
1932.
95:e årgången.

Häfte N:r 9



- 483-

Årsberättelse i navigation och sjöfart. 
Avgiven av ledamoten Spens. 

(Forts. f r ån h. 8, sid. 478.) 

Ombordpejlapparat system Morconi-B ellini-Tosi . 

Det moderna Marconi-Bellini-Tosi -systemets mottagarean
tenn består av två ramantenner, omkring 75 cm. i diameter, 
förenade i en rät vinkel mot varandra och fixerade till farty 
get på så sätt, att den ena antennens plan är noga inriktat i 
långskeppsriktningen. Antennsystemet kan icke vridas, var
för dess riktningsangivande egenskap övertagits av en liten 
vridbar spole. kallad radiogoniometer , som placerats inom 
själva mottagareapparaten. Vid pejling vrides denna gonio
lneter till dess önskat minimum uppfattas. 

Marconi-Bellini-Tosi-systemet erbjuder enklare åtgärder 
för deviationens bestämmande, och endast jämförelsevis få ob
servationer erfordras härvid. Genom justering av mottaga
rens pejlskiva för de till olika bäringar uttagna korrektioner
na erhålles sedermera vid radiopejling rättvisande bäringar. 
Proceduren att finna det rätta minimum - såsom förut an
givits , erhålles vid en ramantenns kringvridning 360° två mi
nimum på 180° från varandra - är ävenledes mycket lätt, 
i det att endast en liten visare inställes i den förm odat riktiga 
lläringen, varefter goniometern omvrides för att konstatera, 
huruvida minimum erhålles i den riktning, visaren pekar. Om 

Tidskri ft i Sjöväsendet. 34 
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så är fallet, är bäringen den rätta , 

ringen. 

motsatt fall kontrabit-

Ombordpejlapparat system Tel efunk en. 

Telefunkens mottagareantenn består av en cirkelrund 

ram, som är fästad på ett rör, genom vilket ledningarna till 

mottagaren äro dragna. För att skyelda ramlindning och led

ningar från fuktighet, äro dc inneslutna i ett metalliskt om

hölje. Tillåter utrymmet, ledes röret vertikalt genom clii ck \' l 

ned till pejlbordet och förenas där direkt med elen rat! , va r 

med pejlramen vrides. Vid däcksgenomgången lagrar rön•l i 

ett kullager, som medgiver ramens kringvridande m ed min sla 

friktion. Om ram och mottagare äro placerade på större ay. 

stånd från varandra , förbindes rampelaren med pejlratten nw

delst !inledning. På pejlratten är anbringat elt pejlmär k,•. 

som utmärkes genom en svart punkt. I rät vinkel mot detta 

pejlmärke finnes 'en blå och en röd pil. Pejlrattens ställning 

kan avläsas på en från 0° till 360 ') uppgraderad pejlskiva, 

vars 0° - och 180° -märken äro noga inriktade i fartygets lång

skeppsriktning. När pejlrattens punktmärke således visar på 

0° eller 180° är ramplanet riktat noga tvärskepps. 

Genom användning av särskild ouläsningsskiua förenk ln s 

pejlingens avläsande högst väsentligt, i det att genom elen 

samma den vid radiopejlingen erhållna kompasspejlingen om e

delbart erhålles. Avläsningsskivan är försedel med tre skilda 

skalor: en, elen yttersta, uppgraderad från 0°-360° , en fr~ n 

0°-90° i fyra kvadranter och slutligen en graderad i kom

passtreck. Avläsningsskivan är vridbar omkring pejlskivans 

mittpunkt, varför man endast har att inställa elensamma sa , 

att gradtalet för den i pejlingsögonblicket avlästa kompass 

kursen kommer överens med pejlskivans nollstreck. Mot eu 

särskild visare fås då omedelbart radiobäringen utan n ågon 

räkning. 

Moltagaren är en 8-rörsapparat, varav fyra rör äro hög

frekvensförstärkare, tre arbeta såsom lågfrekvensförstärk'\I'C 
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och ett är kopplat såsom detektor. Stor förstärknin u ··. , ._ 

l . .. 
t> aJ er 

forder 1g, enar rUinantennen uppta,·er e11 IllvcJ·et l't · 

•• 
•• "' J ' j en energi-

mangel_ och, sasom forut nämnts, minimummetoden tillämpas 

vid peJlandeL 

För alt tillgodose motta narens str·o··IllbeJ1o ·· d 
' t> v anvan es en 

4-volts ackumulator och en 50-volts acku 1 L t·· · 

strömmen. 
· mu a or or anod-

Automutisk mdi0 pejling. 

Utförandet av en radiopejlino- tan·er en viss ticl · a o. J 

.· , d , · . . . · t> t> · j c nspra <, 

\ ll~~t ~c_k (~'Id n-~~:~gcnng ~ __ alh:1änhe; saknar större betydelse, 

e_nar ~ejlmben forandras tamhgen langsamt på vanliga e ·_ 

lmgsd1stanser. Anna t är förhållandet ·d . c1· . ·1· p _J 

• • •• _ •• . o .• c v r r a !OpCJ mg for 

Imhtai t andamal , dar det oftast ])å un1j 1
d a .· el' 

•. t> v avgivna ra 10-

medclelanclens sallsynthet och korta varaktierhet t ·el . 

··d ·· d· t . t> 01 e va I a 

n~ van . Ig att mom något tiotal sekunder få riktninaen hc-

stamd t_ tll en fientlig sändare Med de vanlio-at ·· 1· t> • 

. • . t> , am Igen ov1ga 

ombord pejlapparaterna är det hart 11a·· · ·· ·1· ·t ' 

_ . .. 
1 omoJ Ig att uneler så 

koJ t __ tid t~:for~ erforderlig pejling, även om mottagaren är 

avs tamcl for sandarens våglängd. 

~ör. att unelerlätta radiopejlings utförande under elylika 

o~sta~_d igheter har firman »Materiel Telephonique ,, i Paris 

fiamstal_lt en radiomottagare, där riktningen till sändaren kan 

a~tomati skt angivas, tmder lörulsiittning att mottogaren c.
1
·
1
• ou

stan t r .. 
k 7G, _o~ sondorens våglängd. Apparaten synes arbeta myc-

et pah thgt, och avgivnino- lärer endast beho·· .. 
d o • 

0 va aga rum un-

_er n agra få sekunder för att elen skall rean·era 'ocl1 a ·· 

nktn · . .. . t> ng r va 

mgen till sanclaren. Uneler förhållanda11 clao - c1· · · 

nincr ka . . .. . ' ra Ioavgtv-

o n ske ulan mskranknmg kan denna appa at ct·· ··· ·t 

vara . . . ·;· . o ' ' 
re arJan1 e 

t av stor hJalp vid hallande av ett fartya i en viss bärino

. ex .d " . f . t> ,.,, 

· VI gang 1 ormenng uneler tjocka. 

h :ep apparalens konstruktion och verkningssätt äro i kort

et fol]ancle. 

Den motordrivna ramantennen och en på dess 

axel r- t d 
förlängda 

as a elektromagnet rotera med en hastighet av om-
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. 1\1 ll elektromaO'netens skänklar är . 600 rv/ mm d e an o , 
knng va · 1 krincr vilken magneten saledes 
placerad en galvanometerspote, s plaon sammanfalla, varför de 

R s och magne en 
roterar . am.en k.· ··dninO'en alltid intaga samma 

nder den cren<ensanln'la nngvn . o 
u_ l . f'' ~ha' llande till fartygets långskeppsplan. v1nke 1 or c 

Fig. 5. 

·erii-. . t ' t dighet användes en " 
För att borttaga peJlmgens va y l t'll 10-rörstnol-

... t · :1antennen kopp as 1 
kalantenn , som Jam e r an .. h l 'k 'l'ktas Från lllol-

.. · 1 . förstarkas oc 1 1 c • • 
tagaren, dar slgna _ern~ . de likströmmen till galvanonwLer-
tagaren ledes den resu eran d k r·o"r·a sio· frill . .. , h" gd att en -an c o spolen, som ar sa upp an ' 
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Under det pejlramen vrider sig ett varv, stiger den mot
tagna effekten en gång till maximum, och detta inträffar då 
ramens plan är vänt mot sändaren. Härigenom vinnes pej
lingens entydighet. I samm a ögonblick maximum inträffar, 
stiger likströmmen från mottagaren till galvanometerspolen 
likaledes till maximum; varje gång under systemets kringvrid
ning, som galvanometerspolen får maximum strömstyrka, in
tager således det kring spolen roterande magnetfältet alltid 
samma vinkels tällning till fartygets långskeppsplan. På grund 
härav strävar galvanometerspolen i sin ordning att intaga en 
bestämd riktning i förhållande till samma långskeppsplan och 
därigenom också i förh ållande till sändaren. Genom dessa 
hastigt på varandra följande impulser hän mot en viss inställ
ning - omkring 10 per sekund - jämte trögheten bibehåller 
galvanometerspolen den en gång intagna vinkeln mot lång
skeppsplanet. 

Galvanomcterspolen, vartill en skala är fästad, intager 
sin fixa ställning på några få sekunder. Om man vrider den 
med handen, sedan den intagit sin ställning, återgår den strax 
i sitt förra läge med märkbar kraft. 

Som tidigare nämnts är maximmn föga skarpt markerat , 
men det behövs icke heller, ty apparaten är så selektiv, att 
den kan användas för pejling vid enbart märkbar skillnad i 
signalernas intensitet. 

Mottagaren är konstruerad för våglängder från 450 till 
1250 m . och kan vid pejling dels användas såsom automatisk 
apparat, dels manövreras för hand. 

Ramantennen skyddas av en kåpa, pa vars utsida äro 
fästade flyttbara metallplattor för kompensering av inverkan 
från i apparatens närhet befintliga m etalldelar. På radiomot
tagarens ytterhölje finnas urtagningar, där avläsning av ra
diopejlingarna sker på belysta skalor, olika för automatisk 
Pejling och då apparaten betjänas för hand. 

Dessutom finnes en anordning för pejlingens direkta av
läsande såsom kompasspejling . 
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Apparaten är n'lycket selektiv, sa att det först vid :,larkct 
störningar är nödvändigt att överg;t till pejling medebl hiir
mottagning och apparatens betjänamlc för hand . 

Rudiopejlmissvisning. 

Alla ombordpejlapparater röna inverkan av vissa in fh·
telser , som minska observationernas tillförlitlighet och gi\ ·t 
upphov till missvisning, vilken m~tsle iakttagas vid r acliopl·j
lings tagande. ~1issvisningen uppstår dels p ~t grund av r atlin
strålens') avvikning fr ån storci rkeln genom sändaren u ndt•r 
vägen från sändaren till mottagaren , dels på grund av far l\· 

gets egenskaper. 
Det är nödvändigt att något närmare skärskåda dessa fii-

reteelser. 
Radiostrålens avvikelser under vägen fr fm sändart-' l1ll 

mottagare kunna bero av följande omständigheter. 

1. Radiostrålens fortplantningshastighet är lika m ed lju
se ts, endast om det underliggande mediet erbj uder oändlig t 
goda ledande egenskaper. Är detta mediums ledningsförmaga 
icke oändligt god, och i verkligheten är ju så icke fallet. beror 
radiostrålens fortplantningshastighet på detta m ediums clt>k l
riska egenskaper. Enär vattnets ledningsförmåga är större 
än landets , så fortplantar sig radiostrålen hastigare över va l
t en än över land. Härav följer att vissa avvikelser ur radio
strå lens bana kunna inträffa i närheten av kusterna, där ra
diostrålen ofta skär gränslinjen m ellan de b [tda elem ent 'IL 

Någon klarhet över lagarna för cl c!',Sa avvikelser h ar ~i ntil l 
icke vunnits, ty problemet är mycket komplicerat. Geuotn 
engelska iakttagelser har man dock trott sig finna, att diirl'~ t 
radiostrålen skär kusten under mindre vinkel än 20° . upp~ ta r 
en avvikning av 3° a 4° vid 450- GOO m. våglängel och nv 

1 ) R(ldio~tn11e lwnämnes fortplantning:sriktnin!!en för <lP <lY ,dn 
clarC'n als i ra de C'lC'ktro magnetiska vå gorna. 

- 489-

1,4° vid 2600 111 . vaglängcl . Tyska ia kttagelser hava kommit 
till delvis annat resultat. 

Försiktighet bör därför iakttagas beträffande sådana r a
diopejlingar, där radiostrålen löper längs land eller skär kusten 
i spetsig vinkel. I allmänhet är för sjöfarten a vsedda radio
fyrar i detta a vseencle gynnsamt belägna, vilket dock icke 
k an sägas om för kommersiell traf ik upplå tna radiostationer. 

2 . Radiostrålen kan rubbas ur sin bana genom inverkan 
från ledanclc och en ergiutstrålande järnkonstruktioner i n är
heten a~ sändarstationen , såsom luftledningar, järnbyggnacler, 
broar, JOrd- och vattenkablar. 

Avvikningsfelet minskas med ökat a vståncl från sändaren. 
På l' avstånd fr ån sändaren måste uneler alla omständin-heter 
räknas m ed ett fel av 1° till 3° . t> 

3. Radiostrålen kan även erh:"tlla en avviknin cr I)å rYnmcl 
""l t> t> av nar Jeten varande fartyg. Denna avvikelse är ringa och 

enelast att befara, då avståndet till ett elylikt är mindre än 
200 111. 

