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Årsberättelse i navigation och sjöfart.
Avgiven av ledamoten Ekstrand.

Navigation.
I föregående årsberättelser hava i allmänhet omnämnts
de nyheter i fråga om metoder, instrument och övriga hjälpmedel , som 1mder senaste år tillkommit inom det navigatoriska
områd et. Härigenom har endast vissa av dessa hjälpmedel
m. m. konunit att behandlas i en och samma årsberättelse,
och har det därför ansetts lämpligt att göra en översikt över
läget inom det navigatoriska området i sin helhet för alt få
fram en bild i stort över den utveckling, till vilken man m1
nått fram .

r.

Den ostronamiska J1(Wigotionen och dess hjälpmedel.

För ortbestämning gerwm observationer pä himmelskroppar har den s. k. höjdmetoden konunit i allt vidare bruk. Som
resultat av en höjdobservatio n erhåller man n'lcd denna metod sin ortlinje, som utlägges i sjökortet. En av fördelarna
ln ed metoden är, att värdena ur de sfäriska trianglar, som
ligga till grund för bedikningarna , lätt kunna upp ställas i tabellform. Har man tillgång till en lämplig tabell behöva någ ra uträknin gar m ed mångställiga logaritmer icke utföras , utan
Uttager man i stället ur tabellen både snabbare och säkrare
Tids lcrift i Sjöväsendet.

10
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de erforde rliga värdena . En mångfa lld olika tabellve rk hav"
. tillkom mit, som till princip en föga skilja sig från varand r a
men förete i någon detalj , som vederbö rande tabellfö rfattat'l
ansett särskilt lämpad alt göra tab ellen lätthan terligar e än
andra . De i vår flotta använd a tabeller na kunna nog anses
intaga ett av de främsta rumme n ifråga om enkelhe t och
omfattn ing, och införan det av den p å använd andet a v dessa
tabeller grunda de beräkni ngsme toden har visat sig vara en
ändamå lsenlig å tgärd . En bidraga nde orsak till uppkom ste11
av de många tabellm etodern a har flyge ts utveckl ing och de
transoc eana flygnin garna säkerlig en varit. I ett flygpla n ä1
det svårt att utföra långa beräkni ngar, och det rör sig dess
utom så hastigt, att r esultate t a v en observa tion måste var n
klart, innan de t på grund av planets förflytt ning förlorat i
värde ..
Genom använd andet av tabeller kunna flygarn as krav p i\.
enkla och snabba beräkni ngar i viss m ån tillgodo ses. Man
. har emeller tid ocrått än längre på förenkl ingens väg och kon
orthn
för
struera t räknein strumen t, där erforde rliga värden
jens utlägga nd e erhåll as på mekani sk väg. Det till synes för
närvara nde mest fullkom nade instrum entet är ett franskt , system le Sort (fig. l ). Instrum entet giver himmelskroppe n .~
beräkn ade höjd , uträkna d enligt en formel , där timvink el,
latitud och deklina tion ingå. Uträkn ingen sker enligt räknr ·
stickem etod med hjälp av långa filmban d, försedd a med erforderli ga logaritm iska graderi ngar för de nyssnämnd~ f~k 
1
torerna . Med hjälp av drivhju l inställa s räkneban~en pa SI~1 ·
ul
genom en sene kugghJ
literånasv ärden varvid deras rörelser
d .
,
b
b
g
n
en
gra
vars
,
lm
rälmefi
den
hopkop plas och överför as till
dhan
enkelt
ett
ano·iver höjden. Azimut en erhåller genom
gr:pp på en till apparat en fästad mindre räkn~linjal, .. se~aon
höjden avlästs. Den noggra nnhet, som fordras vtd avlasm nt> en, b estämm er längden på r ä knefilm erna. För flygfark oster
räcker det med avläsni ngar på 5' när, och filmern as längder
variera då mellan 4 och 25 m . För anv ändning å fartyg erfordras en noggra nnhet i avläsni ngen på 0',3 när. Filmern n'
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Hingel m åste ökas till mellan 50 och 100 m . Appara ten tillverk as därför i två s torlekar , den ena för flyg om 7 kg:s vikt,
och den andra för fartyg om ±l kg :s vikt. Ett enklare och
billi gare instrum ent enligt samma princip är »Bygrav es räk nesti cka ,> , där dock ett flertal inställn ingar och avläsni ngar

.Fig. 1.

llled åtföljan de additio ner m ås te göras för ni t nå fram till
det slutliga resu ltate t.
Aven grolisk a metoder för bes lämning av den astrono miska triangelns olika delar, grunda de p å därför särskilt kon stru erat und erlag, finnas av olika system. Amerik anen LitleJhales system grunda r sig på ett plant koordin atsystem , beräk-
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nat i anslutning till en särskild trigonometr isk formel, m en
förefaller alltför komplicera t vid användning en för att kunn a
få någon praktisk betydelse. Ett annat system är det sotH
av fransn1anne n Lo lh tillämpats på ett instrwnent, avsett för
lösandet av alla navigatoris ka problem, som hava samband
med sfäriska tr ianglar. Inslrmnente t består a v ett vanligt
Kohlschiitte rs diagram, d . v. s. av två stereografis ka projek -

Fig. 2.

tioner av himmelssfä rens koordinatsy stem (fig. 2) nämligen
sanna horisontsys temet och ekvatorsyst emet, placerade på glasskivor ovanpå varandra, och vridbara kring en axel genolll
medelpunkt erna. Genom att vrida projektione rna så att zenit punkten i horisontsys temet kommer på eget ställes latitud i
ekvatorsyst emet får man fram den välbekanta sfär iska triangeln mellan zenit, polen och en himlakropp , och de sökta vär-
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dena i triangeln kun n a avläsas direkt på koordinatsy stemen.
för a lt möjli ggöra en tillr äck lig t noggrann avläsning äro projekti onernas storcirklar och para lleler dragna för var 15'. På
hori son tsystemets projek tion sker avläsning av höjd och azimut i grader och minuter ; på ekvatorsyst emets projektion sker
avl äsningen av deklination i grader och minuter, men av limvinklar i timmar och minuter. Projektione rna hava först ritats i m ycket stor skala och därefter på fotografi sk väg överfört s, den ena till översidan a v den undre glasskivan och den
andr a till undersiclan av den övre. Skivorna äro placerade
i en låda, så att de kunna upplysas underifrån. Den undre
skivan är rörlig, och ovanför skivorna kan avläsning av inställningar och värden göras genom ett mikroskop, fästat till
lådan, så att det kan flyttas ovanför skivorna till varje önskat
läge. Avläsning anses kunna göra·s på 1' när. Instrumente t
framställer en direkt bild av de verkliga förh ållandena, vare
sig de hänföras till himmels~fären eller jordytan , och skulle
därför kunna anses mycket användbart , förutsatt att avläsningar verkligen kunna göras med erforderlig snabbhe t och
säker het, vilket förefaller problematis kt m ed hänsyn till det
stora antalet varand r a korsande koordinater .
Samtliga större fabrikanter av sextanter föra numera i
mark naden s~tdana med trumavläsn ing, som är väsentligt lättar e att utföra än den förr brukliga nonieavläsn ingen med
lupp. En helt ny typ bar konstruerat s av firman Casella och
Co i London (fig. :3). Den är väsentligt mindre ä11 elen vanliga
sextanten och liknar i viss nul n en dubb elkikare. Genom
högr a okularet observeras himmelskro ppens höjd med hjälp
av horisont och alidadspege L och samtidigt avläses med andra
ögat genom väns tra okularet den mätla höjden på en tydlig
och väl upplvst skala, placerad inuti instrumente ts h ölj e.
Svårighrlcn all från flygfarkoste r observera himmelskro ppars höjder till sjöhorisonle n. beroendr dels på omöjlighete n
a tt på större höjder bestämma horisontens dalning med tillräcklig noggrannhe t och dels på svårigheten att klart urskilja
horisonten på grund av dess stora avstånd , har framk allat

-
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ökat intresse för niudse.rtnnlcr , d. v. s. sextanter m ed ar tificiell horison t i instrumentet. Eftersom dessa typer av sex Lanter icke alldeles sakna betyde lse för fartygsnavigeringe ll
där ett ins trument, medgiYande möjlighet att observera höjdt.·r
vid dålig sikt eller under mörker m ~mga gånger skulle vara
till nytta, medtages dc i denna redogörelse. En hel del olika
t yper hava tillkommit und er och efter världskriget. De fii r
praktiskt bruk använda instrum en ten äro än så länge base-
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räckligt stilla för att bringa bubblan och himmelskroppen
överens. Den sfäriska nivån är överlägsen den rörformade,
därför att bubblan här förbliver synlig för observatören även
vid instrumentets lutande åt sidorna, vilket icke är fallet m ed
den rörformade nivån , där bubblan försYinner ur synfältet
redan vid mycket obetydlig sidlutning.
Som exempel på nämnda båda typer a v nivftinstrum ent

''

'

'

:Fig. 3.

racle på ,utnyttjandet a v ett 'slags ;v atten pass med bubbla.
Bubblan framställes antingen i ett glasrör eller i en sfärisl,
kalott. I båda fallen har konstruktören eftersträvat alt gt'
nom nivans böjning eller välvning , ljusstr~darnas passage a'
lin ser med lämplig brännvidd m . m. {tstadkomma, att vid
lutning på instrumentet bi lderna av en observerad himmel skropp och bubblan föl jas åt ned till synes lika stora och hasliga rörelser. Vid användandet av en nivåsextant ligger nämligen den största svårigheten i alt kunna hålla instrum entet t ill-

Fig. 4.

kunna nämnas Coutinho 's, som är en vanlig sextant försedd
lned rörformad bubbelnivå (fig. 4), samt quadrant Fave r ePresenterande den nyaste typen med sfärisk bubbelnivå (fig.
5) · Den är helt olika den vanliga sextanten och användes
så att ögat riktas direkt mot himmelskroppen genom alidadspegeln, varefter denna vrides tills den i samma spegel reflek -

-
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terade bilden av bubblan omfattar himmelskroppen. Vissa
detaljer i konstruktionen , som avse bubblans upplysande oc h
att underlätta sammanförandct av bubblan och himmelskrop
pen, synes ägnade att underlätta instrumentets användandl'.
En särskidl typ av nivåsextant utgör gyrosextanten, di:ir
den artificiella horisonten utgöres av en i instrumentet in

' .6

Fig. 5.

byggd gyroskopisk skiva. Elt franskt instrument av den nJ
typ h:u sedan län ge funnits men förefaller ej hava kommit
till praktisk användning. I Tyskland lär f. n. pågå förs ök
med framställandet av en praktiskt användbar gyrosextant.
Slulligen har mcliotidsiqnalema i hög grad undanröjt sv:1
righeten för en noggrann tidsbestämning ombord.

II.
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Den terres tra n cwioationen oc h dess hjälpmedel.
]{ompasser, kurs oc h vägritare m . m .

Magnetk ompassens senaste utvecklingsform utgör den aperiodisk a eller dämpade vätskekompassen, som besitter stort
lugn och i hög grad und erlättar styrningPn, om fartyget gör
häftiga rörelser. För flygfarkoster, där kompassens placering
vid föraren i närheten av motorn ur många synpunkter varit
olämplig, har det visat sig nästan nödvändig t att placera kompassen i flygkroppens bakre del , varav följt krav p å överföringsanordningar till särsk ild a kursvisare och kursinställare
för förar e och spanare. De tta problem är nu löst.
På fartyg har man biltills varit hänvisad till att använda
flera magnetk01npasser uppställda på olika platser ombord.
En magnetkompass med överföring till dotterkompasser har
emellertid nu förts i marknaden av den engelska firman H u ghes and Son, den s. k. »Holmes kompass ». Moderkompassens rörelse i förhållande till fartygets girar överföres på
samma sätt som vid en gyrokompass genom en följemotor till
mod erkom passens skål och dotterkompasserna. Motorns rörelse åstadkommas av ett relä, som hålles i viloläge av en
växelström, vilken passerar genom kontakter på kompasskålen ,
kompassvätskan och mo tsvarande kontakter på en kompass skivan omgivande ledande ring . Då fartyget girar och skålen
vrid er sig i förhållande till kompasskivan, så att skålens kontakter ändra läge i förhållande till skivans, ändras motståndet
i strömkretsen, och relä et sluter cbl följemotorns strömkrets,
så att motorn igångsättes för alt vrida skf1len tillbaka Lill vi loläge. Dotterkompassernas skivor vrides samtidigt, så att
de visa samma kurs som moclerkompassen. På samma överföringssyslem som dotterkompasserna kan även inkopplas en
apparat, benämnd vägvisare, avseeld att placeras framför rorgängaren i stället för en dotterkompass . Apparaten innehåller dels en vanlig dotterkompasskiva , slående vertikalt och
med enelast övre delen synlig, och dels en därunder sittande
skiva , förs edd med tv{t graderingar i distansm.inuter, nämligen
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en yttre i större skala och en inre i mindre skala , var och en
med sin visare. Har fartyget styrt .på sid an om den anbe.
falida kursen. angiva dessa visare hur långt på sidan On t
kurslinjen fartyget förflyttats , under förutsättning alt farten
varit l knop . Det verkliga avståndet från kurslinjen erh ållc<;
genom att multiplicera visarnas tal med den verkliga farten.
Apparaten är så konstruerad , att visarnas rörelse längs sknlorna utgöra en funktion av tiden och sinus för den vinkel ,
som den styrda kursen avvikit från den anbefallda. Den yttr e visaren med den stora skalan är avsedd för rorgängaren.
som av densamma tydligt kan se, då fartyget kornmit på si
dan om kurslinjen , så att han kan styra fartyg e t tillbaka till
denna. Den inre visaren m ed den mindre skalan är avsedd
att utvisa större förflyttningar p å sidan om kurslinjen efter
utförda manövrer eller av andra anledningar. Apparaten fö
rekormner även i ett större format med ytterligare en visare-,
som angiver den distans , som. far tyget förflyttat sig längs den
a nbefallda kurslinjen. I de tta fnll utvisar apparaten sålunda
såväl x som y koordinaten för den punkt där fartyget b efin ner sig, om utgångspunklen tages som origo- och den anbefallda kursen som x-axel.
En magnetkompassanläggning av denna typ har framför
en liknande gyrokompassanläggning den fördelen, att moder kompassen, uppställd som en vanli g normalkompass, icke ä r
beroende av någon drivanordning. Systemet m ed överföring
till dotterkompasserna är däremot underkastad samma störningsmöjligheter som motsvarande system vid en gyroanlägg ·
ning. Däremot kan en magnetkompass icke giva samma m öj
lighe t till noggrannhet i b estämning av kurser och pejlinga r
som en gyrokompass, och därför ick e ersätta gyrokompassen
p å krigsfartyg , där denna noggrannhet erfordras för artillerioch torpedeldledning.
Gyrokompassens utveckling har på grund av nyssnämn da fordran p å noggrannhet och i samband med dess inkopp lande i eldledningsinstrumenteringen kännetecknat s av allt
s törre inställningsskärpa och automatiskt borttagande av dP
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fel, som finnas hos kompa ssen. P ejlingar kunna nu aYiäsas
på ett par h ågminuter när.
Föru tom den >> kursritare », som av firman Anschi.itz för es
i m arknad en , och som grafiskt visar hur mycket den styrda
kursen avvikit fr å n anbefalld kurs, levererar samma firm a
nu även e tt >> koppeltiscl1» , drive t av gyrokompass och SAL logg, som p å tvenne räkneverk utvisar dels tillryggalagt antal distansminuter i nord-s yd riktnignen och dels antal di stansminuter i ost-vestriktningen, d. v. s. koordinaterna för
fartygets läge från utgångspunkten , hänfört till nord-sydlinjen.
Anläggningen kan kompletteras med en ap para t, som ritar
fartyge ts väg på ett papper. .\ven SperTv-firman för i mark n aden en vägritande apparat , 'd riven av gyrokompass och
logg, den s. k . odografen.
slutligen kan ett fartyg styras direkt av gyrokompa ssen
geonm inkopp ling av en särskild apparat , den s. k . >> gyrolotsen >> p å styrratten. Moderkompassens rörelse i förhållan de till fartyget överföres till gyrolotsen som till en dotterkompass. Då gyrolotsen sålunda p åverkas sätter den i gång en
maskin som vrider ratten, så att rodret lägges för gir tillbaka
till k ursen. Sådana apparater som >> gyrolotsen >> och den
Holmeska >> vägvisa r en >> äro avsedda att underlätta styrandel
av en rak kurs och bliva därigenom för fartyg , som skola gå
på långa , raka kurser , bränslebesparande, varigenom de bidraga till driftkostnad er nas nedbringande.
För örlogsfartyg äro >> vägritare >> och , vägvisare >> a v e tt
viss t värde , särsk ilt för förandel a v det s. k . stridsbesticke t

Loggar.
P å en modern logganläggning ställer rnan numera den
fordran , att såväl farten som tillryggalagd distans ständigt
skola kunna avläsas, helst p å flera platser i fartyg et. På
krigsfartyg, där loggens fartang ivning ingår även i eldled ningsinstrumenteringen , är det av stor vikt att loggen visar
lätt fart, även under girar och fartändringar. Förutom den
svenska SAL-loggen finnas elt flertal nya typer, baserade p å
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andra principer. Vid Hamburgs fartygsmodell-tankanlä ggning har utexperimenterats en logg, bestående av ~n k on
med en basd iameter av 5 cm., som skall bogseras vid sid an
[tV ett fartyg utanför strömlinjeva ttn et
!\1otst å ndet mot kon en
registrera s ombord som fart. Genom en särskild anordnin g
kan även distans utvisas.
En annan ny typ av franskt ursprung är d en s. k. bladloggen, b est ående av ett elastiskt blad m ed ena ändan fäs tad
till fartygsskrovet. D å fartyget gör fart böjes den fria ända n
av det vink elrätt mot strömlinjerna fäs tade bladet akteröver.
mer eller mindre b eroende på fartygets fart. E n till bladel
fästad wire påverkar en rulle , vars olika lägen registrerar
fa rten och på elektrisk väg även distansen.

