1922.
85:e årgången.
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Genom riksdage ns hcslnl uneler 1921 h cs tiimdcs, all 1\:tuli'> k -!vfcleoro logiskit Byråns Ycrksam he1 sk11llc 11pphiin1 m ed
utga ngen av år 1921 och des s arbetsup pgifter fördelas mellan
Hydro~ t:t l t• n s Mdeoro logisk-H ydrograf iska anstalt , Svenska
n kort -·
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fa llad iive rsikl över byråns uppkom s t kan p
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l a mot iverad , då ju en Yiisenllig del n v dess arbete jiint
1:crsona l iivcr!'lytl nt s til l sjiik nrtcverk el .
Hnnlclsy ftc! med hyran s in r iittanclc an gi,·es i del av sii r-.k ilda kommitt erade d en 11 j:m . 1876 aYgi\'Jla fiirslagl'l vara
all omlwsö rj:1 , org:m iscra oc h hearheta nwteorol ogiska och
hy drografi ska ink ilagel ser pa sn•nska fartyg, v:nigeno m SYe' igc mera system:t lisld sklillt" kunna liimna s itt hidr:1g till del
inil'lll :tlimwl l:t samarhe tl'l l'iir sji'll':trlt•n s hcl'riimj ande. Un d er
lllit·d ningc ns gang l'ramhiill s ii,·en , :l!! ohs t•rY:! tin ne r :lY liknan<k :lr [ Sl' d<lll omk ri ng 20 a r u!f(ir! s yjd YiSS:I <1\' S \·e riges l'yrplatm nals lill Ve\l'I", men :il! maleri a!PI , som :t \' Lols\-erk c t iin•rJii
ll'no,;k;q )>:tka demi ci t :w hrist p{l :Hhl'!skr al'l il'kl' Yidare lwarlwt:lls . Ledn ingen :1\' d t•ssa oh ser\':tlio nn borde i\Ycrliimi l:lS
til l dt• n l'i'J reslagna h y ran.
Tir/s krift i $iiiviisend et.
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Sedan 1877 års riksdag beslutat byråns in6illande erhöll
byrån i den av Kungl. l\Iaj:t den 7 juni 1878 ginm instruk~
tionen ulom nu anförda uppdrag, även till åliggande att bland
annat uppmärks amma de magnetisk a företeelse rna ombord
samt n ya k ompassko nstruktion er och m e toderna för' komp::~s 
sers deviering och kompensa tion.
Byråns angelägen heter leddes av en sty relse, vari dess föreståndar e och t. v. enda ordinarie tjänstema n hade säte. Till
de i instruktio nen nämnda uppgiftern a kommo under årens lopp
nyn. Så utfördes uneler byråns ledning sedan början av 1880talet g;en mn lotsverket s personal hydrograf iska observatio ner
vid elt antal svenska fyrfartyg, vat•Fimte den lineler 1880-talet
efter samråd med tyska myndighe ter organisera de Yaltenhöjclsregistrerin gen längs Sverig,es kuster födades till byn\n. Det
~ir påtagligt, att om också byråns ursprungl iga uppgifter kunnat på ett tillfredssh illande s~itt lösas', delta icke, ulan personalökning var möjligt, sedan nya omfattand e uppgifter tillkommi t.
En omorga11i sation blev därför nödvändig . Eftet' nödiga fö-r arbeten utnirdade s ny in s,Lruktion den 29 nor\'cmber 1907, elen
förutvaran de styrelsen indrogs och byrån erhöll självständ ig
ställnjng inom sjöförsvar sdepartem entet och organisera des med
särskild hänsyn till de nytillkom na arbetsupp gifterna. Dessa
omfattade kontrollen av fartygslan ternor och nautiska instrument, samt' de jordmagn etiska undersökn ingarna i svenska
farvatten, närmast avseende bestämnin g av missvisnin gens storlek och förändrin gar.
Olikheter na mellan de båda instruktio nernas formul eringav byråns ändamål är belysande för utveckling en under dc
närmare 30 år, som förflutit mellan de l>åda instruktio nernas
tillkomst. I den äldre lades huvudvik ten på insamlnnc let ::tY
meteorolo giska och hydrograf iska data. Uneler byråns första
årtionden utlämnad es elt l>ctydande antal instrumen tutredningar till elen oceangåen de segelflotta n och de erhållna loggböckerna hava kommit till användnin g för holländsk a, tyska
och amerikan ska publikatio ner. I samma mån segelfarty gen
lades upp försvårade s naturligen materialsa mlandet. Det är
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r a tagligt, ~ltt intresset för mcteorologi~ka iuklt;1gel scr na ombord
a maskinclri Yna fartyg icke i allm~inhel tord e vara så stort
~ om å segelfarty g, och det uppsving i observationstj~instcn , som
kiin nctecknar särskilt början ::t\' 1900-lal et intill Y~irldskriget
iir till en stor del alt tillskriYa besiiimmc lser, som ulfiirdade s
i samband med tilldelande UY statssubve ntion å l Yissa trans!;ce;ma linjer.
Byråns huvudsak liga uppgift och den, som tog dess ojåmfii rligt mesta tid i anspråk blev allt mer instrumcn lkontrolle n,
fö rl::~gcl till by1·ån och dess fem kontrollst ationer. Arbetets anw~illning kunde icke mötas genom tillräcklig ökn~ng av arbetsk rafterna. Den i 1907 års instruktio n på st::~t uppförda assi;:, tenten togs näslan helt och hållel i anspråk i sin egenskap av
kontrollst ationsföre ståndare i Stoekholm , och den nägra år senare tillkomna ex. assistente n h::~de full sysselsätt ning med de
jordmagn e ti ska arbetena.
Hedan 1911 hade byråns föreslånd are gjort framställn ing
om förstärkan de av byrfms arbetskraf ter, e111 framställn ing, som
förnyades 1916 och 1917. Sedan li>nercgle ringskomm ilten i
dec . 1917 yttmt sig, framlades för 1918 [trs riksdag en Kungl.
Propositio n, innebär:::utcle bl. a . ny lön eslat för byrån och i någon man ökade reservatio nsanslag, med Yisst tillgoclo·seencle av
behovet ay bitriicleni ävensom om anoden för auktoriserad~
kompassju sternre. Det ordinarie :-mslaget skulle i enlighet med
propositio nen hö,j as från 26,100 till 40,900 kronor. Vid samma riksdng framlades , emellertid av Hen Thorc en motion vari yrkades avslag å propositio nen och fö1·eslogs, alt riksdagen
skulle anhålla om ny utredning . Motionen innebar i huvudsak
att byrån skulle indragas och dess verksamh et fördelas på
andra institution er. Så borde instrumen tkontrolle n överflytta s
t ill kommersk oUegii fartygsins pektion, de nautisk-m eteorologiska uppgiftern a till >>de t oceanogra fiska institutet» (som t. v.
icke ens förefanns på papperet) , den magn etiska rekognose ringen anförtros åt >> sjöm~itningen och sjökarteve r'ket>> och slutligen uppsikten över vattenhöjd sregistrer ingen förläggas till
hydrograf iska byrfm. Rikselagen fann, att yacl motionäre n an-
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förl YOLT Yiirl heaktancll' OL:h m ·slog proposition en i huvudsak.
m en anslog m edel för en tillfi-illig liineförbiciltring at bvrå ns perso nal sam l förh i)jn in g H\' :1 n ·odena åt vis.sa kon lt'o llslationsfiircs l. ~L ncl<Jre , varjiimle rikselagen anhöll om ny utredning.
Med anledning av riksdagens beslut hl eY fr å gan Hll(lcrkasl<Jd ny hch rmclling och <IV Kungl. wf:l j :t elen 26 mars 19Hl
hiin skjulen bl. a. · lill sakkunniga för w·rksliill:mdc :lY utrcelning ang ~te nciP fiirlii gg:mdc till Göteborg :w en anl elning av
sta lens meteorologiska anstalt. Ut lå tande l avgavs elen 10 d ec.
1919, in nan dc sakkunni ga anlula l sitt lntvudur)pcl rag. ?lied
anledning av fraga ns Jiigc j riksdagen hava d e sakkunniga fr [m
hiirj a n fattat som sin uppgift icke aH 11ndcrsöka i Y<Hl m å n en
reorga nisation av n n uli s k-me lcorologiska byrån skulle kunna
liinl"t s göra elensamma mera ru sla d fiir sina skiftande a rlwtsgrcnar, ulan före slit i sliillct överl'iir:nw'lel Iii! redan llL•fintliga insti tuti oner av clt"ssa gr e1wr. l liin·id för eslogs, nU det m eteorologisim a rb etet s<t ml vatlenhiijdsohsl'l'V<Ltionerna s kulle överl'lylc
las lill s talens m clcoro log isk -h ydrograf'isk a anslall , vad d et
senare b e lriiff: tr doc k icke 11lan lY ckan , d å ju s lnrka skäl la lade Jiir denn a Ycrksamhels ii,·crflyttancle till rikels allmiinna
karLYerk s geodetiska a Yd el n ing. De h yclrofys iska undersöknin garna bord e en ligt sa kl,unnigfts menin g anförtro s flt Sve nska
hy d mgra fi sk- h iologis k a k omm issionen . Scclan dessa uppgiftc1·
;t Ysöndrn ts Merstod fiir dc sak kunnige al L utskifta byråns jorclm:1gneliska arbete s;tml den nautiska verksamheten. Efter att
i förbi gående avvis a tank e n på atl för dessa arbetsg ren ar bibehålla nautisk -m eteoro logis ka byrän för es logo d c sakku nn ige,
:t ll den m:1gne li s ka \'Crks:tm!ll'Len åtmins lmll' l. \' . up pd rogs
at s j ök~u t cverkel i a n ·aktnn p[t all för lle jorclmngneliska un d ersökningarna en sjiil\'sliindig s iatsanstalt kan hliva ituiil tad.
,\tc rslocl sa lccles all plac·cra den nautiska uppg iflen som f. n .
i huYuclsak hesiocle i konlrollcn av la nterno t-, lwmpasser och
;tndra nautiska inslrumcnl. El'ler :tU h a va unele rsökt liimp ligh e len av kontro llvcrks:nnhelcns övcrflyllande till k o mmcrskollegii eller d ess farlyg sin spektion , eller CYc nlu c llL Iii! lol sn·rkel , kom dc s;ll..:k un nigt· s lutlig en ti ll d el t"CStill:ttl'l ~~ ~~ den-
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Hrks:un lwl bord e iin·rf'lylta s till sjökarll'Yrrkd, varvid fiirulsalles »all fullt kvalific erad och tillräckli g nrhclskraft sa mt
vrl'or derlig inslrunwnt- och annan utrus tni111g liimnas till sjök:lrteYcrkets fiirfoganclc , f'iir verksamhelens hehiirig:t omhiinclc t'h:tva n de, som o c k a t t samma verksmnlwt e j Y:lrd cr ohehii rigt til~hakasntt fiir n ?tgro n :mnnn sjökarl cverkcls uppgil'l >> .
Sedan ytterligare 1902 :hs liinercgl erir'lgskommilt{~ i ett
ytl rand c den 12 april ] 920 i huYud ~ak till slvrkt det nu rcfcr·cracle försblget oc h s ly rl'lscn för statens nwleorologi s k-h y cl rog rafiska anstalt samt ch efen fiir sjiikmieverkel de n 7 juni 19 20
aYg isit utlabnclc ifråg;t om d c organisativa iindringar inom
res p. \erk och d e ändr·ing-ar i eller tilliigg till der:1s sta ter , som
k unde fiiranlccb~ av ett anl:tgancle av sakkunnig:1s fö·r slag, h cslöl 1921 års riksclng p å Kungl. Maj :ls förslag d els, al t l1 yrån
med niimnda års ingå ng s kulle upphöra , dels :tll dess vcrk s;mlhct skulle i lmvuclsaJ.;:lig nnslulning till dc sakku nniga s. förslag ,
up pdelas på Statens m e leorologisk-hyclt•ogrnfiska anstalt, Svenska h ydrogn1fisk-bio.J ogisk a kommissionen och sjökarteverkct.
Till sjökarteverkct har s:"tledes med 1922 års ingång aY den
fo rna naulisk-nwlco ro log·iska hyrans verksamhetsgrenm· fiir lag ls den nautiska uppgifl cn, huvudsakligen inrikl:ld pa un cle rsiikning av lantern o r, kompasser och andra nautisk! instru mel tt oc h ntfärdancle av ce rtifikat, ulvisande des sas cgcn's knpn, samt jordmagnetiska undersökningar. Sedan fiirslag till
ny instruktion fiir s,j öknrtrvcrke l avgivils av ch efe n fiir sjiika rl:e\Trket blev dcns:tmmc den24mars 1922 av Kungl. Mnj:t
f:ts ts lii !Id.
11; 1

Sjiiknr l e uer k els kont roll vii se nä e.
Tnom d e tma verk samh et l'r:1mtriicler e tt m ycket starkt lw l!m- :1\· internationell iiwrc nskomnwlse h etriiffandc ce rlifikatlws liimmelscrna iivt"nsom om a lt hinder med ordnade lwn troll bcs liimmelser ömsesidigt godk änna varandras certifikat.
Betr~iff'andc k ompasse r berör kartv erk ets kontmllv erk ,;t mhet f. n . endast· s~\ alt siiga ],ompassers tillv erknin g, s~'\ledcs
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ej deras plan·ring och ju s le1·ing ombord å fartyg. Denna halvh e t i konlrollt·n torde m åh iinda för an leda a lt fr ågan om ankloriscrack k ompassjusterare vid Eimpligl liilfäli e åte rupptages.
I öHigt t orde elen sn· nska n a utiska k onlrolh ·erk samh c len
komm a all efter hand inrymma frågan om uncl crsiikning :w
nndra Ilautiska in s lrumenl , vanid hörjan gö res med vinkelm iiln ing si nslrumcn t.

Sjökorlevcrkets und rrsökning s väs cn d c.
Enl igt 1\ungi. Maj:ls inslr ukli on av elen 22 m a r s 1922
s kall denna verksamheL omfal ta m:1gnet is k k artliiggning h uvudsaklige n av ri ke ls ku ste r och segelbara inlanclsfarvalten.
lmclcrsökuing av den magnetiska sekuliirv~ll' ialion en samt puhiiccrin g av dc vun na resultaten jiimte andra ifråg:d~ommande
jordm:1g.1wtiska a rbeten , som ku1ma Yara till gagn för sjöfarlen oeh :1ndra allmiinna intressen .
S jiikartcverkcls jordmagnetiska ohsenalionsmaleri al iir
av mycket het erogen b eskaffe nhe t. På en del äldre mätningskartor saml pft PETTEH. GEDDAS karl:t lG9±- 1695 fi rma<;
k ompas!>roso r utsa tta m ed angivande av mi ssv isningen . Hnruvidn dessn rosor iiro resullnt av sjii lvstii ndiga miitn ingnr, ell er
um ci e enelas t angiva frå n a nnal håll förviirvnd l.;iinn edom om
mi ssvi sn ingens s torlek ii.,·cnsom fleras grad av lili("örlillighet,
kan !"ör niirvarnndc ej a ngivas.
Under åren 185 2- 185!"") utfö rd e på uppdrag av sjökartcverke t sn·ns.kn sjö o fficer:t re h es lii m n inga r av mi ss visninge n
vid vara b1 s te r och i sjön Viinern. Besullaten av dessa obse rv~ttio ner p nblicnaclcs 1857 av vV r\RBEH.G \j skriflen >> Om
sven sk a Sjö.k artcvcrkcl >> och i 13:clc bandet ~w ,, (h·crs ik t av
K . Yell'nskaps-Akadcm iens Fiirhand li lllgan>, samt :tv CAH.L l1El~1 -CYLLEN.S K0LD i sarnm:1 serie 189±. Inalles ulföreles
av AF KLil\T, ARv\'IDSSON och PETTERSSON ett l00-!~1 1
mi ssvi sningsb e~ liimningar.

