1928.
91:a årgången.
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Berä ttels e
över Kungl. örlogsmannasällskapets verksam het under
det förf l ut na arbetså ret.

SäHskap et ·h ar varit samlat till sju ordinari e och ett extra
samman träd e, van·id avgivits sju årsberä ttelser, nämli gen:
.1 Artill eri och Handva,p cn av Led amoten Palm ,
Torp edvä se nd e a \· Ledamo ten 1Farfvin ge,.
Gnisttel egrafi av Led amo ten Anderbe rg,
Na Yi gtion och Sj öfart av Ledamo len Grcuberg ,
Regleme nt e och Förntltn ing av ledamot en 111. Giron,
Skepp s.byggcri - och .M askinväs encle av Ledamo ten Löfven samt
Sjökri gskonst och Sjökrigs hisloria :w L edamote n Str ömbäck .

.De·ssulo m hava anfö r and en h å llit s:
av Hedersl edamote n A kcrmnrk ö\·er ämnet: »För Ku stf lottan erfordc.r lig l'lygmal eri e l, d ess omfatt nin g, flygplan slag
samt allmänn a 'fordring ar på flygp1lantyper na »,
av Ledam o len .:f.r;ren jämlikt ~ 31 av S~i.llskap e ts stadgar
över : »Några synpunJ der be träffande minull~igggningsmöjlig
heter »,
av Ledamo len A. Giron över ~irnnel: »Eri nr ingar och erfar enhe ter från en fyraår i·g marinatlachetj~insl »,
av L edamo ten Sk arin jämlikt ~ ;:n av S ~illska.pcls stadgar
över ämnet: »Kor la vå gor », varjämt e
4l

-
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Ledamo len W ifkmar l.: avgivit: »En ·k ort r.e dogörel s e fiir
högtidl igheter na vid avtäcka nd-et av Nils Ehrens köldsm onumenlet vid Rilax ».
TiH Sällska pet ha Ya avgivits följand e tävling sskrift er :

»Sjökri g vinterti d » av Löjtnan ten vid Kungl. F-lottan s.
H :son Er1icson , ,b elönad med Sällska pets medalf i silver,
»Nå,gm skjutte kniska synpun kter på artitller ifa,r tyge ns
taktisJ< a 1u ppträda nde under artilleri strid » av Löjtna nkn Yirl
Kungl. Flottan E. Clason,
»Några synpun 'kter beträffa nde ifö rsvarsv äsendet s ställning tiH Tundra dio- och radioam atörrör elserna » av Kapt en<'n
vid Kungl. Ftlottan E. Ges ter 's mnt
»Flotta n·s behov av operati onsbase r» a y Kapten en Yid
Kungl. Flottan. T. Thoren , vilka tre sistnäm nda erhålllit Sä llSikapds hedr:cmde omnäm nande.
lKungl. Maj :t har i n åder faststäH t den ändring en i Sä lls,J mpcts stadgm· , att vetensk apsgren en gnisttel egra:f i utby tts
mot förbind els eväse nde.
S edan ~en pC!'SOn, som önskar vara okänd, till l Sällska pets
förfaga nde ställt en pennin gsumm·a · för uppföra nd e av ett Iför
SäHska pcts dyrbara biMiote k mera betrygg ande förvm·in gsnun, har arbetet med denna bibliote kslokal påbö,r j ats och b cTäilmas vara avsluLa t vid slutet av detta år.

Inom Sälilska pct hava följand e förändr ingar ägt Tum :

M ed döden avgått:
2 H edersled amÖ'ter ,
2 AT'beta nde ledamöt eT,
2 Sv.ensk a korresp ondemn de ledamö ter smnt
l Utländs k korresp ondenn de ledamo t.
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TiUkom m·i l:
Korresp oncle·n111'fle ledamo t:
Greve Johan Fredrik Amino{ f, Finland .
För närvara nde utgöres Sällska p e t av:
Förste H eders,l ed:a möter
Heders ledamö ter, svensk~~ · ... ... .. ·. ·· ······· ··· ·········· ·· ·· ····
utländsk~· .... .... ... .. ... . ... .. ... . ·········· ·
»
... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Arhetande 'l edamöt er