Lod.
l:Lvecklingen h ar alltmer gått i riktning mot utnyttjandcl
av ljudv ågornas rörelse i vattn et för bestämmande av djupe1
För mindre djup , inlill 20 a 30 m e ter , användes knallodet eller lodbomben , som. på djup under 20 meter kan nyttjas utan
hjälp av några undervattenslyssningsappara ter genom knall ens
avlyssnande direkt fr ån däck eller brygga. Sjunktiden i sekun der , avläst p å t ersur från de t kn allodet faller i vattnet tills
knallen vid explosion en mot bottnen höres , multiplicerad m ed
två, giver djupet i meter.
För djup öv er 20 m eter användes ekolodapparater, anordnade antin gen för mindre djup m ellan 20 och omkrin g
300 meter , d. v. s. djup som ifrågakomma för angörin g i all
mänhet och för lägesbeslämning i begränsande fa r vatten , el
ler för oceand jup . Två principiellt olika typer av ekolodap
parater förekomma , nämli gen m ed för mänskliga örat hörbm·1
eller icke hörbart ljud . Av den första typ en finnes bland för
navigeringsändamål använda apparater dels sådana , där lju det åstadkommes av elt slag med en h ammare p å en stålplatta, som helst bör vara placerad i direkt beröring m ed
vattnet (det engelska ekolodet och det franska ekolodet, lyp
Marti), och dels sådana, där ljudet alstras av ett elektrisk !
drivet m embran , likaledes placerat i direkt beröring med valt-
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net (det tyska från Atlas \Verke och det amerikanska) . Av
ekolodapparater med icke hörbart ljud finnes endast elen
fransk a a v typ Langevin-Fiorisson.
Ett allmänt krav p å ekolodapapra ter är numera , att de
skola icke blott angiva utan även r egistrera djupen på ett
diagram eller en liknande anordning. Samtliga olika typer
hava därför försetts eller komma att förses med a utomatisk
registrering , och därmed bliva de i detta avseende ungefär
likvärdiga. En avsevärd skillnad förefinn es däremot m ellan
de b åda huvudty perna däruti, att ljudvågorna frän apparater
med h ör bart ljud utgå i alla riktningar från ljudkä lla n, men
från apparater med ick e hörbart ljud endast 1 en bestämd
riktnin g inom en mycket smal kon , ungefä r som ljuskonen
från en strålkastare. Vid lodning m ed oriktat ljud har man
därför anl edning antaga, att en lutande h avsbotten, d algångar
eller brant u pps tigand e höjder på havsbottnen giva felaktigt
djup r a k t under fartyget , därför att ekot kommer fr ån någon
annan , närmar e fartyg et belägen punkt. Då djupen äro un der 200 mete r har emellerlid detta förhå llande ingen praktisk
betydelse, liksom ej heller de förändringar i ljudets hastighet
som fra mkallas av olikheter i havsvattnets salthalt, temperatur 0ch tryck.
Lodning med riktad e ljudvågor giver alltid djupet rak t
under far tyget och några korrek tioner för bottnens b eskaffen het b eh öva därför icke förekom ma, vare sig djupen äro stora
eller små.
För navigeringsändamål synes det därför beträffande fartyg som ej hava behov av att loda å s törre djup än 200 meter
vara likgiltigt, · vilken t yp av ekolodapparat som användes ,
under det att apparater med riktade ljudvågor synas böra
givas företräde t å fart yg i ocean fart samt å sjömä tningsfartyg, förutsatt alt a pparaten s räckvidd är tillräcklig.
För att göra ekolodning , särskilt å stora djup , oberoende
av k orrektioner och dänned för prakliskt bruk mera tillta lande föreslogs från tysk sida vid internationella hydrogra fisk a konferense n i Monaco 1929:
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att alla e kodjup över 200 m. , mälta med orik tade ljudvågor, skulle beräknas efter en bestämd ljudhastig het i vatten,
helst 1,500 m /sele , som var ett jämnt tal och väl motsvarad e
medelhas tigheten i värld shaven (1 ,496 m /sck.), och att i anslu tniug härtill alla apparater skull e vara konstruer ade för
denna hastighet;
att dessa djup , orättacle för bottnens utseende, skulle in föras i sjökorten med siffror av en särskild typ , som skild''
sig från de vid lodningar med lina erhållna;
a tt ekodjup under 200 m. från a pparater med riktade
ljudvågor skulle korrigeras så noga som möjli gt och inför a-;
i korten som vanliga djup ; samt
att om ekodjup, beräknad e efter annan hastighet än standardhasti gheten , infördes sjökort, skulle den använda hastighe ten angivas i kortet.
Konferens en anslöt sig emellertid icke till den tyska
ståndpun kten utan beslöt:
att alla djup, erhållna med ekolodnin g, skola införas i
sjökorten efter så noggrann korrigerin g som n1öjligt ;
att dessa djup ick e skola betecknas annorlund a än andra
djup; samt
att någon standardh astighet icke skulle fastställas .
Nåon förenkling i användan det av ekolodnin g för na vigatören p å oceanerna åstadkom s sålund a ej.
Vid de svenska sjömätnin gsarbe tena under sommaren
1930 har upplodnin g av ett område ulanför Danziger Gatt u tförts m ed ett ekolod av typ Langevin- Florisson. Resultatet a•.
lodningm· na framgår av i fig. 6 å tergiven del av sjökortet n :r
30. AU få fram en så pass noggrann bild av havsbottn elf
skulle m ed vanlig lodning med lina vara praktiskt taget
omöjligt.
Finska sjömätnin gsfartyge t Nautilus, försett med ekolod
av engelska typen, har somrarna 1927- 1929 använts för aH
under ledning av doktor Henrik Henqvist vid Finlands gco(k tiska undersökn ing utföra lodningar i norra delen av Bo tlniska viken . Under omkring 14 dagars tid varje år gjorde~
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sammanlagt 6,000 lodninga r . Resultatet föreligger i en n y
djupkarta över området och
a v doktor H.enqvist samman.
ställda rön angående bottnens topografiska beskaffenh e t, a v
stort värde för känn edom om la nd ets danande genom tid erna.
Radio.
Förutom för tidsignaler, väderleks- och israpporter h a r
r adion fått en vidsträckt användning som navigatoriskt hjälpmedel för lägesbestämning, i första hand under tjock a eller
dålig sikt. Där vid användes dels enbart radio och dels radi o
tillsammans m ed ljudsignalering i vattnet eller i luften.
Enbart radio förekommet· i form. av radiopejlsta tioner
och radiofyrar.
Radiop ,!jlstationer ä ro antingen anordnade för inpejling
från land av ett radiosignalerande fart yg eller för inpejling
från ett fartyg av en radiostation i land. Pejlstationerna i
land förekomma d els som enstaka stationer m ed anordning
för såväl pejling som signalering samt dels som ett flertal stationer, försedda m ed enb ar t pejlanordning m en förbund na
per telegraf eller telefon m ed en vanlig radiostation, som p a
begäran fr å n ett fartyg sätter i gång pejlstationerna och sedan
meddelar bäringarna till fartyget. I Europa finnas sammanlagt 46 st. la ndpejlstationer. Pejlstationer ombord förutsä ll a
b efintligheten av för pejling disponibla radiostation er i land
eller å fyrskepp , d. v. s. särskilda fasta radiofyra r .
För att kunna utlägga radiobäringar, som äro storcir klar, i ett vanligt mercatorkort, fordras , d å avståndet mellan
fartyget och landstationen överstiger 50', en korrektion av
bäringen. Vid utnyttjandet av pejlingar tagna från ett fa rtyg tillkomma dessutom andra beräkningar. För att komma
ifrån korrektionerna och underlätta radiopejlingars utnyttjan d e finnas numera för alla ifrågakonunande områden inolll
landpejlingsstationers eller fas ta r adiofyrars räckvidd utarbetade särskilda kort, i vilka radiobäringar direkt kunna användas för lägesbestämning.
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R adiofyrar finnas av tre slag.
»F asta radiofyrar » bestå av en vanlig sändare, som m ed
v.issa mellanrum giva en viss signal, avsedd att kunna inpejlas
av fartyg m ed radiopejlstation. Genom att kombinera denna
signal m ed en undervattenssign al kan även avståndet till radiofyren erh ållas, om fartyget ä r försett med hydrofoner. Av
fasta radiofyr ar f innas i Europa 86, varav 25 på fy rskepp.
De flesta av dessa 25 äro kombinerade med undervattenssignaL
»Hoterande radiofyran äro försedda med ringformad antenn, varifrån ljudstyrkan i en viss riktning har ett minimum.
Antennen r o terar m ed jämn has tigh et ett varv på 60 sek.
En viss signal avgives kontinuerligt, och dessutom ett särskilt
t ecken , då ljudm inimet passerar nordriktningen. Tiden avläses p å ett tersur från det detta tecken höres tills ljudminimet
passerar fartyget. Tiden i sekunder, multiplicerad med 6, giver b är ingen fr ån fyr en i grader. Vanlig lyssnarstation an vänd es.
»Roterande radiofyr med riktad givning >> är baserad på
korta vågor, som genom antennens utformande till en plan
r eflektor koncentreras till en viss riktning. Antennen roterar
med jämn hastighet och olika morsetecken avgivas därunder
för olika bäringar. Ett fartyg försett med mottagare för korta
våg'o r uppfattar en serie av 3 a 4 morsetecken, då fyrens
lJudsektor passerar fartyget. Den bäring som det m ellersta
t ecknet a ngiver är den rätta bäringen från fyren.
I de tta sammanhang kan även omnämnas en »radioangöringsfyr», använd huvudsa kligen vid flygplatser. Den är
försedd med t vå ringformade antenner, samman ställda så att
antenn ernas plan bilda en viss vinkel med varandra . Från
h åda antennerna avgivas samtidi gt vissa tecken , så avpassade
att de tillsamman s höras som e t t h elt morseteck en. En lyssnars tation, som befinner sig på en linje som skär vinkeln
m ellan an tenn ernas plan mitt itu, h ör båda ant ennernas tecken
lika starkt. Kommer den på sidan om n~imnda linje, höres
den en a an tennen svagare. Denn a typ a v fadiofyr kan tänkas
komma till användning även vid fartygs angöring av hamnar.
T idskrift i Sjöväsendet.
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Även andra typer av angöringsfyrar hava förekommit,
grundade på användningen av korta, riktade vågor, som givas
inom en viss begränsad sektor. De förefalla emellertid ej h a
va givit tillfredsställande resultat.
För närvarande går utvecklingen mot fasta radiofyrar ,
enär dessa äro billigare i drift än radiopejlingstation er och
medgiva ett samtidigt utnyttjande från flera fartyg. De med föra emellertid ökade kostnader för fartygen , som förutom
vanlig radiostation måste förses med radiopejlanordning . Det
~r dessutom icke säkert att de äro i gång, då fartyg skulle
behöva använda dem för pejling. Deras placering måste dessutom ordnas så att samtidigt arbetande fyrar icke störa var a ndra så att enderas inpejling försv åras eller omöjliggöres.
Övriga här ovan nämnda radiofyrar hava ej ännu lämnat
försökss tadie t, men komma måhända i framtiden till använd ning på platser, där ej alltför stora fordringar ställas p å
räckvidden.
Radio i samband med ljudsignalering i vattnet har redan
berörts i samband med fasta radiofyrar. Där fartyget är för sett med hydrofoner, anordnade för riktningsbestämnin g till
ljud i vattnet, kunna dessa användas i stället för radion fö r
att erhålla bäringen till ljudkällan. Detta senare system tilllämpas nu vid angöring av vissa hamninlopp, som börja långt
ut till sjöss. En undervattensmemb ramsändare utanför in loppet står där i förbindelse med en radiostation i land, var ifrån avgivningen av undervattens- och radiosignalerna regleras. Den metod för riktningsbestämnin g med h ydrofoner,
som å fartyg användes för navigeringsändamå l, är alltjäm t
den s. k. skuggmetoden med en hydrofon på varje bog.
Radio i samband med ljudsignalering i luft har nyligen
på försök tillämpats i England . En mistsin~n står i förbin delse med en rundra diostation, varifrån med hjälp :av en
gramofonplatta namnet på mistsignalstationen utsändes samtidigt med en sirensignal. Efter namnet fortsätter r a dioutsändningen med räknctalen ett, två, tre, o. s. v. med mellanrummen avpassade efter ljudets hastighet i luften, så att de t
tal, till vilket radiotexten hunnit då sirenljud et höres på far -
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tyget, direk t angiYer avståndet till sirenen. En n ackdel för
denna anordning är otillförlitligheten av ljudets framkomligbet i luften.
Beträffand e detta spörsmål hänvisas till en artik el, be nämnd »luftmistsignalers tillförlitlighet» , som. ingår som hi laga i Svensk lots del I (1930) och II (1928) , och som även
inneb åll er en del värdefulla påpekanelen b eträffande navige ring 1 tjocka.
Andm lzjälpm ed el vid navigering i tjocka.