.\.r 1860 lw stiim dc AHWIDSSON mis svisningen sa mt dessut om iiven horizu n l~1lint cns itetcn och inklination en p[t clt .tO-
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ta l pw1kl er mellan Ysta d och I-Iapnranda och fö lj ande år k ontrollmiitningar på e tt lO-ta l punkter. Resullalet a v hans m ~it
ningar i.i r publicer at av CARLI-IEIM-GYLL ENSE.ÖLD i Veicnska psn kacl cmiens Handling-ar, Bel. 27.
191-±- 1915 bestämdes. i snmband med Sjökartevcrkcls
lriangdm iitningar missvisningen på etl 30-tal punkter i Blekinge. Hesnitalen iiro ~innu icke publicerade.
Ar 1908 påbörjade nautisk-meteorolog iska byrån m agn etisl.;a miilningar r unt våra kuster. Uneler åren 1908--1915 he~ lii mde s missvisn ing, horizontalintensitc t och inklination p:'\
Hngcfiir 150 punkter, un gefär j~imn t fötdeladc runrl kusten .
Under åren l HJ.! till 1921, heshimdes dessutom m issYisn ingcn
p:l omkring 600 p unkter, fördelade r unt knslcrna och dc större
insjöarn a, samt horizonlnlintensi le lcn på ungefär 50 punkter
i Bottni ska viken. Av dessa miilningar publicerade byrån år
1920 eU h.ilfte, inne:håll anclc resulta tet av missvisningsbestäm ningar i Slackh olms skärgård år 1919.
By rån undersökte clärj~imle med k ompass missvisningen
inom e lt antal för sjöfarlen vi kti ga anomalie r, sam t publicerade åren 1918- -1919 isogonkartor önr dylika vid Hiivringe, Enskiir oc h St. H.o tho-lmen.
E fter byn'l ns upphörande m ed utg3ngen av år 1921 har
Sjökar leverket iivcr lagit dess magn eti ska arb et en. Uneler somm aren 1922 bcstiimdes missvisning, horizonlalinlcnsite t och .ink lin ati on på 85 punkter i sö dm Sverige.
Sjök arteverket kommer alt snarast 1nöjligt publicera res ultaten av sina egna magn etiska mätningar och å tmin slofl e
delvis den fön1tvarancl c nautisk-m elea r olog iska b y r åns.
Av ovanslående rcdogiirelse för det ga nska omfattande
mii lningsmatcri a l, yarövcr Sjöknrl eve rket i berörda hänseend e
fiirfogar, kan del ju synas, som om behovet av magn eti sk kartliiggning runt v ~tra kuster skulle vara ganska v~il l i ll godosctt.
Så ~ir emellertid tyvärr ej fö rh ållandet. Sveriges kuster ii.ro i
magne ti skt ayscende synnerligen oregelbundna, delta samman biingande med de i vårt land förelwmmande magn etiska berg:tr lerna. Denna oregelbund enhet nödvändiggör givetvis k\·an -
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titativt oml'attnnde miiiningar. Den bristande Linnedomen om
se k u hina ria t imwn, mn de magnetiska förhållandena i landets
inre d elar, samt den icke alltid tillfr·c dsstiillandc noggrannhctcri i en stor del av dl" hittills utförda miilningarna bidrager
iivcn till behovet av om- och nymiitning. Bristen på inh emska
magnetiska obsen ·ntorier iir ii. ven stii.ndigt k iinnbar Yid d c m<lgn etiska arbetena .
Av den magnetiska un(h~rsiikning e n torde man k1mw1
fordra bl. a . kännedom om elen >> normala >> fördelningen av dc
isomagnetiska linj erna inom landet och dess omgivande farvatten, om fiir ekomslen av fiir sjöfarten viktiga anomalier och
d essas utstrii.ekning: och beskaffenhet. Icke minst viktig iir
l'iinnedom en om de områden, varest det kan vara himpligt el ler oliimpligt att utföra kompassjustering.
En magnetisk kartlii.ggning a v Sverige kund e himpligen
uLföras ungcJiir efter fiiljand c progrmn:
1. Magnetiska observatoriPl' uppriiLtas för undersökning
av sekuliirvariationen , för er'llållande av erforderliga korrek tionskv::mtiteter för f~iltmätningn.rna, för instrumentLmclel'sök ningar m. m .
2. Ett >> huvudnill» uppmäles med någorlunda jiinmt fördelade punkter över' hela landet.
3. Detaljm~i Lningm~ ulfiiras, i förs la hand utmed kusten
för tillgodoseende av sjöfar ten s intressen .
4 . 13esti1mningl av de magnetiska elementen på sjön.
Den beklagliga bristen på magnetiska observatorier i v:'\.rl
land möjliggör dock t. v. fullföljandet ~~v ett rationellt arbetsprogram, vartill iiven erfordras. större personal. Tills vidare
tord e därför arbetet komma :lit få inriktas el'ler ungefiir föl jande linjer:
1. Uppmii.Lning av ett >> lmvuclniit >> med Lelydligt s tö rre
punklavstånd än vad som iir ön1skviirt. Punkterna i detta nät
skola viiijas med undvikande så ·mycket som möjligt av anomalier, och diirfiir tjä11stg:iira som >> l'epeab-punkter d. v . s. genom deras regelbundna ommätande skul le man: kunna under!iÖka sekulärvariationen i landels olika delar. Genom >> huYnd-

11iil e l >> s kulle m:m få en uppfattning om dt> isomagnetiska linjerna s >> normal:! >> gång genom landPL. och genom jämförelse
nw cl utliindska miHningsresultat iive n deras ungdiirliga s,triiek ning till sjö ss.
Vidare bör detta nät ulgiira en stomme för cletaljmät ning:wna , nu·igenom mtitningarn:l fr å n olika {n · kunna anknyta < till v:uandra .
2 . D etaljmiitning , i första hand utmed kusten . Punkt erna i detta niit liiggas tätare ell e r glesare :1llt efte r JwhoYel. aY
me ra eller mindre noggranna m:1gn etiska karlur och efter d e n
o lik<1 magnetiska oregelbund enheten i landels olika delar.
:3. M~itningar p tt sjön. Dessa miilning~H· kun na f. 11. ay
sjiik a rl everkct endast utföras med mycket ringa noggtannh ct
och tonle ej komma att iiga rum an n at än i undantag;sfall för
u ndersökning i grova drag a v missvis ni n gen inom s~i rdcles u tp riigl:l dc .an om a lie r.
För iindamålct särskilt hyggt och utrustat, jiirnfritl fartyg iir ni\dv~indigt för unelersökning av sftväl anomalierna på
sjiin som av magn etismens mera >> normaht» förclelning,sdiSitrikl.
Detta - liksom :1nskaffandet aY behövliga rnagnetisl-.a ob ser vatorier - kriiver dock så avscviirda kostnade r, atl det m ed
<tll s:1nnulikhet fål' anstå tills bättre tider intdicla.
linderriitlelser för sjöfurcmde.

.h 185± började del cHtvarancle Sjö·k artekoniorct, atl i form
ay ,, Utdrag ur Kong!. Sjökartekontorets journalen> <trligen ut giYa ett häfte, upptagand e ~indringar å fy1'ar, sjömiirkcn och
a nnal , ~om kund e vara av vikt för sjöfarande atl kiinna. Vanligen upptogo dessa hiiflen tiden från mars, ena året till samma
mä nact året därpå, och priset för h~iftet var 16 skillingar banko.
.\r 1850 utbyttes denna skrifts titel mot >> Unclcrrii.ttelser för sjö fa ra nde >> samtid igt med aU dess innehåll alltmer och mer sviillcll' ut så att exempelvis un:cler perioden 1872- 76 hiiflena måste
utkomma med dubbla nummet. År 1883 hade dessas antal hunni t till 30. Uncler6ittelserna upptogo under tidsperioden' intriif-
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fadenyh eter berörande sjöfarlen över h e la YLtrlclen jämte lillulgivningsd alum rätlad »Lis ta på Svenska Fyran. Med den nya
myntriikn i·ngen stod dess pris nu uli 25 öre .
J ämsides med dessa fr{m Sjökarlek onloret eller som insliluti o nen fr. o. m . är 1872 h e tillades KLLnyl'. Sjökarteu erkct utgivna >>U nderriittel ser för sjöfarand e » pub licerade Kungl. Lolss lyrcl sen genom sii rs kil da blod ena handa uppg-ifler 1i Il dc sjöfarandes fromm~1. Förs ta aret, då dessa blad trycktes var 18±0,
och antalet uppgi ck under clc första åre n till tY[t per annum ,
för alt så sm åningom likas. Intill s lutet av 1850-la lel öwrsteg
dock ej antalet li o, efter vilken tid del hlcv någol större. Sa
småningo m synas dessa kLLngörels cr iiven hava införts i Posttidninge n . Med ftr 18G5 hlin ku ng.iir·eiscrna talrikare , va r jiim te dc S•ftso m rmnonser alll vidslrLick tare spriddes genom sadana tidn in gar, so m kund e antagas fiiretriiclcsYis hisas :w sjöfa rande. U11der loppet av f'l cra ~\r sammm~fördes tillika dc vik tigaste bland de uneler ett år lill utförande hcsluiadc arbeten a
i en stön·p kungiirels e, Yilk cn översattes pft engelsk a, franska
samt lyska och p å delta sätt i avsk r ifter tillshilldes några viktigare svensk-no rska k o nsulat , tör all genom deras försorg publicen ls. Emellertid f a n n man , n lt sii.ltet för publicera n de t ya r
långtifrån til ll'rcd ss blla nde-, då enelast i enstaka fall uppgifter na n :'tdclc fram till dem , dc i friimsta rummet avså go , varfiir
L ots s tyrelsen v id slutet av {tr 1877 började alt vid sidan av den
vanliga :mnonseri ngcn, lå ta taga s~irskilda avtryck av varj e
kungörels e för att på så siitt kunna förs e icke hlott Iotsheb le i
u lan iivcn å tskilliga and ra in- och utländska myndighe ter med
fortlöpand e serier av Lot sverkets >> Underrii ltelsen. Antalet
av tryck \'~Il' lill en hörjan enelast 30, men ökades delta årligen.
så att det exempch·i s år 1883 var tiodubbla t. Uneler ticlen ökades antal et ku n görelser till 50 :'t 60 och uppgick den 5 non•m ber till {)2 numnw!'. Kungörels erna nådde alimiinlw ten på s:'t
sätt koslnaclsf ritt.
D[t nu dc från tvenn e olika stalsmynd igheter utkommaJ l de » Under6itl clser för sjöfarande » i huvudsak innehöllo samma saker, men den ena publikatin nen m ås te köpas, und er det
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-,jii kartcverk ets försä ljning av dess UncleJ'rLittelse-hiiften betydligt avt og, särski lt under åren 1878- 1884, ja, u nder det sistniimnda året i den grad, att vid slutet av oktober endast 92
e xemplar förs.å lls av det senast utgivna 31:a hiiflct.
För alt emellertid kunna ratione llt r ed igera sin tid skrift.
, il kcn med b örjan av år 188± ulkom m ed ett nummer' v8rje
, cc k a, bchiivcle L otsstyrelse n m era pengar. Vid den utrcclt,in g, som vid denna tidpunkt iigde rum å de b f1 da Yerken, spaJ~Jr man fö rgäves en ansats till att und ers öka , vilket :w dem
,.o m 1<iitteligcn och liimpligas t borde utgiva en publikatio n sachm
Karlverks chefen h em s tiillcl e hos Kungl. Maj :l
-., 0 m ,, lJ . f. s. ».
p it basis av sinn klara siffror endast atl fa upphöra med utgiva nde t av »Unclcrrii ttclscl' för sjöfarand e >>, uneler det a lt Gt> nc r:1 Ilo lsdirektör cn med lika klart m atemalisk t un derlag iiskadL' slörrc sns lag för dess fortsatta publiceran de. Bada sakerna
h ifiills av 1\ungl. Maj:t. Häfte 21, ulgiv ei i april 188±, blev
<t llts[l sjökarlevc rkets si sta av '' U nderriittcl scr fö r sjöfarande >>
un der den tidi gare perioden.
A'iir under vär ldskriget de sjöfarande s behov av snahha
( l'it fullständi ga undcrriille lscr viixte i r'askt t empo framtriidd e
riill snart, atl redigering en av Underriitl clscr för sjöfarand e iiYC il i vårt land borde utgiva s av sjö-ka rleve rkel oc h ej av Jots"ty rclsc n . Till sjö.k arlevcrkc t inströmm a niimligen alla uppgi f'ter, som beröra sjökort och seglingsbe skr:ivning ar, diir bearllc las cle och clärifrtm utgå dc äv en åter för atl i den ena eller
:tn cl ra formen s lå dc sjöfarand e till tji.insl. På karherke l fi n skriYsjökort, scglingsbe
nes dessutom Lillnånn·
.
n n till utländska
grftnskVid
ningar och f'yrlislor m. m. över alla värld shaven.
n ing, komplette r ing el ler förtydliga nde av de rikligt inkomma nde 11lliindska unclerriittc l serna ~ir de l mycket ofta nöclviincligl
:t ll kimla upplysnin g i dc utländska korten m. m . Det är
för sjösY ar t all föreställa sig r edigerand et a Y '' Underriitt elser
iir diirIntet
fara nde » ulan tillgång till fråmmand c karl\'erk.
fii r naturligar e iin att alla dc rättelser, tilliigg och upplysnin gar,
c.om rii lla och komplette ra sjökorten m. m. ~[ven rccugcras och
11LgiYa s :w s•j ö.karlcvcr ket.
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Den under viiridskriget framtriidda kritiken mol lotsstyrelsen för det siilt varpå Unclerriiltl'lscr fiir sjöfarande rccligeraclcs re~ulterade i att sjöknrleverkct 1 enlighet med Kungl. Bren'! den 20 sepl. 1920 övertO'g bestyret med ~llt utgiva tidskrifLPn från och med den l okt. 1920.
Riitlwisligen biir dock frmnhi\.llas, att förulom bristen på
t i Il die kligt kiillmn ter in l, persona lti Il gången in om lotsstyrelsen
('.i medgav dess L'edaktion all hell ägna sig :H delta arhcte. Av
den å sjiikarteYe rkeL nu1na erfaren h eten hal· niimligen redan
mer ii n tydlig L framgå t l, n lt för tids k r i ftens tecligt'r:t n de kriiws
nautiskt bildad persona l, som u tes/ utan de iig11:1r sig h ii r ål.
Tidskriflen ulkomnwr nu som förut regelhundel med etl
nummer i veckan , ,·arjiimte extra nummer utgivas niir så erfordras.
Området fiir tidskriflens uppgifter rörande friim m ande hav
l1~1r gradvis utvidgats och Lm·de undet' loppet av niista år komma att nå gränser, som t. v. kunna anses för våra fiirhållanden väl avviigda.
Jnt enwtion ella Hyclrograj"iska llyrcln.