4. Radiostrålen »pendlar» på grund av s. k. natteffekt. 
Om orsaken till denna företeelse känner man föga m en anta
ger, att pejlapparaten mottager från sändaren icke enelast di
rekta radiostrå lar utan även sådana, som vid skymnino· och - t> morker reflekteras fr ån luftlagren pft omkrincr 100 km . höj'd 
- b over jordytan. Genom samverkan av dessa strålar uppstår 
de~na »pendling >> eller osäkerhet hos radiopejlingen från om-
krmcr en t. f.. l el ' · r ' b 1mme ore so ne gangen till en timme efter solupp-
gangen. Fenomenet uppträder sär skilt starkt i skymningen. 

Natteffekten är mindre vid sändare a v crnistsystem och 
härvid knappas t märkbar på korta avstånd. t>Som regel iakt
~a.~es -~lenna osä:erhet h~s radio~ejlingen blott på avstånd 
r<tn sandaren fran omknng 100 hl! 500 cråncrer våcrFl'ncrdetl St- · ·· t> t> t> < t> · ornmgarna aro fullständigt oregelbundna. P ejlas olika sän-

dare o el 11 ·t f" · me e )at e ter varandra, kan den ena uppvisa stark 
natteffekt, m eda n elen andra lämnar fullt normal pejling. 
så ~nder elen tid, då natteffekten uppträder , bör m an därför 

VJtt möj ligt undvika alt taga racliopejlingar. om sådana 



-490-

äro absolut erforderliga, bör avståndet till sändaren väljas sa 
kort som möjligt. 

Under åskväder iakttagas starka störningar jämväl pa da

gen, vilka kunna föranleda oregelmässig användning av hjälp. 

antennen. 

J.Vied cw fartyget )'örorsal..:ad wdiopejlmissuisning fö rstar 

man skillnaden mellan en samtidigt tagen optisk pejling och 

radiopejling till samma sändare, när båda pejlingsinstruml·n

ten äro noggrant inställda efter fartygets långskeppslinje. 

På grund av att järnmaster, radionät, ventilatorer, stag. 

barduner, dävertar, bryggkonstruktioner och överhuvud Laget 

hela fartygsskrovet ovan vattenlinjen nås av de ankomman

de radiovågorna och försättas i svängningar liksom antemwr 

och därefter utstråla en del av den uppfångade energien, mot

tager pejlapparatens antenn ej blott den från sändaren utgang

na radiostrålen utan resultanten av denna och all fartygets 

återstrålning. Radiostrålen får därför i regel en avsevärd av

vikning, som framförallt åstadkommes av fartygskroppen . :h

vikningens storlek är beroende på elen vinkel, uneler vilken 

radiostrålen träffar fartyget och kan anses vara konstant, så 

länge inga förändringar inträda beträffande fartygets ovan om

nämnda delar. 

Av fartyget självt förorsakad racliopejlmissvisning, vilkc·n 

kan uppgå till omkring 12° , bestämmes genom direkta iakt

tagelser och tillämpas därefter såson1 pejlkorrektion på samma 

sätt som deviationen vid en magnetkompass. För att få lite t 

värde på pejlkorrektionen, bör pejlramen placeras så l:ing l 

från fartygsskrovet som möjligt, alltså högt upp och h elst pa 

betryggande avstånd från master och skorstenar m. m . 

Betecknar q elen på pejlapparaten avlästa bäringen och P 

den rätta så är 
p=q + f, 

varvid p och q räknas förifrån och åt höger från 0° till 360°· 

I normala fall, el. v. s. om icke metallmassor i pejlramens 

omedelbara närhet utöva överväldigande lokalt inflyt:wcle. 
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finner man, att radiostrålarna dragas in mot fartycrets läncrd

a:xel. Pejlkorrektionen ter sig härvid som ficr. 6 vi:ar· d t> 

• 
t> , • v. s. 

~ ~lir mmdre än p i ~~rs:a och tredje kvadranterna, alltså f po · 

s1t1V, under det att .~orhallandet är motsatt i andra och fjärde 

kva~ra~terna .. I n~rheten ~v pejlingarna o o , 90°, 180° och 

270 narmar s1g peJlkorrektJonen värdet o. 
~ejl~orrektio~en .. utrönes antingen på så sätt, att farty

get pa mmst en vaglangels avstånd går runt en sändare, eller 

att ett med sändare försett mindre fartyg på erforderligt av

stån~ ~retsar runt det stillaliggande fartyget, som häruneler 

samheligt tager radiopejlingar och optiska pejlingar. Alla pej-

Fig. 6. 

linerar tacra . l 'l' 
, o o s som s1c peJ mgar, el. v. s. vinkeln från fartygets 

lan~skeppsriktning mätes åt höger från 0° till 360°. Vid de 

Sfi1a .. avståncl mellan sändare och mottagare, varom här är frå

ga, aro avvikelser hos radiostrålen uneler vä()"en icke att be-

fara Sk ·n · · · · " 
. · I naclen mellan elen opL1ska peJlmgen och radiopej-

lingen är således i varje särskilt fall lika med pejlkorrektio

ne~ f ~ör sidpejlingen ifråga. Av betydelse är att den optiska 

P~Jlsluvan är noggrant inriktad i fartnrets l:'w «skepl)Sr1'}- t . 

Illn . , " " ;-, ' 

. g, .. samt att s1doavstandet mellan pejlram och peJ'lskiva 

Icke ar f" .. " 
f . or stort. Ar detta avstand stort, uppträder parallax-

el hll 'lk t h" ' · 
... ' VI e ansyn maste tagas vid pejlkorrektionens ut-

laknande. 
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Det är fullt tillräckligt all taga pejlingarna för var fc'm le 

<>T ad· rund crån!2" bä!!!:!'e v ä!! a rna liksom vid deviationsullagn in" 
o ' b lJ lJ(..J v 

.._ t"! 

bör ulföras för aU utjämna eventuella observationsfeL 

Pejlkorrektionen håller sig konstant, så länge farL~·gl'ls 

elektriska egenskaper äro desamma som vid dess ul"rö nanrll'. 

AY denna anledning är det av vikt att dävertar , bommar o. dy l. 

Yid pejling intaga den ställning, de hade vid delta LilHiilk, 

samt att uppmärksamma fartygets trim och djupgåend e. t n

der normala förhållanden förorsakar ett större djupgaPIH!e 

mindre värde på pejlkorrektionen. 

l\Ietoden med stillaliggande fartyg länmar i regel &t b iis la 

resultatet. Som sändare kan vilken som helst dämpad l'lll'r 

odämpad sändare begagnas, t. ex. sändaren på ett fyrshpp. 

.... 

l 
l 

.. 
to 

' • 
If 
~ 
o 
.2. 

" ' s 
lO 

IL 
l 'f 

o !Yo ' 

$ 

o '>o .. o ~o .. ' •oo >30 "" 

Fig. 7. 

PejlprovSändaren får dock ej vara för liten, emedan minimum 

gärna blir oskarpt, om den utsända energien är otillräcklig. 

Sändarantennen måste vidare Yara så beskaffad. att dess sl1 a l · 

ning är lika åt alla håll. 

Pejlkorrektionen variera r något med våglängdern a . och 

detta så, att en mindre våglängel ger större pejlkorrekt ion. 

Det är emellertid tillräckligt att utröna densamma fö r 'i1g· 

längderna 600, 800, 1000 och l 200 m. och därefter för onii j

ligen erforderliga mellanvärden verkställa interpolering. 

Den experimentellt utrönta pejlkorrektionen f tabellHas 

eller framställes i form av en kurva som funktion av rndio

pejlingen q. I fig. 7 visas ett exempel på i verkligheten nlla -
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gen pejlkorrektion för 1000 m . våglängd . Kurntm flirlopp 

är i huvudsak kvadrantell och angives av formeln 

f= D X sin 2 q, 

där koefficienten D är positiv, eftersom f är positiv i första 

kvadranten. 

Enär pejlkorrektionen är en periodisk funktion av den 

rättvisande radiopejlingen, kan den frams tällas genom en se

rie i likhet med kompassens deviation. Koefficienterna A B 

C, D, E , F , G. K och L beräknas på samma sätt som de~ia~ 

tionsforme1ns koeffici(:nter. Koefficienternas C, E, F G och 

L absoluta Yärclen stanna alla under 0 ,4°, och i reO'l'l ~iro 

blott koefficienterna A, B, D och K a v nämnvärd ~L••r~k. B 

,-ärdet stannar i regel ungefär vid O,u 0 , medan D dominerar 

med ett stort positivt värde . 

Komp ensulion (IV pejlappawtcns koe/lici ent D uid 

Telefunkens ombordpejlupparat. 

På grund av pejlkorrektionernas storlek är korrektions

kurvan mycket brant på flera ställen, vilket åstadkommer 

minskad noggrannhet vid a v läsningen och ökad inverkan a v 

eventuella pejlingsfeL För att vid Telefunkens ombordpejl

apparater borttaga denna olägenhet kan därför den domine

~·and.e koefficienten D bortkompenseras genom anbringandet 

~ pejlramens närhet av en elektrisk slinga, som har motsatt 

lllverkan mot fartygskroppen och som således upphäver far

ty?'ets å terstrålningsfält. Gerwm kompensation av D-värdrt 

bhr .. ;· ·d . , I 
aven var et pa C kompenserat, och kvar står i allmänhet 

blott en restkorrektion på omkring + 2° , som införes i tabell 

eller uppdrages i kurva. -

, Även på mekanisk väg kan pejlkorrektionen bortelimine-

l as geno .. d el .. . 
a m anvan an et av sarskrid korrektör, som framställts 

nv Telefunken under de senaste åren och enligt uppgift läm-

at goda resultat. Principen härvid är följande. 

1 , Med ledning av de vid pejlkorrektionens utrönande er

lallna olika värdena på korrektionen konstrueras en m etall -
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skiva, som är försedd med en gejd, skuren i enlighet med kor
rektionskurvan. Denna skiva anordnas till pejlratten i en 
viss ställning och så, att en rulle m ed tillkopplad visare vid 
pejlramens vridning tvingas att vandra i gejden. Visaren kom
mer på grund härav att röra sig än framför, än bakom det 
tidigare omtalade fasta avläsningsmärk et och för varje gtmg 
ett stycke, som n10tsvarar värdet på p ejlkorrektionen vid si
dopejlingen ifråga. Visaren angiver således på pejlskivan för 

varje ställning hos pejlramen den häremot svarande r ättvi-

sande radiopejlingen. 
Korrektören rättar på detta sätt pejlkorrektioner upp lill 

+ 16° för den våglängd, för vilken den är konstruerad, i 
allmänhet den vanliga navigationsvåglängden inom om r<ldet 
950-1050 m. För 600 m. våglängd, som ju användes vid 
kommersiell trafik och för avgivandel a v S.O.S.-signakr, 
måste därför elen resterande pejlkorrektionen utrönas och liig-

gas i tabell eller kurva. 

Radiopejlingarnas utnyttjande vid naviger'ing. 

Radiopejlingar kunna vid navigering utnyttjas i stort se tt 
på samma sätt som optiska pejlingar samt kombineras med 
på annat sätt erhållen ortlinje och med lodkurvor. 

Ehuru det visserligen är n1öjlig t att i pejlapparaten pa fle

ra hundra minuters distans uppfatta signalerna från en sän
darestation, så är det icke lä1npligt att på så långa avst:in~ 
utnyttja dem vid navigeringen. Minimum är nämligen pa 
långa avstånd brett (över 2°) och dessutom oskarpt , t·niir 

dess crränser endast med svårighet kunna uppfattas, vilket h:a n 
frest: den pejlande till gissningar. Man får här aldrig för
bise att pej'lin o-sfelet inverkar desto mera på fartygets m· tbc-

' . b . 

stämning, ju större pejlingsavståndet är. Vid försiktig navJ-
aerincr bör man under normala fall icke anlita stora pejlings-
o b r 
avstånd: såsom gräns för vid navigering användbara nH J(~-
pejlingar sättes i allmänhet 200'. Problemet om radiopeJ· 
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lingars användbarhet på långa distanser är dock ännu så länae 
olöst och kräver ytterligare utredning. b 

Den med ombordpejlapparaten tagna radiopejlincren (q) 

erhålles i förhållande till fartygets långskeppsriktnin~. För 
att erhålla den rättvisande bäringen till sändaren, m åste man 
således i pejlingsögonblicket på kompassen avläsa den rättvi
sande kursen och därefter rätta för pejlkorrektionen (f). 

A ]{ + p, 
där A r. v. bäring 

K r. v. kurs 
p q + f. 

Radiobäringens noggrannhet är sålunda ä ven hög grad 
beroende på kompassens tillförlitlighet. 

Styrning mot visst mål genom användande au mdiopejlino. 

Radiopejling kommer framför allt till god användnina 
da

o b> 

det gäller att styra mot vissa bestämda punkter, såsom t. 
ex. fyrskepp , utrustade med radiofyrar, samt fartyg i nöd 
eller som av annan orsak önskas påträffas. 