I La Conmas hamn utfördes 1928 en del försök med den
av fransmann en Loth uppfunna vägledande ka beln , som ut göres av en på havsbottnen utsträckt kabel, genom vilken en
växelström passerar för a tt sedan fortsätta genom vattnet från
kabelns y ttre ända till den inre. Kring kabeln alstras då ett
magnetisk t fält. Genom en särskild mottagaranordning , som
påverkas av kraftlinjerna i fältet , kan delta uppfattas .i en
hörtelefon, då mottagaren kommer i närh eten av kabeln. I
Coruna prövades dessu tom m ed gott resultat en liknande ka belanordning, avsedd att i god tid tillkännagiva kustens n ä rhet. Här vr1r kabeln sträckt i luften längs kusten men dess
båda ändpunkter nedsänkta i vattnet . Den mellan plattorna
i vattnet framgå end e växelströmmen alstrar kraftlinjefält , som
på grund av luftkabelns inverkan pressas utå t från kusten .
Pa försöksfai:tyge t, som nalkad es kusten utifrån , kunde man
i mottagarapparalen uppfatta fäll ets tillvaro på lO a 15 km.
från kusten. Kabelns längd var 1,4 km. Ett flygplan, utrustat m ed motsvarande m ottagareanordning, kunde utan svå righet från luften höra fältet från luftkabeln och följa denna.
Med ultrasonora lju dvågor i vatten enligt Longevin-Florissons m etod hava försök gjorts, alt vid e tt hamninlopp an ordna en undervatten sfyr genom att placera en givarplatta i
vertikalt läge vid inloppet och inrikta plattan så att elen utgående smala ljudvågsk onen kom i angöringsriktninge n. Det
visade sig då möjligt för ett fartyg med motsvarande motta gareapparat att uppfatta )) fyrsekto rn >> och a tt följa d en sam vid inseglin c:ren
"' .
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Apparater för bestämmande av riktningen till en ljudkälla i luften jämte anordning för riktnin gen regist rering h ava prövats med gott resultat.
En appar at, »Noctouisor» ) som möjliggör att i tjocka se
fyrl jus och far tygslant ernor har uppfunnits av en engelsman
L. Bail·d. Apparaten, som är avsedd att upps tällas ombor d,
ser ut som en stor fotografikamera och utnyttjar de osynlig<t
infra-röda ljusstrålarna. Apparatens objektiv samlar de osynliga strålarna t ill en fläck på en skiva, som tillhör en i apparaten insatt televisionsavgivare . Därifrån överföres fläck<>n
till och blir synlig på en mottagarplatta.
Mistsirener, uppställda på ömse sidor om ett hamninlop p,
elektriskt drivna för avgivande av samtidiga ljudtecken, h ava
prövats för att u nderlätta angöring i tjocka. Ett fartyg , som
befinner sig på mittlinjen mellan sirenerna, hör ljuden sam tidigt . På sidan om mittlinjen höres den ena sirenen före
den andra.
Motsvarande sys tem har ifr ågasa tts med sin~nerna utbytta
mot »roterande radiofyrar». Fyrarna skola rotera med lika
hastighet och ljudminima var a så inriktade att de mötas på
mittlinjen mellan fyrar na. Uppfattas den ena fyrens minimum före den andra, befinner sig fartyget på sidan om m ittlinjen.

Sjöinstrument- och sjökarteförråden.
KMF har den 8 jan. 1930 utfärdat bestämmelser för sjöinstrument- och sjökarteförråden jämte lanternekontrollen. I
dessa bestämmelser hava förrådens omfattning och ändam itl
närmare angivits, samt föreskrifter tillkommit för anskaff ning , kontroll och undersökning av till styrmansuppbörde n
hör ande nautiska instrument, för handhavande av sjökort och
nautiska böcker samt slutligen för kontroll av lanternor. Bestämmelserna hava tillkommit sedan sjöinstrumentförrå den
försetts med den instrumentering som fordras för prövning a \'
olika nautiska instrument och lanternor samt m.ed ändamål.;enliga provrum.
Vid förråden skola noggranna leveransprov ulföras m ed
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kompasser och vissa tillbehör, kikare, pejlinrättningar, meteorologiska instrument, reflexionsinstrume nt och lanternor,
varjämte kontroll av använd sådan materiel vid behov kan
utföras. Anvisningar lämnas även för uppställning av nakterhus och peljskivor ombord och för undersökning av kom-passplatsers magnetiska egenskaper.
P rövningen av lanternor skall utföras i anslutning till av
J{ungl. Kommerskollegium fastställda fordringar å dimensioner, materiel, konstruktion , sammansättning, ljusstyrka och
lysvinklar m. m . Därjämte skola lanternornas uppställningsplatser ombord kontrolleras med hänsyn till lanternornas rätta
avskärmning.
Genom dessa bestämmelser och förrådens anordnande för
ifrågavarande kontrollverksamhe t har ett viktigt behov beträffan de flottans navigerings- och lanternemateriel blivit tillgodosett.

Sjöfart.
s ta tistiska uppgifter m. m. beträffande sjöfarten förekomma senast i årsberättelsen för 1928, varför de här nedan
i vissa fall omfatta såväl 1929 som Hl30.
Uppgift i mill. bruttoton på uärldstonnaget, dess fördelning
vissa år samt förändringar under perioderna
1920-30 och 1929-30.

l

1914

Storbritt. och Irland .. 19,26
} Haven ...... 2,97
U. S. A
Insjöarna ... 2,35
J apan ....... .................
l ,7 1
Tyskland
5,46
··················
Norge .......... .............. 2, 50
Frankrike .... ........ ...... 2,32
Italien ········-············ 1 ,67
Rolland ..................... J ,50
Sverige ... ........ ... .. .. ... l, 12
Spanien .......... .... . .... .. 0,90
Danmark
0 ,82
Världstonn·~~~ :::::::::::: 49,09

l

J920

18,33
13,79
2,21
3,oo
0,67
2,22
3,25
2,24
1,79

l

1928

l

19,88
11,98

2,54
4,14
3,78
2,97

3,34
3,43
2,82

1,07

l ,45

l ,oo
0,80
f>7, 31

1,16
1,07
66,95

l

J929

20,17
11,84
2,54
4,19
4,09
3,22
3,38
3,28
2,9-1
J ,51
1,16
1,06
68,07

l

1930

20,44
11 ,39
2,56
4,32
4 ,23
3,67
3,53
3,33
3,09
1,62
1,23
1,09
69,fj1

l± /aol± f o
20

+
+
+
+

2

9

3

2,u + 0 ,27
2,40
0,3;;
1,32
3,56
1,45
0,28
J ,09
I,ao
0,55
0,23
0 ,29

-

+
+
+
+
+
+
+

0,45
0,02
O,t~

0,14
0,45
+
0,15
+
0,05
+
0,15
+
+
+ 0,11
+
+ 0,07
+
+ O,os
+12,ao + 1 ,54
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A v tabellen framg[tr att världstonnaget alltjämt ök at s.
Sista året uppvisar sålunda en ökning av 1,53 mill. ton mut
1,12 föregående å r, och alltjämt pågår en livlig n yb yggna u;,verksamhct. De t maskindrivna tonnaget ökades sista ~'ln· L
m ed 1,6 mill. och föregående år m ed 1,26 mill. ton , m edan
segelfartygstonnag et minskad es med 0,08 resp. 0,13 mill. ton.
Särskilt anmärkningsvärd är Norges tonn age ökning m ed 0.1G
mill. ton, varigenom Norge intagit femte platsen bland dc
s törre sjöfartslä nderna . Frankrike har å tertagit den unde r
1927 och 1928 förlorad e ställningen före Italien . Beträffandc havstonnaget är U. S. A. alltjämt på å terg{m g fr ån d•· n
on a lurliga ökningen efter världskriget.
segelfartygen utgöra i F inla nd 22 ,5 ?{; av landets h el a
tonnage, i Amerik a 6,5 %, i Itali en 2,1 % och i Sverieg 1,8 '1i; .
Motortonnaget har ökat från 9,1 % av å ngtonnagct 1928 li ll
l i~ , l % 1930. Motsvarand e procentsiffror 1930 äro för E ngla nd 12 ,4 ?6, Tyskla nd 15, Sverige H , Da nmark 47,5 och
Ko rge 54.
Oljeeldning förekomm er på 15 % av alla ångfartyg. Molsvarande procentsiffror äro för England 12, Tyskland 4.8,
Sverige l ,3 , Danmark 3,5, Korgc 1 1,6 Holland 20 och Am erika 57.
Sedan 1927 har motorfartygen ökats från 5,6 till 12,8 °b
av världslonnagct, oljeeld ade ångfart~rg min skats från 28,3 till
28 % och koleldade å ngfa rtyg minskats från 62 ,1 till 57 %.
Tankångare p å över 1,000 ton utgöra 11 ;16 av det m a skindrivna tonnaget. Motsvarande procentsiffror äro för Sverige 5,9, Danmark 5,5 och Nor ge ±3 ,5.
Utvecklingen går alltjän'lt i riktning mot större deplacem ent och antalet fartyg p å 4,000 lon och därutöver har sedan
l 928 ökats m ed 741 till 6,906. Samtidigt ökas även far ten.
vilket innebär a tt stora lastutrymmen kunna utny ttjas för
flera r esor per år än vad förut var möjligt. Det tillgängliga
t onnaget för varutransporter har därför ökats a vseYärt m era
än vad enbart tonnagesiffrorna angiva.
Fa r tyg m ed 15 knop och högre farler funnos l 930 l ill
föl jande antal i nedanstående länder:
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England med dominions 398, vara v 67 över 20 knop:
'T yskland 30, varav 4 över 20 knop , U. S. A. 153 varav 10
.-över 20 knop ; Frankrike 57 , varav 8 över 20 knop ; Sverige
18, Da nmark H, Norge 7, Finland l , Ryssland 1.

T onnagets procentuella förde lning m ed hänsyn till
fartygens ålder.
0- 10

l
Världstonnaget ·· ·· ········
England ..... ············ ······
u s A ······ ········ ···· ······
Tyskland ·· ················· ··
Sverige ············· ···········
Danmark .. ................ ...
Norge ... .. . ...... ......... ...... ~
Ryssland ......... ... .. .. .. . :.

"l•
37

47
18

60
33
46
48
33

år 110- 24 årloc2h5 mårer a
"/o
47
45
75
27
36
37
39
26

o l•
16
8

7
13
31
17
13
41

Jämfört m ed 1928 har ick e mindre än 13 % av världs tonnaget överflytlats från första till a ndra kolumnen . För
här ovan upptagna länd er, utom U. S. A. , är förskjutningen
väsentligt mindre och överstiger i intet fall 5 %.

Skeppbyggnadsuer ksamheten har under l 929 företett en
ökning i de fl esta länder utom i Danmark och Tvskland där
någon minskning inträffat. Ä ven under 1930 •fortsat;e de
.goda konjunkturerna , å tminstone för de svenska varven , som
vid 1930 år s slut passerat de da nska varven ifråga om under
.året sjösatt tonnage, som i Sverige uppgått till rekordsiffran
107 ,000 ton. Det skulle dock vara egendomligt om denna
högkonjunktur skulle kunna fortsätta inför det ytterligt pressade läge, vari sjöfarlen för närvarande befinner sig, och
som till stor del beror p å att tonnaget ökat på e tt s ätt , som
ej står i rimlig proportion till efterfrågan.
I nedanstående tab ell lämnas en överblick över de nor'{liska länd ernas och Rysslunds tonnage. Uppgifterna för Ryss-

-
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land avse den 30 juni 1930 och för övriga länder den 31 dec.
1930. I totaltonnaget ingå även motorseglare och segelfartyg.
Fartyg under 100 ton äro icke medräknade.

l

Ångfartyg
Antal l Ton

Sverige ... .. . .. . .. .. .. ... 1,050 1,119,962
Norge ... .. ...... ... ... 1,582 2,374,492
738,750
519
Danmark ·· ······ ······
229,628
221
Finland .. .... .... .. ......
B88,262
292
R y ssland .. ....... ..... .

l

Motorfartyg
Antal l Ton
103
297
84
9
42

l

468,8!-!5
1,415,379
357,648
4,177
138, 116

l

nefatta fartyg om minst 20 nettoton , använda i fraktfart, och
gälla tonnagets huvudsakliga användning.

Sedan 1928 har totaltonnaget ökats med: för Sverige
168,579, för Norge 780,036 och för Danmark 74,907 ton. I
viss mån belysande för sjöfartförhållanden a är, att i Norge,
där ökningen i tonnage varit störst och under 1930 uppgått
till icke mindre än 491 ,500 ton eller 14,5 % av hela handelsflottan, de inseglade bruttofrakterna trots denna väldiga tonna~eökning blivit mindre under 1930 än under 1929.

Den svenska handelsflottans användning i olika fart k an
även ur sjömilitär synpunkt vara av intresse, och en kort
sammanfattning av en av doktor Eneborg i kommerskollegium
gjord utredning härom har därför här medtagits. Hesultalf'l
av undersökningen framgår av nedanstående tabell, där >> Östersjöfart» anses sträcka sig till linjen H.anstholm- Lindesnäs samt en linje över Elbeinloppet väster om Cuxhaven.
»Nordsjöfarten >> avgränsas av en linje från Brest till Irland.,
västkust samt av en linje från Skottlands nordpynt till Trondhjemsfjorden. Till nordsjöfart har dessutom räknats all fart
mellan Sverige och Island samt Färöarna, liksom även all
malmfart på Narvik till Europeisk a hamnar. »Annan europ eisk fart» omfattar andra europeiska orter än förut om nämnda samt fart på utomeuropeiska orter vid Medelhavet.
Svarta Have t och Nordafrikas väs tkust norr om 25 ° nordlig
latitud samt fart på Kanarieöarna och Madeira. All annan
fart är >> oceanfart». Uppgifterna gälla för 1928 års slut, in-

l

segelfartyg med
hjälpmaskin

Motorfartyg l

Ångfartyg

Totaltonnage]
Antal l Ton
1,432 1,643.64ti
1,966 3,80S,O!ö ·
7R4 1,123,086
310,875
356
532,09li
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Brutto- l ~ l BruttoAn-l
ton
tal
ton

Andra
segel- l,
fartyg

Brut- :
~l toton

~l Brut-

!ci toton

~

[

Il -

Fartyg sysselsatta
i fart :
Uteslutande mellan
svenska hamna1·.

Il

1

l

Inri kes fart .. .. .. .. .. ..

41 8

Mellan svenska och utländska hamncw.
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Av tabellen framgår att endast 6,9 .% av handelsf1ottan.
användes i inrikestrafik. Den största fartkategorien är oceanfarten, som omfa ttar ick e mindre ä n 42 ,9 .% av h ela bruttotonnaget. Detta förhållande sammanhänger med d en betydande utvecklingen av de transoceana linjerna. Över hälvten
av oceantonnaget utgöres av motorfartyg och 91 ,7 % av motorfartyg en användes i oceanfart. I denna fart disponeras omkring % av tonnaget i fart mellan Sverige och utlandet och
omkring Ys i fart uteslutande mellan utländska hamnar.
Inom östersjö- och nordsjöfart å terfinnes 41 ,1 % av h ela
hruttotonnaget, fördelat med ungefär hälvten på nordsjöfart
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och 1,4 p å varandra av östersjöfart och kombinerad öste rs jöoch nordsjöfart.
:M edelstorleken av fartygen i olik a farter blir, sedan vissa
specialfartyg und antagits , ungefä r följand e i bruttoton : ån~~
fartyg i inrik es fart 181 ton (minsta fart yget 28 och stö r ~la
847 ton); å ngfartyg i östersjöfart 678 ton , k ombinerad östersjöoch nords jöfart l ,094 ton och endast nordsjöfart l ,429 toft;
ångfartyg i '' annan europ eisk far h> l , 768 ton ;
ångfar tyg i oceanfart mellan utlä ndska hamnar 2,498 ton
och m ella n Sverige och utlandet 3, 796 ton; sam t
motorfar tyg i oceanfart mellan utländska hamnar 4,800
ton och m ellan Sverige och utlandet 5,4 11 ton.
Beträffande S v eriges utrikes sjöfart lämnas h är n ed an
uppgifter på summa n ettoton av i direkt fart mellan Sverige
och utlandet a nkomna och avgån gn a fartyg om 10 n etton ·gisterton och däröver. Siffrorna angiva l ,000 ton.
l Svenska l
fartyg

······l

14,956
1927 ....
1928 ..... . ... ... 1 14",933
1929 ............ 16,007

Utländ-~
sk a
Summa
farty11:
17,532

32,448

16,950
20,661

3G,668

31,883

l

Ökningen i den utrik es sjöfarten utgjorde 1929 15 9(~
och jämför t med 1927 , de t fö rutvarande r ekord året, 12,9 %.
Anledningen anses delvis vara a tt sjöfarten hämmades und<.'r
1928 genom arbetskonflikterna inom de stora expor tindust r ierna och därför ökades över det norma la 1929. Under se nare del en av 1929 sjönko fra kterna avsevär t, m en detta S) n es ej h aft n ågon inverkan att inskränka sjöfarten. Det förefaller snarare som om sjunkande frakter skulle verkat st imulerand e på utrikeshandeln , där även en betydande ökning
ägde rum .
Huvudparten av ökningen 1928- 29 kommer på de u tländska fartygen , vilkas tonnage vuxit m ed 3,710 ,000 ton ellN
21 ,9 %, medan det svenska tonnaget ökat endast m ed 7,2 9"~.