Vid 1908 och 1912 å rs, sjöfartskongresser i Pelcrslmrg
frnm hölls önsb·iirdhelen och nyttan av st r'i irc internation ell
t•n hc llighct i de hydrografi ska publikationerna. De iivcrenskom.melser , som i dctla hönseende triiJfacles Yicl ovanniimnd:1 lillfiilleu voro utan !.vivel be~tktansv~irda. För all" facJ~miissigt
oc h i detalj kunna ot'ganisera d essa striiyanclen crfor'c lrades
dock en konferen s med ett arhelsprogr:nn , som omfattade enbart h ydrografiska frågor .
Erfnrelllhetcrna fdtn viirldskrigt'l underslröko med skii. qxt
den ofa ntliga bcl.yclelscn av goda sjökort och scg lingsbcskriYningar m. m . iinnsom viirdet av etL snabbt och tillfiirlilligt
nautiskt unclerriitlelseviisendc. Nackdel a rna av brist:tnde likrormigh el i dessa publikationers beteckningar och upp s lii.llning
framtriiclde stön·e iin någonsin. Frågan om en ny internationell hydrografisk konf'er,ens bJey fiir ententern:ll.;:ternas sjökarle-
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n•rk l riinga n de. l\. ort l id efter Ya penstilleståndels unclertcc kn: mcle utsiinck engclsk1 rcgcri n gen in b j u dan till så goll som
~a mUiga sjiifarande nationer nwd undanl ag av cle i Yiirlclskrigd
dd lag:ln<le centra lm~1 klnna , all siinda delegerade till en hyclro~rn fisk konferens i Lonelon (1919 _juni).
Atl hchovel hi i r: w
,.~1 r :tllmiinl kiint framg{tr :t\· :lit 18 icke' engelska staler hiir~: lll1 11Wde denna inbjudan.
Konfer('nsens program var upps,liillt med svflcmåld :lit
~e tw m <1Yiigallringanclc ay i miijligaste man universt•lll <'nhetlig red~1ktion göra Yarjc lanels nautisht litteratur 1iiltnre nn\·ii n d bar för sjiifar~mde :lY n n d ra nationer.
Ehuru en dylik slriivan icke liimpli gen torde kunna dri\' ~ls
liingre iin till vissa griinser , som beshimmas av kusternas topografis.k a knraktiir, nationernas o lika sprak och olika m:Htsyslcm m . fL omstiindighctcr, som ej kunna regleras genom
hes lut :w· en hydrografisk J;;otll"er'e ns, ~ir det doek 11ppenhart,
:t Ll viisen tliga fiirdelm· kunna t i llfiirsiikras dc sjiifarnndc genom iikal och hiiltre org:miser~ll snmarbete sjiik:trlevNkC'tl' emellan.
De i.ivcrenskomnwlser, som dc delcgerncle Yid denna konk rens lriiffade iiro i viisenllig m ån grnndliiggnncle hiirfii1· och
mas k anses som Yiilbcl~inkla oc h dterliinglade.
På franskt i1i.itiativ Yiickles dessutom fiirsl~tg om sk:lp:m dt't a Y en permanent interna l ion el! hy d rogrn fis k h v r n. De dekge rade enades om all hos sitw regering:w t•ekomnwndna upp riil htn<let av en sådan institution, ingå(•ncle som en liink i iiniga organisa tion er uppriill:tde p:'t grundval ~~v n n tion ernas fiirl· und. Som bas för skapandet :1v clPnna byrå antog koni"erenS(' tl elt ay dess presiclent konleramiral J. F . Pnn·y uppg_jort
llll' mo rand u m . U ta rhetnndel a y rörslag l i ll stadgar n n fiirtrod<IL>s al en aY konrerensen uts ed d lrem:mn~ll~ommill(• . Stndgeliis rl:lgl'l fiirelö.g klnrl i augusti 1920. m e n fiirsl i juni 1921
kun de byrån hi.irj:l sin Ynksamlwt. Byr:ms styrelse' utgi)res f.
Il. a\· orcHörande, konlentmiral J. F. Parry, f. d. clwf fiir 1-Iydro;.;r:t phic Dep:1rlcment i London, direktiirer: knmnwncliir'k:lptl'n
.1. ~l. Phalf (f. d. dwr fiir dl'n h~' rlr'Ogr:tf'iska :lYcl<'iningvn :1Y
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Ylarinministerif't i Haag) och kommendörkapten S. H. ~hiller
{f. d. chef för Nor'ges Sjökarlc,rerk).
För belysande av byråns stadgeenliga uppgift, verksamhel
nch organisation meddelas här nedan i sammnntl"~ingd form ett
u tclrag ur stadgarna.
Byrån äl' en sammnnslutn,ing' bland viirldens. sjöfarande
nationer under ledning av nationernas förbund. F. n. hava
följande stater anslutit sig till densamma, Ar·gcnlina, Belgien,
Brazilien, Chile, China, Danmark, Egypten, Frankrike, Grekland, Italien, Japan, Monaco, Ncderlän dema, Nordamerikas
förenta stater, Norge, Peru, Portugal, Siam, Spanien, Storhritannien, Sverige och Un1guay. Byråns huvudsakliga uppgift
iir att åstadkomma ett intimt och stad igvarande samarbete mellan de anslutna staternas sjökmieverk i avs ikt att därigenom
underHitta och säkerståJla navigeringen på alla vi:irldshaven,
att arbeta för att enhetlighet, så låi1gl som iir miijligt, vinnes
beträffande de hydrografiska publikationerna; att söka utveckla
den hydrografiska Yelenskapens såväl teori som praktik.
Byrån är endast avsedd att vara en rådgivande institution
och har icke någon som helst berfogenhe t ÖYer dc olika sjökartcverken. Den får aldrig under någon som helst förevändning
sysselsätta sig med än1n~n , so1n i något m·secndc beröra. frågor av internationell po·l itik. Den skall fölfoga över en fullsländig samling sjökort och övriga publikationer, som utarbetas av de olika sjökartevcrkcn. För delta ändamål inbjudas
dessa att till byrån överlämna ett exemplar av alla sina för allmiinbeten avsedela publikationer.
En annan uppgift är alt samla a lla de inkomna upplysnin garna beträffande de miitningar eller publikationer, som föl·bercdas av sjökarteYerken. Dessa upplysningar meddelas de
anslutna därefter snarast möjligt i avsikt att inom respektive
~;jökarlcverk förekomma mätningar eller redaktionella förberedelser, som genom andra nationers sjökarteverk verkställas.
Byrån skall årligen offentliggöra rapporler om dc arbeten,
som den har utfört eller vilkas utförande föt•beredcs, rörande
de tjänster den har gjort, de behov, som den har att fylla samt
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dess ekonomiska ställning. Härigenom skall den himna
Ile vis för sin nytta och Yisa betydelsen ay de re~ultal, som den
uppnått. DPssa rapporler skola offentliggöras i byråns varje
a r utkommande >> ReYi ew >> .
Byrån skall viebre insamla fnllst~indiga upplysningar med
a Yscendc på de nationella kartYerkcnls• historia , organis::rtion,
a rbetsm etoder och resultat samt publicer'a dessa upplysningar
i Lids1-:ri!'ten , ävensom organisera sammankomsten av internal ioncl b hydrografiska kon,fcrenser.
Byråns säle skall ntra Monaco; dess h-enne officiella språk
skall Yara engelska och franska.
Byrån skall bestå av teknisk och administraliY pers onal under kontroll av en dircktionskommitte, vilken skall bestå av tre
me dlemmar (Directors), diirav en ordförande. Dessa s.kola
iiga betydande erfarenhel till s'jiiss och grundlig kiinncdom om
na utiska angelägenheter.
Bydms utgifter omfatta: löner och arvoden till personalen, hyra och vidmakthållande av lokal m. m., omkostnader
fö r publikationer och löpande utgifter. Personalens avlöningar
skola utgå enligt följande:

c: m

Schweiz. guldfrancs

För envar av de tre direktörerna
Byråns ordf. dessutom . . . . . . . . . . . . . .
sekreteraren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
underordnad personal, ung·efärlig.t . . . .

28,200
4,200
21,900
30,000

Varje land skall bidraga till Byråns underhåll enligt en
fas tställd skala, beroende av s lodeken av h ela det tonn::~gc*),
~om för Yederbörande lands flagga. Sålunda har Sveriges tonnage beriiimats till 2.616 o/0 , av de anslutna makternas totala
tonnage, och har SYerigcs kontribution till Byrån fastställts till
J 2,000 francs (Schw eiz. guld) mot en total bidragssumma av
242,000 frcs. Mot varje bidragsandel av 2,000 frcs svarar en
rös t vid Konferenserna; Sverige äger således f. n. 6 röster av
·*) Bruttotonnage, varvic1 endast fartyg över 200 ton räknas.

-

121. Ingen stnt far su1Jskriher:1 för mindre iin 2 eller mer iii1
J 7 anclchlr.
lntern:1Lionelln hydrograf iska konfer'ens er iiro aysedcl:i alt
s:1mmantr iida ,·an sjiitte ar till diskussion :1\ l'r:lgor riirandl'
h ydrogr:d'i och särski IL för atl kon t roilem Byråns nrksamlw t ,
sam t .f'ör :1ti giva denna nödiga impulser och riktli11jer. Varje
:<ssoclenlcl stal k:m siinda en eller flera delegerad e till konferensern a ; dessa dc leg<' rad l' s kola så ,·itt möjligt Ya ra kvnli l'i ceracle specialiste r.
Byråns direktörer och sekre tentre Yi11j:ts Yid Y;uje konft•rens och kunna onwiiljas.. Varje lands delegentd c ingiv:1 fiir"lng a k:mdicl:.lt n av sin nation:tlitet , dels f'iir direktiirs pos!nna
och dl'ls för se kreter:ncb cLiltninge n .

B.
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Instrume nt och nya mätnings metoder.
P nu/ i n- baronzeter n.

Detta instrumen t utgiires av en :llll'l''o idh:lronwte-r kun »lruernd efter nya principe1·, med tillhjiilp :t\' vilka resnllatllp pnalls, som ,·ida ÖYerstiga de. som kunnat ernås med nndr:1 aneroider. Instrumen tet besiller f. ii. flera goda eg.cnskape r, som
nwn ej finner hos andra förut existerand e trycl,miitn in()'sint'>
slrnmcnl.
Siatens :rvretcorologisk-IIydr ogrn f'iska Anst:!lt har noggrannl undersiikt den nya aneroiden och fnnnil :ltt elen noggrann! iiveren ssliimmct" med en normalkY icksilvcr-h :trometer,
samt att den ~ir fri från all påYislwr elastisk ef'ten-erkn n. Aven
<•m man utsiiller den f'iir mycket snahha luf'tlrwksY iixlingar
sp[t r:1 s i ck c n :'t gr a missYisn i ngar.
Fiirulom genom dessa goda egenskape r ii r konstrukt ionen
miirklig sCt lilh·id:l nt! dt>n tillåter att medelst enkla och billiga
mstrumen t uppmii!a luf'ltryc keL clln, Yilket h:1r större lwtvdelsc, lul't!rycks cliff'crensc r, med n~isl:m obegriins:1d noggra 11 ;·1ht'l. Inom kort torde sCilund:1 kun11:t i markmtdl ·n ulsliippas
höjclmiita rc till dl m od er:il pris ocl! t•.i sliirrc iin :1 tt clc hek\iimt

k unna b~iras i lickan och med Yilka höjclhesti inmingar på iincla
till 2 i:t 3 dm . niir kunna göras.
Instrumen tet iir konstruer at såsom en slags fjiideruclg.
Hent sch ematiskt anges konstrukt ionen av niirslåend e figur :
(l) iir en Y:m-Jig evakuerad b:1romeler closa fastgjord i instrumentets bollenpla tta (2) pelarna (3) ~iro fastgänga de i boltenplattnn och uppbiira i sin övre iincla det fasta tYärstycke t (4),
Yilkel i millen iir försett med ell runt h ål. Genom detta h ål
ga r tappen (5 ), som i sin nedre iinda iir g~ingad och upptill fäst
i elen runda skivan (6), (7) utgör ett mU1at tvärstycke , som i
mitten har e tt giingat hål och i varelera iindan e tt hål så att
I Y~irstyckcl k<1n glida upp oc h ned styrt av pelarna (3), ifall
.•; kiv~m (G) kringvridc s . l tviirstycke t (7) iir en stark spiral (8)
l'as !gjord med sin ena iincln. Dt'n andra iindan iir genom förmedling av tappen (9) fastgjord i dosan (l). Genom att kringnida skivan (6), kan man spiinna fjädern (8), tills dess spännkraft moL\·iiger luftens hoptrycka nde kraft på dosan. Detta
indikeras av ·en liten s. k. tendensvi sare (10), som kw tänkas
lagrad i en fix punkt (11 ) uneler clet atl den ena iinclan tir vridha rt förbunden m ed tappen (9). Den andra iinclan av visaren riir sig över en liten sJ,ala.
Skivan (6) nieles (Yanicl fjiidern 8 spiinnes) tills Yi saren
(10) pekar på O. Skivan s vridning kan iakttaga s på en särs kild skala, som gntderas i mm. kYicksilve r. Slmll e nu seelan
s kiYa.n. bliYit insltilld Yid elt visst Jufttryck detta iikas, sammanpress a s dosan och visart'n (lO) rör sig mot +. »Tenclens; isarcn » (10) :m,ger alltså :tlt lul'Urycke t stigit och iiven llngc l'iir hur mycke!, vill man il ler hestiimma det nya lufttrycke t
l'l'ide:s fmyo skiYan tills IL'nclensvis:1ren kommer på noll , o. s . \'.
Den ön-e figuren [t planschen . lltvisnr Paulin-ba rometerns
y l Lre. N cd1 ill synes lenclensvi sar·e n och elen lill a tcndenssk :ll:m. A elen öne stora skal:m synes. aU iufttryckc t vid den sist
,·e rksliillda :wliisning cn utgjort 7-±S,c mm . ;-\ lenclcnssk : tlan
Varje del ~y nes emellertid att Iuf'ltryl'kc l sed:m dess stigit.
kan allisa
stegringen
q rl'ck å clt>nna sk:tla molsvara r 2 mm.,
tip psl,atlas till r:a O,, mm. Vill mnn JIU besiiinuna clP! nYa
Tids krift i Sj,öväsenclet .
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lul'ltryckel sk arp t \Ticks instrumentets' fron lring, som iir fast
fö rhunden med stora visaren, Li lls tPnclensvisnren kommer mitt
;·;ver den !illa sk:1 lans nollpu nk t. Den slora visar·e n anger då
no ggrannt det rii.cl~1ndc lufttrycket.
H.öre lseiin'rföringe1t från membranen till tendensvisaren
sker enlig! helt ny:t principer p:\ ett fullständigt friktionsfritt
•.iitl. Inslrumenlets precision l,;an diirför drivas utomordentligt langt. Sålunda har konstr uerats en höjdmätare med vilk en hiijdmiilningar pa l dm. n~ir kunna göras.
E l'ler allt att döma Lordc denna svenska mwroidkonstruk tinn kulllw f:"t en mycket vidslriickt anviindning.

Paulinbara metern .

Eko-lodning.

4

5

6

l .

. l

__..-/3

l

3

T:1nkt'n nll anviinda ekol för beshimning av djupen lord~
vara oml,ring Lio år gammal. Vid problemets praktiskrr lösan<le hanl, enligt vad som för när'\'~Hande iir bekant, tvenne o.Jika
vägar följ ls.
l. Förhindrande av det primiira ljudets inverkan p[t motlagningsapparaten genom utnyttjande av fartygskroppens ljudskiirmanclc ver kan till föl jd varav avsändnings- och mottagningsappara terna måst placer'as å var sin sida av fartyget. Enligt denna metod är doktor Behms (Kiel) ekolod konstruerat.
2. Stark begr~insning av det prim~im ljudets varaktighet,
varvid avsändnings- och moUagningsapparalerna äro placerade i n~i t•heLen :w varandra och på samma sida av f a rlygel.
Ingen jör Erik KordqYist, Stockholm har på denna väg sökt
frågans lösnin g.
Behms-ekol od.

>> Belm1» -lod'et.
Princip. Djupmiilning med »Behm-lodet grundar sig på
uppmätning av ekotiden d. v.s. t idsförloppet mellan en explosion under vattenytan och å terkomsten av det från havsLot len
reflekterade ekot. Denna tid är proportionell med den :w elwt

2.
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lillryggalagcb viigen och uppmiiles av >> Bchms>>-ticlmiiblrc. Denna siitles genom en inomlJor'ds anbringad hjälpmottagare i
gäng i explosionsögonblicket och .stoppas av ekomoltagaren
vid ekots ankomst till densamma. De1ma lid iir vid lodning
uneler de i allmiinhet förekomnwncle fiirhålhmclena mycket
kort, eniir ljudets forlplanlningshaslighel i Yaltnet iir c:a 1,435
m. per sele Deu erforderliga tiden för en lodning p{t exempelvis l 00 m. ii r sålunda h lott ungeliir 1 17 sekund. L .i ud k ii lhm och
moll~1garen iiro tt >> Brhn1»-ludcl placer;lck så alt fartygets un. dervattenskropp genom sin .skiirmancle verkan gör det i vallnet intill fartygshotlen fr:1mgacnde direkta ljudels inverkan p[t
motlagaren viisentligt svagare iin ekots. Vidare har del lyckats
Belun att genom ljudisolering mellan bll'lygssidan och mottagaren siikersliilla elensamma f ii r dc di rek l genom L1 rtygskroppen gi\ende Jjuchltgorna. UpplysningsYis meddel:1s alt ljudvågen framg:\r i jiirn med en k1stighct av -± ,900 m. och i
kautschuch av 3J- G9 m. per sek. vid 0° lemp. A niirslåendc
fig~ur iir angiven en schematisk framsti1llning ;l\' ljudvltgsförloppct. B~hm har genom fotogrn fe ring ;w i valten alstrade ljudvågor ingäende studeral denna fråga. Av figuren torde fram··gå alt fartygskroppens nedre hörn bilda liksom ljudskuggor
varinom det direkta ljudels styrka successivt avtager.
»Behm>>-lodet besltu· av en djupinclikator, en givare samt
en hjälp- och en ekomotlagare.

Dju]Jiwlil.:atorn.

Se

niirsl~tende

495-

Schematisk framställnmg
av gudvågsförloppet vid en Behms ekoladanlaggning
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Den som djupindikator ulformade tidmiitnren har för direkt :n-liisning av djupet en i "meler eller famnar uppgraderad
dubbelskala på vilken elt ljusstreck omedelbart angiver det
Yid lodning crh~tllna djupet. Skalan iir s;\ inriittad att den övre
slutar med dc delstreck varmed elen nndre börjar. För elen
händelse alt del lodade djupet motsvarar den övre skalans slulYiirde framlriider samtidigt med ljusindexet på denna skala
elt andra ljusindex pä drn undre skalans motsvarande del~treek.
På indik:1torns fr:1msida och uneler skalorna äro anbringade tre tryckknappar, numrerade fn1n viinster. Genom

A n m.

Enl.igt de seTlfLSte upp ly sninga:rTU2 från doktor Behm har det nu mera l.yckats att få såvä.Z g ivaren som -rrwttagaren fast inhyggd.a
i.nom.honls ..
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Djupindika-torn sedd FramiFrån.

Djupindika{orn sedd uppifrån.

-
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knappen N :o l inkopplas indikatorn och skall denna knapp
-;{J ]unda hällas nedtryckt under hela lodningle n. På indikatorns
högra sida finnes en kopplingsarm märkt »L » (loda) och »K >>
(kontroll ) .
Vid lodning börjas som förut niimnts med alt nedtrycka
kn appen l, varvid icke något ljush1'd ex framträder. Därefter
nedtryckes knapp en 2 vanid index et inställer sig på skalan s
nollpunkt. Knappen 2 släppes och knapp 3 n edtryckes. I-Hirigenom bringas lodpatron en Lill explosion. Ljusindexet angi,·er i samma ögonblick å s,l mlan djupet undet' fartygsboll en.
Djupsiffran kan :11Pt' avläsas om knapp l ncdlryckes . Indexet
a ngiv er då alllid det s,enast lodn(Jc djupet. F ör alt ntir som
helst kunna övertyga sig on1 in dikatorn är i ordning iivensom
l'ör övningsändamal Lir i indik atorn inbyggd en kontrollappar111.
Fe/lodning. Vidlodning skall indexet hela tiden observeras. Man får och kan blott loda när delta slår på O och är
Yitt. .\r indexet rött ellC'l' stannar det trots n edtryckning av
knapp 2 icke p å O så måste ju s tering vidtagas, vilken. ät' synn erligen enkel och ];:an ycrkshilias på några minuler. Xr incl excl grönt är apparaten inkopplad på >>kontroll >> och ej på
»lodning ». Skullc man i något av dessa tre fall försöka loda
sft erhålles i de båda för's ta fallen icke något utslag enär ljusindexet då blir stående vid skalans första delstreck. I fall
tre verkställes kontroll.
Prin cipen för givaren. Givareanlhggningen beslår av en
p :1.tronkammare , en rörposlledning, ett givarehuvud och en
o ptisk eller akuslisk signalanordning.
.
Handhavandel sker i ordningen: laddning, lodning, och
p lundring och sker på följande säll.
I den bredvid indikatorn anbringade patronkammaren iuft) res en loclpatron, sonll genom blåsning i rörpostledningens
m unslyeke nedföres i givarehuvudet där densamma fasthålle s.
Så snart patroneiii intagit detta Higc tändes en sign'a llam.pa intill indikatorn. Patronen kan ut::m att skadas kvarbliva i detta
Eigc undet'. relativt Ung lid .

