kontakt, och kontakt uppnås kanske lättast på idrottsplatsen. 

Ovanstående förs lag skulle alltså kunna sammanfattas så

lunda: 
1) Bedränsa F lollans idrott till att huvudsakligen omfatta 

lagidrott. 
0 

Sträva efter att få in personal av alla grader i la~e~ . 
2) Uppmuntra Flottans personal av alla grader a~t ~a m 

i och tävla för civila idrottsföreningar i sådan idrott, l VIlken 

Flottans ej själv tävlar. 
E. Ternberg. 
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Årsberättelse i navigation och sjöfart. 
Avgiven av ledamoten Bouveng. 

Rocliofyrorganisrttionen i .-Le Sverige omgivande far vattnen. 

I årsberällelsen 1932 redogjordes för 1931 års radio l'n

konferens i London, genom vi lken radiofyrarnas verksami1ct 

reglerades inom elt område, som sträcker sig från Svinö nc h 

Färöarna i norr till Belle Ile i söder, Skagerack dock irh 
inbegripe t. 

I rnaj 1932 hölls i Stockholm en radiofyrkonferens, , id 

vilken motsvarande frågor behandlades för Ös tersjön sam t 

Kaltega ll och Skagerack (ös ter om en li nje mellan Oksöv <i 

Norges sydkus t samt Hanslholm å Danmarks västkust). , 

I konferensen dellogo - förutom Sverige - Danmark, 

Danzig, Estland, Finland, Lettland, Norge, Polen, Hyssland 

och Tyskland. 

Konferensen beslöt att så mycket som möjligt hMla si g 

Lill de heslut och förslag, som fa llades och framlades 'id 

Londonkonferensen, varför denna konferens protokoll lades td l 

grund fö r förhandlingarna. I likhet med vid Londonkonferen

sen omfaltar elen framlagda planen icl<e blo tt r edan befin Ll ign 

eller under byggnad varande utan även planerade rad iofyrar, 

som kunna lwmma att upprältas längre fram. 

Konferensens beslut överensstämma också i huvudsak med 

Londonkonferensens. 
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Alla stationer med undantag av lokala radiofyrar med en 

räckYidd ej ÖYers ligandc 10 elislansminuter skola äga tillgång 

till j, Jockkonlroii för a ll skapa garanti för all ul~änclnings

tiderna h ållas. De lokala radiofyram as våglängd och tonhöjd 

böra välj as så, alt de icke förorsa],a n ~1 gon s törning av praktisk 

betydelse f0r närbelägna fyrar. 

Konferensen beslöt atl för de myndigheter, som äro in

tresserade i frågan, framh ålla följande: 

l. In gen flygrad i o fy r bör i mällas för v~1glängdsomradcl 

307,5-285 h fs vilket är avsel l för sjöfarlsradiofyrarna. 

2. Alla radiofyrar, som nu äro i bruk böra snarast möjligt 

rrgleras i överenss tämmelse med vid konferensen uppgj ord 

plan. (Tabell l. Med anledning av Madridkonferensens beslu t 

alt öka IrckYensbandcl för sjöfartsradiofyrarna har i tabellen 

endas t upplagils räckvidder, avsändningsordning och Lidgrup

per för sändning vid klar sikt). 

:l. Ingen ny radiofyr (med undanlag för dem, som å ter

finnas i tabell l) får upprällas eller ändras med m indre fö l

jande formaliteler ialdlagas: 

överenskommelse angående radiofyrens verkningssätt bör 

träffas med vederbörande i dc länder, där s törning kan p~l

räknas f rå n radiofyren ifd1ga . Svenska Lotsstyrelsen skall i 

varj e fall underrällas om fyrens karaktär, och denna myndighet 

skall sedermera tillkännagiva delta för alla i konferensen del

tagande länder. 
4. Vid rad iofyramas upprättande böra följande tekniska 

krav tillgodoses: 

a. Liige. Vid utväljandel av en fyrs läge mås te man se 

till all de lokala förh~\llandena tillåta r ä tlinjig str[llning och 

likformig fällintensi te t i alla olika riktningar ut över havet. 

b. Sändare. Våglängdsavvikelserna och fältstyrkan hos 

över svångningarna, ävensom varje icke önskvärt sidoband, 

framkallat genom moduler ing, bör h ållas inom de gränser, som 

angives i CCIR. 
c. Antenn. Antennkonstruktionen skall vara så symetrisk 

som möjligt för a lt tillförsäl<ra den likformig cirkulilr strålning. 



- 452-

5. Skeppsredama böra göras uppmärksamma på alt Hl

rusta sina fartyg med radiopejlapparater, så vilt m öjli gt an
passade enli gt följande önskemål : 

a. Entydiga bäringar. Pejlapparaten skall kunna Laga 
entyd iga bäringar. 

b. F åg längclsområclen. Pejlapparaten skall kunna mot
taga vagor av typ A l och A 2 åtminstone inom de våglängds
områden, som äro avsedda för radiofyrar, nödsignaler och 
säkerhetstjänsten. 

c. Selectiu ilet. ·Mottagarens seleelivitet skall vara sadan, 
att när mottagaren sidaavstämmes 3 kcfs (i detta fall en v !g
längd på 10 m.) till en ankommande våg med en frekvens av 
:-100 kcjs (1,000 m. våglängd) skall mottagrens utgångseffekt 
minskas i förhållandet minst 30: l. 

d. Sä/,-erhet. Pejlapparatens fel i bäring får icke ön~r

stiga 0°5, förutsatt att fältstyrkan har standardvärde. 
e. Minimiskärpa. Pejlapparatens minimiskärpa bör vara 

sådan att den tysta sektorn vid standardfältstyrka ej övers tiger 
4° och skall vara försedd med anordningar för att lmnna ned
bringa sektorns storlek till ett tillräckligt lågt värde. 

6. Beträffande utsändningen och rättandet av kon troll 
klockor skall följande iakttagas: 

a. Utsändningen skall alltid börja med en igenkännin;,;s
signal, som upprepas åtminstone två gånger. Igenkännings
signalen upprepas även mot slutet om inte utsändningen skulle 
vara tillräckligt karakteristisk för fyren. 

b. Utsändningshastigheten för igenkänningssignalen hör 
inte vara högre än 0, 2 sek. pr punkt. 

c. Den tysta perioden vid slutet av varje utsändning skall 
vara omkring 10 sek. 

d. Kontrollklockorna skola endast rättas med tillhj älp av 
officiella tidsignaler. 