D en svenska h a ndelsflott ans andel i utrikessjöfarten nedgick
1929 till 43,7 %, ett ovanligt lågt tal , särskilt med hänsyn
till att motsvarande procent 1913 var 49,6. Den kan i viss
mån förklaras ge nom den 1929 efter strejk[tret 1928 väsent ligt ökade järnmalmsexporten , som till största delen går över
Narvik p å utländska far tyg.
Av intresse kan även vara a tt studera hur d e utländska
fartyg, som cleltogo i sjö farten på S v erig e, förd ela sig på olilw
län der, vilket fr amgår av nedanstående tabell över nettotonnage å såväl ankomna som avgångna fartyg i tusen ton.

l

Norska l Danska l Finska l Tyska lEngelska l Övriga

1927 ........ .

2,785

1928 ·· · ······
1~29 ..... .. ..

2,162
2,521

l
l

4,555

497

6,497

1,366

4,916

528

6,323

5,754

530

7,888

1,399
1,603

l
l

1,821
1,623
2,365

Den största ökningen under 1929 förete d e tyska fart ygen med 1,565 ,000 ton , som ~-i r större än det svenska tonnagets ökning på 1,074,000 ton.
Slutligen kunna nedanstående uppgifter meddelas rörande
d e sven ska sl orlw mnarnas utrik estrafik 1927- 1929 . ' Upp gifterna a vse summa ankommet och avgå nget n ettotonnage i
tusen ton .
Stock- l Göteborg/ Malmö
hol m
4,906

1927 ... .... .....

4,660

6,298

11928 ....... ....
1929 .... .......

4,960

6,600

5,695

5,233

7,207

6,212

Härav f r amgår att trafiken stadigt ökats. För :\1almö
uppvisar emellertid lokallrafiken under 1929 en ökning m ed
630,000 ton, varför Mabnös egen tli ga utrik estrafik gå tt n ågot
tillbaka.
Även den totala fartygstrafiken har för de fles ta svenska
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hamnarna ökats under 1929. Den har överstigit för Göteborg
och Stockholm 10 mill. ton, Malmö 6, Trälieborg och Hä lsingborg 4, Luleå, Oxelösund och Gävle 2, Norrköping, Sunds
vall, Härnösand, Söderhamn, Kalmar och Landskrona l. :=l O
hamnar uppnå minst 200,000 ton. För tio av de sistnämnda
hamnarna ligger trafiksiffrorna 1929 under motsvarande siffror 1913. Endast i ett fall har minskningen uppgått till m er
än 100,000 ton nämligen för Karlskrona, där trafiken nedgått
med 209,000 ton eller 37 % av trafiken 1913.
Sjöfartskonjunkturerna hava sedan 1928 alltjämt försämrats , beroende dels på ökad tonnagetillgång och desl p å
minskad tonnageefterfrågan. Ökningen i tillgång sammanhänger i främsta rummet med linjetonnagets och specialtonnagets snabba tillväxt, med det moderna tonnagets ökade
transporteffektivitet och med moderna lastnings- och loss ningsanordningars i hamnarna tidsbesparande verkan. Minsk ningen i efterfrågan har varit beroende på minskade trans porter för vissa varor, särskilt vete, som för transporten vari t
den viktigaste varan.
I viss mån belysande för förhållandet mellan tillgång och
efterfrågan är att världshandeln 1913-1929 ökats med omkring 25 %, men världstonnaget med 38,7 %, samt att världs sjöfarten under 1929 ökadPs med omkring 16 .% medan va rutransporterna till sjöss voro ungefär desamma som 1928.
Andra orsaker till den dåliga fraktmarknaden äro d et
försämrade allmänna konjunkturläget, som medfört såväl en
minskning i varutransporterna, som även en ytterligare nedgång i den förut sjunkande prisnivån , efter vilken även frak terna avpassats.
För passagerarlinjefarten på den mest trafikerade ocean vägen i världen - Europa- Nordamerika - äro förhållan dena särskilt anmärkningsvärda. J reguljär passagerartrafik
på denna trade voro Hl30 insatta 113 fartyg om 2,5 mill.
bruttoton. 1913 utgjorde den effektiva fartygstrafiken knappt
1;3 härav, men ändock är passagerarbefordringen nu ej mera
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än h älften så stor som 1913. Detta måste inverka på rede riern as ekonomi, även om nya klasser inrättats och avgiftern a k unnat hållas uppe i mer än det dubbla före världskriget.
En av de orsaker som m es t bidragit till att skapa de dåliga sjöfartskonjunkturerna anses vara de rikliga subventioner som i många länder och främst U. S. A. komma sjöfarten
till del. Därigenom understödes nybyggnad av tonnage och
möjligh eterna att erbjuda frakter, som understiga självkostnaderna. Härigenom ökas tonnagetillgången utöver vad en
sund ekonomisk utveckling betingar. Likaså kunna statsdrivna rederier som t. ex. de polska och r yska, vilka icke taga
hänsyn till normala ekonomiska beräkningar, åstadkomma
mycken oreda på en marknad, som är vida större än den
som ifrågavarande tonnage behärskar. Något botemedel mot
denna subventionspolitik, som bottnar i den nationella ärelystnaden att äga så stor egen handelsflotta som möjligt, är
svår t att utfinna.
Ett visst uppseende i sjöfartspressen i början av detta år
har ett tyskt fartygs flaggbyt e väckt. Delta innebar att fartyget hissade Panamas flagga i stället för den tyska och att
rederiet ansågs överflyttat till Panama, där ett ombud, som
var det nya hemlandets underså te, anskaffats. I Panama, so1n
icke är sjöfartsidkande, finnas nämligen inga sjö1nanslagar,
hyrestariffer eller sociala försäkringsavgifter m . m. Genom
denna överflyttning inbesparade r ederiet därför i löner m. m.
och sociala avgifter 44 % av utgifterna för fartygets drift, och
dessutom gjordes besparingar i sk aUeavgifter. Även i andra
sjöfartsländer hava liknand e flaggbyten förekommit, tydligen
föranledda av att redarna under nuvarande dåliga konjunkturer icke kunna bära de utgifter , som genom lagstiftningseller andra åtgärder påläggas sjöfarten.
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Italiens Medelhavspolitik och dess inflytande
på det allmänna politiska läget i Europa.
För inte så länge sedan uttalade en bemärkt industriman
på ett offentligt möte, att han ansåg utbrottet av ett nytt euro peiskt krig för oundvikligt. Detta påstående väckte betydligt
uppseende och inte så litet kritik. För den som har tillfälle
att följa den politiska diskussionen i den utländska pressen,
står det emellertid klart, att denna hans övertygelse delas av
vida kretsar såväl i London som Paris. Visserligen torde man
våga psåtå, att den övervägande delen av Europas befolkning
hyser en innerlig avsky för allt vad krigiska konflikter h eter.
Men å andra sidan kan den stora massan i längden icke und ··
gå att bliva påverkad av allt detta tal om krig och krigsfara.
Övertygelsen om krigets oundviklighet kan så småningom ta ga formen av en folkpsykos, vars följder kunna bliva nog så
ödesdigra.
Det är framförallt tvenne problem, som äro ägnade aU
5töra lugnet i vår världsdel; de besegrades k ra v på revision a v
fredstraktat en och den italiensk-franska konflikten. Dessa
problem hava emellertid så tillvida ett intimt samband med
varandra, som de båda uppstått av en, mycket förklarlig ön skan att åstadkomma en förändring i den av världskriget skapade ojämna makt- och egf'ndomsfördelningen. Varje försök
till en slutgiltig utjämning på basis av status quo i territoriellt
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och politiskt avseende synes fr ån början dömt att misslyckas
;\tt genom e nbart ekonomiska koncessioner skapa ett bättre
sakernas tillstånd , går tydligtvis icke, att döma av den ringa
förståelse med vilken Brianels förslag till Europas Förenta
s tater mottagits. Mussolini gav säk erligen uttryck för mångas
rankar, då han utan användande av sedvanlig diplomatisk
fraseologi karaktäriserade detta förslag som ett tämligen
oblygt franskt försök att skaffa sig obestridd hegemoni på
den europeiska kontinenten.
Så länge några av upphovsmännen till de våldsfreder,
som avslutade världskriget, ännu intaga ledande politisk ställning, torde man emellertid icke kunna räkna med en förbättring av den nuvarande politiska situationen. Dessa synas.
nämligen bl. a. av rent p ersonliga prestigehänsyn vilja resa
ett h årdnackat motstånd mot varje förändring av de genom
Versaillestraktaten skapade förhållandena.
Härför har man för övrigt nyligen fått tydliga och klara
bevis i ett tal hållet av dåvarande franske konseljpresidenten
Tardieu, vari denne med skärpa betonade, att, för den händelse det inom Europas stater skulle bildas en majoritet för
revision av de nu gällande fördragen, »måste genom omständigh eternas makt redan efter några månader ett krig utbryta ».
Ett dylikt yttrande kan ju synas stå i uppenbar strid mot
Kellogpaktens anda, i vilken pakt samtliga fördragsslutande
parter , således även Frankrike, högtidligen förklarat, »att de
fördöma anlitandet av krig för avgörande av internationella
tvister och i sina inbördes förhållanden avstå från krig såsom
verktyg för nationell politik» . Det är emellertid att märka,
att betydelsen av paktens absoluta förbud mot krig högst väsentligt minskas, därigenom att försvarskriget förklarats förenligt med dess bestämmelser.
Tardieus förutnärnnda yttrande måste, sett i detta sammanhang, tydas som ett försök att fritaga Frankrike från ansvaret för kommande konflikter och att från början försätta
en revisionsyrkande makt i en taktiskt ogynnsam situation.
Man har med andra ord från franskt håll velat inpränta för
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N. F., att ett väpnat ingripande emot en fördragsenligt a vrustad stat , som önskar återtaga sin handli ngsfrihet beträffande sina försvarsanstalter, är att betrakta såsom ett försvarskr ig.
En dlyik tankegång filr även anses hava dikterat F r ankrikes och dess allierades hållning på den förberedande a vrus tningskonfercnsen i Geneve. På dessa makters tillskyndan
har nämligen i konventionsförslag et medtagits den, mot de
avrustade staterna direkt riktade bestämmelsen »att upprä tthållandet av tidigare fördrag vore en förutsättning för konventionens förblivande vid kraft». Denna bestämmelse är satillvida mycket betydelsefull, som den innebär ett tydligt frå ngående a v likställighetsprinci pens tillämplighet på nedrustningsfrågan.
Vad som här utspelat sig, lämnar icke rum för något
missförstånd. Det är en ur fransk synpunkt sett kanske fö rklarlig men för folkförbundets bestånd och vår världsdel\
lugn högst olycklig strävan att åt Frankrike skapa och upprätthålla en hegemoniställning i Europa.
Att England och U. S. A. i detta fall gått Frankrikes ärenden kan endast förklaras med att de härmed hoppas kunn a
förhindra ett upprivande av Londonavtalet
I de besegrade staterna har ju, som väntat var, resultatet
av den förberedande avrustningskonfere nsen framkallat en
stark och berättigad ovilja. Den nu snart tioåriga samfö rståndspolitiken 1nellan Frankrike och Tyskland, vilken som
sina förnämsta förespråkare räknat Briand och Stresseman ,
har, såvitt man nu kan se, lidit ett avgörande nederlag och
e n ny maktgruppering inom eller utanför N. F. är icke n ksluten.
Mussolini har, icke utan en viss framgång, förstått alt
utnyttja det nu rådande oroliga politiska läget i Europa för
sina syften. Såväl i Geneve som annorstädes har den italienska politiken visat prov på stor livaktighet, och de vinster ,
den tack vare Mussolinis diplomatiska skicklighe t skörd at,
äro mycke t betydande. Italiens Balkanpolitik, som endast daterar sig från 1927 och i främsta hand går ut på att sö ka
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:åstadk omma en inringning av Jugoslavien, har redan resul-·
terat i vänskaps- och alliansfördrag med resp. Ungern och
Albanien. Konungen av Bulgariens giftermål med en ita lien sk prinsessa, som trots påvligt motstånd slutligen kom till
stånd, tyder även på intima förbindels er mellan Rom och
.Sofia.
I händelse av en krigisk konflikt med Frankrike är ju
Jtaliens tillförsel västerifrån stoppad. Då landet saknar möj lighet till självförsörjning, har det varit en viktig uppgift för
.italien sk utrik espolitik att genom vänskaps- och handelsfördrag säkra tillförseln österifrån.
Dylika förch·ag hava avslutals med såväl Grekland och
'Turkiet som Ryssland . Samtidigt har Mussolini även lyckats
åstadk omma en slutgiltig utjämning av den grekisk- turkiska
spänningen , vilket tagit sig uttryck i en vänskaps- och försoningstraktat mellan dessa stater. Rörande denna traktat ytt.rar tidningen l\fessagere: »det grekisk- turkiska fördraget ut gör en elast en komplettering till de italiensk- turkiska och
italiensk- grekiska fördragen. »
Vid fördragets underskrivande, som ägde rum i Angora,
yttrade Venizelos följande anmärkningsvärda ord: »Nu är den
l ,000-åriga striden mellan greker och turkar slutgiltigt hilagd. Grekland förklarar sig tillfredställt med de genom freden i Lansanne skapade förhållandena >> .
Som bevis på elen livliga politiska verksamhet, som utvecklas i Södra Europa, må nämnas, att Rom under . den Lid,
·den förberedande avrustningskonfere nsen pågick i Geneve, besöktes av ett statsöverhuvud och 3 utrikesministrar. I anledning av elen turkiska utrikesministerns besök skrev »Message~e» : »Besöket utgör ett bevis på hjärtligheten och intimiteten
l fö r hållandet mellan Italien och Turkiet, och vänskapen m ellan dessa båda länder är av stor betydelse i östra Medelhavet».
Mötet i Milano mellan Graneli och Litvinoff, som enligt
.
Italienska uppgifter arrangerats på rysk anhållan, är givetvis
även en händelse av stor politisk betydelse. Vad som där förJlan cllats har visserligen icke offentliggjorts, men Litvinoffs
Tidshitt i SjöväsendeL

12
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förklaring genom pressen, att sovjet hyste en livlig önsk an
att ej blott ekonomiskt utan även politiskt närma sig Italien ,
måste förmodligen tagas som ett bevis för att frågor av stor
politisk räckvidd där diskuterats.

Italiensk-F ranska konflikten.
Hur man än må bedöma den italienska politiken vid kr i"ets utbrott måste man emellertid erkänna, att Italien hadp
o
ett stort intresse av att h ålla sig utanför konflikten. Detta
blev, skulle man kunna säga, t. o. m. ett livsintresse efter En glands inträde i kriget. För Italien med dess i många avseen den ogynnsamm a militärgeog rafiska läge och dess beroende
av fria sjöförbinde lser för importen av bl. a. för krigföringe n
så nödvändiga förnödenhe ter som kol och olja, var och är
fortfarande ett krig mot England fullkomligt utsiktslöst. Detta
förhållande har också redan före kriget ofta framhållits a v
ledande italienska statsmän. Från att vara neutral till a tt
hava ställt sig på motpartens sida är ju visserligen ett rä lt
stort steg. Men tager man å ena sidan i betraktande de r ä tt
hårdhänta påtryckning smetoder, som de neutrala utsattes fö r
samt åandra sidan de rika vinster i form av betydande landvinnnigar, som förespeglad es, blir Italiens ställningsta gande.
om icke sympatiskt, dock förklarligt.