-
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Yid nedtryckande ::tY knapp' 3 utskjutes explos ionspatronen ur patronhylsan och kastas genom en öppning i sidan utombords i Yattnct, dät den efter alt hava ned tröJ1gt till ett visst
djup exploderar. Omedelbart efter Yarje lodning utdrages den
Lomma patronhylsan dler en kl ick lll'edelst en utdragare . . Patronhylsan faller därvid utombords. Givar'ehuvuclet iir numera
placerat helt och hållet inombords.

Jloltagaren. SttYtd hjälp- som ckomoUagaren iiro ~ivenle 
rlcs uppsatta inombords·. De kriiva Yid lodning ingen som helst
betjäning. Deras konstruktion iir iinnu ej offentliggjord.
Loclpotronenw. Lodpatronerna bestå av en patronhylsQ
och en knallkapseL Patronhylsan har i sin bakt·e iin'd a en
slödskiva, som tätar lufttält i ri.irpostledn ingcn. I sin bakre;
del har hylsan dessutom cU konlaktstift, och inuti hylsan finnes en elektrisk Eindare . I knallkapseln ligger en knallsals
(1- 2 gr.), en tidtändare och en clriYlacldning. Genom den
clcktrisl.:a tändaren antändes driYlacldningen och tidt~indaren.
Genom drivladdningens ant~indancle slungas knallkapseln med
tidtiinclarent i vattnet med s:\ stor hastighet att ii,·crl mycket
hård vind iekc förmår aU i någon märkbar grad föra den ur
sin bana. Tack vare knallkapselns stora flyghastigbet spelar
den tid , som förflyter emellan utskjutningsögonblicket oeh tills
kapseln intränger i vattnet ingen' roll. Niie Lid tändaren avbrännls, vilket först sker efter det att knallkapseln inträngt
ett bestömt slyeke i vattnet, exploderar knallkapseln. Dc från
detta ljudeentrum utgående ljudvågorna s~itta vid an komsten
till närmaste fartygssida hj~ilpmol!agaren i Yerksamhet. Då
det från hanbotlen åtcrviinclande ekot uppfångr~s av ekomoltagaren stannas tidmålaren. Allt efter det större eller mindre
djupet blir då tidmillaren inkopplad längre eller }.:ortare lid
oeh kunna, då indikatorn iir uppgrademd i meter, djupen direkt avläsas tt denna.
Så snart knallkapseln Yid u ts lungandet kommer i kontakt
med vattnet deltager den icke Hingre i fartygels gång. Läng-

>
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den av den sträeka, som fartyget förflyttal sig undcr Liden mellan kna llkapselns utskjuhmde oc heless explosion hcror naturligtvis av tidtändarens briinntid. Denna, som kan avpassas
cfler f"Öl'hållandena , belöper sig till e:a 1 / 0 :\ l sck. Som noggrannheten av tidsmätningen i.ir hemende av hjiilpmottagarens
i)gonblickliga inkopplande spelar fartygels fart teoretiskt selt
viss roll. Genom en särskild anordning å hjälpmoltagaren har
dock iuflytandet hiirav nedbringats så långt , all el en kan asi cl o s~i ltas.
Djupindikatorn kan iiven kombineras med rn apparat registrerande djupen iivensom tiderna då dessa tagits . En dylik
:tpparat placerad i hefälha,·arens hytt eller å hryggan torde
u ta n hi ve l utgöra etl viirdcfu lll komplement.
Enligt meddelande' (u:/ 1 0 1922) från doktor Behm iir för
närvarande det största med »Dehm »-lodel uppmåtta djupet 100
m. Anledningen ti Il all lodets mwiindbarhet ii n n u ej prövat s
i) Ll slörre djup beror på atL något tillfälle diirtill iinnu ej givits .
Bchm framh[tller m ed styrka att Yiisentligl stiirre djup kunna
mälas med denna hans tidmätare. De d~irfii·r avgör:m'de faktorerna ~tro nämligen explosionens intensitet och fartygskroppens ankät•mande inn~rkan pa de direkta ljudvågorna. Gränsen för vad som i dessa b{tda avseenden kan nås anser Behm
iinnu icke på långt när uppnådeL
Det minsta djup , som kan uppmiitas i.ir praktiskt taget
endast beroende av fartygets bredd. Med ett fartyg av 6 m:s
IH·'e dd har i Kiels hamn Yid uppropade tillhi lll'n miilts ett djup
a v enelast 2 1 / 0 m. Vid dessa loclningar mwiincles en indikator
(tidmätare) av den nmliga Belnn-typen. Belysande för lid 1
m i.itarcns kapacitet. ~ir att en tidsintennll p ft cndasl / :wno sek.
kan m~itas med en noggrannhet av 1/ 1cooo dels sck.
Föreligger behov aY all miila synnerligen stora och mycket små djup så kan detta nrkshillas gt'nom :un-iind:mcle av
~ Larka eller svaga palr'o ner i förening med användande av stor
eller liten bas. För handelssjöfarten är det dock tillr~iekligt
a tt enelast använda patron'e r av en' styrka oeh en bas.
Doldor Behm experimen ter:1r för när varande bl. :1. med
iinnu en typ av ekolodet, vilk en är speeicll t avsedd för lodning
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å de mindr e djupen . D et varierande djupet angives å denna
apparat k on tinuerligt av en visare, med en noggrannh e t, som
Yäx cr omvänt m ed djupet.
Med avseende på den noggram~het j djupm~itningcn, som
<'rh å lles med >> Behm >> -l odet torde denna kunna anses fullt ti ll Un der 1920 erfredsställande iiven för miilningsiinda mål.
],ölls sålunda enligt 11ppgift en Yarintion :w endttst 30 cm. pa
fy rtio lodsko lt.
För de tt a iinda m å l h ar Behm k onD ju psjölodningur.
stru erat en siirskildtyp vid vilken en kurv a pä fotografisk Yiig
nedsb·iy es och cliir tidpunkten för såYiil explos ionen so m fiir
ekols ankomst till ekomottagaren markeras. Sn mlicli gt diir mecl registreras på plåten en slämmgaffels sv~i.ngningar och erhålles djupet genom sammanslii.llnin g a\· dessa kurvor. En
1
lodning med denna :1pparal-typ lii r taga u nge fiir / ~ minut.
1\ågra mera ing[tende praktiska p1~o v h ava, enligt vad j:1g har
mig bekan t, iinilll ej verkstiillts med denna typ.
I oc h för utrönande av det inflytande en föriindring i vattnets temperalur kan utöva på ljudets. forlplantning's haslighe t
har genom firman Anschiitz' & C:o. , försorg ingående und erResullalen d~i.1·a v }iro publice rade i
sökn ingar nrkställts.
>'Ann::llen der HydrOigraphic nnd Maritimen Metcorologie ,> ,
hMle l II , 1922, cch utvisa dessa atl vid e n temperaturski llnad
av 33 ° .6 C (- 2.6 - + 31 °) erhölls en djupskillnad av endast
37 cm. Vid - -2° .6 temp. angan djupet salunda 37 cm. s törre
~H o C. Sanuna finna har iiven undersökt lode ts anän vid
v~i.nclbarhet under sjögång (speciellt s lingring) O<"h har deL ii.YCn
i el c Ila a vsee ncl e bcfunni Is f u li t tillförlitligt.

-
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S iren ei1 h es lå r av e lt kraftigt e lektromagn etiskt p ftverkat
me m.hrn n, som alltefter impulsernas varierand e frekven s get
en mer ell er mindre hög ton. Pat cn tsk~il förhindrar Jiimwmclc av en mera detalj erad beskrivnin g'.
Lju demo t/ agaren - resonatorn utgöres av en m ctallcyli ndc'l' (5 00 >(45 mm. ), som i bo llen försetts m ed ctl Jned gummi packning tiita nd c plåtmemhran . Inuti cyl indern iir på clt par
cm :s avst{m d fr[m b ot ten pincerat cll m e mbran, som ej beriir
cyli ncl en iiggt•n. Vid vibrati on kommer membranet j l;;ontakt
med en stiillskntv varigen om s trömkretse n till registrcrin gsReson'alorn kan anses slutexperimen terad
~t pparall'n slutes.
uch hir vara syn nerligen kiinslig. Besonatorn reagerar blott
!'ör viss ton, men diin·mol ej t'ns för dess iivertmwr.
Registreringsa pparaten b estår :tY en kring en cylinder roLernn de cl eklromagnelis k rilanor'clnin.g. För varje elektrisk
imp uls ·e rhålles på ett kring cylind ern a n bragt millimeterruta t
p ~1ppcr ett k or t streck. Varvh a stigh eten iir på elen nuvarande
a pparaten 2 per sek. och diame t·e rn så avpassad att varje milli mc ler på pappere t n1o ts.q nar en meters djup. Vid lodningsimp uls höjer sig registreringscy lindern en mm. för varje van
av rilanordningen , som drives av en liten motor, vilk en erh[tl ler sin ström från ett 8-ce lligl halt cr i.
Egnligt uppgift torde slutförande av försöken kriiYa en
kostnad av 4 :'t 6,000 kronor och h cräkna s h ela anläggningen
ku nna för siiijas tiii c:a 1,500 kronor insta ll a tionen oberiiknad.

+

Ingenjör E. Nordqvists ekolod.
:;\t[ ed ingenjiir N ordqvists medgivande liimnas hi i r n eda n
några upplysningar om apparatern a och deras an v ~indning.
Anläggningen bes.tår av l ) ljudavsändare n siren , 2) ljnd c moltagaren , -resonatorn och 3) regis trerin gsapparaten.

Håll er eko lodet vad del orter allt all döma synes vilja
!ont inncbiir denna nya loclningsmctcd e tt synn erligen heakBehov et av fiirbiittrad lodningsmater iel
lans vi1rl fram steg.
har liinge varit k iinl och eflerhingtat. Handlod e ts iivensom
T homson sJodets mwiindbarh et ä r a litför begränsad och resu llale n ofta mindre tillförlitliga. Und e r mörke1~ och tj ocka frmn !Jiida dessa sv:1gheter mer ~in tydligt. Betriiffancle del Thum -

-
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sons l;: a rörlodet må framhållas att delta r edan vid 50 m :s el j up
under Yissa förh<'tllanden kan visa fel på iinda till 5 m., varAll loj~imLC' det C'ndast iir användbart uneler måttliga farter.
da med en Thomson-apparat tar dessutom relaliYt lång lid
och kan i regel ·ej Ycrkshillas under befiilhavarcns omedelbara
kon troll .
:\J ed ett ekolod kan d ii re mot bcfiilha \'aren person ligen
snabbt och exakt förvissa sig om djupet. Liitlheten för fartygets ledning att vid behov förskaffa sig täta och regelbundna
lodskottsserier kan ofta Yara el L synnedig'c n hctydelsefullt mo_ment i siikcrställandct av navigeringen å såviil krigs- som handelsfartyg. För handelsfartygen med sina knappa och med avscC'nde på lodning kanske oftast ot6inade hcsiittningar torde
detta framträda skarpast.
Ml·cl tanke på undenatlensb~tlarna synes ekolodet iiven
kunna bliva värdefullt. Ljudet från explodcr~1ncle laddning eller en siren kan visserligen hink1s atl under krigsförhållanden
' 'erka l"öjande. Som dessa fartyg dock med rätt stor noggrannhet torde känna det allmänna djupet där dc framg~å torde lämpligt :wpassad ljudimpuls dock i viss mån kunna begdi.nsa denna JwckdeL En annan svårighet, Yilken dock torde kunna
l'iCUiraliseras iir att vid lodning medelst etl ekolod från en undenaUcnsbåt i nedsänkt läge två ekon torde uppstå, niimligen
(-; U från havsbollen och ett från nrttenytan.
Föl' sjöm~ilningsändamål, nLsjölodningar, skulle ekolodet
kunna bliva av slörsta betydelse. Lodningsarbetet skulle kunna hedri\'aS med betydligt större fart, Yarjiimlc lodningsliilhelen med största hiUhct kunde ~1Ypnssas allt efter områdets natnr och betydelse. Lodningsarhctel skulle med andra ord kunHa göras mera effektivt och billigare. Kunde boltenprov p:\
dt eller annat sätt lagas uneler sådan lodning under gång skulle utsjölodningsarbetet ytterli gare före111klas.
Internationelb Hydrografiska Byrån äYcnsom sam tliga sjökartcvcrk följa med största intresse utvecklingen av denna lodni11gsmelod. Förutom i Sverige och Tyskland lära försök pågå j s:hill England som Frankrike och Förenta Staterna. Mc-
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loden iir tydligen p::'t god väg framåt och i den nautiska litleJ al uren framskymla då och då notiser därom.
Gli.idjande vore om den svenska eko-apparaten kund.c hålln jiimna steg med utvecklingen utomlands.
Radiopejling.

•
l
J

V:'tr försL:1 , fnsta radiopejlslalion , V ing a, öppnades för trafik den 15 no,·ember 1921. Under de svåra is- och nayigeringsförh:l llandena å Yiistkusten under febrHm·i och mar.s delta år
framlriidde stationens stora betydelse j utomordentligt hög
grad. I den mån man vinner större erfarenhet beträffande de
på elylika pejlingars noggrannhet inverkande faktorerna kommer helt visst dc sjörarandes förtroende till de lta nya hjiilpmecld att yttedigarc ökas.
Den l november i år öppnas ~imm en radiopejlingsstation
niimligcn å H ållö. Genom möjligheten al t .fr[m denna och
Vinga station erldtlla kr ysspej lin gar siikerstiillcs i avscv~ircl grad
navigeringen runt Skagen och angöringen :lV Göteborg. Belriit'fande o.stkusten planeras uthyggnndet a\' en station å Lanelsort
iivcnsom en å Sondhamn eller Gri.insl;är, yarigenom :n·scs att
underhitta a ngöri ngen vid Landsort och Sandhamn. Kompletterad med en sla lion ft Gotland, exempelvis Yid Ha lshuk, skull!'
navigeringen längs hela ostku s ten m el lan Olands norra ucldt~
och Sandhamn iivensom Yid l\opparstcnarna och SnlvoreY
högst viis,entligt hetryggas.
Den holländska fmgaren Cornelis' totala förolyckande å
Grundkallegrunden har på det kr:-~ftigaslc frmnhiivt angeiiigenbeten av a lt frågan om inrättandet ay erforderliga racliop<:>j lslationcr i Södra Kvarken med det snaraste upptages till behand ling . Av en granskning av sjökortet framgår om edelbart
all Understen skulle kunna bliva en ur nanlisk synpunkt ide:1lisk radiopejlstation för trafiken i nyssniimnda fanallen yarc
sig fartygen komma norr ellet· siider ifrån. Del torde kunna
a nses riiU sannolikt all om en dylik station varilanordnad cliirs liides hade olyckan med Cornelis ej behöft ske .
1\f cd ta n k e på betydelsen nv a t l skeppningn rna frfm Norrlnndshamnnrna kunna h:\llas i g~ing så liin ge som. möjli gt u n-
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de~·

hös,tm{maderna iir det naturligtvis av största vikt alt underlätta mwige ringen förbi Finngrundcrl' och vid angöringen och
genomseglingen av Södra K varl<en. För fartyg kommande
IJOrrifrån skulle inrättandet av radiopej lstationer å Understen
cch Eguegrund givetvis vara av största betydelse. stationen i
Eggegrund skulle dessutom vara värdefull för 1rafiken p å
G~ivle.