Konesp ondera nd·e leda·1~~~·~~;.: . :~~,;~~·~]~~ · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · ·
»

3
33
2

120

utländs ka ······ ··· ··· · ··· ····

··· ··· ·· ······ ···· ·····

18
2

Summa

178

-
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Minnesteckningar.
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Herr Ordförande!
·M ina HerT•ar!
Att hedra hågkomsten av ·dc Sädlskapels Ledamöter , Yilka
under åre t .l ämnat Des·s ·k rets, har allti.d varit delta Sit'lska,ps sed.
.
.
f" .
P t å sätt ristars åt oss alla ·en oYärderlrg mmnesrun a, or
a s
.. d
.
le d l m
och vor
a, nunnanc
konunan d e s l a"J·t
" e 11 att benrunda
o
.
.
.. . tr' der1s
rasli
l Ö•sa ä dan upphöj-da leynadsrc gl'ln.
o·n1 'el•en over
·
c
»Vad i:i.clcH är, Du tänke, vad rätt, Du göre».
Ulf Carl Knutsson Sparre. "-' )
1 gcnenllrullan över flottans omcerare lyda de första ant ec kningarna om Carl Sparre sålunda: »född i Vexiö den 25
juni 1866 » och »sjökadett 1880 ».. Alil a de, som sedan följt
Sparres bana, som erkäut hans stora duglighet och arbetsiförmåga, som ·v ärderat .honom som vån och personlighet ·o ch som
glatt sig åt hans väg till b efälhavande 1am~Tal'Och staEons·b efälhavare i Karlskrona, 'hede.r·sledamot ·o ch ordförande i [{ungt
ÖrlogsmannasäNskapet, a.lla dessa !hade föTvisso hoppats, att
han ännu flera år skull e fått v.erka i en 'befattning, för vilken
!han ' 'ar Yäl skickad, och att han skulle få bevaras för s itt
h em , rs om han så högt älskade och som så vä l behövde honom.
1

·*J ~{iJm cstc c kningen författad av H cdc r slcdanwtcn L;· bcck.

-
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]·e , oclr ,n-eneralruHan träder emellan m ed dt
J· eJ· s."
M·en sao f'rc-..
obarmhärtigt: »död i Stockho.lm den 13 maj 1928 ~ . . .
Han hade .genomgått .en operation., •som i och for srg rcke
syntes mecilf·ö ra .fm·a, m en som medelbart påYerkad e ~1 an s förut
försvagade hjärta, ·och en afton upphörde d et att sl ~. .:\l orgu.. o nr ottocr, '1-'1·a.11 s ·]1 v<>~lt förtvivlade maka ett fan .g hlom.
nen .d arpa
UkSJ
SH1
genom
om
ordnat
förut
en
cr
da
e
r·r··
a
Sp·
·l
Cal
.
,
'
rnor, son1
sköterska säl<,erl.igen utan tan;]<,e på att det var •d en sr•sta bukett, som,han skulle ·skänka sin hustru - på deras bröll op·dag. Förutom oav henn e, vars flicknamn var i\Iärta Alm st ront,
sörj es han närmast av .fyra minder·åri.ga ba.rn, ?Ia r gar.elc.
U!Jifhild (Knut och K'ar.l samt a v tr e barn 1 ett fope.gaende gr fte,
däTav ~vå döttrar, den ·ena gift m ed generaldir ektör.en gr:\···
A:d·olf Hamilton, den andra m ed författaren doktor Carl ? r:unherg, ävensom ,a v en Mdrig .fader, .f. landshöYdingen fl-rherre
.
Knut Spar,Pe.
Eifter ka.dettår.en med dess seglingar å korv ett erna N or r·· .·
oc11 Sacra ble·\ r Sj)ar·r·e L!nderlÖJ.tnant vid Kungl. Flott ar·
lzoprng
år 188-6 och löjtnant 1889. L:iksom övriga unga offrcerar
tjänstcrjorde han till en början i olika .befattningar å flott a ns
statior~er smnt ombord å dåtida öv nin gsfartyg, kano.n b åt ar
och pansarbåtar. Hans grundliga 'kunskaper och duglr:ghet 1
och r edan 1893 ut sag'
sicr, snart
.. 1 et ,oJ·"'r·de
..
,rr äHande
.
v
a l] rnan.1•
han till l<cadettoff.ice r vid sjökrigsskolan, ·en krävand e och omtålig befattning. Han slog sig även på lärarkaMet, studer ade
själv ytter.st ihärdi•gt och samvetsgrant, och .förordnade~ 189 il
till.l Järm·e v:i d sjökrigs•skolan i trigonometf'i och ·kort dar ef.t e•
i skeppsbyggnadskonst och maskinlära. Sedan han 1897 h fordr·a ts W! 'kapte n, •J ämnad e han sjökrigsskolan och komm end erades till marinsta'hcn, där han i huvudsak och '111 ed a vbr ott
för åt,skillig.a sjökomme n<dcringar å torpedkryssar e, som che'
å ja.g arna RagnaT och \'idar o. s . Y. stannade til~ 1909, yarcf.te•r ,Sparre, som 1908 utnämnts till kommendo r-kapl en a \
2. crraden förordnades till den mycke t ansva-rsfulla •p osten so m
l" n ·
'
1 1011.
ö rsvarsd·epartem cnt.ets ·k ommando expe d't'
ch t>e f för sjö'f·
der dessa år mottog han de ssut om m:'\.nga ·sär ski ld a upp dr a".
1