Befolknings frågor.
En av drivfjädrarn a till Italiens handlande var utan fr å ga den, som det syntes, säkra utsikten, att kunna öka sitt
kolinialväld e, vilket såväl kvantitativt som kvalitativt stod b etydligt efter de övriga stormaktern as. Detta begär efter k olonier får emellertid icke endast uppfattas som ett utslag a v
maktbegär eller nationell fåfänga, utan torde i första hand
hava dikterats av folkpolitisk a skäl.
I Italien var redan före kriget folkökninge n - i förhål lande till landets ytinnehåll och övriga resurser - onaturligt
stor. En stor del av dess innevånare - utvandraran talet uppgick 1913 till 870,000 p ersoner - nödgades därför söka si tt
uppehälle i främmande länder, i främsta rummet i Nord- och
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Sydamcrika . Italiens egna kolonier Tripolis, Erytrea och de lar av Somaliland et sakna nämligen de nödvändiga förutsättningarna för en koloniserin gsverksamh et i stor skala.
Den betydande del av !Vlindre Asien , inkl. staden Smyrna,
som enligt fördraget i S. Juan de Maurienne, skulle tillfallit
Italien, had e därför folkpolitisk t sett utgjort en tillgång a'
allra största värde. Hundratuse ntals av de icke h emvändande emigranter, som i Amerika och annorstädes hitintills gått
förlorade för Italien, skulle, sammanför da i egna kolonier i
moderlandets närhet, högst avsevärt bidragit till att stärka
Italiens ·politiska ställning ~ östra Medelhavet . Alla dessa
vackra förhoppnin gar måste emellertid skrinläggas i och med
Turkiets raska återhämtnin g under Kemal Pascha. Det visade sig även att varje försök från Italiens sida, att förmå de
f. d. förbundsbrö derna att ur egna fickor lämna kompensa tion för den uteblivna vinsten, stötte på omedgörlig t motstån d .
Kriget med dess stora offer hade således icke bragt den
för Italien så brännande frågnn v a r och h u r man skulle
kunna skaffa utrymme och levnadsmöj ligheter för del alltjämt
växan de folköversko ttel, ett steg närmare sin lösning. Tvärtom ha U. S. A :s immigration såtgärder och Frankrikes efter kriget ökade maktställni ng i förening med Italiens isol ering, till
~ynes stängt vägen för varje för Italien gynnsam. lösning.
Alt Italien, alla inre och yttre svårigheter till trots, icke
desto mindre är på väg att förskaffa sig den starka militära
och ekonomiska ställning, som är en förutsättnin g för att emigrationspro blem et skall kunna lösas på ett tillfredsstäl lande
sätt, är uteslutande att tillskriva :M ussolinis klara politiska
blick och hänsynslösa m ålmedve tenhet.
De riktlinjer efter vilka han la gt arbetet ha i främsta
han d gått ut på: alt öka landets egna försörjnings möjligheter ;
att reglera emigratione n så all denna blir ett medel i politikens
tjänst; samt att höja försvarskra ften.
Det inre kolonisation sarbetet, som bedrives efter en för
en tidrymd av 20 år upplagd plan. omfattar bl. a . vatten kraftens rationella utnyttjande , ökning a v den .odlingsbara
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arealen, jordbruk ets intensifi ering sam t kommun ikations medlens förbättri ng. Trots den mycket ökade arbetstil lgång, som
genom dessa omfattan de arbeten skapats inom. landet, se sig
dock hundr atusenta ls italienar e fortfaran de nödsaka de att söka sitt uppehäll e utanför landets gränser.
Sedan även Australi en och nu senast Brasilien följt U.
S. A :s exempel och pålagt immi gratione n högst betydan de
restriktio ner, söker sig den italiensk a emigrati onen framför allt väg till länderna vid Medelha vet. Om av egen drift eller
genom påverka n, det må vara osagt, synas de italiensk a k olonistern a härvid med förkärle k samlas i slutna koloniom rå den. Redan nu möter man runt Medelha vet på flera platser
dylika italiensk a kulturom råden m ed ett icke obetydli gt ekonomiskt och politiskt inflytand e.
Så ~ir framför allt fallet i Tunis, där italienar na numera
iiro i betydan de majorile t gentemo t fransmä nnen. I betraktande av denna kolonis geografi ska läge, samt dess rikedom ar
på just de förnöden heter, malm, fosfater och jordbruk sprodukter, som det italiensk a folkhush ållet så väl behöver, äro
Frankrik es åtgärder mot italiensk kultur och språk inom detta
område fullt förklarli ga. Annars öppnar Frankrik e gärna s ina gränser för italiensk a invandra re. Enligt uppgift finn e,;;
det redan över 1,000,00 0 naturalis erade italienar e i Södra
1

Frankrik e.
Men såväl arbetet p å höjande l av landets folkförsö rjnin g
som emigrati onens ledande i för landet förmånli ga banor kun
na endast hjälpa Italien över de närmast e årens sv årighete r .
De äro därför uteslutan de att betrakta som ett led i en p å lån g
sikt uppgjor d plan , gående ut på en förstorin g - delvis p a
Frankrik es bekostna d - av det italiensk a medelha vsväldet
Erövring en av Tunis och övertaga ndet av det fransk a
mandate t över Syrien äro utan tvivel de mål, som föresväv a
d e italiensk a politiker na. Ur försvars- och säkerhet ssynpun k t
torde även besittnin gstagand et av Korsika framstå såsom synn erligen önskvärt . Genom en dylik utvidgni ng av sitt väld('
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skulle Ita li en vinna trygghet såväl för sin egen folkförsö rj ning som för möjlighe ten att bereda drägliga levnadsb etingelser för sitt folköver skott :\1andatc t över Svrien sk ulle dess utom i hö~. grad bidraga till att öka Italien; prestige och in fl ytande i Ostra Medelha vet. Tyvärr måste emellert id ett förverkli gande av dessa planer leda till krigiska förveckl ingar
m ed Frankrik e. Detta lands folkmän gd , som redan nu un dersti ger Italiens, kan endast genom en omfattan de inflyttni ng
från utlandet hålla sig på sin nuvaran de nivå. Sin militära
maktstäl lning på den europeis ka kontinen ten kan Frankrik e
där för endast upprätth ålla tack vare sin nordafri kanska arme.
E tt vidmakt hållande av det franska väldet i Norra Afrika samt
säk er het för fria förbinde lser mellan detta och moderla ndel
m åste därför bliva den franska medelha vspolitik ens mål.
När Frankrik e icke genom avtal med Italien beträffa nde
rustning arna till sjöss kunde erhålla den relativa säkerhet , det
efter strävat, synas dc franska politiker na i stället hava koncentrer at sig på att vinna intim kontakt med Spani en . I samband med f . d . krigsmin istern Maginot s uppseen deväcka nde
r esa genom Spanien , glunkade s det om, att Frankrik e erbiudit Spanien att anlägga en clubbelsp årig järnväg tvärsigen~m
h ela Iandet från franska gränsen till Algecira s. På så sätt
5kulle ju under en fransk- ita liensk konflikt en jämförel sevis
trygg förbinde lse kunna upprfitth ållas på Algier och Marocko .
Det är även ett vitalt intresse för Frankrik e att under en elvlik
kon:likt åtminsto ne kunna räkna p å Spaniens välvillig a 1~eu
trah tet. Dc spanska öarna Balearen a i en mot Frankrik e
fi en tlig makts hand, skulle nämlige n utgöra ett m ycket allvarli gt hot mot dc franska förbinde lserna med Algeriet.

Itali ens läg e w· försvars synpunk t .
Den förändri ng värlclslu igct medförd e i Itali ens militärP?li_hska läge innebar ingen väsentlig f örbä ttring . Den slutglltJga uppgörelsen med Donau-m onarkien hade p å fl er a
Punkter gått emot Italiens önskning ar. Viss erligen blev gr ä n -
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.sen mot Österrike framflyttad till ett ur försvarssynpunkt
synnerligen fördelaktigt terrängavsnitt, men å andra sidan
hade Italien i Jugoslavien fått en mäktig granne med strandrätt vid Adriatiska havet.
Ett lands försvarspolitik bestämmes i väsentlig grad av
dess geografiska läge, beskaffenheten av dess gränser samt
dess större eller mindre beroende av tillförseln utifrån. Detta
gäller kanske för intet land i större utsträckning än för Italien.
Det ligger icke inom ramen för denna artikel att närmare
ingå p å det land- och luftstrategiska läget. Här skall endast
i förbi gående påpekas, att Italiens gräns mot Frankrike och
dess allierade Jugoslavien endast har en längd av 480 resp .
230 km. , vilket i förening med gränsområdenas alpina karaktär torde komma att utöva en betydande inskränkning på
landoperationernas omfattning. Vidare är att märka, att grän·
sen mellan Frankrike och Italien i allmänhet går fram på
östra sluttningarna av Alperna , vilket är ägnat att underlätta
en fransk och försvåra en italiensk offensiv. På den jugo ·
slaviska sidan äro förhållandena däremot n1.er till Italiens
fördel.
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Luftstrategiskt sett är läget såtillvida ogynnsamt för Italien som dess viktigaste industristäder ligga inom räckhåll för
de franska bombeskadrarna. De italienska bombmaskinerna
torde däremot hava betydligt mindre möjligheter att åstadkomma avbräck på den franska , huvudsakligen till landets
norra och östra delar, förlagda krigsindustrien.
Italiens sjögräns är c:a 8,000 km. eller i runt tal 11 ggr.
längre än de fransk- jugoslaviska gränssträckorna. Detta förhållande jämte det uppställda krigsmålet och landets beroende av fri råvarutillförsel samverka till att förläna den fran sk italienska konflikten karaktären av en kamp om sjömaktsställningen i Medelhavet. Häri torde man också få söka det
Verkliga skälet till Italiens krav på flottparitet med Frankrike
'Dch detta lands lika envisa vägran att godtaga detsamma.
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sjöstrategiska synpunkter.
Vid ett fransk-italienskt sjökrig blir det primära opera tionsområdet Medelhavets västra del. Det förefaller nämli
gen knappast troligt, att Frankrike, såvida det icke först lyc
kats avsevärt reducera den italienska flottan styrka, skulk
yåaa företaga några mera betydande krigsföretag med över va~tensfartyg öster om linjen Syrakusa- Tripolis. För sina
operationer mot de för Italien viktiga sjöförbindelserna öster ifrån kommer Frankrike därför att vara huvudsakligen hän visat till u-båtskrig. Då emellertid Italien från sina maritim a
stödjepunkter Begnhasi och Tobruk i Nordafrika samt ~n
Leros har goda möjligheter att framförallt med flyg effektiV t
bekämpa u-båtarna, förefaller det som om sjövägen fr ån de
syditalienska hamnarna till Konstantinopel vore väl skyddacl.
Adriatiska havet torde knappast komma i fråga såsom
operationsområde. Visserligen har Jugoslavien tillgång på i
nautiskt hänseende utmärkta hamnar, men dessa lämpa si g
_ inklämda som de äro mellan italienskt och albanskt kust område - knappast som örlogsbaser. Dessu tom har Italien
genom erövringen av Sateno och utbyggandct av Taren t till
en örlogsbas av första ordningen skjutit ett lås för inloppet
till Adria. Om också den gamla drömmen om att av Adriatiska havet skapa ett ,, mare nostrum » icke fullt förverk ligats, så torde dock ingen sjömakt numera kunna bestrida
Italien sjöherraväldet på detta hav.
De sjöstrategiska förhållandena i västra Medelhavet ~r o
icke fullt så gynnsamma för Italien. Visserligen utgöra Ita lienska sjöstridskrafter , baserade på Sardiniens fyra befästade hamnar, ett allvarligt hot mot de franska förbindelsern <l
till Nordafrika men , i betraktande av öns läge i förhållan d<
till Bizerta och Korsik a, kan det emellertid allvarligt ifråga sättas, huruvida italienarna skola lyckas hålla denna fram skjutna position under längre tid. Förutsättningen härför ~y
ens åtminstone vara Korsikas erövring. Att döma av de for ·
måner, som korsikanarna vid besök i Italien lära åtnjuta, si"J·
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ker den italienska regeringen vinna öns befolkning för sma
intressen.
Det förefaller därför ganska troligt, att förspelet till en
krigisk konflikt konnner att utgöras av en italiensk kupp mot
J{orsika.

Marin politik.
På flotLkonforensen i London höll Italien orubbligt fast
yid kr avet på likställighet med Frankrike i fråga om sjömilitära maktm edel. Som skäl härför anfördes landets längre
4
sjögr äns ( / 5 av den totala gränsen) befolkningens storlek samt
landets oförmåga till självförsörjning. Med hänvisning till
nödvändigheten att fördela sjöstridskrafterna till två vitt skilda
hav samt till sitt vidsträckta kolonialvälde vägrade emellertid
Frankr ike bestämt att god taga det italienska k ra vet. Då
emellertid en fransk-italiensk kapprustning kunde komma att
beröra avtalet mellan England, Amerika och Japan samt
tvinga dessa makter till att ökka sina flottor, ha från de anglosach siska sjömakternas sida allvarliga försök gjorts att åstadkomma enighet i denna fråga . Som bekant har helt nyligen en överenskommelse konunit till stånd, som för tillfället
sätter stopp för kapprustningarna till sjöss och förvandlar det
tresidiga Londonavtalet till en femårspakt . Enligt detta avtal
kom m.er Frankrike den 31 december 1936 att förfoga över ett
sammanlagt tonnage på 670,000 ton varav 82,000 ton ubåtar.
Italien, som icke uppgiver sitt paritetskrav utan enelast uppskju ter det till 1936, kommer vid samma tid att ha va en flotta
på 440,000 ton, varav 53,000 ton ubtttar. Frankrike får sålunda en övervikt på högst 230,000 ton. Detta franska övertag konuner dock att delvis kompenseras av större modernitet på den italienska sidan. I den italienska pressen framhålles att Frankrike 1936 kommer att hava överåriga fartyg m ed
ett tonnage av 80,000 ton, medan samma siffra för Italien.
endast blir 5,000. Vidare påpekas, aU avtalet endast är ett
förspel till avrustningskonferensen 1932, där ubåtsproblemet
På nytt upptages. Man hoppas att Frankrikes genom avtalet
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m edgivna över vikt i fråga om ubåtar då kommer att ned:,käras. Att Ita lien gått med på en dylik överenskommelse till skrives den rådande ekonomiska krisen och ett befarat b etydande budgets und erskott
Man synes att döma av ullaland en i pressen i allmänlwt
böjd för att betyd ligt överskatta b etydelsen av det nu ing ~m g
n a avtalet. Det är emellertid säkerligen ännu för tidigt all
y ttra sig om det inflytande, som flottfrågans lösning k a n
komma a tt utöva på den europ eisk a freds- och avrustningsp olitiken. Den största b eh ållningen torde best:'\. däri, a tt man
äntligen lyckats skapa en något gynnsammare atmosfär fi ir
vidare förhandlingar angående de djupgående politiska m eningsskilja ktigheter mellan Frankrike och Italien , vilka i del
föregående berörts.
Här n ed an n ågra data . röran de de sjömakters örlogsflot kunna bliva b erörda av en medelhavskonflikt
som
tor,
Fartygsslag

l Storbrrittanien l

S lags lrepp .. ..... .. ......
S lagk?·yssm·e ...... ...

A ntal !

Ton

E'rankrik e
l! Antal! Ton

16
4

439,650 1
122,700

53
5

321,991
43,500

194,544

9

-

-

!

Italien

!Antal !

Ton

l

l
i

89,170

l

4

-

-

l

K 1·yssarc

färdi ga ···············
under byggnad .... ..
planerade ···· ········

l

-

-

-

92,1 71
36,600

11
4

-

J et g m· e
f ä rdiga ···············
under bygg nad ......
planerade ....... .....

150
25

GO

163,000
35,000

20
12

-

-

73,339
42,017

62,31 4
69,602

11
10

l
l

-

-

-

73
13
4

76.823
23,048
5,900 i

l

t

U-brltar

färdiga .......... .....
under byggnad .....