Sedan radiopejlingen utförts , låter man fartyget gira, till 
dess man får minimum rätt förut. Härvid tillses, att pejlrat
t:ns svarta punktmärke visar på den okorrigerade sidopej
hngen, enär den rättvisande radiopejlingen vid minimum rätt 
föru~ skall vara noll. Om för sidapejlingen = noll pejlkor
rektionen är t. ex. + go enligt korrektionstabellen inställes 
s'åledes punktmärket go till vänster orn noll , så att d~n inställ
da radiopejlingen motsvaras av en rättvisande radiobärino- = 
noll. b 

På detta sätt stä var man vidare efter den kompasskurs, 
f~rtyget ligger an m ed minimum rätt förut , och upprepar på 
lampliga ll t'd d' ·1· ' ·r · · • c n1e an 1 er ra wpe.J 1ngen. h.VVI \:er n11mmum från 
~eJlriktningen "rätt förut» , korrigeras förhållandet genom er
forderlig kursändring. Om ström icke r åder, kommer fart yget 
genom detta födaringsätt att styra i storcirkeln, d. v. s. kor-
taste v.. t .. d -· .. agen mo san aren. Ar man tvungen att taga upp x0 

for ström ' h ' ll l ·· · · , sa er a es c en rattvisande radiObäringen (p) ur 
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summan 360° + x 0
. På ssmma sätt som ovan b eskrivits !'ar 

man i pejlkorrektionstabellen den okorrigerade sidopejling . 

på vilken pejlrattens punktmärke skall inställas, varefter ~a 

manövreras, att minimum så vitt möjligt bibehålles i del tn

ställda läget. 
Medelst förnyade r adiopejlingar kan med lätthet konsta

teras, huruvida fartyget befinner sig på r ätt kurs. Om \·id 

radiofyr förut pejlingarna bliva större än den för farva llHet 

angivna allmänna angöringskursen , är fartyget satt brtborc[ 

hän , bliva de mindre, styrbord hän . 

Fig. 8. 

Befinner sig radiofyren ak terut, är förhållandet omkaslat , 

d . v. s. bliva härvid pejlingarna mindre, så är far tyget ;,, tt t 

babord om den riktiga bäringen, bliva de däremot stiirre, 

styrbord hän. . 

Samma förfaringssätt kan användas vid uppsökande till 

sjöss av ett fartyg i nöd , vilket då förväntas avgiva föru lolll 

S.O.S.-signaler vederbörligt positionsmeddeland e, varefter sty

res den kompasskurs , som motsvaras av minimum rätt för

ut. Om sändaren försvagas så a lt minimum är svårt att upp

fatta, kan det sökta fartygets läge bestämmas genom att man 

- 497 -

girar till en kurs 30° från radiopejlingen och står på i denna 

kurs, tills vinkeln mellan kurs och pPjling är 60o. 

Kursändring till en given bäring. 

Vid angöring under tjocka i en viss bestämd angörincrs

kurs , vilket är e tt ofta förekommand e problem vid kus tf~~·t , 
kan radiopejling likalecles med föreld användas, såframt en 

passande radiofyr är för handen. 

Uppgiften härvid är att finna den ramställning, vid vilken 

minimum bör inväntas för kursändringens utförande. Detta 

sker med tillhjälp av formeln. 

A= K + q + f = K+ p; p= A- K, 

där A= r . v. radiobäring 

K = r. v. kurs 

p = r . v. radiopejling. 

Mot värdet på p uttages i korrektionstabellen pejlkorrek

lianen f, då den orättade radiopejlingen q erhålles. Härvid 

1~1åste iakttagas, att då det ju gäller att finna racliosidpej

lmgen ~r elen rättvisande radiopejlingen, skall tecknet på pejl

korrektJOn en omkastas, på samma sätt alltså, som då man 

o~nkastar tecknet för deviationen vid förvandling av en miss

VIsande kurs till kompasskurs. 

Exempel. 

. Ett fartyg , som s lyr r. v. kurs 100° , skall gira in bä

l'lngen till en radiofyr 

a) SB hän till r . v. 150° 

b) BB hän till r. v. kurs 50° . 

. Vid vilken ställning på pejlramen angiver radiopejlski-
Vans p kt .. k .. 

un · mar ·e mnumums inträdande och därmed tidpunk
ten för gir ? 



p~CJ+] 
~ 
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storcif kelkor rektion. 
Radiopcili<'ge" skall i likhel med "" optisk peili"S iolä;;_· 

g"' i sjökortet '""' en rlit \injc, lo'odro"'' och ~~to rad'opcJ· 

lingen a<'gi"' storcirkclbiirinSC"' m1l.ste den _wva~dtas '!\\ 

lo1odrom. För!afi"S"liltet härfÖf är olik• "d peJhnS Ira" 

hndsta.tio<' och vid peili"g ,ned mnbOrdpeii•PP"'"'- jlagge 

Tidskrift i Sjöväsenclet . 
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förfaringssätten och de formler, som komma till användn ing, 
äro angivna i Lärobok i navigation av Ulff och Naumann , m . 
fl. verk, varför de här icke skola annat än kortfattat b er öra-;. 

I sjökortet bilda radiobäringarna såsom. storcirklar mot 
polen böjda kurvor, varför storcirkelkorrektionen alltid skall 
tillfogas på så sätt, att loxodromen kommer på ekvatorssidan 
om storcirkeln. 

JVof!.D 

s .s 
/ 

' · s 

/'1. A a l u K l o t c. t: 
S . b a l v k l o t e t· 

Fig. 11. 

storleken av storcirkell.:orrektionen, d. v. s. vinkelski ll· 
naden mellan den väg, som radiostrålen tillryggalägger på 
storcirkeln från sändaren till fartyget, och den för inläggning 
i sjökortet erforderliga loxodrompejlingen är beroende på föl· 
jande faktorer, nämligen: 

på medellatituden mellan den pejlande och det p cjl:tde 
stället; ju mindre denna är, desto mindre är korrektionen: 

på pejlriktningen; ju mera denna närmar sig nord-s!f, l-
riktningen, desto mindre är 1-:orrektionen; samt 

på pejldistansen; ju mindre denna är, desto mindre lir 

korrektionen. 
Vid srnå pejldistanser, upp till omkring 40', kan 1nan. 

utan att begå större fel , i sjökortet uppdraga storcirkeln smn 
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en rät linje, loxodrom, på samma siitt som då det är fråaa 0111 
optiska p~jlin~~r. En rät linje, dragen genom radi~fyren 
såsom radwpeJlmgcns kontrabäring, motsvarar med fullt till
rä;klig nog~rannhet fart?'gets ortlinje för observationen ifråga. 
Da emellertid ovan angiVna faktorer i vissa fall kunna sam
verk~ till storcirkelkorrektionens ökande, är det icke lämpligt 
att v1d noggrannare navigering utan vidare begränsa den di
stans, på vilken man kan åsidosätta korrektionen. Under 
alla omständigheter är det angenämt för den ansvarige navi
gatören, att med säk erhet Yeta, när vinkelskillnaden mel1an 
storcirkelpejlingen och loxodrompejlin gen hör iaktta a as eller 
icke för a tt mithända undvika onödiga beräkningar. 

0 

Genom den i fig. 12 angivna kunan och tillhörande kor
rektionstabell erhålles uppgift härom. Kurvan är beräknad 
för. en medellatitud av 55° , varför vid andra värden på medel
latituden en mot denna svarande faktor, som erhå lles ur ta · 
hell en, multipliceras med det ur kurvan erhållna talet för att 

\.Ull pa c e a satt använ-giva den sök ta distansen. Kurva11 l " 1 t t ·· 
das för medellatituder mellan elen pejlande och det pejlade 
förem :'\.let från 0°,0 till 70° . 

Följande exempel klargör närmare kurvans användning. 
. Ett. fartyg angör Engelska kanalen med ostlig kurs och 

radwpeJlar då och då Round Island radiofyr. Fr. o. m. vil
ken ungefärlig distans kan storcirkelkorrektionen åsidosättas? 

Medellat. fartygets läge - Rd Isld i runt tal = 50° 
H. ättvisande pejling i runt tal 80° 

. Mot rpm 55° angiyer kurvan för pejlingen 80° en pejl
distans av omkring 25 '. Korrektionsfaktorn för f{'m = 50° 
är 1,2 . Man multiplicerar 25 X 1,2 och erhåller således för 
~~ = 50° en korrektionsgräns av 30'. Fr. o. m. denna 

Istans kan man frånse slorcirkelkorrektionen, utan att häri
~.~nom införa något beaktansvärt fel vid radiopejlingens in
aggande såsom loxodrom. 

För att för n a vigutören underlätta arbetet med storcir
kelkorrektionens beräkning hava åtskilliga 1abeller eller ska -
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Ior uppgjorts, där korrektionen direkt erhålles . vVedemayers 

b d o f l Cl 6 l . d 
tabeller, asera e pa orme n tng o = T sm cpm, me -

giver s tor noggrannhet och lämnar i själva verket ett värde 

på storcirkelkorrektionen , som på 0°,1 när överensstämmer 

med det m atematiskt beräknade. I allmänhet lämna dessa 

hjälpmedel för radioortlinjens förvandling tillräckligt noggrant 

resultat. Vid stor latitudsskillnad och på högre latituder blir 

emellertid elen formel, enligt vilken hjälpmedlen beräknats, 

allt för approxima tiv, varför här noggrannare förfaringssätt 

bör tillämpas. 

I fig. 13 visas en skala, där på grafisk väg korrektionen 

erhålles. Skalan är baserad på en förenklad formel för stor-

cirkelkorrektionens beräknande, nämligen e = ~ sin f[Jm , 
2 

och en longitudsskillnad av 10'. 

Meclellat. 
Pejlkorr. för 

p 6 l 

o• ,. ,. 
i l ! i l 

1 G• 1.fD )0° 

.,' .l, -' · i l i ,' . ! '• i''· i i_ ;~o_,, -' • i ,'.j fe l l C!· i • l l. i i. 
o .• 

Meclellat. 
~· :n· • vo• -t'i " ,;o"' .ss· 100' ~r· .,.o .. -:: .r" 'to"' , .. 

H i i 1 i 1 1 1 1 l 1 1 1 1 l 1 1 1 i l 1 1 l' 'r' r' , 1 '' 1 ~~ Pe]lkorr. for 
l l . i . l l l i l l i i i l l l i . i . . l o l 

D . ~ O. v 0 , )- 6 

Fig. 13. 

~ [aurer~ diagram, baserad på liknämniga latituder hos 

den pejlande och det pejlade föremålet, lämnar ett utomor

dentligt noggrant resultat. Diagrammet är beräknat en ligt 

formeln 

tng 0 sin 6 1 
rm . tng -2- . 

Ur detta diagram erh ålles för varje kombination av den 

Pejlande orten (B,) och den pejlade orten (B") en faktor k , 

varmed longitudsski llnaden { 6 1) skall multipliceras för stor

cirkelk orrektionens erh ållande. 
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Följande exempel visar de värden på storcirkelkorrek
tionen e, som erhållas genom användandet av de ovan an

tydda olika hjälpmedlen. 

Exempel: 

Ett fartvcr på räknad lat. N 25° O' long. V 21° O' erh a llPr 
m ed radiop~j~apparat bäringen till en radiofy~· på lat. N ~5' 
O' long. V 1° O' = 46°. Sök storcirkelkorrektlOnen. 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 1 600' ................................... .. .. lg 2,77 815 
2 
cp m = 35o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l g sin 9,7 5 859 

e = 5°,7 . .. . .. ..... . . . . . ..... . ..... . .......... Jg 2,53 ()7 ~ 

. f"" 13 . 1110t sn, 1·11111a medellatitud värclt>l Skalan 1 1g. g1ver " 
2 ,87 varför 

e = 2,87 x 120 = 344 = 5° ,7· 

Ur Tvlaurers diagram fås mot fartygets latitud B1 = 25' 
och radiofyrens latitud Bz = 45° värdet K = 0,2 G5, var· 
av m ed longitudsskillnaden = 20° erhålles 

e = 20 x 0 ,265 = 5° ,3. 

låter man B
1 

och B 2 byta plats vid uttagandet av fak torn 

K, erhåller K = 0 ,325 och 
e = 20 x 0,325 = 6° ,5. 

Medelvärdet på G = 5°,9. 

I tabell A (bil. ) erhålles mot m.edellatituden 35° och 
loncritudsskillnaden 10° värdet 2,9 , varav således 

b 

e = 2 x 2,9 = 5°,8. 

En beräkning enligt den noggrannare fortneln tng. f) -
6 L l 

sek 
2 

cp X sin cpm X tng 
2 

giver 

6 cp _ 10o ... . . . .......... ..... ...... ... . . lg sek 10,00 665 
2 

cp m 
6 l 

2 
G = 

350 .. .. ..... . .. · ····· . ....... . ... . .. Jg Sll1 

lOo ............. .. .. .. ... . ....... .. Ig tng 

5°,9 ............ . ......... ..... .. lg tng 

9,75 859 

9,24 632 --
9,01 1.)6 
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Radioortlinjens beräkning. 

Om avståndet till den pejlade radiofyren understiger om
kring 40 ', kan den erhållna radiopejlingen utan vidare betrak
tas såsom fartygets ortlinje, enär såsom tidigare omnämnts, 
s tor cirkelkorrek tionen här är liten. 

Vid större avstånd (40- 200') är det i allmänhet tillräck
ligt att till radiopejlingen foga storcirkelkorrektionen m ed sitt 
tecken och därefter anse loxodrombäringen såsom ortlinje. 