Rad iotelegrafens använclcmcle i övrigt till sjöfartens ftomma.
Badiotclegrafiens storarlade u tveckli111g på senare tider har
öppnat 'e lt vidsträckt fält för dess användande vid spridandet
av meddelanden för säkerstiillande av sjöfarten. Den sjöfarande, son1 förut mellan hamnarna varit helt överlämnad åt sin
egen lilla värld inom relingen, står nu, om hans fartyg' är försett med radiostation, i ständig förbindelse med yttervärlden,
och meddelanden av vilt skilda slag komma honom tillhanda
utan något störr'e besvär eller kunna efter anhållan honom
:neddelas. Tidssignaler, väderleksunderrättelser och varningar,
Ismeddelandcn, pressutdr'ag m. m. hava nu och komma så
~måningom att få ett näslan oöverskådligt inflytande på sjö fartens säkerhet och nautiska ledning.
l. Tidssignalerinyen var det första ledet i dessa sjöfartens hjälpmedel och dennas betydelse kan i korhet så uttryckas: möjlig1het för en befälhavare, vars fartyg- har radiostation
att dagligen Yar som helst kunna kontrollera sina lu'onometrar.
Tids.sign>aler givas sedan ett flertal ål' från Paris radiostation
på Eiffcltornet, i Tyskland från Nauens radiostation och i Förenta Staterna från ett 9-tal stationer vid Atlantiska Oceanen
Stilla Havet. De utsändas en gång om dagen enligt ett
V1Sst system, och upprepas under viss tidsrymd föt' att giva
emottagaren tid till nödig förberedelse och kontroll. Så gives
t . ex. Eiffeltornets signal kl. 21 t 23111-21 t 30m G. M. T. varje
dag med tidssignalen upprepad tre gånget samt med dessemellan vissa fasts.tällda tecken.

o:h

2. 11äclerlel;:sunderrättelser givas numera över hela viiriden med särskild vikt lagd vid de i meteorologiskt hänseende
farliga områdena. Dc fl esta länder hava en eller flera statio·
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ner , som dagligen 1 a 2 gånger och vid behov oftare, utsä'n da
':iiclerleksbulletiner uppgjorda enligt fastställt codesystem och
omfattande samtliga föl' sjöfarten behövliga meteotologiska dala inom det sjöområde, för vilket stationen är avs,edd. Andra
länder utsända ej regelbundna bulletiner, men deras radiostationer erhålla per radio från la111dets centrala 1neteorologiska
anstalt dagliga underrättelser, som efter anhållan meddelas den
:-;jöfar ande. I Sverige utsänder Karlsborgs radiostation från
elen 15 mars 1922 dagligen kl. 12t 16m G. M. T . en av Statens
::\1eteorologisk-Hydrografisk a Anstalt i Stockholm sammanstiill d väderleksrapport, uppdelad i 4 avdelningar.
Första avdeln:ingen består av meteorologiska observation er från 7 olika stationer' gjorda kl. 7 f. m.
Andra avdelningen meddelar lufttryckeLs1 fördelning och
förändringar i Europa kl. 7 f. m. samma dag.
Tr;edje ayclelnin g'en giver väderleksutsikterna för de närmaste 24 timmarna.
Fjärde avdelningen: giver om så iir behövligt stohnvarn ingar intill kl. 7 f. m. följande dag.
För alt förkorta meddelandet, gives det medelst användande av chiffer, som f. ö. allmänt användes för alla regelbundet givna radiotelegram.
3. lsunderrättelsetjänsten är en gren: av dessa meddelanden, som har sin stora betydelse. Under vintermånaderna utsänder Karlsborg efter väderleksrapporten en daglig israpport
omfattande Sveriges kuster. Från den finska stationlen Sandhamn och den danska s tationen I3laavands-Huk utsändas under samma tid dagliga israpporter angående isförhållandena i
resp. finska och danska farvatten.
För ökande av trafiksäkerheten å de transatlantiska r'outerna syd om New Foundlandsban karna beslutades på The
In ternational Conventian for the Safety of Life at Sea i Lonelon 1913-1914 att en intetnationell rappmitjämt skulle uppriittas på dessa router till förekommande av kollisio[1:e r med
isberg, och uppdrogs skötandel av denna Ljiinst åt Förenta Staterna, på gemensam bekostnad av vissa i den transatlantiska
sjöfarten intresserade länder. Pat rulleringstjän sten skö tes av
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en , vid behov ha med rndios ta lio ne r utru stade [mgm·e, som
m eddela Hydrographie Office i \Yashington , vissa landstationer sam t passer:mde :\n:g:ne var isberg ii ro till finnandes, och
sfl lnnda för fartygen avseviirt förminska r isken alt möta d essa
farliga sjöfartshinder .
.f. Underr{itt clsel,iänsten angåend e övriga för sjöfarten
viktiga ltpplysning~1T, s:\som in- ell er utlagd a fyr sk epp, bojar,
\Tak m. m. givas ock så dugligen eller niir så erfordras, i Sver ig:c fr{m K:ulsborg, Giilehorg, V:1xlwlm oc h II cmös:md och
sa mband m ed d en dagliga Yöderlcksrapporlen .
5. F ortygsrapporttjänst en :msiindcr sig natu rligtvis av
radio för sitt bruk. I Sn·rige iir det Grundkallens och Ölandsren fvrs k epp, som förm edla radiorapporter och m edd eland en
i allmiinhet , som ay nii ra passerande fnrlyg till dem intel eg rafera s.
6. E ndas t på ett s liill e h:tr iinnu radiolelefonen tagits i
bruk f.ör Yiiderlek sunderriiltel se r. D e l iir Yid elen tyska stationen N orddcich , diir i samband med d en dagliga radiotel egrafiska viiderleksrapporlen , även giYes en dylik m edelst ra-

diotelefon.
7. För a l L om möjlig! h å lla den sjöfarande , mahiinda
ni,,a(_ _ v·ts' :'t .·Jonr med viirldshiindelsemo
speciellt passal.(erar'lla
' b
.....
sa större stati oner hl. a. Naucn och Ei[[eltorn el i samb:1n d
m ed s ina lids signaler ii n •n 7Jressm eddelnnclen , el . v. s. dage ns
viktigas,le nyheter i kon cen trerad form .
8. Förenta staterna hava ytterligar e ULYiclgal radiotel eg rafi ens a1wändning till elen sjö f u ra n des gagn. Vid s jukel om s/all ombord ä fartyg inom visst av stånd fr iln Förenta Slalerna s ku s ter, d å liikare ej finnes ombord, kan konsltltation med
läkare i land ske per radio m edels t anrop aY vi ssa radiostationer i U. S. A., dilrav 4 vid Atlantkusten och l vid S lilla I-lavskusten . Beskrivning i\. symptom en göres p [t engel ska och svar et lämnas p[t S<l mma språk och i så dan form , alt det iive n
skall vara förslttcligt för lekmannen. D enna konsultation ~ir
avgiftsfri.
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Officersutbildningen · i tyska marinen.
I en föregå ende artikel i denna tidskrift har lämnats en
redogörelse för elen tyska marinen, sådan den skulle gestalta
sig efter omorganisation en. Maririens organisation var vid
artikelns nedskrivande ej fullt genomförd, men är det nu och
i huvudsal>'lig överensstämmelse m ed vad däri anfördes. Här
nedan följ er en h es kri vning på u thilclningen till officer i tyska

r iksmarincn.
O!Ticerarc och ved er likar n t göras a Y:
Sjöofficerare,
OlTiccrarc vid mariningenjörväsc ndcl,
Mari n-sani te lso1Iic erare,
l\Iari ni n Lendenter och
Marinkons Lruktör er.
A v el ess a ka tegarier rekryteras san i Lctso1l'iccrar n e och
kons truktörern a fr ån resp. läkar e och ingenjör er , under d et
a tt d c övriga tv ~t ofrie ersgrupperna samt intendenterna r ekryleras från frivilliga, som efter ett å rs tjänst visat utmärkt
Hppförande, milil ~ir lämpli gh et och en viss bildning.

]\farinoffi cer sk >tr c n>< orga11isati on

För att bliva antagen till s ~t<l a n frivillig fordras i allmän- For<'lrin gnr
för intriid e.
het mog enhetsh e tyg fr å n nioklassigl högr e lärov erk, men även
ynglingar med higre kompetens kunna ifr åga komma. Dessa
rå dock avlägga två examina und er utbildningstiden, och d c
mås lc själva unel er denna tid öl<a sina kunskaper för att vinna
Tid skrift i Sjii1:iis cndct.
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inträde i sjökrigsskolan. För dessa, som icke tagit studentexamen, blir utbildningstiden två år längre än för studenterna. De frivilliga, som avlagt studentexamen, börja i allmänhet sin tjänstgöring vid 19 a 20 års ålder. Icke studenter
börja tidigare. Stort avseende fästes vid språkkunskaper och
därvidlag icke blott vid engelslfa och franska, utan även vid
andra språk såsom ryska och spanska.
Tjänstgöringen, som frivillig matros för dem som söka
utbildning till sjöofficerare och marinintendenter samt som
frivillig eldare för dem som söka till officerare vid mariningenjörväsendet, börjar l april. Till ansökningarne, som
skola vara inlämnade till Bildungsinspektion ett halft år tidi• gare, 1bifogas:
l. Födelse- eller dopattest.
2. Uppgift å föräldrar, trosbekännelse m. m.
3. Levnadsbeskrivning (enl. formulär) med porträtt.
-L översikt över åtnjuten undervisning (en!. formulär).
5. Namn och adress på rektor i besökta skolor.
G. Namn och adress på fyra borgensmän, som ej äro släkt
med den sökande, och som kunna giva upplysningar
om dennes personliga förhållanden.
7. Läkarebetyg.
8. Utdrag ur allmänna straffregistret.
9. Faders eller förmyndares tillstånd för den sökande
att taga anställning på 12 år.
I levnadsbeskrivningen skall bl. a. uppgivas, om föräldrarne leva, om dc äro skilda, och om de lida av allvarsamma
sjukdomar. Vidare vilka tyska litterära och vetenskapliga
verk samt engelska och franska förfatlarc, som den sökande
läst.
Varj e frivillig måste i marinen binda sig för en tjänstetid
av 12 år . För ofl'icersaspiranterna utbytes denna plikt vid
utnämning till ofl'i cer mot officerarnes tjiinsteförpliktelse,
som innefattar en tjänstetid av 25 år. De officersaspiranter,
som ej bliva utnämnda till officerare, kunna i allmänhet på
ansökan befrias från fu llgörand e av d e återstående åren av
den 12-åriga tjänstetiden.
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I nedanstående tabell gives en översikt av utbildningens Utbildningens gång
gång.
Frivilliga.
Icke studenter

l

l

Frivilliga.
studenter

-

är, därefter l: a
examen
l
år, därefter 2:a
exa1nen
l

Förberedande praktisk
tjänst som frivillig

l
Praktisk
tjänst
som
officersaspirant
(l :a utbildningsåret)

l år ombord

(2:a utbildningsåret)

l

1 år om bord

Fänriksexamen
Befordran till fänrik (underofficer)

l
l Sjökrigsskolan
l

i
studentexamen
skolan
l år i land och om1 år i land och ombord
l bord
Officersaspirantsexamen
Utnämning till officersaspirant och O bermatros

l år

]_

år

Officersexamen

l

Praktisk tjänst on'lbord
och i land som fänrik
(3:e utbildningsåret)

l

l år

l

l år

Efter 3/• år befordran till Oberfähnrich
(Feldwebel)
1

l
l

/2-l år specialutbildning resp . ingeniörsutbildning

Befordran till underlöjtnant tidigast efter 4 år

De frivilliga, som icke avlagt studentexamen, erhålla först Frivilliga.
Icke
en flera månaders infanteriutbildning i land, för att de skola
studenter.
bibringas disciplin och militärt uppträdande. Därefter kommeneleras de ombor d, för att få en första inblick i örlogslivet.
Efter minst 11 månaders i j än s leiid, och om de lämpa 1:a examen.
si g för officersyrket, måste de avlägga en l :a examen, såväl
skriftlig som muntlig, omfattande ämnena : tyska, historia,

-
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Dc som godkänts i examen, utnämnas till aspiranter. De
som icke godkänts, men som dock uppfylla vissa fordringar,
ku nna bliva utnämnda till unclcroificcrsaspiranter.

geografi, matematik, fysik och kemi. De som bestå examen
erhålla tillrfälle att b ereda sig till den 2 :a examen, genom att
dc kommenderas i land och därstädes erhålla rikligt med fritid. studierna få dc sköta själva.

Dc till sj öo fTiccrsaspirantcr utnämnda fri villiga bä ra som J :a utbildnin gsåret.
kä nnetecken på vä n stra överärmen en förgylld stjärna och dc
till ingenjörsaspiranter utnämnda på samma plats ett förgyllt
lmgghjul.
Nu börjar för bägge kategorierna en två-årig utbildning,
under vilken tid dc dock utbildas i skilda grupper. Första
året kommenderas de på kryssaren Berlin , varifrån dock sjöofficersaspiranter na · efter några månader flyttas över till
Niobe. Niobe är en fyrmastad slättoppad skonare, som är
underställd sjökrigsskolan i Mi.1rwik. Fartyget, som är u teslutande bemannat med sjöofTicersaspiranter, kryssar uneler
flera veckor i Östersjön och Nordsjön.
Under det att sjöoiiicersaspiranterna äro embarkerade på
Niobe, erhålla inge njörsaspiranterna verkstadsutbildning vid
sjökrigsskolan, där moderna maskiner stå till förfogande.
Därefter förenas åter dc båda grupperna på kryssaren
Berlin , som gör en utomlandslur. Därstädes fortsättes utbildningen i mera krävande befattningar. Efter kryssarens
hemkoms t i mars förestår å ter en examen. De som då godkännas utnämnas till fä r ikar (F~i hnrich zur Sec eller Fähnrich
des Marineingenieurwesens). Vid samma tid bliva marinintendentsaspiranterna befordrad e till fänrikar.

2 :a examen äger rum el l ~u· efter den l :a och omfattar
2:a examen.
ungefär samma läroämnen med tillägg av engelska och
franska.
Dc, som godkänts, kommeneleras ombord i manskapstjänst.
Frivilliga.
studenter.
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Frivilliga, som avlagt mogenhetsexamen vid ett nioklassigt högre läroverk, äro befriad e från såväl l :a som 2 :a examen. Dc kommenderas till ett års praktisk manskapstjäiist.
Första halvåret till infanteriutbildning i land och det andra
halvår et ombord.

Den förber eda nde praktiska tjänsten som frivillig avsluOfficersaspirants- tas med ofTi ccrs-aspiranlsexamcn. Fordringarna äro lika för
examen.

sjöofl'icersaspirantcrna och ingenjörsaspiranterna med unelantag av att de senare avlägga examen i maskinlära och elektroteknik i ställ et för navigation, sjömanskap och artilleri.
Samtliga måste avlägga prov i idrott, varvid följande
fordringar äro uppställda:
l. Färdighel i gymnastiska övningar vid redskap.
2. a) Löpning:
antingen 100 m . på 14s
ell er 400 m. på 70 s;
b) 1,500 m. på 5m 30s;
c) Hopp:
höjdhopp 1,, m . eller
längelhopp 4,, m .;
el) Kulstötning 7 m.
e) Spjutkastning 25 m.
f) Diskuskastning 20 m.
3. övningar på räcke, häst och i äntring.
4. Simning: 20 minnters bröstsim (färdighet fri simning ) .

Som fänril<ar bära de slickert med portcpee och en smal 2:a utbildningsåret.
silver träns på ärmarne. De kommenderas nu efter en kortare
pe rmi ssion till sjökrigsskolan i Miirwik. Här undervisas i
navigat ion, sjömanskap, sjökrigshi storia, taktik, matematik,
na turlära och arti ll eri, maskinlära , skeppsbyggeri samt främ mande spr åk . På eftermiddagarna är det praktisk tj änst och
idro tt; såsom båttjänst, gymnastik, fäktning, ridning och simning. För ändamålet finnes tillgängliga båtar, segelyachter,
sport- och tennisplatser.

J
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Även detta året slut med en examen - oiTicersexamen.
Ordningsföljelen vid denna examen inverkar icke blott på
ordningsföljden vid den blivande officersbeforclr.an, utan även
på de blivande otricerarnes befordran. För Sjöofficersfänrikarne följ er därpå en kurs i torped-, artilleri-, infanteri-, minoch signaltjänst. Ingenjörsfänrikarne genomgå en praktisk
kurs vid verkstäderna i Kiel eller Wilhelmshaven.
B:e ntbildningsåret.

Med början av 3 :c utbildningsåret kommenderas fänrikarue ombord, där de göra tj-änst som underofficerar e. Under
denna tid anlöpas vanligen några skandinaviska hamnar.
Vid slutet av denna expedition, el. v. s~ efter '/, års tjänst
befordras fänrikarue till Oberfähnrich med Feldwebels rang.
Som sådana bära dc två försilvrade stjärnor på axelklaffarne.
Åt,erstoden av 3: e utbildningsåret användes till tre månaders
infanteritjänst vid någon av dc sex kustförsvarsavdclningarna.
Dit kommenderas såväl sjöofficers- som ingenjörsfänrikar.

Officersbefordran.

Ofl"icersbeforclran, som följ er i slutet av 3: e utbildningsåret, för,egås av val bland otricerarne å det fartyg eller förhand, där fänrikarue äro kommenderade. De föreslagna fänrikarue utnämnas därpå, omkring elen l april, till underlöj tnanter av riksprcsidenten.

Befälskurser.