Den engels'ka Medelhavseskadern tord e vara i slånd atl
upptaga kampen med den franska eller ita lienska flottan var
för sig. Den är huvudsakligen baserad på l\lalta och består
uv 8 slagskepp, 4 moderna 10,000-tons kryssare, 5 små krys sare, 41 jagare, 7 u-båtar, 2 hangarfartyg.
Frankrike h ~tller i Medelhavet följande sjöstridskrafter
ständigt rustade: 6 slagskepp, :1- 8.000-tons kryssare, 34 flottiljledare och jaga re , 9 u-b å tar , l hangarfartyg.
Av den italienska flottan lära ständigt vara rustade: 2
sl agskepp, 2 10,000-tons kryssare, 4 mindre kryssa re, l han garfartyg, 4 flottiljledare och 25 jagare, 42 u-båtar.
Det ringa antalet i tjänst varande kryssare och flottiljledare f örklaras av att största delen av dessa fartyg ännu äro
under byggnad. Den aktiva flottan torde därför i en snar
framtid kunna räkna med en mycket kra ftig förstärkning .
Spanien äger efter färd igställandet av sina und er byggnad
varande fartyg: 2 linjesk epp, 2 pansarkryssare, 5 stora och
5 sm å kryssare, 13 jagare, 22 u-b å tar.
Den jugoslaviska flottan saknar ännu all betydelse.
Greklands flotta består , n'led undanlag av två på stapeln
liggande jagare och 7 u-båtar, endast av föråldrad fart ygsmateriel.
Tur kiet har under del senaste å r et reorganiserat sin flott a.
Slagkryssaren Goeben, numera Sultan Jawus-Selim , har undergått en genomgående ombyggnad. Två jagare och 2 u båtar äro under byggnad. Dessutom äger Turkiet 2 små
kryssa re, 5 jagare och 2 u -båtar.
Den r yska s,·arta Havsflottan , n~'lig e n förstärkt med tv;\
större fart yg från Östersjöflottan, omfattar f. n. l slagskepp ,
5 kryssare, (i jagare och 5 föråldrade u-båtar.

l

53
16

43,850
20,830

7

120,350

Hangarfartyg

färdiga ........... ... .
under byggnad ......
Su mm a
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41
47

l

Il
,310,871 11

l
l

l

33,994
49,846

36
14

22,145
10.000 l

-

554,716

1
1

2 1,888
9,821

l

5,000

l

l t utiens sjå!vförsör.iningspr oblem .

l

562,866 .

Det italienska försörjningsproblem et i:ir ytterligt komplicerat. Trots de t storartade inre k oloniseringsarb ete t och lantbruk ets rationali sering täcka de inom lande t producerade näringsmedlen lå n gt ifrån befolkningens behov. Härtill kommer
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att Italien saknar tillgång på för krigsindustrien och krigsbPhovet så oundvikliga råvaror som kol, olja och järn.
Genom de i det föregående omnämnda freds- och h andclsföredrag, som Italien lyckats sluta med Ryssland och T ur kiet hava d e primära förutsättnin garna för försörjning sproblemet funnit sin lösning. Erfarenheterna från världskrige t
hava emellertid visat på svårigheten att under krig skaffa
erforderligt handelstonnage. Av särskilt stor b etydelse fiir
Italiens maktställning är därför det storartade uppsving, som
den italienska handelsflottan fått under de senast e åren. Vid
krigets slut var Italien ännu beträffande sjöfart och sjöhanel d
avsevärt beroende av utlåtandet, ett förhållande som tack vare
driftighet och för etagarand a radikalt förändrats.
Den italienska handelsflottan är numera istånd att 1 erfor derlig utsträckning själv ombesörja handelsutbytet.
S lutorcl.

En kapprustning mellan de b åda största Medelhavsstaterna kan icke lämna England oberört. Den måste anses inn ebära ett h ot mot den engelska maktställningen i detta h av.
Som vaktare av inloppen till Medelhavet och framför allt som
ägare till Malta utövar England f. n. ett behärskande inflytan de på Medelhavspolitiken och därmed även på frågan om k rig
och fr ed i E uropa. Förutsättningen för ett framgångsrikt genomförande av de italienska erövringsplan E'rna är nämligen,
att England ställer sig neutralt. Framtiden får utvisa, h ur uvida E ngland kommer att anse sig h ava mer att fruk Ll
Den
av ett s tarkt Italien än av ett starkt Frankrike.
t''
Frankrik
samt
grannskap
obehagliga
franska luftflottans
engelshos
att
ägnade
forcerade u-båtsbygge äro givetvis
männen uppväcka allvarliga farh ågor. Ä andra sidan m aste man i England nog göra sig den frågan: »äro Italiens
flottrustning ar endast rik ta de mot Frankrik e ? » Malta i en gelsk
ägo utgör ett ständigt hot mot Sicilien och södra Italien , or il
kan vara ett hinder för italienska utvidgningsplaner i Nord-
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afrika. Öns införlivande med Italien skulle därför för detla
]and innebära en oskattbar militär och politisk vinst. Skulle
England i en framtid, på grund av svårigheter i Indien eller
annorstädes, se sig nödsakad att minska sina sjöstridskrafter
i :Medelhavet, skall det m åhända en gång, då den italienska
flottan hunnit växa sig s tark , yppa sig en möjlighet för Italien att förverkliga detta för fantasien vackert h ägrande m ål.
Som förhållandena p å sista tiedn utvecklat sig inom N. F.
innebär ett fran skt-italienskt krig givetvis den allra största
fara för den allmänna freden i Europa. Det förefaller nämligen kna ppast sannolikt att förbundets övriga medlemmar
besitta den stark a solidaritetskänsla, som erfordras för att begränsa konfikten till d essa b åda stater. Denna kan därför
lätt nog få en utbredning , vars verkningar kunna s träcka sig
upp till Östersjön.
If. Nluhl.
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Bör Stockholms station förflyttas till Lidingön
eller någon annan avsides liggande ort?
Genmäle.
Med anledning av att jag hade tillfälle närvara i K. Ö. :\f.
S. då ledamoten Broman höll sitt ovan betitlade anföran de
känner jag mig manad att mot detsamma rikta några ord till
genmäle.
Beträffande Stockholms örlogsstations förflyttning h ava
flottans myndigheter tidigare påyrkat densamma och 1907
framlades kungl. proposition om förflyttning till Elfvik å Lidingön. Jag tror den åsikten är ganska allmän inom flott an ,
att det varit mycket lyckligt om detta förslag vunnit riksda gens gillande. Då i anförandet yttras, att uteblivet motstå nd
mot en förflyttning innebure en sorts resignation, skulle jag
i stället vilja säga, att resignationen kom år 1916, då efter
omkring 15 års arbete på att få stationen förflyttad det s. k .
stockholmsförslaget såg dagen .
Genom 1925 års riksdagsbeslut har frågan emellertid k om mit i ett helt nytt läge, dels därigenom att flottans styrka r e ·
ducerades, dels genom att det marina flyget överfördes till et t
självständigt flygvapen.
Genom den sistnämnda åtgärden
kunde vissa utrymmen, som tidigare disponerats av flygeL tagas i anspråk för egentliga varvsändamål och genom att flo ttans styrka blivit reducerad erfordrades icke så stort varvsctablissement, som man tidigare räknat m ed. Marinförvalt·
ningen har därför i samförstånd med Chefen för Marinstab en
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hävdat, att en förflyttning av Stockholms station numera icke
vore något flottans intresse. Däremot äro Stockholms varv
och station så föråldrade , att snabba åtgärder för en modern isering äro nödvändiga. Frågan gäller därför huruvida det
ur ekonomiska och andra synpunkter är lämpligt att bringa
den nuvarande örlogsstationen up to date eller om en modernisering lättare kan genomföras i samband med en förflyttning .
Marinförvaltningen har efter erhållet uppdrag uppgjort
och framlagt planer till modernisering av Stockholms station
och varv å i huvudsak nuvarande plats. I sådant syfte h ava
trenne alternativa förslag till utvidgning och förbättring av
varvet blivit framlagda. I samtliga förslagen utrymmes den
del av varvet, son'l ligger närmast Nordiska museet. Det billigaste förslaget, som bland annat av kostnadsskäl förordades
av ämbetsverket , avsåg en utvidgning av varvet ungefär till
Allmiinna Gränd. Enligt det mest genomgripande förslaget
skulle varvet förskjutas sydvart i anslutning till BeckholmsområdeL Dessa ·förslag hava hittills av kända skäl icke lett
till n ågot resultat. I stället har ny utredning företagits, som
utmynnar i förslag om stationens flyttning till SkärsätraMölna å Lidingö.
Ledamoten Broman hävdar, att en sådan förflyttning
icke bör äga rum bl. a. på grund av att transporterna av arbe tare skulle bliva för tidsödande. Dylika transporter kunna
emellertid verkställas med färja, en utväg, som användes a v
det närliggande företaget Aga. För arbetarnas förseende med
måltid under arbetsdagen eller 8-timmarsskiftet måste natur ·
ligtvis anordningar vidtagas , liksom redan nu är fallet å Ga
lärvarv et.
Mot den framhållna synpunkten att transporterna av materiel bleve för tidsödande m å anföras , dels att en ökning av
avståndet till huvudstadens olika verkstäder ej betyder så
mycket i bilarnas tidevarv, dels att järnvägsvagnar kunna fö ras direk t till det föreslagna varvet, vilk et icke saknar betydelse beträffande materiel, som anländer från utom huvudsta den belägna platser.
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Då i övrigt fram.h å lles tidens ulonwrd entliga vikt vid ut.
förande av reparationsarb eten under krigstid, kan jag ej u n.
derlåta att påpeka den omständighete n, alt elt fartyg , so1n
utifrån sjön eller skärgå rden skall ingå till stationen, har c:a
20 tidsntinuters kortare väg till den föreslagna stationen iin
till galärvarvet.
Förvisso kunna skäl anföras b åde för och em.ot statio neus
förflyttning och så har också skelt i den utredning , som. fra m.
lades kort efter sedan det här bemötta anförandet hölls . E nligt denna utredning tala övervägande skäl för en utflyttning
av örlogsstationen från Stockholm, men n ågra absolut tvingande skäl anses icke föreligga. Utslagsgivande böra de ekon omiska synpunkterna bliva. Att här närmare ingå på dessa
skäl eller synpunkter ligger utom området för d etta genmäle.
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.och en enda liten maskindel eller dylikt kan hindra ett fartygs utlöpande, så inses ju lätt huru viktigt det är att stationen, där de reparationsbeh övande fartygen ligga, ej är för
långt avlägsen från samtliga privata verkstäder och varv.
·rjugo minuters längre gång in till stationen spelar däremot
;ingen som helst roll.

U. Braman.

J. Schneidler.

Som av föreståend e genmäle framgå r hölls det föredrag
genmälet gäller innan några siffror från förflyttningsfö rslaget
voro tillgängliga. Dessa äro nu kända och enligt dessa ]wräknas förflyttningen till 37 a 39 mill. kr. av vilka av stat~
medel 7 a 9 mill. Om nu dessa 7 a 9 mill. beviljas för den
nuvarande stationens mod ernisering, så sluppe flottan och
därigenom också landets försvar d en osäkerhets- och svaghetsperiod , som förflyttningen måste m edföra , förutom de i
föredraget påpekade olägenheterna. Bland dessa äro, som i
föredraget nämnd es, de längre transporterna . Dessa ha' i f öredraget blivit väl m ycket personalhcton ade, m en som sena re
vid tillfäll et upplystes, gäller det i ä n högre grad mater iel·
transporter. Tänker man sig en maskindel eller dylikt, som
lämnats till reparation eller n y tillverkning vid en privat verk·
stad, så kan de t inträffa, att den för slutpussning b ehöver
transportera<; fram och tillba k a bilde två och flera gånger
och då d et här, som fö rut påpekats, gäller timmar ja minu ter
Tidskrift i Sjöväsendet.
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spanin gsflygning på andra sidan av Stilla Havet. Ehuru alla nationer utföra försök , synes ingen av dem kommit så långt som Ft;renta staternas flotta.
(Utdrag ur The Naval Chronicle, 13 februari 1931.)

Meddelande från främmande mariner.

Eng,Jand.

Meddelade från Marinstabens Utrikesav<lelning.

Som svar p:'i en interpellation angående huru många av de
rnstade slagskeppen och kryssarna (inklusive slagkryssarna), som voro utrustade för utsändanclc av flygplan från sina däck och verkligen
medförde f l y g p l an , med de l ack the First I-ord of th e Aclmiralty följande:
Ett rustat slagskepp och <'n rusttad kryssare äro Jörsedda med
katapulter för utskjutande av Jlygplan och medföra dylika. Fyra
andra engelska rustade kryssa re medföra och använda flygplan ,
men, då de i cke äro försedela med katapu lter, så startas p lanen icke
direkt från fartygen.
(TJtclrag ur Parlimentary Debatcs, 28 januari 1931.)

(Februari 1931.)

Amerikas Förenta Stater.
Representants-husets budgetutskott har godkänt marinbuclgeten,
som uppgår till 344 millioner dollar och är 36 millioner lägre än
förra året. Under loppet av nästa år skola tre nya 10,000-tons kry8sare stapelsättas och byggandet av en andra jätteluftkryssare igångsättas. Marinen kommer att vid nästa års slut förfoga över 1,000
flygplan .
(Utdrag ur Kieler Neueste Nachrichten, 21 febrnari 1931).

Amerikanska flottan jämte flera andra har under lång t id u tför t försök i avsikt att få fram ett tillfredsställande flygplan, 'som
kan medföras å undervattensbåtar, och äntligen synes man hava n ått
en lösning av svårigheterna genom den nya »Loening>>-flygbåten,
vilken blivit godkänd i motsats till ett antal andra typer, som fra mställts uneler de senaste åren. Den utgöres av ett litet monopla P,
vars breeld över vingarna enelast är 10,7 m., men det bär en 100
hkr:s motor och är i stånd att göra ganska god fart i luften oe h
flygk r oppen är anmärkningsvärt sjövärdig för sin storlek. Allti n .!.':
fä lles upp eller ned, så att volymen, som skall passa till elen cylin derformi ga hangaren på undervattensbåt ens chick, är obetydligt större
än själva flygkroppen. Frågan om flygmateriel å undervattensbåta r
börjar bliva mer och mer intressant, och för Förenta Staternas flott a
med dess syn på möjligheter till konflikter i Stilla Havet skulle e n
elylik maskin bliva mycket användbar icke blott till förstärkning av
bevakningsposterna för försvar av dc Västra Staterna utan även fö ,·

I svar på en interpellation meddelade :Mr. Alexander First Lord
of the Admiralty, att antalet, som sökt värvning till flottan eller
marinsoldatkåren uneler 1930, var 42,863 och att av dessa 2,597 antagits. Antalet ansökningar innefattar icke sådana mekanik- och~
skeppstimm e rmanslär lin gar, som ej godkänts vid prövningen.
(Utdrag ur The Times, 6 februari 1931.)

R educerade besättningar komma att sändas från Portsmouth
till Tyne för att rusta de nya jagarna Blanche och Boreas, som
skola utför a sina prov. J3 å da fart~'gen skola efter avslutade prov
avgå till Portsmouth, eli t Blanche väntas den 16 och Boroas den 26
februari.
Dessa jagar e tillhöra 1928 års program och skol a rustas Jör
tjänst i fjärde flottiljen av :Meclelhavsflottan.
(U t drag ur The N a val and Mil i tar;v R ecord, 4 februari 1931.)
En häftig explosion har ägt rum uneler provtur med uncler vattensbåten X 1, engelska flottans största undervattensbåt.
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De svårast skadade landsatt es av en bogserbå t.
(Utdrag ur Kieler Neueste Nachrio hten, 5 februari 1931).

First Lord of the Admiral ty meddela de som svar på en interpellation i underhu set angåend e vilka sl agskepp och slagkrys sarP,
de :
förutom Nelson, Rodney och Hood, som blivit moderni serade, följan
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inrednin g. ökning av pansarsk yddet har utförts på Renown
Repulse.
Den beräkna de kostnade n för dessa moderni seringsa rbeten, innefattan de Barhams , uppgår till 2,870,000 pund.
(Utdrag ur The Naval and Military Rocorcl, 18 februari 1931.)