7. Alla radiofyrar skola kalibreras för utrönande av före
komsten av sektorer, inom vilka strålningen icke är rätlinji g. 
och som därför lämna osäkra uppgifter. Meddelande om ot ill
förlitliga sektorer bör införas i vederbörande lands underriil-
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telser för sjöfarande, varjämte meddelande skall lämnas om 
en ny radiofyr ej kalibrerats. 

För att söka utröna bäringarnas tillförlitlighet skola de 
sjöfarande anmodas att inlämna rapporter rörande iakttagelser 
härutinnan till vederhörande myndigheter. 

8. Då störningar ännu förekomma förorsakade av andra 
stationer, vilka använda den för radiofyrarna avsedda frekvens
bandet, skola vederbörande myndigheter ingripa för alt å 
"Internationella radiotelegrafkonferensen" som hålles i Madrid 
1932, för framtiden kunna genomdriva ett effektivt skydd för 
detta frekvensband. 

9. Det är nödvändigt att det nuvarande frekvensbandet 
om 30 kcfs, tilldelad radiofyrarna genom Internationella radio
konferensen i vVashington år 1927, utökas och att Madridkon
ferensens uppmärksamhet fästes på, att en sådan utökning er
fordras för såväl navigering till sjöss som luftnavigering, av 
följ ande skäl: 

a. Genom att frekvensema 315 till 307,5 kcfs måst avses 
uteslut ande för luftnavigering, har antalet tillgängliga v<lg
Iängdsgrupper för sjöfartsradiofyrarna minskats från 10- 7. 

b. Intervallet mellan två närliggande frekvenser h ar måst 
reduceras till 3 kcfs, fastän de nu befintliga pejlapparaternas 
selectivitet och radiofyrarnas stabilitet beträffande frekvensen 
i verkligheten påfordra större skillnad. 

c. Fastän alla utvägar använts för att åstadkomma isole
ring vid upprättandet av utsändningstablån d. v. s. olika ut
sändningstider, olika tonhöjder och frekvenser, måste man 
räkna med att allvarliga störningar komma att inträffa å n ågra 
områden i Östersjön enbart med det antal radiofyrar man 
troligen har att räkna med i en nära framtid. 

På interna tionella radiokonferensen i Madrid 19~)2 beslöts 
att öka frekvensområdet för radiofyrar för sjöfarten med 7,5 

kcfs och alt förskjuta det från 285- 315 kcfs till 290- 320 kcfs. 
Således disponera för sjöfarten avsedda radiofyrar från och 

Ined l januari 1934 frekvensområdet 290- 320 kcfs (1,034- 938 
111.) d. v. s. 30 kcfs. 

T idsln·ift i Sjö1·risendet. 31 
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Radiofyr er för luftfarlen tilldelades fr. o. m. samma lid 
bandet 350- 365 kcjs (857- 822 m) .. 

En ylledigare möjlighel till anläggande av radiolyrat 
skapades även genom följande beslut av konferensen. 

l. Riklade radiofyrar med liten effekl och med en räd._ 
vidd icke övers li gande 50 lun. få använda varje frekvens iuom 
bandet 1,500- 1,630 kcjs (200- 184 m.) och 1,670- 3,500 kcjs 
(180- 86 m.). 

2. Då en förvallning finner lämpligt att i sjö- och luft
fattens intresse anordna radiofyrsignalering, kan för df'Lta 
ändamal användas: 

a) rad iofyrar i egentlig mening, upprätlade pa fas t land 
eller på ständigt förankrade fartyg; strålningen l<an vara krets
formig eller riktad. 

b) fas ta slalioner, kuslslalioner eller aeronautiska stationer 
(markstationer), vill<a blivit utsedda att jämväl fungera sa~om 
radiofyrar, d[l begäran därom framställes av rörliga stationer. 

Med anledning av Madridkonferensens beslut. måste de \i d 
stockholmskonferensen för de olil;;a fyrarna beslutade frek ven
serna ändras. Förslag härom torde komma a lt av Lotsstyrelsen 
tillställas de i stockholmskonferensen deltagande staterna, se
dan beslut av vederbörande myndigheter fattats b e lräffa1 de 
frekvenstalen för radiofyrarna i Nordsjön och dess angränsan de 
farvatten. 

I sina anslagsäskanden för budgetåret 1933- 1\:)34 föreslog 
Lotsstyrelsen anord nandet av radiofyrar å fyrskeppet ölandsrev 
och vid Understens fyr ävensom kompleUering av radiofyr;.n
läggningen å fyrskeppet Vinga. Samtliga dessa försl ag <lro 

upptagna i årets statsverksproposition. Bland beredskapsarbe 
ten föresEls även byggandet av ett nylt fyrskepp, Sydostbrollen. 
vilket kommer atl förses m ed radiofyranläggning. 
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BEfiNTLIGA OCH PLANERADE 

RADIOfYRAR SAMT DERAS 

INDELNING l GRUPPER 

• Befinf/,ga (yrar 
O Planerade fjrar 

Översiktsk a rta över radiofy r a r 

Me m d 

de Sverige OJngivancle f arvattn C'n 



Sammanställning 
av radiofyrarnas räckvidder, avsändningsordning vid tj oeka Och 

tidgrupper för sändning vi d klar sikt. 

Q > tj Q ~ 
~ :-< ;;J > ~ :-< Radiofyrar "'' ~<j P-

~~ Radiofyrar "'' ~< -. 
~ ~-~·~ 

~.UJ wCJ<l ~·(') ~ - m 

"'~ "' ~ och 
o· _ . ..., 

och ,_.!>T O· ..., ..., " "' o 
.... . ..., >-: -o o ~~ ~- fyrgrupper '"::.:'!_. .,...., 
~~ 

~ - fyrgrupper -::. 
"' "' "' "' "'~ P- Il' p, ~ ~ ~ ~ 

F=-
P- i:j "' E. ~ f' ..., p, ., -

{Torungen .... ... .. .. . ~o 2 c 19 Kyn ö ... ...... ... ... 50 l e 
l Langötangen ...... 20 l c 