Emellertid är rätteligen icke storcirkelbäringen fartygets 
ortlin je, utan den verkliga ortlinjen är den s. k. likn-a::inwt
cirk eln (d. v. s. · den kurva, som skär m eridianerna under en 
vinkel = storcirkelbäringen l. Till detta förhållande m ås te 
hänsyn tagas vid sådana pejlriktningar och avstånd, då stor
cirkelkorrektionen överstiger ett värde av omkring 2° . I lik
het med vad fallet är beträffande astronomiska ortlinjer, kan 
man låta ortlinjen ersättas av sin tangent i bestickets närhet , 
vilken räta linje uppdragen i kortet således blir fartygets ge
nom radiopejlingen erhållna ortlinje. Enär skillnaden i rikt
ning mellan tangenten till lika-azimut-cirkeln och tangenten 
till storcirkelbäringen genom bestämningspunkten på avstånd, 
varom här är fråga, i allmänhet är ringa, kan man utan att 
begå något praktiskt fel såsom ortlinje använda tangenten till 
storcirkelbäringen. Vid pejling av radiofyr blir med andra 
ord ortlinjen lika m ed tangenten till ombordpejlingen. Be·· 
stämmandet av denna ortlinje innefattar således beräkningen 
av den bestämningspunkt, varigenom ortlinjen skall uppdragas 
l en riktning lika med ombordpejlingen. 

Som bestämningspunkt väljes läm.pligas t den punkt på 
bestickets meridian, där storcirkelbäringen, förvandlad till 
loxodrom, skär meridianen. 

Räkneförfarandet kan uppdelas i två moment, nämligen 

l) Radiobäringens förvandling till loxodrom, 
2) Bestämningspunktens beräknande. 
l. Radiobäringens förvandling till loxodrom sker, såsom 

förut nämnts , genom att till radiobäringen foga storcirkelkor
rektionen. 
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2. Bestämningspunktens läge erhålles enklast genom a l t , 
om kortskalan tillåter, och om ställena äro belägna i sannna. 

kort , direkt i kortet från radiofyren utdraga loxodrombäring. 

en, tills elen skär b estickets m eridian. 

Om så ej är förhållandet, beräknas skärningspunktens Iii

ge m edelst formeln 

mericlionaldiff. = d . long. X cot lo:xoclrombäringen. 

Den sålunda erhållna meridionaldifferensen fogas till ra

diofyrens m criclionalclelar, varigenom skärningspunktens , d. 

v. s. bestämningspunktens m eridionaldelar och därmed des!-, 

la titud erhålles. 

Skärningspunkten m ellan två på så sätt erhållna radio

ortlinjer är fartygets ställe. 

Exempel: 

E tt fartyg på räknad lat. N 55 ~ 15' long O 16° 10' pejlar 

med ombordpejlapparat nästan samtidigt två radiofyrar på 

lat. N 56° 30' long. O 21 o 2' och lat. N 55° 44 ' long. O 10 ' 

38'. Radiopejlingarna äro 61 °,+ resp. 279° ,3. Sök fartygsorten. 

l. radiofyrens rp 56° 30' Iong. 21 ° 2' 

fartygets cp 5" 0 .~ 151 Iong. 16° 10 ' 

!pm 55° 53' 6 Iong. 40 52 ' 

Radiobäring 61 °14 

G 2°,1 

Laxadrombäring 63°,5 

/:\ Iong. 292 ' !g 2, 46 538 

Jox. bär. 63°,5 l g cot 9, 69 77 4 

mer. diJT. 145,6 l g 2, 16 :~1 2 

m er. del. 4108,4 

Best. p :s mer. del. 3962,8 
. . Bestämningspunktens läge =- N 5j0 8' 

Ortlinjens riktning -= 6 1°,4 
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2. radiofyr. rp 

fartygets cp 
=: 55° 44 ' Iong. = 10° 38' 

= 55° 15 ' Iong. = 16° 10' 
((J m 55° 30' 6 Iong. [jo 32' 

Radiobäring = 279°,3 

e = - 2°,3 
Laxadrombäring = -277°,o 

6 Iong. = 332 ' 
lox. bär. = 277 ° 

mer. diff. = 40,8 

mer. del. = 4026,1 

lg = 2, 52 114 
!g cot 9, 08 914 

lg = l , 61 028 

Best. p:s >> >> = 3985,3 

·: Bestämningspunktens läge = N 55° 21 ' 

Ortlinjens riktning = 279° 3 

.. Ortli~1jern~ kunna nu, om sjökortets skala ~å tillåter , ut

laggas direkt 1 kortet. Skärningspunkten dem em ellan är 

fartygets ställe. 

13 

Fig. 15. 

Denna punkt kan äve11 be1· a·· kr1as o f' 'l ' 
fig. • pa o Jande sätt (se 

15). 

13 X sin 61 ° 4 
X = sin 37°,fi ' = 18'·6 

r iktningen av x = 80°, 7. 
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Mol 80o ,7 såsom kurs och 18', G såsom distans fås he

sticktab. dep. = 18',4 och 6 q; = 3,. 
Från q; = N 55° 21 ' 

lat. 

,r::, q; = s 3' 
ro -- N ;;5o 18' Fartygsorten r " 

Mot q;m = 55° 19',5 som kurs och~ dep. 
fås i dist. kol. i besticktab. 6 Iong. = 32',a. 

Från Iong. O 16° 10' 
6 Iong. 32',3 

Fartygets Iong. o 16° 42' ,3 

18',4 som 

Vid ombordpejling på stora distanser kan man icke lata 
lika-az imuth-cirkeln ersättas av loxodrombäringen från Lu-ty
oet till radiofyren eller av tangenten till radiobäringen (o~n
~ordpejlingen) . Ovan anförda beräkningsmeto_d för otr~!Jln
. f' · de är då eJ· h eller tillfylles Då de tngonome ns ~a Jens mnan < . • .. • .. .;· • 

m etoderna för lika-azimuth-cirkelns b eraknmg krava avse\ ,u t 
räknearbete, a11föras de icke här , utan hänvisas för des~mm~l 
till beskrivningarna i , Nautisk årsbok 1930 >> och_ >> RadwpcJ,
ling m ed ombordpejlapparat» 1

). Vid de pejling~_distans~r. d~ 
åsyftade m etoder skulle kunna ifrågakomma, aro r ad wpeJ
lino·an1a förr esten behäftade m ed sådana felaktigheter , . all dc 
är; värdelösa som ortlinjer och förd enskull icke lämpliga alt 

användas i praktiken. 

Radiofyr-organisationen i Engelska kanalen. 

I mitten av april 1931 avhölls i London en konferen~ fö r 
recrlerincr av de brittiska och franska radiofyrarnas verks ~: m
he~ i E 1;gelsk a k an alen, vars beslut och riktlinj ~~- för organisa
tion av radiofyrar inom ett trängre farvalten aro av synner-

1) Av Blomber g och Dahlberg, H ärnösand. 
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Iigt intresse. Dc grundsatser, som av konferensen rekommen
derades till antagande, komma också med a ll sannolikhet att 
följas av andra länder , bl. a. av Sverige, da fr åga blir alt ord
na ett radiofyrväsende. 

Redan vid fyr- och utprickningskonferenserna i London 
1929 och i Lissa bon 1930, där även en representant från Sve
rige deltog , pålalades den förvirring , som rådde i Engelska 
kanalen beträffande radiofyrarnas utsändning. Radiofyrar
nas sändningstider, räckvidder och våglängder ingrepo n äm
ligen i eller täckte varandra, varigenom ett tillstånd av oupp
hörliga störningar inträtt, som h art när omöjliggjorde all na
vigering efter racliopejlingar. En internationell reglering av 
radiopejlingsfrågan inom farvattnet ifråga ansågs sålunda nöd
yändi g och kom även till s tånd genom ovan omnämnda kon
ferens i London , där r epresentanter för fyrväsendena i E n g
land, Irland. Frankrike, Holland och Tyskland deltogo. Un
der konferensens lopp visade det sig omöjligt att utesluta r a
diofyrarna på Skottlands och \Vales kuster ; konferensens be
slut kom därför att omfatta ett vat tenområde, som sträcker 
sig från Svinö och Färöarna i norr till Bellc Ile i söder, Ska
gerack dock icke inbegripet. Den föreslagna planen omfattar 
utom redan befintliga radiofyrar även de, som befinna sig 
under byggnad, äro planerade och som i en framtid kunna 
komm a att upprättas inom området ifråga. 

De huvudfrågor, som konferensen hade att behandla, vo
ro följande: 

bestämmandet av radiofyrarnas våglängdsområden, så att 
kollission icke inträffade med våglängderna från andra radio
sändare; 

tilldelandel av bestämda räckvideler åt dc enskilda radio
fyrarna och klarläggandel av de grunder, enligt vilka dessa 
räckvidder skulle b estämmas ; 

fördeland et av våglängdsområden åt radiofyrarna; 
olika r adiofyrars. sammanförande i grupper m ed samma 

våglängd och tonhöjd m en med skild a sändningstider; samt 
fastställandel av utsändningens varaktighet. 
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Resultatet av konferensens arbete blev en plan av i ston 

sett följande innehåll. 

l. Våglängdsområdet 307,5- 285 Kc (975-1050 111.
1 

överläts åt de radiofyrar, som upprältals för sjöfartens behov 

medan våglängdsområdet 315-307 ,:> Kc (950 - 975 m.) för~ 
behölls åt det brittiska lufttrafikfyrväsendeL 

2. Sjöfartsradiofyrarna sammanfördes i grupper lned 

högst tre fyrar i samma grupp. Radiofyrar inom en och sa 111 _ 

ma grupp tilldelades lika våglängd och tonhöjd (svängnings

tal), varjämte b estämdes, att de skulle avgiva signaler i en 

viss ordning och inom viss, begränsad tid . 

3. Räckvidden bestämdes för varje enskild radiofyr med 

hänsyn till vad som var erforderligt ur navigeringssynpunk l. 

T ill de skilda r egeringarna avläts i denna angelägenhet en 

hemställan , att räckvidderna verkligen skulle utprovas genom 

faktiska mätningar och att radiofyrarnas sändarstyrka skulle 

ändras, till dess att fastställd räckvidd ernåtts. 

Konferensen beslöt vidare, att m ed räckvidd skulle för

stås den distans, vid vilken en bestämd fältstyrka kan uppnås 

under vanliga förh ållanden. 

4. För radiofyrarna fastställdes 7 olika våglängder, näm

nigen: 306 Kc (980,39 m. ), 303 Kc (990,10 m .), 300 Kc (1000 

m. ), 297 Kc (1010,1 0 m. ), 294 Kc (1020,-H m. ), 291 Kc 

(1000,D3 m .) och 288 Kc (104l ,G7 m. ) . 

Radiofyrar inom samma grupp skola alltid använda sam

ma våglängd. Härigenom underlättas tagandel av radiopej

lingarna, då inställning för annan våglängd icke erfordras. 

5. Radiofyrarna tilldelades vissa tonhöjder , vilka förde

lades i sex grupper på följande sätt , nämligen: 

Grupp 
l 

l 
l 

2 
l 

3 
l 

4 
l 

5 
l 

h 

Svängnings- 385 376 423 475 535 600 
tal per 670 752 8 i6 950 1070 1200 

l sekund 
1005 1128 1269 1423 -
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Det bestämdes vidare, att i för sta h and skulle de lägsta 

tonhöjderna användas, och endast om detta ej vore möjligt, 

finge n ågon av de an dra t illgripas. D~ lägre tonerna äro näm

ligen lättare att uppfatta för människaöra t än de högre och 

erbjuda därigenom skarpare p ejlingsmöjligheL Av denna an

ledning bestämdes också att de fyra sist i tabellen upptagna 

tonhöjderna endast finge användas i undantagsfall . 

6. För att förhindra ra diofvrarna att samtidiot avo·iva 
J ,., ,., 

signaler och därigenom störa pejlingars utförand e bestämdes 

för varje fyr viss utsändningstid vid tjocka. Sändning får 

sålunda p ågå under högst 2 minuter , inbegripet en kort paus 

i slutet av varje p eriod för att undvika kollission m ed annan 

radiofyrs sändning. Sändningen upprepas vid tjocka var 

sjätte minut. 

Vid en grupp om tre radiofyrar tillgår således sändningen 

så, att först ger den ena fyren under två minuter , därefter den 

andra och slutligen den tredje, likaledes under två minuter , 

varpå vid tjocka den första fyren å ter börjar utsändningen. 

Un eler god sikt får en station avgiva signaler högst en 

gång i h alvtimmen , varvid antalet på varandra följand e sänd

ningar endast m å uppgå till två. 

Radiofyrarnas gruppindelning m. m. framgår av samman

ställnin gen i bil. 2. 

Lotsstyrelsens förslag till rad iofyrar svenskt farvatten. 

I elen internationella konventionen i London av elen 3 1 

11laj 1929, den s . k . Londonk on vcntioncn, för betrvo-aancle av 
.. k . ,.,,., 

sa erheten för människoliv till sjöss behandlas i kap. V, ar t. 

~ 7 ' .. spörsmålet om fartygs förseende m ed radiopejlapparat 

Enar Sverige för sin del biLrätt kmwention en i så mhllo, a tt 

r:~eringen nyligen för rikselagen framlagt förslag till dess ra-

hflcer arl l t 1 J ·· ·· 1· 
v .· c c e, on c )Ora omnamnas, alt en 1gt densamma skall 

~IJe passagerarfartyg m ed en brultodräktighet av 5000 re-
gisterton ll el"" t .. . e o o 

e er aru over mom tva ar, räknat fran den dag 
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konventionen träder i kraft, vara försett m ed godkänd radio. 

pejlapparat Internationella konfer ensen i Lissabon l 9:W an. 

gående utprickning och fyrbelysning av kusterna avgav di\r. 

jämte r ekommendationer i denna fråga. Däri förordades niitn. 

libo·cn , bland annat, att radiofvrar skulle så långt omsUindi". . ~ 

helerna det tilläte anordnas över hela världen å alla de pla t. 

ser , där de kunde bliva till nytta för sjöfarten. I de1ma kon. 

venlian framhölls även, att enligt erfarenheten hade sys l('llWt 

med radiofyr visat sig överlägset radiopejlstation i land. He

dan av denna anledning, nämligen att radiopejling anses så 

nödvändig för säkerheten till sjöss, att internationella reg ler 

härom stadgats , är. de t av vikt, att även i vårt la nd rad iof~T

väsende upprättas. 
För närvarande finnas i värklen över 200 radiofyrar i 

drift, och de ökas alltjämt på radiopejlstationernas b ekostnad. 