Vissa nya metoder för optisk signaler ing mellan flygplan och
å•l
fartyg ha anvisats i en »navigat ional warning », nyligen utsänd fr
teriet.
l uftförsv arsminis
Däri konstate ras, att, vid en nyligen inträffa d olyckshä ndelse
med ett flygplan , som tvingats till en forcerad nodgång på vattnet
tid
och därvid haverera t, ett hjälpfar tyg först efter en avsevärd
öjd
kunde bringas att förstå, att ett annat flygplan , som på låg h
dess
flög runt fartyget , försökte att genom optiska signaler påkalla
et.
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Skälet till att fartyget icke förmått fatta situation en hade konstaterats vara det, att flygplan vid upprepa de tillfällen flyga runt
på
fartyg, och att antaglig en av detta skäl ingen särskild utkik
signaler ansågs nödvänd ig.
Det för~slås, därför, att flersitsi gt flygplan , då det är ur stånd
att kommum cera med fartyg per radio och önskar fästa uppmärk
att
samhete n på ett annat flygplan i nöd, skall göra detta genom
och
flyga runt -~artY_ge~ av~ivancle en följd av gröna »Verey lights»
··
D
~t
flygplan
da
nödställ
det
mot
nktmng
grann
1
e
atta
... .
sedan forts
avsedela att va'" cka uppm'"ar 1csam h e t·en
signalsk otten
. skulle även vara
på efterfölJ ande signaler ing av brådskan de natur.
(Utdrag ur The Naval and Military Recorcl, 18 februari 1931.)

Två av de senaste underva ttensbåt arna P arthian och Phoenix
dill
som äro uneler !ärdigstä llancle för engelska 'flottan hava anlänt
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uth.
,
Portsmo
,
..
.
teus trllhora de 1927 års program .
Depla~e_rnentet för denna klass är 1,570/2,040 ton. Farten i
.,
en
overvatt ens age är 17 knop och varje fartyg är bestycka t med
10 cm. kanon och åtta torpedtu ber.
De övriga fyra fartygen äro nu på väg till Ost-Asie n.
(Utdrag ur The N a val Chronicl e, 20 februari 1931.)

Frankr ike.
. Jule: Verne, franskt moderfa rtyg för underva ttensbåt ar sj ösatLonent elen 5 febr . Fartyg et har 5,717 tons deplacem ent och
~n far~ av 16 knop. Det fram drives av två Diesel-m otorer utveckancle <>,500 hkr., och bestyckn ingen består av fyra medelsv åra kanoner oc~ fyra luftvärn skanone r. Besättni ngen kommer att bestå
av 24 offrema re och 473 man.
t

es

1

(Utdrag ur The Naval Chronicl e, 6 februari 1931.)

r-· 1·l, Inom väl unelerrä ttade kretsar av franska deputera dekomm aren
skall
f ~ Judes, att franska regering en inom de närmast e dagarna
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t
Ygsbyggnaclsl1I'Ogrammet . I detsamm a förutsätt es bland annat byg-
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gandet a v n y pansarkryssa re på 23,000 ton , som skall utgöra för sta
n hete u i c·n n y seri e p ansa rl.;:ryssa re, Y ars byggande synes blivit hes tämt i frans ka marinministe riet strax oU.Pr det elen n ya t~·sk:t
pansarkryssa 1-en började byggas.
Dossutom innefattar det nya f r ansk a -Eart~r gsbygg nael s p r o gr a m
m et bygg·a nclro t av två mind re kryssare, ile r a unde rvattensbåta r och
åts killiga Pnhoter av va rj e kate.go ri örlo gsfa rtyg, som enligt beslut
av konl cn·nsen i Lonelon icke_ ä r unel erkastad n åg ra in skr änkningar.
Enligt vad som förljudes, har det. tillämnade byggandet av dPn
nya fr ans ka p ansarkryssar en v irl m arinu ts kottets sonasto öve rl äg gn inga r g ivi t anledning t ill li vliga clisku.ssimwr. En clf'l utskottsnwcllemlllar ha efterttryck li gt för klarat, att en såda n p lan skull<'
stå i öppen 11 10t3ats ti l l Lonclonkonfo renscns bPstäm me lse r och N ntionPrnas Förbunds allmänna avrustnin gspolitik.
Dc•n fran ska pross, som. st år k rigsindustrie n nära, börja r arlH·ta fö r dc•t -rlottprogram , so m snart skall bPhandlas av ka m.man• J>.
:Man synes dock icke ännn hav a Pnat sig om någon bestämd linj e·,
ty under det att Echo d<> Pari s bPk lagar, att elen halvå riga rustnin g"paus, som för anclra häl:l'ten av clPt tilländalupna å rt't överPnskom,
melLan Frank rike och Ita li en, had P va rit ofördelaktigt fö r F r ank rike, och att det var hög t id att h~·gga elen nya 23,000 tons pansarkryssaren mot Italien, J r amhå ll er Journal nödvändighe ten att bygga
denna kryssare på g r un d av ho1et rnot Frankrike geno m don nya
tyska pansar kryssarPn.
(U 1drag ur Ki eler NeuPstc N a ch r ich l en, 12 februari 1.931).

p
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s 11epningsfarty g ha under de senas te åren åtskilliga fa rtyg byggts
och flera äro under bygg nad. D0 bästa fa rtygen befinna sig i N2derl ändska Indi en . För moder l an de t äro, för utom de tre äldre, huvuclsaldigen t ill skoländarn ål använda kustpansarsk epp, sm ärre fartyg t illgängliga. D c 16 torpedb åtarna ä ro byggda un eler krigs- och
förkrigsåren; av dc 1.2 under vatte nsbåtar na äro blott 4 av nyare
datu m ; elen övriga matorielen år föråldrad. Man pl anerar dock nu
byggan det av 2 smiirrc kr yssar E' såso m ersättning fö r dc gamla kustp ansa rskeppen. PPrsonalstyr kan uppg å r till 7,500 man i akti v tjänst
DCh 5,000 man i r eserv.
(Utdrag ur Marine Runclschau, februari 1931..)

Polen.
Såsom de t första av dc sPelan 1.927-28 i Frankrike uneler byggnad var ande fartygen har unel er som1narc n 1.930 jagaen Vilieh er ankommit till Gdingen. Systerf artyget Burza ävensom. de tre 980-tons
under vattensbåtarn a leonuna att uneler loppet ·av fö rsta halvåret 1.931
införlivas m ed flottan. Den ga ml a fartygsmater ielen h ar delvis
översetts och ombyggts, så att den ka n anses krigsduglig. Flottans
utveckling har, trots elen ring a mate rielökni ngcn, gjort goda fr amsteg och Gelingen har utveckl ats till en användbar flottbas. M:arinbuclgcten för 1.930- 31. uppg å 1· till 16,4 m il lion er kronor och person alst y rkan till 309 officerar E', ~ 00 unelerofficera re och 2,280 man.
(Utd r ag ur Marine Rundsc hau , fe bru a ri 1.931.)

Holland .
Holl a nd lägger huvudvikten vid den holländsk-ine liska flott an:
dc>s fa~ tställda minimistyrl.;:a , som nu är uppnådd, är 2 kryssare, B
j agare och 12 undervattens båtar. För att k un na upp rätt hålla demut
sty rka oc h icke vara hänvisad till ett mindre antal fa rtyg vid rep ar atio n e r och elylikt är en r eser v bestående av 1 kryssar e, 4 jagare
och 6 undervattens båtar avseeld att byggas. Det fö rsta an slaget f ör
bygga ndet av elen tredje k ryssaren är r erlan bevil jat. Fartyget ~ år
5,250 tons deplacement, en fart av 32 knop och en huv udbestyclnun g
av sox 1.G cm. kanoner. Byggn ad skostnaderna skola fö rdel as på fyr a
år. Dc andra reser vfartygen skola påbörjas så sn a rt m edel till desamma beviljats. Av undervatten sbåtarna skola två byg gas som
minlägga re. Som ersättning för äld re ka nonbåtar, minläggare och

Ryssland.
F lottan h a r numerä rt förbli vit lJå samma stånd punkt som uncl e sista åren.
Genom öve rsiin clandet av slagske ppet P arischkaja
l{ommu na och kryssaren Profintern från Ostersjön till Svarta H avet
har en viss styrk outj ämni ng ägt rum mel lan de båda stationerna.
Av fartyge n, so m beträffande de vil.;: tigaste klasse rna n ågot så när
l'lktigt kan angivas till 4 slagskepp, 8 kr yssare, 39 jagare, 19 under-v
] attensbåtar, 9 minläggare, 29 minsvepning sfartyg,
3 undervattens ·Jåts- oc h 2 fl ygbåtsmocler
·
·
lartyg,
1.2 kanonbåtar, 23 vaktbåtar, 1.5

-

-

184-

mätningsfartyg och . 6 transportfartyg, är givetvis endast en del
rustad som för Östersjön torde utgöra 2 slagskepp, 1 kryssare, 12-18;
jagare: 8 undervattensbåtar, 6 minläggare och 12 minsvepningsf artyg. Fartygens tillstånd är tillfredsställande och utbildningen gör
framsteg. Man har ingen orsak att tvivla på, att flottan i samverkan med kustförsvaret kan fylla sin uppgift att skydda kusten vi;)
Kronstadt och Leningrad. Personalen uppgår till omkring 24,000
man.
(Utdrag ur Marine Rundschau, februari 1931.)

Innehåll
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åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga tidskrifter.
(Forts. från h. 2, sid. 127.)

Spanien.
Spanien äger för närvarande av icke överåldriga, färdiga och
under byggnad varande fartyg: 2 slagskepp, 2 större kryssare m ed
20,3 cm. kanoner, 15 jagare och 21 undervattensbåtar.
Det sista byggnadsprogrammet är av den 4 april 1926; det innefattade 3 kryssare på 10,000 ton, 3 jagare på 1,650 ton, 12 un dervattensMtar på 920 ton, 2 oljetankfartyg på 7,000 ton samt åtskilliga mindre hjälpfartyg. Detta program ändrades 1928 därhän, att
6 jagare på 1,650 ton skola byggas i stället för den tredje 1.0,000t ons kryssaren. Men dessa jagare hava ännu icke påbörjats. Undc:.·
det att de sex medelstora kryssarna alla äro färdiga och i tj änst,
kommer färdig ställandet av de stora , som beräknades till 1932, på.
grund av minskningar i budgeten att fördröjas till 1.935-1.936. Av
jagarna äro 1.2 färdiga och 3 uneler byggnad; av undervattensbåt arr.~ äro 1.5 färdiga och 6 uneler byggnad. De på olika områden gjorda
f örbättringarna och moderniseringarna, som särskilt hänföra sig t ill
person alen, fl ygväsendet och kustförsvar et , visa huru åtgärder vi•ltagas för ett snabbast möjligt uppbyggande av marinen. I motsats.
t ill tidigare år befinna sig de bästa fartyg en uneler hela året f ull t
r ustade och äro indelade i fasta förband, så att en regelmässig t j änsteutövning, ut bildningsplan och i syn n erhet en stridsutbildning kall
möjliggör as. H elt visst hava dock störningarna i det politiska läg et unclE'r de sista åren icke gå t t marinen spårlöst förbi.
(Ut drag ur Marine Rundschau, f ebruari 1.931..)

Slagfartyg.
Un nouveau type de batim ent de ligne. Red. R ev. Mar. Aug./30 n:r
1.28, s. 21.1- 1.6. Några reflektioner med anledning av Mr. Prendergast artikel i the N a vy rörande den av Lieutenant Percival i
Proeecdings föreslagna slagskeppstypen. Percivaltypen är relativt liten ,o ch farten föreslås icke högre än 1.5 a 17 knop ; den
låga farten skall kompenseras av starkt försvar och skyeld mot
torpeder och flygbomber. Varje kanon oavsett kaliber skall
kunna användas som lv.-kanon. Till och med kanoner av 406
m/m skola hava en elevationsförmåga av 80°. Den m edelsvåra
bestyckningen skall utgöras av 24 st. 1.52 mm. kanoner . uppställda i 6 kvadruppeltorn, och skola vara användbara såväl mot
jagare som mot flygplan. Percival föreslår, att slagskeppet
förutom ovannämnda 21 st. 1.52 mm. kanoner förses med et t
hundratal >> pom-poms» om två skålpund. Dessa skulle uppställas i torn ; varje torn förande 9 till 25 st., uppdelade i 3 a 5 se ·
rier om 3 a 5 pjäser. Id(m härmed skulle vara, att dessa små
pjäser skulle omedelbart och automatiskt kunna inriktas m ot
de anfallande flygplanen och dränka dem i en ström av proj ektiler.
Percival anför, att" chanserna f ör ett lyckat fly ganf all m ot
övervattens farty g äro omvänt proportionella mot höjden. Om
t. ex. farty gen kunna hålla flygplan en på en höjd av 3,000 m .
hava dessa endast en chance på 3,000 att träffa målet. F ölj aktligen torde ovannämnda små pjäser därest, de äro talrika,
bliva ödesdigra för fl ygplan, skyddande fartygen mot dem på.
3,000 m: s avstånd. Utani'ör detta avstånd träda 152 mm. kanonern a i verksamhet och på de st örsta avstånden 406 mm.
kanon er n a. Härigenom erh ålles sålun da tre luftförsvarszoner ;
försvaret mot flyganfall anser P. sålunda f ullt betr yggande.
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Kry ssare och ltjälpkryssare.

Dykeri tjänsten: Materiel.

:Mot stö rre kryssartyJ)C I'. Coloncllo Ccnio Nava le L. Fca. lli\'. J\Iar.
dec./29, s. 343. Förf. framhåller det t yska kryssarprojektets inverkan på fartygsbyggnadspolitiken och anställer vissa jiimförelsc r mellan >> Am ir a l vo n Scheen> och andra kryss artyper.
AnsPr l ämpligt och nödviincligt att f ixe r a som >>s tancla nh,
15,000 ton i st ä ll et för .10,000 ton samt önskvärt att det totala
ti ll åtn a t onnaget för de enskil da marinerna sänkes till en lägre
siHra än den l'uvaranclc d. v. s. till ett i praktiken uppn:'tcli gt.
tonnage.
Xoci'ficicntcn >> fa r b vid h ande lsfa rtygs användni ng för krigsbruk.
TcnPntc· Colon ello di Porto G. Gua rclione. Riv. Ma r. jan./30,
s. 48. Föd. frambå ll e r den sto ra betydelsen av hög fart hos el,,
h anclP isfartyg, som skola taga~ i användning Jör krigsbruk och
angive r i tabellform e n jämfö-relse m ellan McdclhavsländcrlHIB
handelsflottor i ber örda avseende.
Vidare f r amhålles, att dc stö rsta och mest s nabb gåend<'
fartygen dock äro långt ifrån l ämp liga fö r ändamålet på grull(]
av si n konstruktion och den målyta dc erbjud a; fartyg på 5,000
-6,000 ton med 16- 18 knops fa r t synas föd. mest ägnade dii d ör.

J)eeP Dive r. HPd. N. hl. R. sept./30 n:r 39, s. 612. En något utfö rli ga re besk ri Yning av el en cljupdykningsapparat, som omn ämndes i N. M. R n :r 38 el. å., sa m t vissa uppgifter an g . dykar avlöning inom engelska Jlottan.
Vid själva neddykningen lär dykaren använda sig nv en
vanli g dykardräkt, vars konstruktion dock något änd r ats i avsikt att göra dräkten speciel lt lämpad :tö r dykning ti ll stora
dju p. D å dykar en vid uppstigning mot vattenytan kanuner till
det djup, där han fö r att v>inja sig vid tryckminskningen skall
stoppa första gångPn, stiger l1an in i en till denna plats i vattn et n edsänkt tryckkammare (genom en dörr i dennes n edre del).
Den n a tryckkamma re ä r konstrU<· rad enl. principen för dykarklockan. Dit inko mmen kopplar han ur dykarslagen m. m.,
stänge r dönen och tar av sig dykhjälq1en. D är efter vindas
tr yc kkammaren upp till vattenytan. Trycket i kammaren tilllåtes e mellertid icke sj unka hast igare, än vad dykaren tål vid
(i enli ghet med en uppgjord tabel l).
Tr yc kkammaren är förseeld med sä rskild syr ebehåll are, vars
syr e dykare>n in andas, då han k.ommit in i kammaren. Detta
up pgives unde rlätta av lägsnanclet av det kväve, som dykarens
kropp absorberat under neclshgandet och a rbetet un der vn.ttnet.
U tsti ganclet ur tryckk am maren ske r sede rmera genom en dörr
i dess övre del.
MetoclPn är som synes ti ll sin princip tämligPn e>nkPl och
m edfö r rlels att dykning ti ll sto rt djup (mer iin 100 m.) kan
utfö r as, dels att clykkarc·n vid uppstigandet endast helt kort
ti d beh övor vara i vattnet.
Enligt meddelande i en »Fleet Orden> lär metoden i praktiken ha givit mycket goda n•su ltat, var.Cör elen torde få anses
f ullt ut\'xperimenterad.
:Down 58 fathoms . R ed. N. ?11:. R se pt. /30 n:r 38, sid. 596. Ett omnämnan ck av dykapparater Tör djupdykning, vilka al1\·ändas inom Pngelska flottan. DP äro konstrueradP enligt dykarklockprinci]Wn . .Med a nvändande av dessa apparater lär man ha lyckat~
utföra dykningar med till :',R famnars djup (c:a 105 m.) .
'Deep-Sea Divi ng Apparatus. H. M. D. The Navy sept./30 n:r 9,
sid. 263. Utta lanclP om den nya av Mr. J . S. Percss, Byileet,
S urrey, konstruPrade clj updykn ingsapparatcn.
:Dykapparat fö r sto ra djup och dess anviindning. Tenente di Vascello
U . Caniberti . .Riv. Mar. sept./29, s. 205. Artikeln utgör en illustrerad bPskri vning l'å en av J"i.nnan Neufeld & E.unhke i Kiel
konstruerad elykappa r at för sto ra. djup samt dess användning.