{Pakerort ......... .. . 40 l 
{Faerder .. .... .... .. 80 l d 50 

e 
20 Nargön ....... .. ...... 2 e 

2 Stavernsodden ... 20 2 d Reva] .. . .. ....... ... 20 :l 
Fulehuk ......... .. . 20 3 d 

e 

40 l 21 {Kourgalsk ..... .... 50 l d 
ringa ...... .. .. ..... e Schepel .. 50 2 

3 :M:åseskär .......... .. 70 2 e ......... d 

Skagens Rev ...... 50 3 e 22 {Hogland ... ... .. .... 60 l e 

{Anhalt Knob .. . ... 50 l a Someri ..... .. .. ..... . 20 ~ e 

4 L res ö T rin del.. .... 50 2 a j K all bådan-West 60 l d 

0stre Flak ......... 50 3 a 23 \~~all bådan ......... 20 2 d 

5 Hals Barre ....... .. 50 l b Arans Grund ...... 20 0 d 

6 Nidingen .. .. ...... .. 20 3 b {Utö .................. 60 l a 
24 Kap Ristna ... .. . 80 2 a r] etterhage ..... .... 50 l c Rusarö .............. . 60 3 a 

7 Kullen ....... . ..... .. 50 2 c 20 b 
Nakke Hoved .. . ... 50 3 c 25 Bengtskär ........ . 2 

{Middelgr. Fort ... 50 l d r~lgru~_d ............ 20 J b 
•) b 

8 Drogden ...... .. .. .. 20 2 d 28 Sabbskar ........ . . .. 20 

Stevn ........ .. ..... 50 3 d Relanders Gr. . .. 20 3 b 

lO 27 Storkallegr .......... 20 3 e 
fNygborg - a .. ..... .. ... 

riarjanien ......... 20 l c 
9 lKorsör .. . ... .. ....... 10 - a 

Orne ................ .. 20 l a 28 Plevna .... . .......... 20 2 c 

30 2 Ulkakalla ... .... .. 20 B c 
lO Kiel a ······ ·· · ········ · f Rödkallen 60 l b 

{\Varnemiinde ... ... 20 l e 28 ..... .... 
ll b 

11 Gjedser Rev .. .. .. 50 2 e \ Rönnskär ... ..... . 30 

F ehmarnbelt ...... 50 3 e r{olmögadd ......... 60 l a 

b 30 Synostbrotten ... 70 2 a 
{ Falsterborev ...... 20 l 

ValRörarna ........ . 60 3 a 
, 12 Trelleborg ......... 40 2 b d 

Stub benkammer 50 3 b {Bremö ... : ........... 50 1 

31 60 l d 
{ Swinemiinde .. .. .. 50 l c Finngrundet ...... d 

Eggegrund ........ . 50 ;l 
13 Adlergrund .. ... . ... 50 2 c 

3 {U ndersten .... .... . 60 l c 
J ershöft ... ........ . 50 c 

32 Märke~ ............. .. 20 2 c 

{Hel .. : ............... 50 l d 60 c 
14 RozywJe ............ 50 2 d Lågskar ............ " 

3 d 33 Ledsund 20 l c 
Gdynia .... ........ 20 ····· ··· ···· 

J Pilla~ .... ......... .. 50 3 {Sandhamn _ ......... 40 l e 
e 

50 2 e 
15 20 2 e 34 Svenska BJörn ... \Danz1g ............... 

Almagrundet ...... 40 3 e 
Brusterort ... ...... 50 l e 

50 {Gotska Sandön ... 60 l d 
tibau ......... .. .... l a d 

16 Memel ..... .... ...... 50 2 a 35 Landsort ............ 30 s 
d ., 

Steinort ...... ...... 50 3 a Hävringe .. . ......... 30 ,, 
JBackhofen ......... 50 l {Ölands R ev ...... 70 1 b 

c 
17 50 2 36 Ölands N. 1!.· .. .... 40 ~ b 

l \Lyserort ............ c b 
Damesnäs ......... 50 3 c Stora Karls o ...... 70 3 

l 
50 l d {Hammeren ......... 50 1 a 

{Mersvags .. ........ .. a 
18 Hainas ch ... .. ..... .. 50 2 d 37 U tklippan .... ..... 50 :2 

3 a 
"R l Ng fin 3 d Sandhammaren .. . 40 
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Avgivfling vid klar si/d 

o 12 24 36 48 

b 

c 

e 

Ekolodning. 

Bland nyheter på ekolodningens område må nämnas ett 

allmänt införande av registreringsapparater samt konstruktion 

av för motorbåtar avsedda ekolod ävensom ytterligare uppfin

ningar av apparater arbetande med riktade ljudvågor. 

Enligt den sammanställning av olika ekolodtyper, som 

förekommer i årsberättelsen 1929, voro endast de franska loden 

försedda med registreringsapparater. 

Å det franska lodet av typ Langevin-Florisson-Marti, som 

är installerat å sjömätningsfartygen Svalan och Falken, är 

registreringsapparaten försedd med en med konstant hastighet 

roterande arm, i vars ena ända är fästad en med ett stålstift 

försedd oscillograf, som åstadkommer registreringen å ett 

svärtat papper. Stiftet gör utslag, såväl vid ljudimpulsens 

avgivande som vid ekots återkomst. Tre olika typer av regist

reringsapparater finnas, skilda åt endast genom den roterande 

armens omloppstid och därav följande olika diagramskalor. 

Tidsförloppet mellan lodskotten är respektive 1,", 3 och 7 se

kunder. För de båda första typerna, som äro i bruk vid de 

svens]< a sjömätningarna, är diagramskalan ungefär l: 800 res-
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peklive 1:1600. Papperet framdrives med en hastighet a \ l,NQQ 
respektive 1,000 mm. i timmen. Djupen kunna direkt U\ liisas 
i m eter. Diagrampapperet svärlas av en acetylenlåga och 
fixeras automatiskt efler verkställd r egistrering. 

Apparaten har visat sig funktionera tillförlitligt och lämpar 
sig synnerligen väl för sjömätningsändamål, i det att den med
ger stor noggrannhet vid avläsningen. Tydlig reg istreri ng har 
erhållils 3,5 m. under kölen. Den för papperets svärtning nöd
vändiga acetylenlågan innehär såtillvida en nackdel, atl n ·gist
reringsapparalen ej kan användas å undervattensbåtar. 

En ny typ av regis treringsapparat är utarbe tad och under 
prövning men några detaljer rörande densamma ha icke kuunat 
erhållas. 

Den för ekolod typ Marli avsedda registreringsapparaten 
hes lår av en telegramremsa, som framdrives m ed konstant has
tighet av etl urverk och på vilken registreringen åstadkommes 
av en oscillograf. Apparaten är ej avsedd för kont inuc1l ig 
registrering. 