,

•

·

1

•

·
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Han Yar 1898 ledamot i ·en .s.igna.lkommission, följand e år
sekreterare i en kommille för nyorganisartion m· sjöfästningsartitler•i et, Yarefter han 1902 förordnades som sakkunnig If ör
uta•r .betand e av reglemenl·e .för kustartill eriet. Han va r vidar e
år 1908 •tillkai[,Jad som •s akkunnig för utredning om organisation av <flottans sjömanskår och deltog 1909 i utgiv a nde av
11ytt reg.Jem enle för marinen.
Sparre utnämndes år 1912 ti.U kommendör.k apl en a v 1.
gmden oeh tjänstgjo·r d e 1912- 1913 som chef å p a ns•a rkryssaren Fylgia under expedi.ti-on till a,,]ägsna .farva.tte.n. S å utbröt värildoskriget, und er vars försota år 1914- 1915 Sparre va r
anförtrodd den ytterst •p åkostande befattningen •s om flaggkapten .i högste befälhavarens över kustflottan stab ombord
å pansars.k eppet Oscar II. Däreft er tjänstgjorde han som chef
för sjökr.i gsskolan och ,föl'de år 1916 befä,J-et å :Fylgia under
flottans neutralit.etsvakt. Sedan han under år 1917 varit utsänd för vissa militära studier 'till ·österrike-Ungern, hade han
år 1918 .sitt sista befärl ombord sås·om divisionschef för en
pansars,keppsdivi,sion i ~mst.flottan.
Sistnämnda år <förflyttad·es Sparre till Karlskrona station
- han •h ade då blivit utnämnd< ti.U kommendör - och övertog ämbe~et •som chef f·ö r underofficers- och sjömanskårern a.
Han kom däreft.er att ·stanna d e tio sista åren .av sitt liv i
Karlskrona: !fem å·r tSOm a<åreh·e f och fem år från 1923, d å
han befordrades ti]ll konteramiral, som befäolhavande amira l
och stalionsbefälhavare. Ar 1897 blev .Sparre invald i ör.logsmannasällskapet och 1910 i kri<g svetenskapsakademien. I
samband m ed .sin am1ralsutnämning blev han J:wders:l.cdamot
oc<h ordförande i örlogsmannasäl! lslk ap et samt ordförand e i dir ektionen öv er •1 lotlans pensionskassa .
-Ett lorrt upprä.knande ,a,v inn ehavda tjänstebe fattning ar
och aniför.lrodda uppdrag är ick·e nog fö·r aH skildra Sparres
insats i arbet·et ,för sjöförosvaret. Det är naturligtvis icke blott
och ,b art ·en händelse, att man efter val'tannat finner hon om
på d en ena ansvarsfuH a pos ten e ft e r den andra ; d e t b eror på
h ans inneboende förm åga , Y il ken i sin ordning gjord es fr ukt-