I och med ofl"ic·e rsbeforclran är utbildningen dock ej avslutad, utan följer för Le utnants z. S. först en 2 '/, månaders
kurs vid torpedskola i Miirwilc Därefter en lika lång kurs
vid artill eriskjutskola i Kiel och slutligen en månaels kurs,
ävenledes i Kiel, där övningar hedrivas i minering, spärrning
och sprängning.
Leutnants (I) kommenderas till en ett-årig fackkurs i
Kiel. Där studeras matematik, mekanik, fyisk, kemi, maskinlära, elektrot,eknåk, skeppsbyggnadskonst och teckning.
De nu nämnda kurserna avslutas med exami na, vilka,
sammanställda med otiicersexamcn, bliva tbcstämmande för
ofiicerarnes anciennitet.
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Med dessa kurser är officersutbildningen avslutad och
fö rdelas därefter officerarna tlil dc olika örlogsstationerna.
Såväl frivilliga och aspiranter som fänrikar erhålla lön Avlöning.
samt vid kommendering ombord fri kost. Dessutom åtnjuta
d e beklädnadshj ä lp.
f{urt Låftman.
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Jagare.
)!.

:\t H. , sep t. 1il 1\l22.

Jagar en \Vor ces tet· IJar n}ligcn levererf!Ls. Dess depl. iir 1325 t.,
fa l'len il'1 k n op. B-estyc kning en utgör es a\' 4 st. 12 cm./30 kanoner. OljefutTä Li et h Rr ökats m ecl 25 % i jämförelse med cle jagm·e som lryggcles
omedelJJart före kriget.

Englilml:

Meddelande från främmande mariner

l~mc r alcl

o

Föt·c n ta Staterna : Oma lla
J( urn a
.JRpan:
N ' l)p

skeppsbyggnadspol iti k.
( Intill mitt en aY scplcmiH·r m änall l G22.)

England.
Beslyekninuen pi'1 nya hi!ta J;ry ssa rc .

x

n., juni Jl 1\)22.
Diom cdc , rlcn s·e nast le1·erer mlc kryssaren a1· 11-l;lassen. har boc;·oeh lJäckkanoncr uppställda i t or n i s tililet för l.Htkom skölcl. Denna anonlnin g ·h at· i.nförts f ör att minsl;a abeilaget flit· kanonlJ e tj äningarna Yi<l
dessa kan on er aY sko ltlossni ng från resp . akter ocl1 för om d em ll]ljlStällclct
pjiiset· (m ell nvpl1öjll uppst ~i llningsplab ) ~amt för att g iY a bätlt·c skydel
mot grC\natspHt tt' OI'. Erfarenil e te m a från slaget Yicl :JuL!ancl gdva Yid h an elen alt bättre sådfl nL skYd el är a1· nöd en. t)· i flera f11.ll t. ex. SontllhmnpLon, Dublin oe-!1 Cl1 es ter, lJJcyo fal't)·gc n så gott :;om sallit m· stt• ill l1ilrt
skick ge n om e tt par L1·iiffar med lJris:msgi'fllliltCl'.
Detta ökitcle s1: Ychl komm e t· utan t1·iwl alt lJd.)rlR en viktök n in g.
men den nR kRn inskriLnkRs genom alt kan onema upp:; tilllas p11 n is . l~tt
[at't)·g mccl R kilno n er i lorn är giHtYis h ~i ttt·c som slt'id sfal't)·g iin rll
mecl 12 k rmon er JJaJ;om skölclili'.
Fö renta S tat,ernf\s Omaltitklass lwr alla si na l;anoncr upp s t ~llll! R i
torn elle r l; asemalt: Li e n:· R fransk« J;t·y~samct ril mots Yarand c ano rclningar ,
~\l.

De nya
)!.

I•;Jfi n gham

sla!ll'a t · l~"!letl.

FranJ;rike :
11ugna~
Tt·onin
Italien:
Inga.
T y s IdaneJ :
)!~· l) p
Sp anic.n:
................ . .
I clet tR sa mm11nilang kan pApckas 11tt en gelska
slagsk€pp å r· 18D2 (för 30 å r .seclan ) YOr o om 10,600

2 s L.
2
lO

G,IGO t.

13

5,57!t

1.550
7,330

..

..

..

;,

10,000
7,000 ,.

3

8, 000 ,.

l

5,600

/!

"

2
7 ,860 "
flottans störstn.
t. Llepl.

Fly !J ,·apncl .
~\l.

R , j u ni 21 1922.
J•;n lig t ·e t t oJJi e iellt mcrlrleland e i 'l'im cs llilr in tresset fut· Jud't skepp
ateeuppliYa.ts. Såväl amiralitetet som luftmän isteriet lära llm·a avsatt
mede l för utwckla ncle al' sys~emet "lättare än luflen". Något samarbete
mellan oYRnnämnrla myncliglt ct cr ty ckes dock ej haYa L1gt rum, Yilket ät'
mJ·ckc t ]J cklitgligt. :\litn k an L. o. m. säga •il tt L n. en kon.tnwcrs m ellan
tlcm sy n es haY a uppsLått angåcncle fr ågiln om Yem som .sl\ Rll ll RYa OverinseeneJe t öy c,r luftskep p en. N. :\1. R anser Rtt en i1r cl cssa ly tiii gen lämp et
sig enelast för sam f!t'b ete mecl flotta n för rekogno.sceringstj~inst det ät·
amiralitetet, so m bö r hf!Y a ·llitnli om d em.
:\-Ian RYs er att LlelYis ersät ta l\ryssam a med d essa lnl'lskepp. :Ji: n
<l el a\' d e m ed el som urspru ngli gen avsågas för· byggaml·e flY lätl R kt·J·ssarc karruna att anYänrlas fö.r anskflffccnd c av d em.
N. ~\L n. utlt·Y ck cr s itt tl'il·eJ a n gående ä ndamålsen li gil et en av tl ct la

:\'.

h c:;] ut.

:Il. H ...i u Ii 10 1!}22.

!\mi mli t c tct ·lwr ol'fi ciellt li em ent erat e tt r,·kte, som pås tås lmnt
Sir P ercy :ScoLt till uppltoY s man. oc h so m furtälj cle at t am iralite1Je t c.i hitcl c
för Rvs ild att låtit byggR cle tY å sla gfart;·g, Yal'till \\'asllingtonko n t'ct·cns en
f'HY till s tåncl ät Englanll.

X :\1. R., juli 12 lG22.
Konflikten m ellan ami ralik t et odt luftmin isteriet an ses nu llaYa
l;o mm it i ett akut staclium . Man h oppas att so m e tt re suHRt h ä rav flottans flygvapen k omm er 11tt aYskiljas från d e t geme n sam m a luftförsvare t.
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. Bnligt uppgift a1· "'\le. Amct·J· i paelamcnll'L ile engelsk a flottans
luftYapr·n i ett m }ckeL cl i< ligt tmstilnd. l ~ tHlas !; sex s trid splan iieo anYämlbara. TiH flottans di spositio n s t il. yt terligare 18 rc>kogn osce rin g~p lan, 12
torp edplan nell ·1 ~ plan fOr ned.slagsbeclömning.
i\'. :\f. n. J l'k ar på å Lgiircler för alt sil lJastigL som möjli g t an skaffa
jaga.eemaskincr. Såclan[l lJciliiYas för a1 t avvärja fientliga anfall m ecl
bomber oc l1 t orp ctl t't' oc l1 d et är m cn•ingslöst att hygga stoea fartyg r iter
e ns äga siicl an a, om ma.n ej samti digt ilar Lillr iickli gt antal jagaremaskiner
för a LL ~ k yd lia dem fö t· an fall friln l llf lc n , ty n ilgot a nn a t siHt a tt skyelda
s ig g.il'es ick e.
MRn slwllr n a LUl' lig!Yi s hmna sntra a tt i ·hilncl clsc aY krig sf ara vore
det lätt a Lt ~kafra e n m ~l n g cl flygplan ft t flottan , lll en det torc!·e Yam sYärt
a tt under •nuYanmcle ,' il'ål'il tid c·r t'ör indu s trien oc h fullkomlig s tagnati on
inom flyginclustrin Yilnla sig al t d e.n .se nar e sknll e kunna Yilra i s lån eJ
a tt å lag·a s ig oYänta,dr lJrs tiUlnin gar oc l1 ulföra d em.
FiolLans oc l1 anne n s gc m cn san 11n il lufl\ ape n lJilcle i början al' ll c lla
il t' 77:3 pl a n aY vilka i:i % voro lH'Ul;hil.l'il.
1\nLa lct aJ;liya e~k arlrar va1· 33 '!, m ed 378 plan Jullt rusLad e ocil. cl e
öniga j l'OSOrY.
För· aclminisLr nL ion-e n av clenn il ring<l s lyrJ;a fanns följande personal:
am iJ'al ) ,
J cil ie!' ma1·sl! al (r an g
J;ontr r.mnirnl ),
l'l c·m 1·ice m a rsilals (rang
rommoclorc ),
nr,·n comnioclot· rs (.rang
cap,tain m ecl öv e r 3 å rs tjänst d graclen ),
2:i grou p capta.in (1·ang
cnptain med unel er 3 års tjän st ,j graden ),
8J \Ying commancler (rang
co mmanrler ).
200 s qua~lron lca.cler s ( ra n g
Antalet ofriec.t·ar e· inalles ÖYC!' 2,000.
:\[an ])rin.ga.s ovillkorligen il lt lilnka p il operettarmGer i viiJ;a gencralcl'l1a ilr·o till fenta.l e L ta lJ'ilmrc i·ln so lcl atcnm.
Antal e t m· flygplan för ]Jl'iYa.thr·uk s om skulle kunmt anYänclas fur
miliklra ll e iiOY b eräkna s f. n. Wl cmla sL 83 st.
Fö r alt n rkl igPn m o LsYara. hncl c ls b ell oY h ö t' Eng land.:; fi~·gvapen
omfat.ta minst J.OOO pl a n aY alla. sla,fis typer .

=

=
=
=

=

=
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Av n eclslags h ecl ö mnin gspla n finnas 111 s l. som ilt'O aY,.;ellclil a.tt 11ppställa.s ombo rd .
'l' o r p c el pi a n fi nna s 18 st. ( l st. aYsrrl tl a <för fart.)·g ),
J a g a r e p l a n firmas 9 st.,
ö v n i n g s p l a n finnas 9 s t. (anrcld a att föras å []otta r ) Ol'h
ö Y n i n g s p l a n f inn as 12 (fl;•ghå tar ),
För sö l; s plan finnas 6 (Hygbi'ttar).
C :il 200 plan sak na 1'öt'are.
S . :\L H. , juli 5 .1922.

En kraftig kampanj vag[tr r. n. 'fut' alt öppna engelska nation ens ugon
fö r deL f aktum att l~n g l and är s:'L gott 'som för,sYarslöst em ot luftanfall.
ll c t påst ås r m ell enticl nu 'a tt rn.an i Eng.Jancl lycka ts fullända cl e t torp eds kjutand e plilnct i h ög gracl och a tt man silleeles nått e tt Yisst försprånf'·
framför a nclm m ak ter. 'l'orp eclern a äro ill·en num rra ay en förbättrad
ko n s trukti on för a tt u·tiläJ'Cla cle sYåra påfrestnii:ngarn a clä rle släppas ned
i Yattn e t. l..."tskjutning·en sk er p il c :a '' m. höjcl önr Y:J.tl enyliln.
lfampsh. 'Del., se pt. 8 1!J'22.
\'äl'lcl ens l'rafligaslr torpe.clplan ilr f. n. t lnll e r hyggnacl föt' luf lmini.stcricts räknin g yj{j en unelan gö md aerodr om på s lrancl en av Humb e1'.
Plane t, so m m·scs föt· 'flottan, s.J;al! kunna gi\ upp från oc l1 n ecl p il
Ycc ltnc t. De t är för se tt m ecl en m a.sl;i n om 1,000 hkr. aY type n 1\"npi CJ'
"Cub " •s amt komm er a tt kunna glira en fart av :150 eng. mil.
n c t skall kunna uppbära en tor,pccl om 1 '/, tons Yikt eller tnnn e
m inclr c t orp ed er och är ]).estyckat m ed flera kulspl'll to r.
Enligt uppg ift skall man kunn a s~lnka t . o. m. d r s lö1·s ta s][\.f!·;:;k e p~·
mccl rlclla plan.
Bomhl'iirsök

n., juli 5 J922.
Enli g t icke offil'iclla uppgi rt er :-kall
fö r bombi'örsök .

x

:'IL

·Jagsk epp cL S up erh ilnYilnlia;:

' l' il C Navy , se p1t. 1022.

N. l\1.

n ..

juli 2G 1922.

Enligt se n are o fTici e lla npp g iftrr h estil r noaa ns clcl av flygYapn et
av 127 J"li~Lalle plan ocl1 inalles 3:>9 plan stä till cl e.ss förfo ga.ncl c. J\Y
d essa. i1t'O :
:18 spaning,splan (uppst. ombcH·cl å fartyg ),
18 s p a n i n g s p l a n (avs erlcla abt föras il. floUar ) och
ii r o fl ygllil. tar.
15

Bombfö,·.sök sk olil Iö t· ct•ag.as em o t Superb tm tlrr

llösl e n~

lo pp .

R1·ennans h elioco pll'l'.

X :\I. R. , j u ni H 1!l22.
Om rykten a a ng·J.cnd e Brennan s llcliocop ler h csannoa:s :s1k ull c cl enn a
llJl l,finning numera v a ra ulexperim ente rad och därigen om ett Yil;t igt s l c.~
fli t· et'ö ning en al' lul'ton Yara ta geL. Luftntinistcri c,t o ff entliggjord e för
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någrct rn i'm a Ll cr ~cdccn lJctingcls erna för dc-t pri:; om 50,000 t som utfi~sls
fi'>r en sCtrlan uppfi.nning. D c äro:
J. Förmaga att kunna uppnå -en l1öjcl ay GlO m. med ege n l,mft samt
upvbii1·ancle en förar e ocil briicnslc för en Limmes flygning.
~- Förmåga att kunna l1ålla sig sti lla på samma lil,ab i luflLe n uneler
Pn ll>ahtimmc Yid en Yindstyrka av 32 Jan. p er timme.
:~.
Förmftga att kunna gå nccl till jonlen Yid samm:a Yinclst~yrka m ecl
ma:;kinen aYkopp lacl oc·Lt ulan. alt röra sig i sicllcLl.
~Förm åget att fl;ga horbonL eJt m ecl en fal't a1· minst 07 km. p er
timme.

la nd ~ir följakLiig e n elen makt som c'tr mc,st utsatt i llcindcbc av ett krig·
oc il rlct mästc också Yitltaga föriJet·c(] cls e r. !I'Iocler lancl c l kan för~vm·a sig
.ii1mföl'els eYis läLt, den saken ådagalacl~s nncl er Yärhlskrigct, m e n mocl erland r t i'tr blott en ringa d el a\· d et ll cl.a. Föl'lJinclelse rna g å d ana riktni.ngm· öv e r värltlslla\'en o d1 clil nästa vädclskrig ut!Jryl cr. bellöYa.s större
flottor till s.iöo;s iin dc, som :skyddad e llancl c ln 11nrlcr cl et nu avslutaclr:
kr ig.c t. Yilka l1aser lliH' fl i't Englanrl utomlanris orll i Yilkc-t tillstilneJ h efi nnct dc sig'? Kunna d e uLföra alla d c arbet e n som ]) cllövas , dockning.
repa rationer m. m.·?
I Mcllclllav ct iiger Engltancl Ci)Jraltar och !\Ialta , so m lJi'tcla äro Yill
ut rustade för nom1·ala frcrlshchoY, men t'.i J;nnnn taga emot e n stor modem noLla.
I In:elislk a Oc ecwcn finn es Bomba)· som ä1· o Lillr i'tckligt Il e fäst och e,i
a npassat föt• marierna bclloY. Yida1·c ' l'rincomalc, som utom ovan anföreJ a
IH·islcl' än·n iir föl' litet s o m h:b. l;olombo lirler :w sammet brister ocl1
ltm· clrssu tom för g1·unt vatte n r n d r l aY ru·ct.
T Ytte rsta östcm finnad ·e nclRst ~ingapor c or:l1 Hongkong , HY YilkR
ile n först ni1mmla lwr uLmiirkL<1 naturliga möjligl'I Ct l• r , m en m ås te kraftigt
lttviclg.as . ele n senare i1r tekniskt Yäl utmstml, m e n strategiskt ~lla !J c lägcn,
si't1·skilL fur för.sYar <H 1-nndsillan.
I Australien l1 ·ar ~~clncy en utmiirkt ltamn mctl ett gott Yal'Y, Yi!kct
fi'>rclclar något in skrilnkas HY d c sto 1·a aYsLåndcn till d c strategiskt viktiga
JIUnktema på nc ccmvilgai'HG. Frccmantlc, r.:;om är lJLHLrr b eliig c L strateg iskt , är fög-a uLY cc klaL, likaså Albany. 1\u ckland oclt \Y ellington på Nya
Zcalancl iir o ej liclle r i sLåneJ cttt åtaga sfg cle mFmga iHmlla arlJcten som
i·t·Jot'lrr.a,s pil en mod e m flo~t.a.
I Syclafri.ka mås Le Simonstmvn u tYCekla~, likal ed es cir Iörilål LmJcl e t
vicl Bcrmucla. Halifax i C:cmada i1 r e n god ]Jas, men ntsa tt för a nfa ll
t'rån land oel! t<:squimault yicl ~Lilla liaY c t iir för litet oclt sårbart. Alla
nu uppräknade plats e r iiro brittisk tillllörigllct. Engl:1nll behöv er ej ka;sta
.c;i na ögon på Nahol11s Ying:'i nl. \'ad som ll c lt övcs iix enda s t alt uLYeckln
<lem så som .cJet höY cs England. Först ot·ll frc1mst rnastc il·c al la f å tillritckHga Llockningsmö;jUglwtc r sftY iil Hir .stom so m ~må fartyg. }Jn flott a .
so m ej kan cl oc.k us ltGI' Jwt)·dhigt inskri'tnkL rörcls e l:rillcL. :\fan måst e näm l igen ej enelast Länka pä sl\arlor eft e r !lralJlJningar. F aetygen,s hottnar
mfts te p-c riodi sl't r r ngöt'<lS , ,;iixskilt ,J] å cl c t gäUce att kunn<e 11tveckla hö~·
fart oeh farty:g , solll komma Jrån <lllllra sla.tioncr mås te l1aYa mö.iligl1 ete1'
a LL IJliva befriad e l'rån utsliir n ])Oiltcnfärg. n ockor ]l C.llövrrs äwn i fr edsti ll
,:[ty iiJ för hanrl els- som för örlog.sfar·L~·g och man kan ans e att fi c st1mrnor
so m n crllägga.s p i't sittlana anordningar a ld rig Ji.gg a rilntcllisa. \'arven flit·
lta nrl·elsflottan kunn a äwn i krigst:icl komma till anvi\nrlning f(ir örlog,;flo llnrmt.