A A tiaslodels registreringsapparat användes för regis tre 
ringen eU rött papper, överdraget med ett vaxskikt. Vid Yarje 
lodning rör sig en magnetisk skrivapparat tvärs över papperet, 
varvid, i del ögonblick då ekot återkommer till far tygssidan, 
e tt stift ritsar ett kort streck i det vita vaxskiktet, s[t aU pap
perets röda färgton framt räder och markerar djupet. Papperet 
framdrives av e tt urverk m ed en hastighet av 120 mm. i tim
m en. Diagrammet kan iakttagas i ungefär en timmes tid, 
varefter det upptages av en upprulln ingsanordning. T iclen 
mellan lodskotten är 2,5 sekunder. Diagramskalan är l : 2,000. 
Djupen kunna direkt avläsas i meter. J äm sides med r egis ire
ringen an gives djupet även å visareapparatens skala . 

Det engelslca lodet au Admiralty lype. Registreringsappa
ratens verkningssäll grundar sig på det förh iHlandet, atl om 
en s tröm, även av mycket kort varaktighet, passerar genom en 
jodiserad stärkclselösning, bildas vid katoden en brun fälln ing 
bestående av frigjord jod. Diagrampapperet, som är behandlat 
med en dylik lösning, föres långsamt fram över en metallstång, 
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0111 ut <>ör katoden. Tvärs för papperet lätt ovanför katoden rör S D 

sig en vagn, till vilken är fästat ett fint platinastift, som bildar 
strömmens anod. Vagnen erhåller konstant rörelse av en 
excenterskiva . Hegistreringen åstadkommes genom aU s ti ftet 
r itar ett litet märke på papperet såväl då ljudutsändningen 
inträffar som då ekot återvänder. Två huvudtyper av för far
tyg avsedda lod finnas, Deep W ater Typ e och Shallow vVater 
Type. Rörande diagramskalorna föreligga olika uppgifter. 
Sannolikt är skala för den förstnämnda typen l : 1.800, om
ställbar till l : :1.600 och för den senare typen l : 900. 

Det av firman Eleclroacuslic konstruerade registreringsap· 
paraten skiljer sig från övriga regis treringsapparater så till 
vida all den är elektriskt kopplad till lodets visareanordning 
och fö ljer dess utslag. I motsats till övriga registreringsappa
rater påverkas den sålunda ej direkt av ljudet. Registrerings
stiftet hestår av ett glasrör, som från en behållare fylles med 
bläck. Stiftet kvarstår å senaste registrerade djup, tills visaren 
nästa gång ger utslag. Papperet frammatas med en hastighet 
av 120 mm. i timmen. Diagramskalan är l: 4000. 

Båtlod. Av såväl det engelska som det franska ekolodet 
har konstruerats en mindre typ, avsedd för motorbåtar. 

Det engelska båtlodet arbetar med ström från ett 12 volts 
batteri och är fö rsett med registreringsapparat av Admiralty 
Type. Appara ten är en enhet, med stickkontakter för förbin
delse med batteriet samt med sändare och mottagare. Vikten 
är omkring 60 kg. Diagramskalan är omkring l: 600 och 
diagrammet sträcker sig från 0- 60 m. Lodningar kunna 
utföras n ed till så små djup som O,G m. under kölen. 

Det franska båtlodet färdigkons truerades på hösten 1932 
och är ännu ej försett med registreringsapparat. Det arbetar 
rned ström från ett 4 volts och ett 80 volts baUeri. Vilden av 
lodapparaten utan proj ektör är 35 kg. Slzalan är uppgraderad 
från 0-60 m . och en meter motsvaras på densamma av 5 mm., 
således skala l : 200. Den undre gränsen fö r djupavläsningen 
är l ,2 m. under projektören. Lodskott erhålles en gång i sek. 
Projektören är konstruerad speciellt för båtlodet och be tydligt 
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mindre än den, som kommer till användning å fartyg. Den 
kan antingen inbyggas i båten eller upphängas lös vid sidan. 
Den lilla projektörens maximiräckvidd är ännu ej känd. 

Riktae/e ljudvågor. Som bekant har hittills endast det 
franska lodet av typ Langevin-FlOl'isson arbetat med rik ta t 
ljud. På en del håll förfäktas den åsikten att även a11dra 
ekolod åstadkomma mer eller mindre riktat ljud. Enda sät tet 
att få klarhet i denna fråga torde vara att upploda ett omra cle 
med ojämn botten med användande av olika lodtyper, helst 
inmonterade på samma fartyg. Nttgra sådana försök ha cml'l -

mm. 

rartygsplåten 

lerlid ej kommit till utförande, men ett flertal teoretiska utred
ningar om ljudels riktbarhet i vatlen föreligga. 

Firman Henry Hughes & Son, London, som tillverkar ]el 
engelska lodet av Admiralty type, har nu framställt två o!Jl;a 
typer av avgivare och mottagare med riklade vågor, den cna 
avsedd för fartyg, den andra för båtar. 

Farlygsloclet. Såväl avgivare som mottagare äro inne
slutna i en vattenfylld cell. Något hål i fartygsbottnen behöver 
sålunda icke upptagas men plå ttjockleken får icke översliga 
9,G mm. Ljudimpulsen framkallas genom en elektromagnetisk 
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oscillator med 16,000 svängningar per sekund. Oscillatorn be
står av en avstämd nickelspole, byggd av lameller, vilken är 
uppmonterad i en induktionslindnings fält. Nickel har den 
egenskapen, a ll den sammandrager sig i ett växande magnetiskt 
fält, varför spolens diameter undergår förändringar i det stän
digt växlande magnetiska fältet och radiella vibrationer uppsH1. 

Energi tillföres lindningen genom urladdningar från en 
kondensator och på detta sätt framställas mycket dämpade och 

---r 
l 
l 
l 

648 
mm. 

korta svängningar. Urladdningsfrekvensen är så avpassad, alt 
spolen komme i resannans med sina naturliga svängningar. 

De radiella vibrationerna överföras till vattnet i cellen och 
reflekteras mot en konisk reflektor som samlar ljudvågorna i 
ett koniskt knippe med omkring 40° toppvinkeL 

Ljudknippet passerar genom fartygsbottnen och går, sedan 
det reflekterats mot sjöbottnen, åter genom fartygsbottnen och 
påverkar mottagaren. 
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Mottagaren är konstruerad i likhet med sändaren och Pla
cerad i samma slags koniska reflektor. Förloppet bli r här 
omvänt mot 1 sändaren. Det mottagna ekot förstärkes och 
reg~sheras. 