Belysande för utvecklingen på omn"ldet angives ned an nagra 

siffror , a vseende länder m ed livlig sjöfart. 

liacl iopej Ist a tioner. Radiofyr n t. 

HlS3. 1930. 1923. :1 n:1n. 

Danmark 1l 

Tyskland 6 3 10 

Frankrike 3 6 l 1 1 

England l ;J 13 2 1-t 

U. s. A. 45 47 5 1')\) 

Japan 2 ') .. 
-·' 

Sverige 2 3 -± 

Unele r år 1931 har nu lotsstyrelsen i skrivelse till 1\ungl. 

Maj :t framlagt fullständigt program för radiofyrväsend els ord

nande längs Sveriges kuster och härför s{lsom e tt först a anslag 

begärt 395500 kr. På grund av det tryckta finansiella Jiigcl 

har em ellertid regeringen, beklagligt nog, icke funnit utväg a lt 

till år ets riksdag framlägga proposition i ärendet. 

I sin framställning fastsl å r lotsstyrelsen till en början. a tt 

enligt dess förmenande inga radi of~Tar för riktad sändn ing 

höra för det närvarande anskaffas samt framhåller vidare ra-

- 513-

diafyrarnas stora företräden ur na vigatorisk synpunkt fram 

för radiopejlstationer. Enligt styrelsens mening böra dessa 

radiofyrar placeras i första hand å v-issa fyrskepp samt där

jämte i vissa kustfyrar, varvid dessa i vissa fall äro ämnade 

att tjäna såsom reserv för radiofyr å fyrskepp , därest något 

dylikt på grund av ishinder icke skulle vara i stånd att kvar

Jigga på sin station. De av telegrafverket upprättade radio 

pejlstationerna vid Vinga, Hållö, Morup och Landsort önskar 

lotsstyrelsen icke övertaga, delvis emedan nödig sakkunskap 

för deras handhavande saknas inom lotsverket. Lotsstyrelsen 

förklarar emellertid, alt radiopejlstationerna tillsvidare böra 

bibehållas till tjänst för de fartyg, som äro utrustade med ra

diotelegraf, samt uttalar vidare som sin m ening, att fr ågan om 

deras nedläggande bör tagas under omprövning sedermera, då 

radiofyrarnas utbyggnad blivit fullbordad. 

Med hänsyn till de avsevärda k ostnader, som äro förena 

de m ed anorduandet av radiofyrar , anser styrelsen att utbygg

naden bör ske i etapper, förslagsvis fem. Utbyggnaden bör 

dock vara fullbordad så snart som möjligt, varför såsom önsk

värt framh ålles , att varje utbyggnad endast omfattar ett bud

getår. 

(Forts. ) 
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MEDDELANDEN FRÅN MARINSTABENS SJÖHISTORISKA AVDELNING. 
N:r 3. 

Johan Tietrich Schoultz. 
En förbisedd marinmålare. 

Av konteramiral G. Unge1·. 

Den under 18. seklets sista och 19. seklets första decl'n
nier verksamme marinmålaren Johan Tietrich Sclwultz fram
står inom sitt speciella fack som en av vårt lands produkti 
vaste konstnärer. 

En inom marinstabens sjöhistoriska avdelning under se
n aste tid verkställd inventering av till våra dagar inom lmulet 
bevarade alster av bemälde mästares pensel, giver sålunda 
Yid handen , att ej mindre än ett 80-tal dukar kunnat tills dato 
redovisas, och mycket möjligt är ju, att i fortsättningen yt
terligare en eller annan kan komma att anträffas; att ej så 
få under tidernas lopp på ett eller annat sätt förkommit torde 
Et betraktas såsom självfallet. 

Med ytter st få undantag har Schoultz ägnat sina krafler 
åt framställandet av m ålningar över märkligare händelser un
der lui o· et till sjöss med Hysslund åren l 7 88- 90; därföru t m n 

t> • .. 
finnas av hans verk antecknade endast tvänne mindre ~.JO-

stycken fr [m dc kungliga förmälningshögtidlighe~~rna 17\l/.
1

) 

samt sjöslaget i Femerbält 16442
) och skeppet Olands s!rtd 

mot cngelsmånnen 1704''), de båda sistnåmnda sannolik l ko-

1) Tillhöra l\IarinmusP um. upphäng·cla i :Marinstabens chcf;;!';;p. 
") Tillhör Orlogsmannasäl lskapct i Karlskrona samt upp h ii ni! el 

sjöoffice r s m ässen där~ t ädes. 
3) Tillhör i huntclstu ckll hosatt priYatperson. 
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pior. Med hänsyn till maneret föreligga visserligen starka 
likn elser för att ett mindre antal i Örlogsmannasällskapets i 
Karlskrona ägo befintliga kopior av den holländske marinma 
Iaren van Socst's bekanta bataljmålningar från nordiska sju
årskriget skulle vara av Schoultz' hand, men som ifrågava
rande alster ej äro signerade får debta t. v. endast betrakt as 
~om ett antagande, vilket tarvar y tterligare bekräftelse. I var
je fall är denna serie av avsevär t l ~igre kvalitet , vilket - om 
det nu är Schoultz, som är mästaren - kan finna sin förkla
ring däruti a tl Schoultz, som starkt specialiserat sig inom 
roddflottornas gebit, vida bättre torde hava varit i stånd att 
behärska den teknik , som erfordras för åskådliggörande av 
strider i skärgården än sådana på öppna ha vet. 

Dc 32 sjöträffningar m. m. und er 1788-90 å rs krig , som 
av Schoultz blivit förevigade, äro följande: 

l. Träffningen vid Fredrikshamn 29. 7. 88. 
2. Träffningen vid Hangöudd 16. 10. 88. 
3. Landbatteri i eld vid Lappvik 16--17 . 10. 88. 
4. Träffningen vid Hangöudd 17 . 10. 88. 
5. Galären Kalmar på väg till Åbo 4. 11. 88. 
6. Galären Kalmar i strid vid Porkala 30. 7. 89. 
7. Dra bbningen vid Korkia nsari 15. 8. 89. 
8. Sjöslaget vid Svensksund 24. 8. 89. 
9. Träffningen vid Porka la 26. 8. 89 . 

10. Träffningen vid Porkala 27 - 28. 8. 89. 
11 >) Ryskt anfall mot Barösund 18. 9. 89. 

~---

*) Denna å Rosc·rslwrg hiingandf' ta\·la, å vilken f'tt antal lin 
ieskPpp dominP rar, uppgivPs å namnplåif'n fö reställa först a slagf't 
:'id Svensksund, vilket är en uppenbar orimlighet, då ju som bekant 
lnga lin jrskf'pp å någondera sidan ckltcgo i denna drabbnin g. I 
Bjälva vnket avsPr dPnna målning Ryska flotta ns anfall på hatte
n erna vid Harösund elen 18 sept. 1789, varom vem som helst f. ö. lätt 
kan övertyga s ig g-t' norn jämförPlSP nwd ett i s jökrigsskolan upp
hängt motstyckl' till tavlan i fråga. En rättclsP av dPtta miss tag 
Innan frågA!! 1·åkat. i glömska skullto \ lll' a synnPrlil!·f'n önskvärd. 

T idskrift i Sjöväsendet. S6 
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12. Ryska flottan i Barösund 19. 9. 89. 
13. Sjöslaget vid Fredrikshamn 15. 5. 90. l. skedeL 
14. Sjöslaget vid Fredrikshamn 15. 5. 90. 2. skedet. 
15. Anfallet på Fredrikshamn 20. 5. 90. 
16. Ryska flottan anfalles vid Björkö 3. 6. 90. 
17. Anfallet på Trångsund 15. 6. 90. 
18. Träffningen vid Uransari 16. 6. 90. 
19. Träffningen vid Björkösund 2. 7. 90. 
20. Skärmytsling Yid Koivisto 2-3. 7. 90. 
21. Skärmytsling vid Biskopsö 3. 7. 90. 
22. Utbrytningen från Viborg 3. 7. 90. l. skedet . 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

2. 
3. 
4. 

90. 

Sjöslaget vid Svensksund 9. 7. 90. 
Sjöslaget vid Svensksund 10. 7. 90. 
Skärmytslingen vid Korkiansari 6. 8. 
Konungen lämnar flottan 18. 8. 90. 
Nattlig signalering 29. 8. 90. 
Överfart å Ålandshav 9. 10. 90. 
Ankomsten till Stockholm 16. 10. 90. 32. 

Numreringen är för överskådlighetens skull gjord här 
och återfinnes crivetvis icke på vederbörliga tavlor. 

b o l 9 3 5 Av ovanstående målningar förekomma n:ns , -, · · ' 
6, 12, 16, 19, 24 , 25, 29 , 30, 31 och 32 i enbart ett exen~plar; 
av alla övriga finnas repliker till skiftande antal, fran en 
ända t. o. m. sju (Fredrikshamn, senare skedet). 

Till åtskilliga av dessa målningar finnas förberedande. 
mycket omsm·crsfullt gjorda teckningar i sepia, av vilka -,ex 
(till n:ris 6, 9,\o, 13, 22 och 24) återfinnas i krigsarkiv_el. e~1. 
(till n:r 26) i Örlogsmannasällskapets arkiv samt en (till n .t 

5) bland Coldinuorclens samlingar. Att mär~a är vidare h:l: 
rusom krigsarkivet är i besittning av ytterligare tvenne sa 

. h . l" eller-dana teckningar, till vilka någon motsvang et 1 o J:1 em 
tid eJ· är känd nämlicren en föreställande Flottornas samnl<~n -

' 
0 Sl . träffande syd Björkösund 5 juni 1790 och elen andra · ,:n-
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gårdsflottornas avsegling från Trångsund 20 juni 1790; san
nolikt hava väl äveu dessa teckningar åtföljts av målningar 
i olja, ehuru deras öden i så fall t. Y. äro fördolda. 

Av anträffade oljemålningar från 1788- 90 års krig in
nehavas 26 av Nationalmuseum, 21 av :Marinmuseum, 15 av 
s jökrigsskolan, 2 av Örlogsmannasällskapet i Karlskrona, l 
av Sjöofficerssällskapet i Stockholm samt 9 av privatpersoner 
inom landet eller summa 7 4 dukar. 

Repliker i akvarell (gouacher) av mindre format äro kän
da till ett antal av 4, samtliga innehavda av enskilda perso
ner eller föreningar. 

Sammanlagt äro alltså ej mindre- än 78 dukar av denne 
mästares hand tills dato kända, som alla hänföra sig till ett 
och sommu krigs anmärkningsvärdnre händelser. 

Till storleken äro dessa dukar högst varierande ; från di
mensionen 78 X 135 cm. ända ned till 2-! X 35 cm.; på några 
av de mindre är formen oval. 

* 
De Notionolmuseum tillhörande 26 Schoultz-målningarna 

å terfinnas på ett enda unelantag när4
) å Rosersbergs slott, 

varest desamma hänga hopgyttrade från golv till tak på väg
garn a i ett till I-Ioglands- eller Amiralssalen angränsande, re
lativt li tet (5,::! X 6,G m .) rum med så pass otillfredsställande 
belysn ingsförhållanclen, att trappstege ej gärna kan undvaras 
vid de övre tavlornas identifiering och närmare skärskådande. 

Av allt alt döma har denna samling , som i sin helhet hop
bringats av sedermera konung Karl XIII under dennes tid 
som regent och de år som närmast därpå följde , d. v. s. un
der 1790-talet, redan från början anvisats denna blygsamma 
plats; i Lorenzo Hammarskjölds år 1821 utgivna Beskrivning 
öuer f{ ung/. Lustslottet Rosersberg betecknas åtminstone det ---') N :r 13 (gå va a v f r. H edvig O ber g 192()), depo ner ad i sjökrigs
högskolan. 
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rum, i vilket tavlorna då voro tillfinnandes såsom >> det enda 
i Luststoltel som har ett visst utseende av att vara negligerat . 
Och förvisso saknas varje anledning att i dag som är modi
fiera detta för 100 år sedan fällda , säkerligen mycket Lr ~il·-
fande omdöme. 