-
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:b ärande genom hans tillgiv,e nhct för s,itt vapen och vi lj a att
gagna och förkovr a detsam ma.
Det Jåg något frejdigt och frimod-i gt över Carl Span·e, och
han'S skratt kli ng ad e lika fris;]< t i underlö jtnants - som i a miralsåren . Han var vänfast ooh påliHig , hans sinne var un gdomhgt , och ,i a.Ilt ,d etta gjorde å[·en ingen .föränd ring.
1

Så många ljusa sidor
Det är givet att en männis ka m ed <
skulle ,också ,tecknas av någon skugga. Dit skulle man kunna
räkna, aU SparPe i tidigare år hade en viss benäge nhet att for
mycket deltaga i och lägga sig i 'S ina underly dandes åtgör an ,den och utsätta dem för ett ,ö verdriv et övervalk ande - ett
drag av kad,e ttkorpr al d'öljde honom även som otiicer. Kanske
lh an också någon gång :gic.k a1!Hför rakt fram rutan att tillräckli,g t taga hänsyn till, om han häri,g cnom ut,satte en el<l cr
annan för en obehövl ig knuff. Men allt detta förgick m ed
tiden, ,och måhän da blidrog härtill ookså att Sparre själv ej
oavbru tet vandra t på jämnad väg, ufan även han :fått sina
törnar i il ivet. A<lltnog, i Sparr,e finner man mer och Inell· en
tänkand e, självstä ndig och orädd<chef, som ser tingen ovanifrån och 'SOm mötes av underly dandes stora förtroen de och
sanna tillgive nhet.
Han <lämnar ett stort tomrum i Karlskr ona och inom ö rIogsmann:asäll<s,k apct, vars ordföra ndeklub ba han <förde m ed
oväld och Mokhet . Omsorg oc'h tankar dela<de han mellan sin
tjänst och sin fam~lj. Säkcrt skall man länge i Karlskr ona
minnas den ,reslige amirale n med ett glatt och vänligt leende,
som vandra r Bonneb ygatan 'fira m från Sta tionsbe fäll havarcn s
kans<li till Kungsh us et med <s,i n lilla yngsta poj<ke vid handen ,
nioårin gen, som efter fadern bär namnet Carl Sparre.

651-

Carl Otto Olsen. ':')
Viccam i,r al Carl Otto Olsen :wled
novemb er 1927.

,j

huvuds taden den 19

Detta namn framma na1r för minn et en i denna förs ~nn
r tillhört
hng väl ..känd gestalt, ty Olsen hade vid sin bort<råw
b
b
K ung l · Orlogsm annasäU ska pet <i fyr ahoe,tt år och st å tt b lan. el
dess h edel'S.!edmnöt er ,j tju gofyra.
Olsen :föddes i Karlskr ona d en 26 maj 1844 och had~ så~~.~es v id sin bortgån g uppnåt. t den höga ålldern av 83 y2 år.
F oraldra rue voro kapt enen vid det nu, sedan lång tid tiMbaka ,
avskaff ade Marinr egemen tet Otto August Olsen och dennes
m~ka Henriet ta Ljungst- cclt. Sonen valde redan tidigt .sjöoihcere ns hana och in trädde för att vinna utbildn inrr för dienna
vid femton å>rs ålder vid Kungl. Krigsak ademie n ~ Carlber,cr
där på ,cJen tiden yngling ar danade s .för såvä,] ,Flottan s so 1~:
Arm ens tjänst. Först e tt decenlli ium senare inrättad e<s Kuncrl.
b
Sjökrig ss<kolan .
Olsen avlad e sjöofiic ersexam en i apr,il 1865 och utnämn des därefte r till sekund löjtnan t vid Ktmgl. Maj :ts F<lotta.
Kom så elen organisa lorr·iska utsvävn ing, då sjövapn et,
des-s persona l och materie l, fördela des på två skilda FJottan
och Skärgår clsartill eri,et. i\Ian splittrw de oc'h reduee: .ade personalen . Den, som ej rymdes inom de !fasts,tä llda kadrern a
~verflyt.tadc's t:ill en nyinrät tad Peservs lat och ,e n nyskap a<d
mdragn mgssta L En dylik omflytt ning och omplac erin cr med
ty åtföljan de djupt ingripa nde förändr ingar i indivi~ernas
ensl~ilda -förhåll anden va1r naturlig tvis utomor dentli,g t svår för
att IC].,,e .säga om?j lig att verkstä Ila ,u t an att ~alstra mi1ssnöj e
och shtnmg ar. Saclana utebie,· o heller icJ<e. Mången kom alt
en den alt
känna si,g i,J,Ja :behand lad. iFör OJs,en hlev uto·åno·
'
b
b
]
med
F<lottan
Kungl.
d
, 1an d en l oktober 1866 fann sig tilldela
den
åler
viclrtogs
den nya titeln un<lcrl öjtnant. Efter sju år
upps. k. »samm ansl.agn ingcn », då Skärgår dswrtil: leriet åter