Bålloclel. Ä ven här äro avgivare och mottagare av sannna 
konstruktion och inneslutna 1 var sin valtenfyllda cell. En 
stålskiva med 4,s mm. diameter sältes i vibration med en 
frekvens av 16,000 svängningar per sekund. Skivan är im 11011 _ 

Lerad i en konisk reflektor eller tratt, varför huvudparlcu av 
energien koncentreras i en konisk stråle med omkring ;)6 o 

toppvinkeL Skivans dimensioner äro så avpassade, au en n öcr-
o 

frekvent vi'lgserie av utomordentligt kort varaktighet utsimdes 
varje g~mg kondensatorn urladdas. Della gör registrering iiYen 
på små djup möjlig, i det alt både början och slutet av S\.:iug
ningsserien äro skarpt markerade. 

D j u pens rätlane/e och angivande i sjökorten. I årshnill
telsen 1931 redogjordes för ett av Tyskland vid internal ioudla 
hydrografiska konferensen i Monaco 1929 framlagt förslag au 
beträffande vid ekolodning erhållna djup över 200 m. i sjö
korten icke angiva vattendjupet, utan med en särskild typ av 
siffror "ekodislansen", d. v. s. avståndet från den lodande l ill 
närmaste punkt på havshollnen, till vilket förslag konferensen 
emellertid icke anslöt sig. Vid 1932 års konferens framlade 
Tyskland eJt modifierat förslag i samma riktning. 

Konferensen beslöt, 
att ekodistanser av mindre än 1,000 meter skola transfor

mera så noggranul som möjligt till djup och sedan angivas pil 
sjökorten med samma siffertyp som användes vid lodning med 
wire, samt 

att skalorna för ekolodningsapparaterna höra Lillåta avläs
n ing av antingen mättade ekodistanser eller ekointervalL Ska
lans betydelse skall angivas på själva apparaten (för en längd
skala, den ljudhastighet på vilken den är grundad; för en skala 
för ekointervall, den använda tidsenheten). 

Kongressen uppdrog åt internationella hydrografiska b~T~lll 
att publicera de olika metoder som användas för alt angiva 
ekolodningar på sjökort. 
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Aven om nagon enhetlighet sålunda icke vurmils, torde 
man dock, då resullalet av nationella hydrografiska byråns 
undersöknir,g föreligger, komma alt få full klarhel om, huru 
de olika nationerna korrigera genom ekolodning erhållna d j up

uppgifter. 
Vid de svenska sjömätningarna har aldrig ifrågasalts att 

angiva annat än de absoluta vattendjupen, dels på grund av 
att man arbetat med riklade ljudvågor och djupen dessulum 

äro r elativt små, dels på grund av den stora variationen i lju
dets hastighel i vattnet under olika årstider. 

Dc vid de svenska sjömätningarna använda ekolodappara
terna äro konstruerade för en ljudhastighel i valtnel av 1,500 
mjsck. men kunna på ett enkelt säLL regleras inom de griinser 
som erfordras för att lämpa dem för förhållandena i Östersjön. 

Enl igt en av civiling. O. Edelslam utförd beräkning, stödd 
på den svenska hydrografiska expeditionens undersökningar 
1877 samt på svenska hydrografisk biologiska kommissionens 
fyrskeppsundersökningar, vilken beräkning visat sig väl över
ensstämma m ed vid ekolodningarna erhållna resultat, kan man 
under den tid sjömätningarna pågå, d. v. s. maj-sepiember, 
räkna m ed en variation i Ijudhastighelen 1 vattnet för ett djup 
av cirka 100 m. fr ån en minimihastighet av 1,421 mjsek. i norra 
Östersjön på våren till en m aximihastighet av 1,'150 m jsek. i 
södra Östersjön under hösten. Ett lämpligt medelvärde för 
norra Östersjön torde vara 1,431 m . och för södra Östersjön 
1,443 m . samt för Östersjön i dess helhet sålunda 1,437 m jsek. 

Vid sjömätningarna regleras ekolodapparaterna emellertid 
enbart med ledning av praktiska prov. En serie samtidiga 
lodningar med ekolod och mekanisk lodapparat ulföras på ett 
flertal olika djup. Proven böra utföras under gynnsamma 
Väderleksförhållanden på jämn ler- eller sandbolten och med 
fartyget absolut stillaliggande. För att erhålla ett gott resultat 
måste man genom ett stort antal lodskott bestämma korrek
ti onen vid de minsta och de största djupen. 

Det synes, som om dylika provlodningar borde utföras å 
samtliga med ekolod försedda fartyg och ekoloden justeras med 
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ledning av lodningarna eller, om detta ej lämpligen later s· 
J g 

göra, korrektionstabeller upprättas. Först under sådana for-
hållanden kan full överensstämmelse erhållas med de ekolodade 
sjökortens djupangivelser. 

För provlodningarna lämpar sig den vid sjökarteYerke ts 
detaljmätningar använda s. k. vevlodapparaten väl. Den na 
som även tillfälligt varit i bruk på en del av flott ans far tvo.' 

._ tP 
ger mycket tillförlitliga resultat. 

Som exempel på den noggrannhetsgrad som under gynn 
samma förhållanden kan uppnås må nämnas, att vid tva om
bord å sjömätningsfartyget Falken år 1930 verkställda prov
lodningar på 20- 115 m.djup om respeklive 120 och 'i8 lodskott, 
maximiavvikningen för dc enskilda ekolodsko llen frau den 
erhållna korrektionskurvan var resp. + O,s m . och + 0,7 m. 

Med ledning av provlodningar på 20- 115 m. djup hade 
beräknats en korrektion på 450 m. djup av 9 m. Senare verk
ställd provlodning på 450 m. djup gav en medelkorrektion av 
10,7 m. således en avvikelse på knappt 0,+ 0/o från den hcräk
nade korrektionen. 

I samband med nymätningen av Landsortsleden har 1\Iy
singsfjärden ekolodats. Till det ekolodade området gränsar 
ett 15-tal detaljmätningsdistrikt Konnektionen mellan eko
lodning och detaljmätning visar praktisk taget exakt överrns
stämmelse mellan de med olika medel erhållna djupen . 