]n speiii i on.

x :-.r. n.,

juli 12 192~.
Vicl e n nyligen i TOI'IJn~ a1llilllcn inspektion m ecl atla nte t·flottan a1·
konungen et v Englctml s k u lic f. el. t)·.ska kr)·ssarcn NOmberg sänkas m edelst mtillericlcl. Svårt väcler föt'ilinclraclc .e m ellerticl utförandet av clcnna
del av programmet, ii.Yc n so m en del anclra ÖY.n ingar. Insp ea;.tioncn anses
~ mcllerticl llaYG åcl-agalag,t atL flottan är Yäl öYa/1.
Brasil iens j u h ile u m s u t st ii lin ili!J·

x

n., juli 12 1r122.
Slagkryssama Hood o~il Rcpulsc skola rcpr cse nL c r'il England vicl ut:;t::illning·cn i Rio clc Jan e iro.
:\I.

Föt·olyel;at farl.V!l·
L e Temp,;. aug. 12 1922.
Kr'-"-"'Wcn HaleigLt (l e Yct· c· t·ad 1~21 ) hat· s L1·ant1at o~l1 blivit \Tilk p å
kusten a\· L allraclor. Yicl ol_ycksLillfä!le,t r[tdd c s tart tjocka. Besä ttninge n
räddades tllom 11 man.
Fii1·siikrin!J av iidonsfarlyf! .
:"-i. :\1. H. , ., mg. 23 1an.

l\fed anledning av

Halcigl1~

unllcrg[mg IHu· Lirlning c n tagit upp frftgan
o cil Yi1n t sig t i Il e n sj öförsäkrings e;;p ert ,
~ o m föt·klarat sig anse att ,llincl er härför ej skulle möta. Han a n såg Yiclare
a tt pt·cmierna för sådana försäkrin g flr borcle bliva minclr e än för hande lsfartyg av motsvarande c5 Lorlck pii gruncl av att öl'! ogsfartygcn äro star-

"m försäli!·ing a v

l.;aJ'C

örlogsfart~Yg

byggd1f1.

l' loltans hotsc•·.

Tllc Navy , aug. E1:!2.
I en Jcclancl c artikel pilpekar ··u10 Nav:. , att sj ö krigföringen unel er
f r<unlida knig säkerl igen kornm e r att bliva int ensivare än någonsin hittills
o ch att clcnnta intensitet kommer rutt visa sig särsk ilt i llamlelstriget. Eng-

<.
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Förenta staterna.

:'ciJ;et·lletrn Lill sjöss för Iwnd cl och sjötransporter cir nölll'än(lig för fram~ ang liDder ett krig.
Flygplanet l1 ar liksom U-J Jåt en, jagaren ocl1 minan bi drag it till att
ijka cl1 e risker för vilka cLt slagsl:cpp :lr utsatL, m en de t !1ar ic ke blivit
nJJeh övli.gt. 6 1agslcepp et är f orlfarancl c den kraftigaste faktorn i en sjö~tyrka .
Utvecklingen inom flygvapn et har ås tadkommi t at-t sYånigheberna
ino m sjökrigföl'ingen lJliYiL ökacle. Fl ygvapn et har sålunda icke, so m man
iliJ ppaclcs pil. många håll, bliYi'L en ekonomis·k rprcss föe a tt få bort s-lag,;l;cppet.
De försök' som anorclnaus m-ecl flygplan oc-h lJomber emot cle f. el.
l :·ska fart~· gen visa att clet är .nöclviincligt att .så myokct so m möjligt utvcclda flottans ocli armens fJ:,·gyapen. Dc visa också att flottan m åste
fö rses m ecl flygcl cpåfartyg av cle största clin1cnsioncr ocl1 m erl hög fart
Jör att fJoLtams Hygv,apen må ])!iY:J. så J' raftigt som möjligt. J~ tt effektivt
an tilufLvapen måste likal ecles organi,scr as.

Slausl;epp.
Y. , juni 17 192:!.

..

SlagsJ;cpp cL \V c,; t Vi rgini:1 skall färdiglJ~·ggas i st. för slagsk eppet
\V.ashungton, so m konferensen i vVashin gton ur5prunglig en bestämde .
.:\nclringen har vidtagit-s enär \Yest Virgin:ia var län gr e ·k ommen - färdighygge! till 80 % - än Washington, färdigJJ~·ggcl till 69 %.
Slag!Skeppet Color aclo skal l, som b ek ant, äv en fänligb:•ggas.
U -håt:w.

L o 'l'emps, juni 16 1922.

U-båLen n :t· 51, elen andra i orcl ning en av sin klass, ä t· numera färdig
or: h har avslu latt si na provturer. Längd 75 m., JJest~ycknjng 4 st. 53 cm.
tuber i förstäven ocll 1 53 cm . tub aktcmt samt en JO em . kanon.
D~·ktid e n är mindr e än en minut.
Flyndepi\farl.y!J.
::\. :\!. R., juli 19 1G22.

'l'vå slagl;ryssare skola ntrcligb~vgg:1s som fl:·gclepåfart~g.
d eplacement av 32,500 t. uch en fart av 33 '/, J;nop.

De få ett

Japan.

BomhförsiiJ; .

1Iampsl1 ire •r el., aug. 18 1\J22 .
l~ n kommibte, som fått i uppdrag at•t avgiva rapport a.ngåcncle erfare.n h etema från i Förenta StaLerna utförcia försöl; mecl luftbomber emot
fartyg. l1::tr ny~ig.c n yttrat sig härom enli gt i huvudsak följande:
J<~n nalion so m icke äger en effekt iv floila, måste uneler ett krig i framliclen vara lJ'orcclcl på en ekonomisk blockacl, som kommer att tillintetgöm
dess han(Jel ocl1 omöjliggöra de ss vidare im port av råvaror för krigsmatel'iel.
Om luftfartyg av t~ypen tyngre än luften slwl·a bliva effekt iva unde t·
ett sjökrjg, må!Ste de _göras myclwt rörliga och, eniir de för nänarande
ilava mycl,e t lite n aktionsra.clic, måste cle få ett tillskott till clenna, d. v. s.
m rörliga baser cllq· depåfant}g.
Såvitt man ltar sig bekant, har hitintills intet flygplan, som kunnat
nppbä1·a en emot stora fartyg ci'fektiv bomb, kunnat gå upp från eller
litnda på ett fl ygLlcpäfarLyg till sj ö.ss . 'f'roligen kommor emellercbicl detta
:1Lt lösa.s i framtiden. i\Ien redan nu tir flJ'gclepåfartyget av t. ex. ty p
som den rngeblm "Argus" ett oumbärligt farty g för -en flotta, som vill
vara fullt etickLiv . Plygdepåfartyg kunna ,anfallas av fartyg·, bcst}clmcle
mccl torpeder, kanoner och bomher och måste, liksom alla anclra svagare
fartyg , skyeldas av slagskeppen .
Slag,sk·cppci är fortfaranLie rJ ggraclcn i en flotta och det fasta verket
i en maUs sjöförsva r och lwmmcr aLt behålla denna stLillning srt Jiingo

BnJunadspronram.

X :\L R., juli 12 1D22.
Från japans,;a amiralit·e tet elementeras en officidt f rån \VashingLon
emancr>anclc uppgift att Japan skulle ha för avsikt att geno m ökat ])J·ggande av lätta fartyg göra bestämmelserna i överenskommelsen i \Vasllingt on illuso riska . Dc uppgiHer, som lämnas från Japan, lJ e.s Lyrka emeller tid
l'ik Ligheten av cle amerikanska så till vida att det nya progr,ammct bctycler
1' 11 avscYärd ökning av totaltonnaget på clc fartyg som sko la vara färdiga
:ll· 1927, n~imlig e n mell ej mindre än i'J ,OOO t. li.Yen om clct ä r san:nt att
an traJet f,al'tyg b l ir någo t ins kränkt.
i\Ian avser att bygga: 1 l;rJssa r c it 10,000 t. , 4 kryssare iL 7,000 t.,
21 1 :a kl. jagare och 2'± ,s lom U-båtar.
An talet fartyg nedsaUes sålun.da med: 1 kr~-ssare, 13 jH,gare och
~ 1 U-båtar .
Det torclc vara högst troligt att rletta program ,J wmmcr atL ökas, om
nagon av dc i \Vasl1 ington umlcrsl;riYanc1c makternia skulle Y isa tenelenser
a lt ökrt på nuYarandc program.
Då de nya farty gen lJliYit Hinliga kfJmmcl' Japan aLt elisponera 28
l:i tla kryssare med ålcler uneler 10 ål' och k;·yss::n·cfloLtån lJHr således övel'l: i ,cr,~cn En,glantls .
De n)·a jagama mcLl ett meclclLonnage om 1,3/:J t. bliva an-;enligt
lllycket kraftigare än el c cngcbka utom flo t l iljlellal'na. Va<.l U-båt.al' angå t•

-522äro uppgift erna t'il LL os~ikr<l, men tl u n)·a lon lc fu c ll ll oplacem ont av l ,.l'i'O
t. p or sl. /I L'5~ulom lo t·cJo f. n. 20- :10 1LJJät::ur ,.n,·a uneler JJn;gnacl.
K

~J.

H .. aug. 2:1 J!l22.
TYit ay clc n)·a 1 .000 l. ];t·)·s~at·na skola kallas 1\.inu gasa or /1 Fut·uLori.
Flydepål'al'l~· !l·

~' J\l:l:l.
F. el. ,;/agkt·)·,;,;a rllla 1\ kagi och Amagi, som ,;];o /a omlJ)·-gga'S lill fJ~·g
d opil·f' a l'lyg. komma all dl'plncct·a 2G.OOO t. Yarll em or/1 skola kunnR om horcltaga :JO plan . Do Yänla~ b liY a f.iit'(/iga itr .l92''- FJ)·clcpåfarlygc t 1-!os·ho .
som äHn skall Ya t·a färdigt umh•t· n)·ss anförda 1\r, får ett d e placom ent
a1· :lO,OOO t. 0t/1 kan omiJorclLaga 20 plan.
]~l l jagared cpi\fa.rl) g oel1 e l L u-llilt'Sdcpflfal't~·g, .Jingci o eil Cl1ogci
ilYCn iln•n und er hygl'-mad.

l\. M. H .. juli

~ e pt. J3 .ID22.
' rYäl'tcmot allt Yatl ~om liill.i/1,; mcdllrlals komm er Japan tt·oligen ej
alt IJ)·gga om cle ltah·!'ilr·tJig.a slagh)·, ssarna Akagi oe lt Armlgi. :\fon Ue i
slällcl lta\a t·iLningar li/1 mindr e fl)·gtl r pi\farLyg Hit'cli:;a.

N. :\L H. ,

nomhföt•siik.

Tl1 r :1\aY)· . sep l. 1!l2:l.
~J,ags kepp en 1\n.ga . Tosa, A.l;i oclt Salsuma komma att ::tt1\'ll ncl as som
mil! vill bomiJföt·s ök oc.lJ s kjnlihning ar.
S lopllill!J Sn l'lH~ I t' ll .

:1\. "\L R. , sept. 13 .l92:'.
l'ndcr slopningsarbeten omhot'Ll på slagskepp et Smvo ( t'. el. ryska
slrugskeppet P oh iecla ) kantrade och sjönk d e Lta Yid 1kaj en. J\Iänniskor
omkommo c,i.

-

~ Lcllugliga clelen aY fioLlan synes llaYa Ymit mobiliserad Yicl detta tillfäll e.
iivningen aYsftg att ft·nntslälla en fi entli g (Blå) flottas försök att intränga
i J apa nskR sjön samt atl 'l) emäktiga sig öar orll .hamnar på Japans fas tland föt' att använda d em som bas e r. Blå flotta Yar sammansatt av cle
stö rsta och mocle masLe fartygen , und er clet att den försyarancle (Röcl )
huYuclsakl ige n be s lod av illclro ocl1 m in el re marierna fartyg.
Blit styrka:s slagJurtyg YOI'O: Nagalo, Fuso , Ise, Jamashiro, Kongo,
Ki risl.tirna ot,IJ Uiy ei samt 5 lätla kry ssar e, et t stort a ntal jagare ocll två
flo ttilj er ll-hå tar. Föes,·arsstyr•b m Yar· ii.Yen Yäl försedel m ed jagare och
1"-fal' tyg. håda .s lyrk ol'lla Jtn.cle till silt förfogamle llandelsf.artyg för Lra n«por lc r aY l~nclstigningssl)Tkoe och fiil'l' åd samt fl)·gplan, som opererade
sfl y~H friln lan(! som fr å n tlcpåfal'tyg. Bl å st )Tk a samlati rs i I-Iak atabukten
p:l. ·k nsl cn ::tY E:iusltiu oclt bröt 21- 23 oktob er iti i :Japanska .sjön genom
' l'susilimasun<let samt llc.sa Ll e ön Oki, som befiistcs ::t\' e tt clolacllement
mari nsolcl atet·. Katlcn li ll den 21 oktober lJröto e tt antal blå transportfarl)·g untl e r stark eskol't )!e n om clrn röt lit 3:e eskadt"rn, ]) CJstäc ncle av Aki.
satsuma, Kashi•ma ocl! Kalo ri , oseclcla in i :\f,ionos ekiYik en oclt Janeisatte eU
s tarkt clota.rllcme n l mnrin1solcloatcr föt' alt lJc mäkti,ga sig ~\Iaidzurn. l<'öljanrle clag ;utl;ämparl cs en s}iistrid mellan h ela ])!å huvudstyrkan och elen
rör/a :l. eskfl.flot·n. Bårla ;:;i(J.orna anYiind e flitigt sina luftstriclsluafter. Don
27 oldfl h er utkämpatirs en s trid mrllan (] C lJäcla il.unHistyrkorna, vat'Yid
artillct·ield en Jetid es enJ.igl fullt modrl'na metod e r ocil jagarna or,h G-bålar na ttpprcpadc. gånge t' komma till anfall.
Kl'igsöming1en lecltles a\' amit·al Yamagata, chefe n för mat,instaben.
från lransportångar.rn :\ ffmslltl. Inall es 130 fartyg cl rllogo. Jagarn a liamakazc orh Okikazc k'ollitler.aclc orh skarlad es håcla, i önigt intriiffark
inga missödrn. Yilket Yisat· att personal en ät· Yäl iiYarl och mat e t·ielen
f ullgod.

01,\'rka.

Frankrike.

Le T emps. sept. .l J!l2:2.
Kt·yssaren Niitaka Ilat' g<tll undr't' m ctl h e la JJesLlltningcn nn clce en
sv:it' tJ·fon Yi<l J;ust en aY I\nmLjaLka.
Has!' t'.
K. :\ 1. R .. juli :i J!l22.

Flatlans stationer i Porl .\r iJhm och .\laidzu•t'U skola slopas.
J\t•i.!JSÖ\'llill!J<'Il ;"11• 1!):!1,

l\. i\1. H.. juli ::; 1922.