Att så från början blivit förhållandet kan måhända fa '>i n 
psykologiska förklaring i den omständigheten att Karl, sa!>om 
slora eller örlogsflottans handgångne man och samtidigt dl•-;s 
främste r epresentant under kriget 1788- 90, i likhet med fln
talet av sina vapenkamrater ej utan en viss jalousie betrakb
de skärgårdsflottans glorifiering. Också ägnade han den an
gränsande ståtliga Haglandssalens utsmyckning så gott som 
uteslutande åt minnet av örlogsflottans bedrifter under sam
ma krig. Taklisten i denna sal är sålunda prydd m.ed i gips 
av Göthe och Sergel m.odellerade porträttmedaljonger av a 
ena sidan Karl själv och hans konungslige broder sam.t å andra 
sidan av alla dem, som under hertigens staramiralskap utövat 
något viktigare befäl vid flottan eller Puke, Cederström. af 
Trolle, af Chapman, C. A. Wachtmeister, 'Vrangel, Nordl'n
skjöld, Modee samt Ehrensvärdarna, far och son, samtliga 
vilkas namn, titlar och vapensköldar under porträtten konst
närligt framställts i skuret trä ; i salens fond dominerar 
Desprez' bekanta jättem.ålning över slutakten av slaget vid 
Hogland: hertigen-storamiralens hyllande av de underlydande 
fartygens besättningar medelst råm.anning och hurrarop. 

Vid Karl XIH :s frånfälle ärvdes den Schoultzka ta vetkol-
lektionen jämlikt den bortgångnes testamente av fostersonen 

Karl Johan.5
) 

Från Karl XIV Johan gick samlingen vidare i arv förs t 
till Oscar I och sedermera till Karl XV, som emellertid genon1 
testamente av den 3 februari 1872 förordnade , att densamJ11a, 

5) Som ett kuriosum må anföras att elen i bouppteckni ngen 0111-

nämnes såsom >>25 stör re och mindre tavlor föres tällande högtsali~ 
Kon ungens sjöbataljen>. Karl var i själva verket personligen eudust 
uwd vid V i b o r g, eftersom örlogs- .och skärgårdsflottorna för o··u n
lighdrns skull där råkade operera gemensamt, men det var ocksu n 11 t. 
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Lillika med andra i hans ägo varande alster av nordiska kon,.,t

uärers pensel, skulle tillfalla Nationalmuseum, i var s besitt

ning tavlorna allt sedan dess befunnit sig. Vissa andra pa a 11 • 

givet sä tt arvfallna tavlor av skilda mästare hava tid efter 

annan av nmseet flytta ts från Rosersberg; så icke den Schoult,.,_ 

ka uppsättningen, som , i stort sett okänd och förbisedd , allt

jämt fålt hänga kvar, trots från sjömilitärt håll gjord fr am

~tällning om dess överflyttande t ill huvudstaden. Som lust

slott har stället ej använts sedan 18l\O, så att antalet personer. 

som sedan dess beretts tillfälle att besk åda tavlorna är själv

fallet lätt räknat, särskilt gäller ju de tta representanter fiir 

det vapen, som därav kunde förmodas hava största in tre~

set och behållningen, nämligen flottan . 

Av Morinmuseets ägande 21 bataljmålningar från m erom

nämnda 1788~90 års krig hava 15 förvärvats p å ett enda hrii.

de jäm1ikt bestämmelserna i det n ådiga brevet till marinfiir

valtningen av 13 januari 1922 , så lydande: 

»Med skrivelse den 16 november 1921 har marinförYalt

ningen överlämnat en framställning där i föreståndaren liir 

staten s sjökrigshistoriska samlingar, f. d. konteramiralen .J . 

Hägg, hemställt om förvärvande för marinmuseums räknin g 

av 17 G) oljemålningar utförda av marinmålaren Schoultz och 

föreställande händelser under 1789 och 1790 års svensk-ryska 

sjökrig, vi lka måln ingar tillhört konung Gustaf IV Adolf och 

numera en svensk sjöofficer, som förvärvat desamm a och 

h embjuder dem till statens inlösen för 6,000 kronor. 

K. M :t medgiver att för marinmuseums räkning fö r in 

lösen av ifrågavarande oljemålningar ett belopp av sex.t u~l' ll 

kronor m å utbetalas fr ån sjöförsvar ets anslag till extra ut

gifter. Stockholms Slott etc ... .. » 

Bakom den torra kurialstilen i detta kungl. brev diiljcr 

sig en h el liten roman. Här avsedd samling m edfördes n ii m· 

liO'en av sin ursprunglige ägare ~ Gustaf IV Adolf ~ i lands· 

fl~kten till Tyskland, va r es t den i sinom tid gick i arv l i Il 

6 ) T vå tavlor hadE' som motiv förmälningshögt idlighE'tcrnn 17°7· 
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sonen , prin~ Gustaf, som i sin ordning lät upphänga tavlorna 

i det sachsiska konungahuset tillhöriga slottet Pillnitz utan 

för ~r~~den.. Ge1;om prinsen s av Vasa dotter, drottning Ca

rola, l overg1ck sa kollektionen till det sachsiska furstehuset 

i vars ägo den förblev , tills densamma i samband med del; 

stora tyska r evolutionen 1918 utkastades i den nll .. . 
o . n1anna 

marknac~en oc~ kort därefter ~ ehuru förgäves _ utbjöds till 

en av vara framsta konsthandlare. Ar 1921 upptäcktes den 

så av :n ~vensk samlare, skriftställaren N. v. Hagström, hos 

en an tikvitetshandlare i Miinchen och var den förre e· sen 

alt för egen räkning kontant inköpa tavlorna utverka ~tfo" ._ 
·u o d , r 

selh s ~an s_amt hemtransportera desamma, varefter en tjänste-

man I NatiOnalmuseum !Underrättades om förhållandet för 

d.en hä~delse museet önskade förvärva samlingen. Denne satte 

srg nu 1 sin ordning i förbindelse med en av sjövapnets då

v~rande spetsar, den historiskt varmt intresserade och i öv

ngt star kt kulturellt betonade konteramiralen oTeve Alarik 

.wa.~htmeister, vilken m ed berömvärd snabbhet ingrep och 

I~~opte .tavlorna, varefter dessa omedelbart fullt lojalt hem

b~.od~.s hll svenska staten för inlösen till samma pris, vilken 

hanvan delse glädjande nog resulterade i ovan anförda kunaJ. 

~rev . Samtliga d~s~a dukar pryda nu den marina överst~-
1 elsens chefsexped1f.i10ner. 

. Av Marinm~sei återstående 6 dukar äro 4 år 1924 jäm-

hkt testamentanskt förordnande skänkta av framlidne kom

me~dörkapten , greve R. Cronstedt (till vilken de via far och 

en farbror , båda sjöofficerare, gått i arv från fa rfadern kon-

ter · · 1 • ' 
aJmr a en greve I\.las Cronstedt) och 1 av kaptenen Th. 

Ioh?son, under det a tt den å terstående så tidigt som 1910 med 

a~htande av därför anslagna medel av museet förvärvades 

fran enskild person samt sedermera deponerats i sjökriashöa-

skolan. 
~ ~ 

t ... S jökrigsskolans vackra och nyligen p å ett synnerliaen för-

Janstf llt .. t k ;:, 
--~sa t av onservator G. Jaensson renoverade samling 

kr" 
7

) Samtliga tavlor äro på ramens baksida märkta med ett 

ont »0». 
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om 15 nummer, är i sin helhet en gåva av skolans illustre 

gynnare, statsrådet, greve B. von Platen d. y., som avled 1875. 

Tavlon1a, till sina dimensioner sinsemellan alla lika, utgörn 

till storleken väsentligt reducerade repliker av tidigare fram

ställda dukar och hava samtliga tillkommit under år 1803 och 

1804. Det kan ju tänkas att denna ser ie på sin tid beslii.llh 

och innehafts av donatorns fader och namne, den kände ami

ralen och kanalbyggaren, som i egenskap av suba ltern ju 

deltog i 1788-90 års krig. 
De två Örlogsmannasällskapet tillhöriga bataljmålning-

arna över anfallet på Fredrikshamn 15 maj 1790 hava lill

för ls sällskapet i form av gåva från amiralen greve Kl. .\el. 

Wachtmeister, som år 1801 med frikostig hand på en gäng 

överlämnade ej mindre än 52 bilder (oljen•ålningar och penn

teckningar) m ed motiv från våra sjökrig. 
Vad slutligen angår den på Sjöofj"icersmässen i Stock

holm i dess orderrum upphängda stora duken över en h ögst 

dramatisk fas av den Viborgska utbrytningen 3 juli l 7\lO. 

som visserligen ej är signerad, m en rörande vars ursprung 

något tvivel ej kan råda (ett motstycke återfinnes å Rasers

berg), är om dess tidigare öden intet som helst bekant 

Då allaredan inom staten tillhöriga tavelsamlingar allisa 

befinna sig över 60 av ovannämnda mästare framståHela du

kar, av vilka samtliga utom 2 återgiva intresseväckande hil

der ur 1788- 90 års ryska skärgårdskrig, kan det synas va

ra i hög grad anmärkningsvärt, att vå r målarebiografiska li t

teratur har sig så ytterligt litet bekant om nämnde konslniirs 

personliga förhållanden och verksamhetssfär i övrigt. l Hu f
ströms roålarclexikon, där hans förnamn f. ö. oriktigt upp

giyes till Jo h an Fredriks) , får man sålunda endast veta , att 

han »levde i slute t av 1700-talet»; Kristersen , ännu fåordigare, 

uppgiver tiden för hans verksamhet lill åren 1792- 1805. 

") Samma !llisstag åtNfimws i såväl T] pmarks >>Karl X\':s ,.anl· 

lin gan> so1n i \\'o l lins >> Roscrsbcrg >> i cykeln >>Sve nska sloi t och IJf'rrr· 

&äten >> . 
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Då det med hänsyn tagen till m~1lningarnas omsorgsfu lL.t 
och i fackligt avseende m estadels anmärkningsvärt vederhiif li
ga utförande, kunde synas antagligt, för att icke säga of ra n. 
lwmligt , att Schoultz i en eller annan egenskap varit närm are 

bunden vid det vapen, från vilkets verksamhet under tre ars 
sjökampanjer ett så betydande antal drabbningar eller i iiv

rigt m ä rkliga episoder av honom blivit medelst penseln fiire
vigade, har redan tidigare i flottans arkiv tillgängliga mön ~h' r

verk m . m . undersökts för att om möjligt söka få utrönt. hu

ruvida icke Schoultz i själva verket tillhört skärgårdsflottan~ 
s tridande personal. 

Snart nog kunde då konstateras ,att å r 1790 ombord a 

chefsgalären Seraphimsorden såsom uppbördssergeant m ycke t 
riktigt tjänstgjort en Schoultz, ,m en då dennes förnam n i 
mönsterverket angavs till Johan Diedrich, under det alt hiir 
omhandlade tavlor äro signerade J. T . Schoultz , kom mu n 

em ellertid förklarligt nog till den uppfattningen, att sergeanten 
och m ålaren ej gärna kunde vara samma person, så myek d 

mindre som vederbörlig , i land förd underofficersrulla Him
nade samma besked i fråga om förnamn och dessas stavning. 
Trots gärna sedda liknelser nödgades man alltså t. v. sl ii lla 

sak en på framtiden. 

Nu har emellertid på sistone tillkommit ett n ytt vil ltws
börd, som en gång för alla och till full evidens klarlägger de n

na hitintills dunkla fråga. Av en för saken intresser ad JWr

son har nämligen påpekats, hurusom å baksidan å en i Coldi
nuordens i Stockholm ägo varande utkastteckning i "('pia 
till den å Rosersbergs slott h ängand e oljemålningen av satn
me mästare, föres tällande Galären Kalmar på väg till Abo -1 

nov. 1788 (n:r 5), finnes en samtida anteckning om att <len
samma är framställd av styckjunkaren vid ormens fl ottrt J. 
T . Schoultz.9

) 

9) SJ.;:issen är överlämnad som g t va av en sonson till den JUj t 
uant J. H . Schiitzercrantz, som vid angivet tillfälle förde beflil< 1 å 

galären K almar. 
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]\{ed utgångspunkt fr ån detta ovedersägliga fastslående av 

Schoultz' militära beställning, å terupptogas så undersökning
arna i flottans arkiv och kunde där, huvudsakligen m ed till

]ljälp av det synnerligen detal jerade prisverket fr ån 1788- 90 
3rs krig, snart nog fastslås, att vederbörande, vars egenhän
diga n amnteckning då och då återfinnes i kvitten slistorna, 

.-erkligen bar det i mönsterverken i a llm änhet angivna nam-
11et Diedrich, m en att han själv, liksom även en och annan 

gång n ågon enstaka rullförare, sta va dc namnet med T och 
alltså skrev sig Tietrich - här är h ela förklaringen till att 

111an r edan fr ån början växlats ur spåret vid iden tifierings

försöken. 
Nu blev n ästa åtgärd att rannsaka i skeppsholmsarkivet 

befintlig rullma terial m . m. samt s keppsholmsförsamlingens 
äldre k yr koböcker i rådhusarkivet, och hava dessa unelersök

ningar i fören ing givit vid handen : 
att Schoultz den 6 dec. 1776 vid 22 års ålder p å 12 år 

tog anstä llning vid armens flottas sjöartilleribataljon efter att 

till yrket dessförinnan hava varit >m ålare >> ; 
att han, enligt anteckning i mönsterrullan 18 juni 1777 , 

»har väl fel på ena ögat men som annars stark och erfaren 

får h an stå kvar >> ; 
ntt h an l 7 86 befordrades till korpral ; 
att h an vid krigsutbrottet 17 88 konstituerades t ill furir 

och samtidigt härmed kommenderades på galären Kalmar, 

chef löjtnant J . H. Schutzercrantz ; 
att h an 17 89 tjänstgjorde å galä ren Svärdsorden uneler 

ovannämnde chef, nu befordrad till k ap ten; 
att han 1790 gjorde tjänst som upphördssergeant (senare 

uppbördsstyckjunkare) å galären Seraphimsorden, chef löjt
nant Fischer; samt 

att han i egenskap av styckjunkare vid arnH~ns flo ttas 
svenska eskader, artilleristaten, å r 1793 erhöll begär t avsked. 