D jupkurvor. _Ekolodet har skapat nya möjligheter för ut
nyttjandet av sjökorten till ortbestämning enbart med tillhjälp 
av lodningar under förutsättning att sjökorten äro utarbetade 
på ett lämpligt sätt. Under det att tidigare i regel ett fanatten 
var lodhart och sålunda medgav erhållandel av en ortlin je en
bart genom lodning endast då djupkurvorna förlöpte jämn t, 
kan förhållandet nu sägas vara det motsatta, i det att m an ofta 
i farvatten med ojämn hotten med tillhjälp av ekolodet kan 
erhålla ej endast en ortlinje utan en direkt ortbestämning. 

Detta förutsätter emellertid 
att djupkurvorna i sjökorten valts på lämpligt sätt, 
att dc fr amställts detalj erade och 
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a ll den na-vigerandes ekolod är justerat för rådande ljud-

hastighet i vattnet. . .. 
Av en d jupkurva i sjökortet hör man fordra, att den utgor 

en tydlig gräns mellan innanför och utanför liggande djup, 
det vill med andra ord säga att den kurva hör väljas, där 
bottnens lutning är så skarp som möjligt. En följd härav blir, 
att å en del sjökort olika djupkurvor komma till användning 
inom olika områden. Ett exempel härpå utgör sjökort n:r 53, 

Kattegatt. 
Då sjökort n:r 63, Landsort- Häradskär nyritades, inlades 

.50 m.-kurvan. Vid nymätning visade det sig emellertid, att 
inom stora områden allmänna djupet var omkring 50 m. med 
obetydli ga skillnader under och över detta djup. Det blev 
därför nödvändigt att inom dessa områden övergår till 30 m .
och 40 m.-kurvorna. 

I farvattnen omkring Stockholms skärgård, där ekolod
niagar för närvarande pågå, har 100 m .-lmrvan i regel visat 
sig användbar. Däremot har exempelvis för Sandhamnsom
rådet t illsYidare inga ytterligare djupkurvor inlagts heroende på 
att de kurvor, som vanligen komma till användning, ej äro till
räcldigt karaktäristiska och skulle få ett allt för oroligt förlopp. 

Med undantag för djuprännan utanför Bohuskusten an
vändas för närvarande inga kurvor mellan 50 och 100 m. i de 
svenska sjökorten. Det är möjligt a lt det kommer att visa 
sig förmånligt att av ovan antydda skäl införa även vissa av 
dessa kurvor. 

Den andra fordran, som bör ställas på sjökortet, är att 
djupkurvorna framhålla detaljerna i hottenformationerna. All 
"sammandragning" av kurvor måste anses mindre önskvärd, 
då den dels minskar möjligheterna till orientering dels ger en 
felak tig uppfattning om bottnens topografi. stundom riktas 
den anmärl::ningen mot ett sjökort att det verlmr oroligt. Detta 
rnå vara sant, men att i en småknottrig hottenterräng med 
tillhj älp av djupkurvor framställa ett "lugnt" och samtidigt 
rikigt sjökort är icke möjligt. I smärre skalor är givetvis en 
viss sammandragning nödvändig, men hellre än att driva 
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denna för långt, Lorde del vara läm1JligL a LL med un<l·' 
... ' ·<~ llac:r 
for landgrundkonlurema, i allmänhet utesluta djupkunorn"' 

Genom ekolodningens införande vid sjömätningarna h:: 
det blivit möj.ligL a lt i deta lJ. s tudera botlenfonnationer11a :·

1 
. '

1 

. . · · , 'en 
Llll SJÖss. Det har härvid hittills visa t sig a lt Östersjöns hol len 

är vida ojämnare, ~in vad man hade anledning förm oda och 

att den i stor ulslräclming ä r genomdragen av sprickor ay of ta 

rätt be tydande djup, vill<a ge god möjlighel till nrienler inu 

medels t ekolodel. Men ju ojämnare bottnen är desto nöd: 

vändigare är det också aU ha tillgilng till reg istreringsappara ter 

för aU till fullo kunna utny ttja orienteringsmöjlighelerna. De t 

måste därför h älsas med t illfredsställeles a lt dylib. appara ter 

numera lwnstruerals för så gott som samtli ga ekolodlyper. 

Hittill s har området Landsorl- Huvudskär och Demhan

Sandhamn ekolod a ts. Innevarande år komma ekolodninga1 a ll 

utföras inom området Demban-Huvudskär ut emot Koppar

stenarna. Likaså kommer i Kalmarsund omrädet Dämman
Jungfrun a lt ekolodas. 

Magnetiska mätningar. 

Sjökarleverket är i Sverige deL enda verk, som en l igl si n 

instruktion sl<all utföra magnetiska mätningar. 

Dessa mätningm' ha hittills huvudsakligen bedri vils i lan d. 

Ett s. k huvudnät, bestående av omkring elt hundratal punkter, 

någorlunda jämnt fö rdelade över hela landet, utgör stommen 

för dessa mätningar. I huvudnätets punkter äro deklinat ion , 

inklination och horisontalintensitet hestämda med s tor nog· 

grannheL Huvudnätet är avseu aU ommätas vart tionde ~ n· 

för bes tämmande av sekulärvariationen. Med stöd av hun td 

nätets punkler och ett stort antal magnetiskt uppmätla punlder 

längs ku sten och i skärgårdarna - tillsammans ett tu sental -

uppdragas isogonerna och anslutas till de isogoner, som p:"t 

andra sidan av Östersjön n~t kusten . I deL mellanliggande 

vattnet, där dessa linj er ha sin s lörsta praktiska betYdel-;r, 

äro de magnetiska förhållandena i s tort sett okända~ Fll 
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undanLag h ärifrån utgör farvattnet omkring SLackholms och 

öregrunds skärgårdar. 
Under åren 1925- 1926 utfördes nämligen i samarbete med 

Finland magnetiska mätn ingar till sjöss inom område t Grund

kallen- Huvudskär och under SOlmnaren 1932 ha elylika mät 

ningar till sjöss utför ts inom området Grundkallen---Gävle och 

l{uvudskär-Land.sorl- Gotska Sandön. Det hittillsvarande re

sultatet, omfattande omkring 160 punkter på sjön. har sam

arbetats å en karta, som medföljde Underrättelser för sjöfa

rande/1932. Under 1933 komma kompleUeringsmätningar alt 

utföras mellan Huvudsl<hr och Gotska Sandön varj L't mle det i 

magnelisl<t avseende oroliga området Landsort- HävriDgc är 

avsett att m ä las. 
Det är a ll h uppas, a ll sjökarleverkeL så sm 2mingom skall 

bli i tillfälle a Ll utsträcka dessa mätningar till s törre delen av 

Östersjön. Enbart tillgången Lill ett m ed både magnet- och 

gyrokompass försett fartyg skulle göra det möjligt aU i sam

band med sjömätningarna bestämma åtminstone de vilkigare 

störningsområdena. Absoluta mätningar av större noggrannhet 

torde dock ej kunna ulföras med järnfar lyg. 