I en spantsk Lidskrij'L hat· nyfigen offentliggjorts en intr essant reclos·tircbr fi',,. ci Pnn a föl'lll i kortltt'l omnilmnrla krigsöming. H ela elen tj iln-
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S/;j u l fiit•siik.
Y

juni 17

1~22.

kolllm a all an~Llll«s mol r. Il. ö,;~rrTiUska slagskc ptwl
!'ri nz Eugt'·n i j u l i m å nad el' le e rtYslu Land e l a Y nu pågftrnrlP. r cpat·ationet·
fii r alL m rartyget j flylhael skil'k. ~l;,iulflit•sökcn komn ta att Yet•kställas
nwt l sYårt a l'!ill cri ]lit langl ltflll l't'ftn slar::-skrppen i ~r ecl elha\·scsk arlern.
\Yt· nl cilrs komma. a n.J'all al.l nl•flit·a,; m r tl fl,·gplan fll'it loqwc!Br fr ftn ja.c<Lt'l'. sit.i't'fll1ll ej slagskep pe t ]JJiyit, "'lnkl 1itl ut.illct·ifiit·,;öl(•e n. IO: Lt :ll clr~
ft'<ln,;kL s las·skcp p :;kall iiYt'll an,·:lnrlas ,-om m ål.
Pt·inz J~ug(·n ltar ,; rc lrrm r r~ siinkh rnlig t onmstårnlle progt·nnt.
~lz.iutföt·~ök

Tidskrift i Sjöväsendet.
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Fi;t•olycl<al l";u•ty!J·
Le 'l'cmps, aug. 20 1922.
Slagskcppet Franc'o har efter grundstötning sju nkit i Quiberon Ba}.
Part~·get var på in gåoncle i fJTIJ el:·st led och stötte plötsligt på cU s tä1le,
som i kortet angavs som on bank metl 1&-19 m :·s cljup. Vid stöten, som
rov upp fart}gsboLLncn på 40 m :s l~'lngrl, vattenfylleles e.Jdrummen ocl1
fartyget, som till Jöljd av brist pet ängR..ej längre kunclc manövr eras, drev
in på 20 m :s djup , varest d et sjönk ocl1 nn ligger på sidan, synligt vie!
li\,ngL vatten.
1\Ian är ännu .i tvivcbmål om tlrl s l,~ll löna sig att bärga slagskeppet.
Le 'l'emps a11g1·iper mecl anl edni ng av olJ'('kan Lien franska sjö mätnings tjänsten .
BesäLtningen l'i'ldcla:rlcs ~1 tmn l ec man.
N. M. R., sept. 13 1922.
Keitiken vändPr sig num er a i franska sjöofficerskretsar emot amiral
Salaun, H. B. öv·er J\ Trrlelilavsflullan, för aLL lwn överhuvudtaget ~åtit
Franco gå in i QuiJJet·on Bay. Drt 11itpokas att amiralen själv aldrig tjänstgjort .som chef på s lagskepp ell er stora kryssare uLan ondast på jagare.
Fart.~ygschef,en anses hav a tap:iL onörligt ·SLo r· risk genom alt gå in
genom 'l'eignouseleden, clå han kundr hava Yalt en bekvi'lmarc ocJb bredare

diverse

l1jälpfart~vg

uc l1 en luftflotta om 12 spanings-, JS jagare- och 18

~tt•iclsplan;

c n s j ö s t J. l' k a f ö r f ö r s v a r c t a v m o tl e r l a n d c t ]Jos tåPnclo aY: 18 U-båtar, -i minlä.ggamle U-bftlar, 5 pansarfarlyg, s minfa.rtyg
mecl en kapaoitet av 200 minor \"arclera, en clel kanonbåLar för Zuydcrsee
,-,eh di1·ersr lrängJal'l:·g samt en Juflflolla om 45 spanings- och J:S ja,l!'arep lan.
Untler dc närmas lo :12 åren skola byggas: kryssama JaYa och S umatra, .l2 st. jagare, 12 U-båtar ( varav 2 minläggancle), !t snabbgående
ileval,ningsfartyg, 6 minfartyg och r~nsl,affas 4,000 minor samt ltela luftmatcrirlcn.

Ryssland.
S!opninuar.
Hunltlstaclsblaclct. se p l. .l9~2.
Enligt telegram f1·l\n SteWn lla.Ya elit inbogserats kry,ssarna Aclmiral
~I-akar· ov och Bajan Jöt· att nec\sl;rolas.

111.fartslecl

Norge.
Itali en.
Ut·yssare.
N. M. R., sept. 13 1922.
På ,grund a.v lJristamle m ct!Gl hir byggandet av do 2 J.;:ryssaro, som
beviljades Öregåonclo år·, skola komma att 'i nstälLrus . Marinminislem för,esHk att i stället skola b-yggas 4 st. jagare ocl1 6 U-båtar samt 70 flygplan.
AY cle i tjänst varande fartygen anses f. d. tyska kryssarna Gramlen
0 c.h Pillau, num era l'allacle An~ona och Bari, yara cle bästa.
2

l'-håtar.
X

~I.

R., sept. 13 1922.
Den första i Norge b~·ggcla U-!Ji'tlen, B 1, hae i dagarna sjösatts i
Hortcn. Depl. 420 t. fart 1!,,-8,, km.
Faet~·get påbörjacles 1915.
En anclm båt, B 2, s låt' på .stapeln ocl1
kommer teoligen att sjösältas ·om ett [tr.

Peru.
Holland.
By[J[J113dSpi'O!Jl'lll1l.

Y., aug. 19 1022.
Sjöförsvarets min im is-tyrka har :w p arlamen Lot faststäms LiH:
e n s j ö s t y r k a f ö r I n el ,i o n bestående av: 4 kryssare, 21 jaga.ro, 32 U-båtar, !1 minlligganclo U-bfttar, .\ snabbgående beYalmin glSfartyg,

X !\f. R., aug. 30 1922.
Keyssama Alm.ieanLc Grau orh Coronel Bolognosi skola U sina. pan:1or föi'Linclrac\e till oljelclning i Englancl.
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Personalorgan isat ion.
( [nlill mitten :w sopLember mänart 1922. )

England.
Ofi icer sl•i'• rc.n .
N . M. R. , jul i 12 H>n.
Den 30 j u n i h ei o rclt•EJJcl c,s Li.ll captai n 10 commanders o rll Lill commancler 20 lioutcnan t commarnclet•s.
F. n. finna s alltså 333 captains och 5117 commanclcrs .
:vreclclil.lclern vid b e·Forclran ya r: för capLa in 39 år 8 mån ader oe11 för
ro mmancler 3't år !, m å nader.

il

Dom inio ns flo ttor.
N. M. H., aug . 1!l22.
seelan någon Lid pågå Ulldcrllanclsförllandlingar mellan a miral i te te l
och Dominions r eger·ingar· för alt åstadko m ma ett lo l,alt försvar i anslutn ing till riksföt<sYarct och m ed lläns~· n tag en till Dom inio n s resurser.
Dessa fr ågor m L\sLc cmellcrbid clrytfta s vid en konferens för UJ.cla -impee iet.
Amiralit e tets m emoranclum för föt'handl ingarna b erör såväl kust- som
sjöförsYarct.

Förenta staterna.
P cr s onalind ra!Jn in ua •·.
N . M. R., jun i J L
På gr,u ncl av sl-opningarna inom f.Jottan komma 2 '•5 fartyg, Yariiblancl
173 jagare, att avrusta
Perso nalen ·k ommer att tlppg[t till 86,000 man fördelade sålu nda:
18 slagskepp
J3 krJ·s,;m·e
J03 jagare (m ed !JO % !Josätbn. )
w, u-båtar
8 minfartn;
13 patrullfa rty g
20 depåfartyg
2 sjukfart-yg
27 minswpae c och l1ogserbåtar .
.. .. .. ... ...... .. ..
10 lförråds.fartn;·
.................. ...... ... .. .. ... ..
:l kolfal'tyg
~~ o)i f1 fa rtyg

21,158 man,
6,03't

10,056
2,579
1,213
1,332

7,360
70()
1.2Hi

1,278
1,()2

93~

527-

2 ammuni li o.ns fat·t~·g

:-15-1

:l transporlfartyg

i35't

a l.r a 11SjJOl'l farlyg .
8 trängfartyg (dli Yerse )
stabs och fiJ't)p cr so n al

833
705
2,550

:::l umma Qmb orcl 59,271 man.
1 land (skolor, s jul;ILU .3, gni s lslwtionee m. m. ) .. .... 26,729
Sll!nma summarum 86,000 m an.

Frankr ike.
Ofrice 1·s ld\ r cn oc h öniua h diil sl;i\ •·c1·.
Y., aug . 12 1922.
ll.v mari n minislem litar nyHgc n framlagts e tt förslag till s tater för
flottans befälskårer. Ett 1sädant oförslag ;lr alltid 'e n kinl;ig fråga för de
;cnsYariga m-yncligh e tern a, man kfl.n 11ämligcn ej - l;ansl;e just då det ])äs,t
lJehöYes - när so m hälst åstadkom ma en utsvällning av dessa J;årer och
d e t är unel er alla förltållanden far li gt alt min s,k a clem, ty förändrin gar
ku nna ej u lan farli ga p å följder ; s tadkomma·s annat än p ft lång ~ikt.
I Föt·,e n ta S taterna gick man, seelan på gt'u nLl a\· ö\· erenskommeJ,sen
i W ashington en reduktion ay sjöofficceskär en !JI CY möjlig. lill Yäga på
fiiljande sätt.
Kongressen haclc nilmligcn hos rrgcringcn l1 egilrL en min~kning av
sjöo ffic erskå ren oclt mari.nmirui stc rn :\Ir. Denby svararla !l ärpä a lt en lJ CspH·l"ing i utg i,ft e rna 'för flottan måst e pilbörjas vie! c LalJli sserncntcn i
la nd, cläml~st iförsöka s vid flottans förr åd, så i n ~'b'J•ggnacl sa n slagen och
sl utligen i sista •Iland i utgi ft erna flir l' crs on alen.
Dessutom ilJör man vicl fasLstLllland ct av en personalstat för· en flotta
~k1 il,ia m ellan "sjömän" och "hjälpkårer" och ej . verl,ställa indragnin,g·ar
hln ncl dc förra nnn a t än om cl rt kan påY isas att så ih· möjligt, ty "sjöllli(n" (JJllr· sjöofl'iecrarc ) tar d e t en lång 'tic! att utlJilda och sjöo t'ficcr,s l;i.irc n ka n •e j .k omp letteras från civila yrJ;c n. Utan tviY el Llr cl e lla silrskilt
heak t:msvärt i Förenta s taterna, som ali'clr les sakna r esr n er ocl1 Yarest
fl.o LLan bl ev så J;raftigt utv ecklacl uneler ·vilrlclsl;rig c t, m r n clrt ovan anflinla h·il.JI' si n tillämpning äv<On i anclra länder.
Frankrike m c s te g iv etvcts söJ;a göra alla möjliga b esparingar vis ä
Yb sj öförsvaret. 1\fan kan taga fö r givet att vilk·e t förslag elen ansYarig e
sjl'• ministern än m c framlägga, komm er folkför sa mling·e n att kritisera clet
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ocll anse cle t fö r viLii)··UigL. I för eliggamle fall komm e r kritik en att hl1va
d es to strclng:uu som man i för~lng e t försökL lJå en pl a ts sammanföra alla
flottan s Jzftrer. llittills ha,·a a ll a ·d essa kftr e t·s organisationer reglera t,;
genom •en massa dekre t utan sammanila n g sinsemellan.
Organisation e n milsle g n1nli as prt fartygsb es tä ntl e t. Del ''lr eme lle rtid f. n. omöjligt att silga hur fran ,;k a fl o ttan Izo mm er a tt Y:J.t't'l lirskaffad
om, lå t oss sägrr, 10 å t·. :\Ian rn ås k ii,· c n länlza på ]) e forclt·ingsul;s ikl cmn.
lle hlgr e gracl c rn:c inom officr1·ski\1 '•r n t'i't icke n cclg·å unclc1· •C.U Yi,;~l minimum.
Inont inge n ji\rk:u·cn böra. :~n sl' " d e l, 50 '7o uppn·il rl e !Jög 1·c ~Tarlrrna.
Inom oHierrsbu·t·n JJlira :}:l '7o komma upp till d r ltögr r gradct·na ocil
g l'acl e n capilainr d e fn'g"lr lJut· uppn ås Yirl 1,0 i't rs [dd c r.
A\· int enrl r nL c t· och lcikat' l' ili'lt'H 'dl 7o kunna uppn ii d c •l1ugr c gt·cu lc rn rr.
Inom o l'fk:et·skftrcn, som t'. n. 6lk na1· :2,000 plats e r, skall Y c t·k~l ,illa,;
e n ncclskt'iYning till 1 .6~10 sl. sZtlun cla förrl clarlc :
13 Yicea mi rak l', 27 kon.tcntmiralCI', 00 capila in es <le Yai~ sc au. 190
r;tpilainc,; Il e ft· ega le, :wo eapitainPs d r C'nt'Yeltc. G:>O li c ute nant s ck Yaisseatl
ou lt .\20 ·c nscignc~ dc Yaisscau.
Som p e usionsi'tlcle r föt'{'Si i'ts Hit· ' 'iccamiral (i2 <l.l', konlet·ami t·nl till :lx.
capita in c dc frt 1g-at c 5!l <lt' oclt r<~pilninr dc corw lt r ~,s itt'.

Kungjorda patentansökningar.
Datum

----

Diarie-1
l nummer

9/9-22

3878/ J 9

l

3077/20

l

3262/20
3381/20

önlingar.
N. i\I. H. , sept. C 1!J22.
C-båten \'id or HcYcil (f. d. L:·sk ) IHH' Il}lig cn inkommit till Toulo n
cHcr •a tt und er GO liflg·:lr ltaYa oaYIH'ul r t .J1ållit sig till sjös ~.

1567/21
16/9-22

811 /17
2857/ 14

Polen.

5458/19

Y. , aug . 12 192:>.
Pa anlti1lLtn ft·,\n ]Jubka rl'gc rin::;e n !tar franskil l'l'g·cri n,0r n l;o ntm cncle r a l ra'l Jilain c ti e Hlis'<C<G tl .Jnllin•l a ll Ot'F <tnb c ra l'nbl;;\ flulla11.

5459/l 9

F i ol l ans OJ'!IHilisal ion.

2209f20
lG/9--22.

3017/20

23/9-221

723/19

l

5231 /20

)

»

Uppfinningens art.

Lj'Llssignalanorllning . Lund & Erichsen, II c ming,
n an mark.
:\lottrrgarc föt· un clervattensljurlsignalcr. Signal Gese llschaft m. b. H. , Kiel.
Ljuclapparal. S ignal Gesells cllaft m. lJ. II., Kiel.
'l'ryckayJastacl s vängningskropp Jör ljuclvågo r i m edi er m ed s tor tLUhet. S ign al Gesellscllaft m. b.
H. , Ki el.
Sig.na lmottag-n in gsanorclni n g för riklningsb es ttimning. Signal Gc.sellscha:ft m. b . H., Kiel.
Has bigh cts- orl1 {listansmätare för farty g. .T. G.
l' a ulin , Stockholm.
:::ltyranorclning för u Lomborcls·tnotorer. Pate n twa cllt
Gcscllscl1aft mit ~J es c!Jr l'lnkt e r H,aftung, Berlin.
::)jlimi n a med lå ngsträckt minb ellällare, vid vilken
ankarlros~ c n är fäs t framför minans mi btp arti.
Garbonit Akticngesellsc11aft, Hamburg.
Djupr egl eringsanordning vie! sjöminor. Garbonit
Akt icngcsc l J.s c.l1 aH, IIam!Ju r g.
Fritt rör! i,g kull ccl för förbincl els e av lederna till e n
rl )·karpan sarclhlkL. H eufelclt & Kul1nke, Kiel.
1
Anordning vid p a nsarcl;,·k a rclräkte r. Neufeldt &
Kuhnke, Kiel.
An o r clning Yicl ,f artyg.sskroY. Hullfin Boat Company
lnc ., Ne\\' York.
,\ppilm't för flri\·ning (diktn.ing ) av fartygsb)·ggnacl c r. J. G. l\' orclh , Stockllolnt.
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Datum

"

l

Diarie- 1
numme r

23/9- 22

2893/2 1

30/9-- 22

3692/20
J822jl8
2893/18

3126/19
3908/19

»

l 2280/20

Uppfinn ingens art
Signa1a norlinin g vill ge mensam fj:irrins tilllning av
skjutvap en, avsli'ind smätare, strålkas tare oclr
clylika, Sicmens & II::tlsl'e A.-B., Siemensstaclt,
Berlin.
:.Iotbagm·e för und cnatLen ssignalc r. A. Bellm, Kiel.
Sve tsad plåtkon struktio n för farLygs bottnar. 'l'llr
Qu.a,;i-Arc Go mpan y Lim i Led, London.
Anordni ng av bränslcb ei1ållarn a vie! dykbåta r mecl
flera tL''J'CMasta kroppar . Actien-G esellsch aft
"\Vcser", Brem en.
Anordni ng för tlppbärancle av räddnin gsbåtar å fart y,g.scläck. L. van Hcrk, Utr.echt.
Apparat för rengörin g av botten och sic! or å fa1 tyg.
J. Eclwarcls, \Vestclif fc-on-Se a, England .
Pö. avstånd lös- och Hisbar fastgöri ngsanor dning för·~
bi.\Jbar. C. G. Behmer , Stockl rolm.