Detta allt om hans förhållande i tjäns ten. Vad rör h ans 
Personliga angelägenheter kan mer i Hörteckningen komplette
ras llled 
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att han den 22 okt. 1806 erhöll flyttningsattest lill Bj1·rno 
Åbo län. 

Om Schoultz' vidare öden i Finland är t . v. intet bekan t. 
lika litet som om han genomgått någon målareskola cllPr i 
övrigt åtnjutit någon undervisning i sitt fack innan han de
buterade som marinmålare. Av allt att döma synes han enwl
lertid i detta avseende hava varit autodidakt, en egens ka p 
som han i så fall delar med fl era av våra förnämsta konst
närer på området. 

:;: 

Av ovan gjorda redogörelse för Schoultz' tjänstgöring u n
der kriget framgår, att han aktivt deltog i alla tre årens kam 
panjer. Under såväl 1788 som 1789 års expeditioner op('['e
rade den galär, å vilken han var inskeppad, huvudsakligen i 
det finska skärgårdsområdets västra del d. v. s. i omr.tdct 
Porkala-Hangöudd, varifrån motiv hämtats till ett 10-tal av 
hans dukar ; vid första Svensksundsslaget var han all h a ej 
med. 

Så mycket mer kom han under 1790 års sjötåg i händel-
sernas brännpunkt, som han ju detta år uppehöll en viktig 
befattning ombord å själva chefsgalären, varå konun g\'n i 
egenskap av flottans chef allt som oftnst under striderna var 
embarkerad, och varå flaggkaptenen de Frese med stab hade 
sin konstanta förläggningsplats. Då Schoultz efter l-± ars 
samlad erfarenhet inom metiern deltagit i striderna vid Fred
rikshamn såväl som vid Viborg och Svensksund (andra ~J a
get), torde man icke med något som helst fog kunna J ra n
känna honom förmåga att på ett händelsetroget sätt med 
penseln återgiva åtminstone dessa av honom själv bevittnade 
krigshändelser. Också måste på den grund en bestämd gen
saga i detta avseende inläggas mot professor Aug. Hahrs i ar
betet De svensl,:a kungliga lustslotten fällda omdöme 0

111 

Schoultz' å Rosersberg Uj)phän<'da målninerar nämli "en a tl l t' t'l ) t'"~ 

Hien ena är bedrövligare än den andra >> samt i anslutning 
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härtill endast tillerkänner dem >> tvivelaktigt värde både konst

närligt och historiskt taget». 1
") 

Historiskt taget sakna dessa målningar , som av del ovan 

anförda torde inses, icl.:e sitt alldeles bestämda värde; fö r 

att stödja denna sats må ytterligare här påpekas, huru som 

vår samvetsgranne marinmålare, framlidne amiral J. I-Ligg, 

på sin tid tog Schoultz' förut berörd<-l tavla över galären Kal

mar som förebild vid tecknandet av den svenska galär t ~ pen 

och detta hade han förvisso icke gjort, om verket ej an setts 

tillförlitligt i sitt utförande. 

Delta om den marinarkeologiska sidan av Schoultz' pro

duktion. Men det finns en annan nämligen den toJ..:tisl-.:u inom 

vilket område det omilda omdömet lika litet kan godta ga1s . 

En närmare unelersökning av hithörande förhållanden ha r 

nämligen givit vid handen , att åtskilliga av tavlorna giva goda 

och tillförlitliga hållpunkter för bedömandet av fio ltornas 

stridsformeringar, varför de faktiskt kunna vara till got t ~l öd 

vid studiet av de skildrade krigshiindelserna till sjöss . Del 

kan i förbigående här lämpligen påpekas, hurusom Schou ltz' 

i krigsarkivet förvarade sepiautkast till målningen över swn

ska flottornas utbrytning från Viborgska viken 3 juli l 7!)0, 

enlig t anteckning å själva skissen, uppvisats och gillats av her

tig Karl själv i oktober 1792. 

Om målningarnas rent konstnärliga värde skall h i1r ej 

något omdöme vedervågas. Vare nog sagt att de, oberoende 

av vad konstbedömare av profession här utinnan må h av:t att 

anföra. inom sjömilitärt JJetonacle eller marinhistorisk t in 

tresseraclc kretsar dock alltid skola bibehålla anseende sasom 

egenartade, instruktiva och i hög grad intresseväckande N in

ringar om vår flottas högsta blomstringsperiod. 

* 
10) 1\Iitt hlancl berörda tawlsamling: är - pietetslöst nog: - nu

nwra insmugglad en från annan, okänd m ålare härröramk rnun

ställning av en skli rg årclsstricl uneler 1808-09 års krig, om i]kcll 

<'ii0ratle omdömen diirt'mot äga sin fulla iillämpning. 
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A v vad här ovan tidigare anförts framgår att svenska sta_ 

ten är innehavare av drygt ett 60-tal i sjöhistoriskt avseende 

synncrlig:n ~ärdefulla målningar a vs edda att belysa ej mindre 

än 32 markhgare l~ändelser under ett enda av våra sjökrig, 

det mot Ryssland 1188- 90, en serie, som med all sannolikhet 

scknar motstycke i något lands motsvarande tavelsamlinaar 

Ur pietets- lika väl som stuelicsynpunkt betraktat måst~ 

det un der sådana förhållanden framslå såsom synnerli()'en 

önskvärt att denna unika kollektion i en framtid bleve så O~'d

nad, att den kunde giva en sammanhängande bild av berörda 

krigshändelser samtidigt som elen exponerades på en för all

mänh eten lätt tillgänglig plats: d. ä. Stockholm_ 

Seclan det numera beslutade samfällda sjöhistoriska mu

seet v~l en g~n.~ k~1~1mit uneler tak, vågar man törhända hop

p,as .. pa a:t sav~l tidigare som här framhållna synpunkter p~l. 

sa ~att malte vmna bea ktande, att åtminstone en genomgående . 

sen e av alla :32 numren därstädes blcYc upphängd, h elst i en 

och samma sal. 

, . Härför erfordras emellertid att till huvuds taden överföras 

almmstone de av Rosersbergs tavlorna IN :ris 1 3 - 6 1? 16 

19 ?5 3 . . . , , u, , -, , 

. , - , O och 31) till vilka mg a repliker blivit anträffade 

liksom även de i krigsarkivets förvar befintliga förteckning

arna i sepia av Schoultz' hand. 

Ty där är otvivelaktigt rätta platsen för ett blivande 

Schoultzgalleri, belysande 1788- 90 års sjökrig. 
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Meddelanden angående främmande mariner. 
hlt>cldc l ande från ~farinsta bens U trikesa vdelning. 

(Augusti 19&2.) 

Storbrittanien. 
Av 1901 års program har endas t e tt kano_n~)åtsb:>· ggoe pl ar<'t·a ts. 

De återståPncl e fartygen. tre kryssare, en -llothlJl cclare, a tta _inuan', 
fyra sloops och tre ubåtar komma att beordras in sunclanclc ~wst. . (Journal R. U. S. I., aug. 32.) 

i) st. krvssarE' av 02 ha nu passerat },ldersgränsen, Hl å r. oorh an_· 
tal et komm~r ytterl igarP att ök~s _m <' cl_ 3 st. inn~n o ~ret: . utga nu:~l ~~ andra sirhp1 bli inga kryssare tardtgsi;allcla unclet ar 1932. .'\ ut 
>> effektiva >> kryssare kommer således att gå ned tlll 43. 

• cr •• . • har ele n EnJio·t överenskommel se n1.ed dc båda r e"'enngarna .. 
1 

•• "" d · d ' ts C\ t(J"a rdt>n <~' lt engel ska »Naval :Mission» i Greklan tn t:agt . I. · b . , ·lacr :~ r . 
ro<'ncle av finan siella förh ållanden och grekr ska regenngf' n ~ ~~.;' '"' 

(Th e Navy, sept. "-·) 

Frankrike. 
l l:· "gns Följande da ta meddelas om Dunkue.rque, som .-skal J sta p; ;, ~\~-r k· 

nästkom ma nde oktober i Brest ; län gd 200 m. 26,o00 ton . · 
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uing: 9 st. 33 cm. kanoner, i tre torn. Projektilvikt 500 kilo , samt s st. 15,5 e.m kanoner, 30 knops fart. 

(Le Yacht, 27 augusti 1932.) 

J agaren Oassard som nyligen avslutat sina hastighetsprov har 
slagit hastighetsrekord. Den har varit uppe i 43,4 kruop, och hållit 
under tre timmar en medelfart av 42,9 knop. Oassard sjösattes i nov. 
1931 och är den första i en sPrie på sex j<lgare som har avslutat sina 
prov. Byggd i Nantes. 

(Le Yacht, 3 september 1932.) 

Italien. 
Italienska regeringen har innevarande å r låtit flottan utföra 

en krigsövning av ovanliga mått, såväl med hänsyn till krigsskåde
platsens stodek som antalet deltagande fartyg. Rege,ringen har gi
vit övningen en anmärkningsvärd publicitet, och representanter för 
alla italienska tidningar ha varit embarkerade på ett särskilt fartyg, 
med officerare kommenderade uteslutande för att stå till tjänst med 
med upplysningar och förklaringar. Konungen och ministerpresi
denten ha föl jt en del av övningarna och närvoro sedan vid en stor 
flottrevy. Alla länders press har översvämmats med telegram om 
olika faser i denna kraftmätning, vars politiska mål torde vara blott 
alltför klart. Här är heller icke platsen för några kommentarer, 
vi skola nöja oss med att återgiva förutsättningarna och utförandet. 

Antalet deltagande fartyg understeg ej 130, varav 30 voro ub åtar. 
I övrigt deltogo flygstridskrafterna med 23 eskadrar med samman
lagt omkring 200 land- och sjöflygpla~. Styrkorna leddes av Amiral 
Ducci, marinstabsc hef, som hissa t sin flagg på 10,000 tonskryssaren 
Zara. Manövern ägde rum i Mellersta Medelhavets vattenområden, 
och sjökorten över operationsområdet hade något modifi erats för att 
få det hela att verka mera >> verklighetstroget >> . 

A-sty rkans basområden voro italienska kusten fr ån Santa Maria 
di Leuca till Viesti, Siciliens kust väst long. 1.3° 25'. Oarne Egates, 
Seseno och luftbasen Augusta. Kusten av Sicilien ost om long 13" 
25' betraktades som ej existerade, ävensom italienska kusten mPllan 
R:ap Colonna och Messinasundet, öarna Pantillaria Linosa och Lam· 
Pedusa. A andra sidan antog man existensen av en neutral ö kallau 

Tidskrift i Sjöväsendet. 37 
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s· Ten ävensom en kust tillhörande en nation som z. sydost om re~ l 'll styrl'an B och vars kust var avgrän-rdait avec brenver ance >> · ~ »rege 
1 . 0 20o B,styrkan hade tilldelats kuster-d t'll 1 t N 34° och ono. · sa 1 a_· . C . o. "vensom den italienska kuststräckan na av Tnpohs och yr enaJCa a .. 

från Cap Colonna Santa Maria di I,euca over Tarento. 

Uppgiftern a voro följande: . . . . .· . , 
B-styrkan skulle avsända från_ hamnar l CyrenaJCa och Tnpoh, 

d t 11 sina hamnar i T arentogolfen. betydande konvojer, destinera e l 

k 
ift var att förstöra dessa och B-styrkans sjöstrids-A-styr ans uppg .. .. , . d båda sty rkornas områ-

lrrafter. Under tiden for manovern VOJO ... e . ' d t förlJindelse- och upp-d h baser satta i försvarstillst ån ' varJam c 
1 

en :c .. ende t fun o-era de som i krigstid. ysnmgsvas o 

A-styrkan bestc.d av: 

1:a eskaderns fartyg. 
Trieste (10,000 tons) förande HB:s flagg. 
Tre n to. 
~ 000 tons kryssarna Colleoni och Ilande-Nere. . . 
~lottiljledaren Pantera, G jagare av Vivaldityp, 9 nunclre J~ ga-

. . . dhåt , två eskadrar ubåtar och tre tr ang-r e, två eskadrar motortorpe .ar, · 
fartyg. 

Till B-styr kan hörde: 

2:e eskaderns fartyg, 
slagskeppen Doria och Duilio. , _ . 
5 600 tons kryssarn e Barbiano och Gmssrano. å J d , ' · 11 t 'ndre dito tv es <a rar 3 st. flottiljledare, 11 jagare, s . mr . ' h tre tr än"-

motortorpedbåtar, en eskader ubåtar, att hangarfartyg oc " 

farty~-styrkan var starkare och försedd mecl flera fartyg, men mind-

bbgående än A-stvrkan., F' re sna - . , f " , t . v 10 000 tons kryssaren w-Två konvoJe-r br ldades. Den ors a a ' L h M'ra-
cl d v J. a garn a eon e oc 1 me och tre äldre kryssare; en an ra a 

be11o. 1 t t tt passera mellan Befälhavaren för B-styrkan hade bes u a . a . t-
ön z (fingerad) och clt>n likaledes fingerade ostbg.~ k~sten, sonr k~:1 -

- -·a·lvr'lligt neutral makt. Foremugen av t gs mnehavas av en v clcl tt äg a o. som uto-ått f r ån Tripolis och Benghazi var avse a VOJerna, o 

rum sycl om ön Z. . d 1 t. ·at sina "lh f" A-styrkan å sin srda ha e wncen rer Befa avaren or . . an -. d T . . u t an a t t äg n a sig å t Aclna trska kusten s out styrkor vr r apa m 
förtrotts honom att skydda. - . er för att efterspana kon -Han avgick med styrkorna 1 tre gr upp .. d en .. 