Ett fl ertal s törningsområden i närheten av kusten ha un

dersökts av sjömätningsfartygen bland annat utanför Hävringe, 

där, förutom den slarkaslc hittill s kända s törnin gen i svensl<a 

farvatten, + 60°, även flere smärre störningar om någo t ti otal 

grader konsta terats. Dessa mätningar äro ej avslutade. 

Sannolikt komma störningar aU piträffas inom hela omr~tdet 

Landsort- Oscarshamn. 
Ett stort an tal magnetiska störningsområden i Östersjön 

torde nämligen ännu vara okända. Det är önskvärt att varje 

säker iak llagelse beträffande dylika störningar blir inrappor

terad till sjökm·Leverket. E ll s törningsområde av stor utsträck

ning, beläget 22 distansminuter SSV om Landsort undersöktes 

efter anmälan sommaren 1932. Innan resulta tet av denna 

Undersökning ännu var allmän t l< änd, ingick rapporl om s tör

ningen från befälhavaren på en molorslwnare. Del är föY~l

nansvi:irl a lt någon anmälan därom ej Emgl tidigare inkommit. 
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En magnetisk kar lläggning skiljer sig principiellt Iran all 
annan kartläggning därigenom, att de på en pla ts vid elt till
fälle bestämda magnetiska elementen äro underkaslade ~Lä n
diga förändringar, som ej i förväg kunna beräknas. 

Sjökarteverket har på Lovö en registreringsstalion, d.ir de 
magnetiska elementen oavbrutet fotografiskt registreras. ~led 

tillhj älp av dessa registreringar kunna de vid magnetisk kn·L
läggning utförda mätningarna reduceras till gemensam tid
punkt. Det ovan omnämnda huvudnätet möjliggör bestiun 
mandet av sekulärvariationens olikhet i landets olika delar. 

(Forts.) 
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Meddelanden angående främmande mariner. 
Meddelande från Marinstabens Utrikesavdelning. 

(Augusti 1933l. 

Storbritannien. 

Marine-Rundschau, juli 1933, innehåller å sd. 327-330 bl. a. för
teckningar å de fartyg, som ingå i 1931i32 och 1932/3:5 års byggnads
program. 

Navy Week avhålles samtidigt i Portsmouth, Chatam och Devon
port 5-12 aug usti. Inträdet blir 1 sh., barn under 14 å r hälften. 

Dramatiska skådespel hava arrangerats å alla 3 platserna. I 
Chatam får man se hur en engelsk örlogsman nedslår revolutionen 
och be friar kungafamiljen i landet Ruritania. Attacken på Zeebri.igge, 
som g-jorde succe före gående år, återupprepas. 

1 Portsmouth upptr äder en särskilt byggd kinesisk djonk, från 
vilken sjörövare erövra ett handelsfartyg, varefter fartyg och besätt
ning befrias av en engelsk ubåt. 

I P lymouth demonstreras räddning fr ån sjunken ubåt med hjälp 
av Davis apparater och dessutom uppföras en del mindre skådespel. 

(Proceedings, juli 1933). 

Amerikas Förenta stater. 

Om de nya jagarna meddelas , att deplacemente t blir 1,500 ton, 
rned f ull utrustning 2,300 ton (häri inräknat 400 ton olja och 100 
ton färskvatten). Skrovet bygges med lå ngskeppspant. Elektrisk 
~vetsning användes i stor utsträckning. Pannanläggningen blir 

T idskri ft i S .iö1•äsendet . 32 
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ganska säregen. D e ·fö rligas te, stora pannorna e ldas nämligen boru
varts ifrå n, där alltså e ldarna fä sin plats, i stället för som vanligt 
midskepps. Maskinkraft 11,000 hkr., fart 36,5 knop. Elektro-ltydrau
lisk s ty rinrättning. De fe m 12,7 cm. kan . f:/40 upp givas få en ~kot t
vidd på 18,000 m. och en eldhastigh et på 20 skott per min. Besättning 
10 off. och 150 uo och manskap. De fem 1'örsta fartygen beriiknas 
fä rdi ga HJ3.J . 

(Norsk Tfs, juli 1933). 

En kort redogöre lse för elen marina krigsövningen 9-7 febrna ri 
å terfinnas i ~orsk Tfs., si d. 283. 

Följande fa rtyg befunno sig uneler byggnad. den J. juni 

Slagskepp (modernisering). 

New Mexico, Mississippi, Idaho. 

Hangarfartyg. 
Ranger. 

Kryssare. 

New Orleans, Astoria, Minneapolis, Tuscaloosa, San :Franc-i"·ol 
(luiney. 

.Jagare. 

Farragut, Dewey, Hu ll , Maeclonough, Worcl.en, DD 353, DD :n-l, 
DD 355. 

Ubåtar. 
Ca ch alot, Cuttlefish. 

(Proceedings, juli 1933). 

I ett radiotal elen 23 maj uttal ade Secretary Swanson: "Det. iir 
ingen mening med att hå lla en andra- eller tredjeklass flotta . Om 
Jlottan icke är stark nog att tillvarataga och försvara vår r ätt, så 
är elen e ndast en onyttig utgift"_ 

(Proceedings, juli 1933). 
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Frankrike. 

Franske m arinministern h ar bestämt, att fra nska ör logsf lo ttans 
kolimport hädanefter skall ske med användande av franska koltran
spor t å n g are. 

(Journal de la :Marine Marechande den 11 maj 1933). 

Den franska marinbudgeten antogs clelinitivt av kamrarna den 
1 juni till en totalsumm a av 2,716 milj . francs, vilket är 123 m ilj. 
francs mindre än det ursp rungliga budgetförslaget. Besparingen 
sker genom viss minskning av anslag för förvaltning, trycksaker, 
vissa extra arvoden samt sjömätningsverksamheten. Budgetminsk
ningen kompenseras i avsevärd utsträckning av sänkt prisnivå för 
vissa råvaror. Från det utom försvarstitlarna stående anslaget till 
''outillage n at ionale" kommer att utgå betydande belopp för anlägg
ning av cisterner fö r f lytande bränsle åt örlogsflottan. Marinminis
tern h ar medgivits att för n:vbyggnads rprogrammets genomförande 
använda icke blott å rets ordinarie anslag, utan även vid behov för
skott från mede l, avseelda för budgetåret 1934. 