Jaga.re.
The developm-:nt o{ the British D cstroye r. F ran k C. Bowen. T he
Navy, n:r 7 Ju li/30, sid. 194. Historik över den engelska jagarPn s utveckling. A rtikeJJ:örf. avsl utar sin artike l med ett p upekande av, att, om också den n uva rande engelska jagaren al1m änt anses vara den förnämsta i världen, äro förbållaaden a
ingalunda tillfredsställande, då antalet är otillräckligt oct1 far a
förPligger att regeringen av po litiska bevekelsegrunder skall
uppskjuta t ill och m ed rle Dödväneliga ersätt ningsbyggnarlcrna.
Die Artill eri auf T orpedobooten. Ober lcutnant z. Sec Walter W eygolclt. Mar. R n:r 8 Aug./30, s. 397. Den nuvarande jagarens
utveckling med avseende p !'t sto rl ek, artilleri, clclledn ingsmede .
J agarens taktiska uppgifter:

Dagstrid.
N attorpedanfall.
Luftvärnsartiller iets användning vid offensiva och defensiva uppgifter.
Avslående av u-b åtsanJ:alL
Beskjutando av oskycldadP eller svagt skyddade ;;latscr
land.
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Apparaten uppgives med gott resultat hava använts ay
bärgningsbolaget »Societit Italiana Ricuperi Marittimi (= Sorima)» bl. a. utanför Brest för upptagning av en värdefull
guld- och silverlast från ångaren »Aegipt» å 120 m:s djup.
Dess betydelse vid bärgning av sjunkna undervattensb åta1·
framhålles även av förf.
Artikeln är av intresse.
Försvaret i allmänhet.
Vår Flotta genom franska glasögen. Edmond Delage. Vår Flotta
sept./30, s. 117. Vissa faldiska felak t igheter men ett mycket
välvilligt omdöme, spec. vad beträffar Sverigeskeppen.
Försvarsfrågan i litte-ra tur och press. T. Holm. Krigsvetensk apsAkademiens Handl. o. Tidskrift juli-aug./30 n:r 6, sid. 86. J ämförelse mellan sakkunnigas utredning rörande Sveriges f örsvarspolitiska läge och »Antingen-eller».
:Fredsrörelsen.
Avrustning före 1914. Löjtnant Frederick J. Bell, U. S. Navy. P r oc.
april/30, sid. 317-322. I artikeln påpekas att tanken på allmän avrustning ingalunda är ny utan har varit det politisk a
målet för olika statsmän under de senaste 200 åren. Artikeln
är en i·esume av olika ansträngningar som gjorts i detta !lyfte.
How P eace? Lieutenant Commander T. L. Gatch U. S. Navy. Proc.
sept./30 n :r 331, s. 820-626. Förf. behandlar fredsfrågans ut·
veckling under olika tidsperioder och kommer till det resu ltat
att bästa medlet att förhindra krig är en väl avvägd maktbalans.
Sjiiförsvarsfrågan i allmänhe·t.
Les · croiseurs p roteges suedois. Hed. Rev. Mar. n :r 126 J uni/30, s.
833. Notisen 01nnfimner ett. uttalande av en amerikansk sjöofficer i United States Naval Institute Proeecdings ang. >>Drottning Victoria>> och »Gustaf V >> . Artikelförf. framhåller, med:
hänvisning till dc numera i de flesta mariner pågående iörsö·
ken att reducera tonnaget med bibehållande av största möjlig11
styrka, dessa far t ygs effektivitet i förhållande till deras storlek.
Efter att hava lämnat en detalj erad beskrivning över fartyg en s
dimensioner, maskinstyrka och artilleri jämför förf . dem med
den amerikanska kryssaren >>C haha>>, som med sin större f art
visserligen skulle kunna undvika strid men i händelse av drabb-
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nin g sk ulle kunna bliva försatt ur tjänst av Gustav V:s mycket
star ka bestyckning innan den ev. skulle kunna använda sitt
artill eri eller sina torpeder.
Utländsk sjökrigshistoria.
:Minn en från Tsushimaslaget år 1905 ombord å kryssaren Oleg. Kont eramiral S. Posokhow, förra ryska marinen. Proc. aptil'30,
sid. 285-289. Artikeln är en intressant rekapitulation av detta·
m är kliga slag och innehåller uppgifter sammanförda i krono·
logisk ordning.
Tsushima and J utlancl. Lieutenant Ph. P. W elch. U. S. n a vy. Proc.
N :r 329 juli/30, s. 591-97. En jämförel se mellan de båda sjöslagen.
An early example of propaganda. A french account of Trafalgar.
R. U. s; L n:r 499 aug./30, s. 534. Första rapporten från den
fra nska överbefälhavaren efter slaget vid Trafalgar, reproducerad i >>Naval Chronicle>> 1805. Vol. 14. Ett onekligen intressant tidsdokument och ett ypperligt exempel på krigspropaganda. Som exempel på innehållet i rapporten må anföras : >>Engelska flottan är förintad! Nelson är ej mer! >> >>Amiral Nelson
g jor de allt för att undvika drabbningen; han försökte uppnå Medelhavet, men vi förföljde, och träffade honom vid Trafalgar. >>
E fter att ha skildrat hur »Temeraire>> bordades av ett franskt
och ett spanskt skepp och flaggan strukits av de äntrande fransm än nen och spanjorerna, vilka emellertid tyvärr, ivriga at t
att vara elen första överbringaren till sitt eget fartyg av meddelandet om flaggans strykande, samtliga sprungo överbord,
va r igenom >>Temaraire>> m ed hjälp av två andra engelska skepp
kunde i sj unka n de tillstånd taga till flykten, fortsätter rapporten: >>Emellertid återstod oss alltjämt Nelson. Det var nu frå gan om vem som först skulle borda (honom) (Victory) och ha
äran att taga honom, fransman eller spanjor - två amiraler på
var sida disputerade om äran - de bordade hans skepp på
samma gång - Villeneuve ilade till halvdäck - med frans männens vanliga förbindlighet medförde han en pistollå<la, ty
h an visste, att amiralen hade förlorat sin arm och icke kunde
begagna sitt svärd - han erbjöd den ena till Nelson: de k ämpade och vid andra skottet fö ll Nelson; han blev omedelbart
n edburen. Oliva, Gravirra och Villeneuve behandlade honom
med sedvanlig mänsklighet». Rapporten förtäljer därefter huru
sedan 19 engelska skepp strukit flagg och ett sprungit i luften
och segern sålunda var fullständig, priserna tyvärr icke kunde
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tagas i besittning på g ru nd av att en rasande storm bröt ut.
De franska och spansk ka fartygen ma nö vrerade emellertid så v[lJ
att 13 ske11Jl l yckligt inlö pte i Cadiz, »de övriga 20 hav a, u ia ;
tvivE'l, gått till någon a nn a n hamn och tord e snart h öra av
sig. >> De engE'lska skeppen uppgivas i r apporten »så my r k et
m er s kadad E', drevo iland och många av dem blevo vrak " - >> V å r förlust var obetydlig, engelsmännens enor m .>> Efter ett
beklagande av att a miral Villeneuve i olikhet med Grav.ina v i<l
stormens utbrott icke hann å t ervända till sitt eget far tyg u t an
måste kvarstanna å Vietory avslutas rapporten m ed : »E fter a tt
hav a v unnit. eu så avgö rande segE' r, vänta vi med otåli g he t
Kejsarens ordE'r att segla till fiE'ndens ku ster, förinta rest,"n av
hans Jlotta och så lu nda fullborda det t riumferan de vt-rk vi så
briljant hava börjat>>.
l . a g uerr e de Crimee. In ge nicur Florian La Porte. R ev. Mar. aug./30
n:r 128, s. 162. Skildring av Krim-kriget baserat på en brc•vs arnl in g fr å n en å ,, J can-Barb kommenderad oificcr Mr. F. L a
Porte.

V ärldskdgets historia: Till sjöss.
U. S. Subm a rin E's in th e War Zone. Lieutenant Harley F. Copc.
Proc. n:r 8 aug./30, s. 711. Förenta staternas under vattensbåtars verksamhet unel er vtlrlcl skriget.
Utvecklin g av op E'ration splan en f ör den tyska flottan . S. O. i ~.
T. S. se pt./30, s. 293-301. ArtikeJn utgör en sammanfattniug
efter >> Marine Runclscbam> och ,o mfattar fö ljande avsnitt:
1. D e för sta planerna mot England (1896- 1908).
2. Oflens'i vplan (1908-1912).
3. Offen sivpl anen uppgiven 1912.
4. Utv.-cklingen unde r den kritiska pe riod en 1914 samt
kE'jsarem order den 30 juli 1914.
A rtikeln kommer att fo rtsätta. Läsvärd artikel.
Vom Untergan g der Za renfl ottc. H. J - dt. K A. H. T. au g./30 B :r
5, s. 77. Världskriget. Svarta Havsflottans operationer oc h
unde rgåug.
Taranta som örlogsbas i vad avser t r anspor t ers, förråders m. m. övn·
sänd ande till Albanien oeh Maccclonien. Generale di Brig a la
A. Bollati. Riv. Mar. okt./29, sid. 3. Förf. tjänstg jorde intill
juli 1917 som -:: bef för in tendenturväsend et i Taranto och läJ11nar ett flertal mycket intressanta uppgifter angäende dc stor a
svårigheter , som voro förk nippade med till Albanien och :Maecdonien överförda truppers förseende med livsmedel m. m.
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Art ikeln innehål le r ä ven på edar enhet byggda uppgift<' r
om lturu en örlogsbas m i\ste vara ordnad och organiserad för
hänned sammanhängand e problems ändalllålsenliga och snabL a
lösan de i störr e skala.

Världskrigets historia: Propaganda.
propaganda in W a r. Pay master Lieutenant-Com man clc r H. M. Ho rne. R. U. S. I. n :r 499 aug. /30, s. 524. En redogörelse för propagand a :ls utvec klande från några få personers oorganiserade
arbE,t e till_ ett mäktigt och kraftitg vapen, som fick ett betydelsef ullt mfl ytan cle på kriget 1914- 1918. Som propagandans
mål anger förf. att skap a förbittring i det egna landet mot fienden, att bibehålla vänskapliga r elationer med neutrala och
allierade, att uppresa de n eutrala mot fi enden och att brvta
fienden s moraliska motsiåncl. Kort och gott motiveras k rigs~ropaganclan sålunda: »En nations stridshumör vilar på dess
overtyg else, att elen har en mäktig cbance att vinna>>.
. .. Efte_r att ha lä mnat några exempel på kri gspropagandau
1 aldre ticler kommer förf. fra m till krigspropagand an s använ dande uneler världskriget. Förf. omnämner, att förs t 1916 inrättades en avdelning för krigspropagand a i th e Military Int:lhgen cc D epartement och våren samma å r påbörjade en sektion av denna avdelning distribu erandet av flygblad bland de
fientliga trupperna. Ungefär samtidigt påbörjades distribucranclet per f lyg bland de franska och bel giska invånarna i de
okuperade distrikt en av en vecko-bulletin >>Le courir de l'ain
som för övrigt distri buerad es till krigets slut . - D en av gö rancl~
betydel se fö r krigspropagands arbetet, som Lord Northcliffcs utnämnande till chef för Departement of Propaganda 1918 medförde, f ramhåll es sä rskilt.
Artikeln avslutas med en skildring av propagandan blan d
dc n e utr ala staterna samt det slutliga r es ultatet av propagandan i Tyskland.
Ryssland.
A P easants Navy. R ed. N. M. R. sept./30 n:r 39, s. 613. Sovjetflottan har "nyligen utfört övningar i Östersjön, varvid en del
~ eroplan och u-b åtar siktats f r å n F i nlanels sydkust. En artikel
l >> I~rassn~;ya Gazeta >> omtalar, att man i R yss land f. n . är synn erligen mtrcsseracl av flottans utveckling, Ll. a. enär Ostersjön va r it föremå l för sä rskild uppmärksamhet i r ån , de imperalistiska ländernas>> sida.
Det upp gives vidare att 50 % av dc nyligen utnämnda
officerarna inom r yska flottan t idigare h a vari t bönder eller
arbetare.
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:Sovjetrysk a militärpoli tiska åsikter. - e - K. A. H. T. n:r 4 maj i30,
s. 33. Artikeln utgör en recension av en av ryska försvarsf öreningen Osoaviachi m utgiven militär handbok för frivilliga befälskurser. Handboken s inledande del, vars titel är >>~1:i litär poli
tiska uppgifter» angives tilldraga sig största intresse1; den övriga delen av boken, innchålle·r endast rent militära upp ~ifter.
I första kapitlet redogöres för behovet av den röda armen.
Som bevis för Sovjetunio nens fredspolitik anföres häri, att den
ryska armen nu är nästan en halv gång mindre än tsarar meu.
Sigaturen framhåller , att detta påstående endast är sant beträffande antalet fredsbatalj oner. Arskonting enten är däremot större än före världskrige t. Gentemot Handboken s uppgift, att armens styrka skulle uppgå till 570,000 man anför signaturen ,
att vid denna beräkning har hela territoriala rmen med en årskontingent av minst 200,000 man utelämnats . Då utbildningstiden är fördelad på 5 år, blir territoriala rmens fredsstyrka omkring 1,000,000 man. Ävenledes omnämnas i Handboken icke
de 340,000-400 ,000 man, som årligen uttagas till sammanlag t
6 mån aders utbildning utanför truppförba nden.
2:dra kapitlet: >> Röda armen - den proletära diktaturens
vapen>> (av föga intresse.)
3:dje kapitlet: >>Allryska kommunist iska partiet (av Lolsjeviker) - Röda armens överhuvud>>. Redogörels e för politiska
organ i Röda armen.
4:de kapitlet: >> Röda armen under medborgar krigen » (av
mindre intresse).
5:e kapitlet: »Sovjetuni onen och den kapitalistis ka inringningen ».
6:te kapitlet: »Sovjetuni onens förberedels e för ·f örsva r».
Häri påpekas bl. a. att Sovjetunio nen betr. den tekniska utrustningen är Sl'agare än de kapitalistis ka staterna, men däremot
starkare än de västra grannlände rna.
Flottan angives ha ökat från 82,000 ton år 1923 till 137,000
ton år 1926.
slutligen framhålles , att den frivilliga försvarsför enin gen
Osoaviachi m, som har över 4 1/2 millioner medlemma r och som
bl. a. arbetar på Juft- och gasförsvare ts stärkande, under sin
tillvaro till krigsmakte n överlämna t mer än 300 flygplan, några
tiotal stridsvagn ar och några små fartyg för flottan.
(Forts.)