Dessa (A -styrkorna) som avgått på aftonen, forena es vojerna. 
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ligt beräkning påföljande dag, dock icke utan att ha observerats och 
anfallits under natten, den ena av en ubåt, elen andra av slagskeppet 
Doria. A,styrkans huvudstridskrafter komma icke i kontakt med 
motståndaren fö rrän 18 timmar efter avgången och på grund av 
sin underlägsenhet kunde de ej anfalla utan inskränkte de sig till 
11tt på långt hå lJ bibehålla kontakten under återsaclen av dagen. 

Uneler den följande natten anföllo A,styrkans jagare och träng
de in i konvojerna, varest de åstadkomma stort nederlag. Avensom 
följde anfall av ubåtar och aeroplan. Månsken rådde. Krigstill
ståndet avsåg att räcka undt>r 50 timmar, och efter 46 timmars för 
lopp angjorde den del av B-styrkan, som ej var förstörd Taranto
bukten, uneler dimbildning. Den hade således lyckats tränga fram 
till sitt mål, men som de officiella kommentatorerna säga >>segern 
synes ligga hos A,styrkan >> som bacle tillfogat motståndame svåra 
förluser, utan att själv ha skadats mycket. 

Vad som för oss (Frankrike) är av så stort intresse med dessa 
Jllanövrer är att de utgöra en repetition av italienska flottans tro
liga upptr ädande under krig. Det rör sig om, som den officiella 
italienska kommuniken säger, att säkerställa Italiens förseende med 
livsroJ edel från sina kolonier. Det är en tankegång, som antyder 
mycket förutseende, men som illa korresponderar med den offen
siva anda, som italienska regeringen bemödar sig att animera. hos 
sin marin såväl som hos armen och flygv apnet. Uppgiften bar tvh 
sidor, försvaret och anfall et , det senare är icke föremål för mindre 
omvårdnad, tvärtom. 

Förfaringssättet, att modifiera sjölwrtet som vi ha påpekat ovan, 
är väl känt: stabern a använda det alltid för att inom ett område 
studera opera tioner, som man vill utföra annorstädes och clet är inte 
svårt at igenkänna Medel havets västra vattenområde, i det centrala 
område som modifierats, Taranta föreställer Marseill e, Tripoli och 
Bhengazi, Algier och Bizerta. För övrigt skola vi icke vara över 
raskad e att den italienska staben studerar tillvägagångssättet att 
anfalla förbindelselinjerna mellan Frankrike och Nordafrika, då den 
icke har konstru erat s1in f lotta för annat ändamål, men clet är fö rsta 
gången som man givit en sådan publicitet åt ett. försök av denna 
natur. 

(Le ·Yacht, 23 augusti 1932) 

Kryssaren Balzano har gått av stapeln den 31 sistl. augusti. 
Bolzano är on 10,000 tons kryssare av 1929 års program, typ Trento, 
d. v .s. av den snabbgående t ypen, som torde kunna göra åtminstone 
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l na program Gontzeo (av typ 36 knop. Den andra kryssaren en . sa mr 
zasa) beräknas göra 33 knop. 

(Le Yacht, 17 september 1932.) 

Förenta staterna. 

P ·tl d SJ'ösa ttes sistl. maj vid Quiney, Mass. och Kryssaren or an I kl . p ·t . • . flottan mot slutet av å ret. n ustve ot -
förvdänf~as kunna 110n gs~ l P ost-Washinaton-kryssare på 10,000 ton, \.Je-
lan tnnas nu ·· 0 

• .. • d . 1 O' d 
l . och vtt•orllgare fe m ato un er )y, g111 . styckade med 8-tums m nonet " v • 

9 (Journal R. U . S. I. , augustt 193_.) 

Innehåll 
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åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter. 

Utrikespolitik. 

The international situation. Maj or E. \N. Polson Neuman. R. U. S. I. 
febr. n:r 505, sid. 168; maj n:r 506, sid. 385. Rubriker: 

The Sino-Japanese ,Conflict. Manchuria. The military 
operations. Fighting on the river Nonn. The events at HaTbin. 
The crisis at Shanghai. The I~eage of Nations and Manchuria. 

The disarmament conference. 
The Turco-Soviet Treaty. 
Th e fighting at Shanghai. The Leage of Nations and the 

Sino-J aparrese confliet. Shaikh Ahmed of Bargau and the Iraqi 
governement. Ir aq and the Leage of Nations. 

Rustningsbegränsning. 

Oversigt over somilitare Resultater av Afrustningsforhandlingarne ef
ter Verdenskrigen. Raptajnl0jtnant P . A. M0rch. D. T. S. mars 
sid. 93-136. Fortsättning från januarihäftet. 

Omfattar följande avsnitt: 
f) Fransk-italiensk-engelska flotiförhandlingarna april 1930 

-mars 1931. 

g) Sammanfattning. 

11. Folldörbundets avrustningsarbete. 
III. Avrustningskonferen.sena grundtema. 

1. Personal. 
2. Materifll. 
3. Budgetutgifter. 

Sammanfattning. 
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s trategi. Baseringsfr ågOJ' etc. 

in relation to empire clefence. Rear-Admiral H. J. S. 
Naval Bases . . R U S I febr n:r 505 s. 46. Det engelska bas-

Bro\vnngg.f o . ·h .. .' . ailsidig. och ak~uell behandling. 
problemet ar ar en . C · c l:' el t f naval strategy sonce ireneh vtews. aptam . '· 

Broa er aspcc s Ro U S I n aJ· ~:r 506 s. 297. Reseension över den 
Thomson. · · · · 1 

' · D 1 III F'· · . l C t ·' Theo rie" "trategtques>> e . Of-franske amtra en as ex >> . ~ "" d f" .. . · · 1 Castex för det allvar och en o ur-fattarAn berommer a mu a 
. " d h so"l·t o·å till hotten med problemen. skräckhet varme an ' o · 

Fartygsbyggna <lspolitik. 

, · h' ff·b ten in Krieo·sjahzehnt. W. :M:eienreis. ~r. Deutsche Knegssc l au 0 l 1- · . f ·t .... ··] 'd 156-66. En jämförelse mellan tys (a -..ngs a_r .\ ~ R apn, sr . .. d h d o~h huvudsakligen engelska byggda uneler ovannamn a . . 

Der 

Ullolyckor och rälldniu gsmedel. 

. U B t :M: 2 und der Stand dPr Un 1\.icksfall des enghschen - oo es . 
u-iootsortungsmittel. Kapitänleutnant ~-leikamp. M. Rdån~J; 
sid 218-221. Författaren påpekar att for ut hette det - ~. 
gäiler ubåtsfaran: >> Till och med en ubåt med stopp~~at~1l.c~;:,t·~ 
ner kan lokaliseras om den vilar på havsbotten. Hur 
i fö religgande fall verifieratsf >> 

l<' lygplan . 

C d R. M. Bayh·:v. Fl in"' boats in empire dcfence. Wing- omm~n. er . -Y "' 50- 101 En evr)ose over flygbåtens an R u S I febr. n:r o, s. · .. .. · v~ndbar.he~. Särskilt diskussionen om flygbåtars anvandnlllg 
för handelsförstöring intressant. 

Flygplaufar tyg, katapulter. 

. d . G' ·d L a R ev ue Maritime, jan. H isto-La Catapulte. L1eut. · v. lZat · lt ·"licrhelt>r 
rik, kortfattad beskrivning, behovet. av catapu ' mo_J o Rätt 
tl.ll .. l ·ng fo"rsöl· i Franknke l land och ombord. an vane n1 , ' . d t 1· criftet'· 
fullständiga allmänna synpunkter ~t~n te~mlska e -~-J~PPl914--

w. d Wheels· Wood and Wire Bnhsh aucraft carners, dmgs an · ·d 205 18 En re l> 
2-4 Maurice Prendergast. Proc. febr., Sl . - . l-l·ug · ]· st och utvec ... 1 
gör el se för flygplanförande fartygs up~ -..om . .. :·r d 
inom engelska flottan under ovan sngrven tld Lasva . 
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Luftkriget i allmä nhet. Luftförsvaret etc. 
The employment of fighter aircraft in a fleet action. Lieutenant R. 

H. Barrett. R. U. S. I. febr. n:r 505, sid. 74. Födattaren kom
mer till den slutsatsen att en stor mängd jaktflygplan erford
r as. Dess huvuduppgifter sammanfattar han i: 

U nderstödjande a v spanings- och andra företag; 
Skydd för egna hangar- och slagfartyg. 

1-\ erial l~ombardement & I nternational Law. Philip Landon. R. U. 
S. I. febr. n:r 505, s. 40 Relaterar innehållet i »La Protection 
des Populations Civiles contre les Bombardements>>, utgiven av 
, I nternational Red. Cross Association>>. De 8 jurister, som däri 
t illl-::ännagiva sina åsikter hava icke kunnat enas, varför frå
gan snarast synes böra göras till föremål för internat. överens
kommelse. 

Aircraft attacks on warships. Major Oliver Stewart. R. U. S. I. maj 
n: r 506, s. 31.4. Författaren framh åller att enelast ett nytt krig 
kan ge utslag på huru flyganfall mot fartyg komma att lyckas. 
Artikeln innehåller en f r amställrdng över under kriget 1914-
1.91.8 vunna resultat ävensom resultat och erfarenheter från de 
omfattan de försök, som offentligen omtalats och som huvud
sakligen utför ts i Amerrika och EEgland. 

Anti-Aircraft Gunnery. R. U. S. I. maj n:r 506, s. 329. Artikeln är 
uppdelad i två avsnitt. Det första är författat av en fl.'·gare 
och de andra av en artillerist; synpunkterna sammanfalla na
turligen icke på luftvämsar t illeriets möjligheter att avvärja 
luftanfall. Sålunda anser Jlygaren att lv-artilleriet visserligen 
utvecklats men icke i så hög grad som fpl :s fart och manöver
förm åga ökats. Kanonens verksamhet måste alltid begränsas 
genom att flygtiden icke kan nedbringas (projektilens) i sam
ma mån som f p l :s hastighet kan ökas. Om flygarna hejdas 
av lv-artilleri i ett framtida krig be-ror detta icke på den di
r ekta verkan utan på den moraliska. Lv-artilleriets lwtyclelse 
ses i betydligt ljusare dager av den andre författaren, som an
för en del siffror på det antal skott som erfordrats för att skj u
ta ned en flygare, vilket antal allt mer minskades uneler kri
gets lopp. Författaren omtalar cekså resultaten av vissa för
sök, vid vilka han närvarit, invid Belgiska kusten där >> Wickers
Preclict ol'» givit särskilt goda resultat vid eldledningen. 

The si ngle-seater fighter tactical unit for home defence. Squadron 
Leader J. O. Anclraws. R. U. S. I. maj n:r 506, s. 382. Gruppen 
om tre plan uppkom under kriget huvudsakligen i defensivt 
syfte. Som anfallsformering är denna gruppering olämplig och 
bör efterträdas av >> paret» som enhet. 
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Radio etc. 

Automatisk nödsignalapp ara t. Nautisk Tidskrift maj n :r 5, s. 17n. 

Beskr ivning å en nödsignalapparat som kan användas i alla 

fartyg och som drivas med hanelkraft samt utsänder nöclsignalt•1· 

och positionsuppgilter. Apparaten utsänder tre vågl ängder, vann· 

den långa går att pejla. Dock omöjligt för den i nöd var and,' . 

att mottaga meddelande från hjälpare med endast ifrågavar all

de apparat. 

N a Yigeringstjänsten. 

Nates on practikal navigation. Commander F. A. Daubin, U . S. );a. 

vy. Proc. febr., sid. 261- 65. Redogörelse för en navigerings

officers erfarenheter till hjälp för en blivande navigeringsoffi

cer. Kompletteras av tabeller och diagram. 

Disearding sidoral t ime in the solution of star sights. Lieutnant 

John E. Gingrich, U. S. Navy. Proc. febr., sid. 266- 68. Be

handlar spörsmål beträffande elen astronomiska navigationen . 

Förtydligas av figurer och tabe1ler. 

Brown's gyroskopkompass. Premielojtnant Stene. N. T. S. maj, sid. 

235-43. Redogörelse för ifrågavarande kompass. Artikeln för

tydligas av fotografi och ritningar. 

New aids to navigation and pilotage. Captain K. E. L CrPighton. 

R. U. S. L maj n :r 506, sid. 341. De nyaste hjälpmedlen I ör 

navigering omtalas. Resultaten av den senaste internationell a 

kongressen i Lissabon ang. utprickning m. m. beröres även . 

In t end en tu rtjiinsten. 

Grunclsätzliches von der engl ischen und der deutschen KriegsschiffB

verpflegung der Mannschaften . Marinesta bszahlmeister Di p l. 

Volkswirt Schäfer, KieL M. R. maj, sid. 208-218. Omfatta r 

följande avsnitt: 

1. Förplägnaden inom engelska flotta n. 

2. Förplägnaden inom tyska flottan. 

3. Slutleclningar. 

Artikeln fö rtydligas av utspisningsstater m. m. 

(Forts.) 