(Utdrag ur parlamentstryck maj-juni 1933). 

13etydelsen av att även beakta sjömilitära synpunkter vid kon
struerande av handelsfartyg påpekas. Fartens betydelse f ramhållas 
i nedanstående punk ter: Med en fart av 15 knop och m e ra hos 
"målet" kan ubåt i ntarschläge ej upphinna handelsfartyget. Trupp
transporter ske snabbare och kunn a från kolonierna i Nordafrika till 
Frankrike ske u teslutande uneler den mörka delen av dygnet. Svå
righeterna att t r äffa med torped ökas. 

Vid byggandet av hande lsfartyg bör inredningen göras e ldfast 
eller böra sådana anordningar vara vidtagna, som tillåta apteranclet 
av mer a effektiva e ldsläckningsanordningar vid krig. Uppställnings
platse r för lu fta rtilleri m. m. böra iordningsställas redan vid ny
byggnaden. 

Utran ge r ade handelsfartyg med en fart uppgående till 20 knop 
ell er m era böra behå llas i res.e rv för krigsändamål uneler lämplig tid. 
I allmänhet behöva för krigsändamål användbara fartyg givas hög re 
fart, än vad nu är fallet. Ritningar för vissa kategorie r hand els
fartyg böra unelerställas marinstabschefen för godkännande. 

(Journal de l a Marine Marchande el en 13 maj 1933). 
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I propagandasyfte har medgivits för franska medbo rgare att 

besöka örlogsbasen Brest jämte dess varv. Besökande omhändertaga• 

av särskilt utsedda och visningen sker enligt uppgjort program. l ; ' 
.1''0-

tografering under besöket är förbjuden. 

(Le Yacht den 10 juni 1933). 

Slagskeppet Dunkerqus bygges i Brest i en härför lämpad torr

docka. I stället för att överbygga den väldiga torrdockan Int>tl t ak 

mot regn etc. har man försett arbetarna med lätta oljeduksklätler. 

(Le Y a ch t den 17 j u ni 1933). 

Marine Rundschau, juli 1933, innehåller å sid. 332 en kor tfatt ad 

redogörelse för de marina krigsövningarna våren 1933. 

l tal i en. 

För första gången på åtskilliga å r visar marinbudgeten en verk

lig nedgång. C:a 180 milj. lire hava nämligen sparats i 1933!3-! års 

budget i jämförelse med föregåend e. Utgiftssumman är i alla fall 

mycket hög, nära dubbelt mot för 10 år sedan. Följande samman

ställning illustre rar budgetens uheckling. 

1922/23 611 milj . lire. 1927/28 1,218 milj. lire. 

1923/24 773 )) )} 1928/29 1,151 )) )) 

l924/2ö 92.5 )) )) 1929/30 1,211 )) )) 

1925/26 980 )) )) 1930/31 1,584 )) )) 

1926/27 1,040 )) )) 1931/32 1,573 )) )) 

1932/33 l. !W 4 )) )) 

Under elen fascistiska regimen har byggts: 

7 st. kryssare om 10,000 ton nie el 20 cm :s kan., 

12 >> >> >> 5-7,000 t on, 
12 >> flottiljledare, 
25 » jagare, 
54 >> ubåtar, 
4 >> experimenttorpedbåtar, 

-473-

l >> ubåtsjagare, 
1 >> flygdepåfartyg och 
2 >> övningsfartyg . 

Tyskland. 

(Proceedings, juli 1933). 

Enligt "Engin eering" kan Deutschlands bepansring endast anses 

lämna erforderligt skydel mot 20,3 kan. Gördelpansaret mäter 127 

mm., för- och akterut torde plåtarna vara tunnare och vissa delar av 

för- och akterskeppen äro alldeles oskyddade. Barbettpansaret för

modas vara av 178 mm:s tjocklek och de båd a pansardäcken mäta 

tillsammans högst 127 mm. 
(Mar. Rundsch., juli 1933). 

Polen. 

Den polska handelsflottan räknade elen l januari 1933 39 fartyg 

om 65,600 g. r . t. 9 mäta l-2,000 ton, 8 mäta 2-3,000 ton, 2 mäta 

3--5,000 ton och 3 mäta 5-8,000 ton. En rysk kommis"'ion har besökt 

Gdynia för att undersöka möjligheterna för rysk transitotrafik över 

nämnda hamn. 
(The Navy, juli 1933). 

Finland. 

Förslag har framlagts om byggandet av två jagare. .Jagarnas 

betydelse för sjöförsvaret och handelsskyddet framhålles. Priset per 

jagare beräknas till 39,ö milj . mark (3,4 milj. kr.) eller, vid byggandet 

av båda jagarna samtidigt, tillsammans 77 milj. mark (6,6 milj . kr.). 

De båda pansarskeppens medelsvåra artilleri, som ursprungligen 

skulle bestå av 6 st. 12 cm. kan., har ändrats till 8 st. 10,5 cm. kan., 

vilka även äro användbara mot luftmåL 
(Norsk Tfs, juli :1933). 
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Portugal . 

Portugal, som är den tredje kolonimakten i världen, h ar tunnit 
nödvändigt att återupprätta flottan. Läget är f. n. fö ljande: 

2 kryssare (avisos), Concalo Velho och Concalo Z a r ko, hava sjö. 
satts vid engelska varv. 

2 jagare, Lima och Tejo, byggas i England och 2 andra. Do uro 
och Vouga i Portugal, varest även bygges en tredje kryssarp (aviso) 
vid namn Pedro N unes. 

Ino;n den n är maste tiden komma att påbörjas : 
2 kryssare (avisos), Alvares Cabral och Al.ionso de Albuquerque, 

ubåtarna Espadart,e och Delfin samt en tredje, som ännu ej erhållit 
namn. Samtliga dessa fartyg byggas i England. I Portugal kom mer 
att byggas en j ag are om 1,450 ton. 

(The Navy, juli 1933). 

Grekland. 

Jagarna Psara och Spetzai hava levererats från Italien. ' 
(The Navy, juli 1933). 