-
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gick i Flottan och å t framtiden överl ämnade.s att h ela dc sår
som slagits.
01 s-en a vanc era.de, då b eford ringsmöj ligheberna Y id den na
tid voro rält d å liga, att börja m ed tämJi.gen lå ngsamt och
nådid e för st ·efter 25 års t j äns.t den lägsta r ege m ent soffic ersgraden. De övriga passerades eme ll ert id sn ab'harc och år 19 0:~
blev 1h·an konterami ral samt å r 1908 viceamiral. Den akti Ya
tjänsten lämnade ·han år 1910, m en kvar s tod i res erven änd a
ti l! slutet a v år 191 7.
Olsen t·illbringade en ·stor del av sin tj änstet ita mell an
relin.g arna. En uppräkning av alla hans sjökommend eringa r
fyller ett par sidor i den digra Yolym , som benämnes »Gencr.alrullan ». Från å r 1860 till å r 1908 var h a n n ästan varj e år
t:iU •sjö,ss under ,J äng.r e ·eller ·kortar-e hd och •gj orde und er si n
subaltern tid icke mindr e än •fyra s. k . lå ngresor. Un der en
fö ljd av år var Olsen sysselsatt med 'Sjöm ät ningar dels i Mälar en och dels iB lcl"inge skärgård. Såsom chef förd e h a n
an:dr•a klas,sens •k a nonbå tar, sk epps gosse bri gg, första klass ens
kanonbåt •samt uneler tve nne å r pan sarbå t en Göta. På detta
senar e fart yg samt ävenledes å pansarbåten John Ericsso n
hlå•ste id'ä1rcft·er under tvenne somrar hans befälstecken so m
eskaderchef. 1För.sta gången h an his sade sin flagg so m Högs te
bef älhavar e var å ·p ans.ar.bå t eh Äran å r 190-l. År 190li bl ås it
den ånyo å Äran samt därcifter å Oden och Osca r II.
Äv·en i ,)and fullgjord e Olse n ett s täds e av stor plikttrohet
präglat arb ete i skilda befattningar, från dem som bekl äde.·
av •subalternen och kaptenen t:ill de a lltm er maktpåliggan de.
som a nförtros r egcment sofiic erare och flaggmän. Bland des s<
s·en are må n ä,mn.as d en som Ekipagemästa re Yid Karlskr on a
YaTv och smn B evä rings·be.fälhava re vid sagda s tation. O. öv erflytt ades If rån •K arlskrona station, där han va rit p la cerad än da
från sin ofriccrsu tn~imnin g, år 1899 till Stockholm s. H är bl e\
han först ya rvsch ef oc'h däreft er st.ationsb cfä lhava r e. Ar 1905
utl1läilllndes h a n t i Il chef för l\l.arinförYaltn i n gen och kv a rst od
S•Olll sådan si n tjänstetid ut. l'nder sagda tid uppehö ll ha n
dock i nä•r a tv å urs tid p å förordnand e befattningen som in-
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sp eld ö r av flottan s ÖYnin gar till sj öss, medan den ordin arie
innehavaren var chef för Sjöförvarsdep a rt erne ntd .
Olsen bl ev ock a nvänd i kommitte- och utr edningsarb eten.
Han var m edl em av 190() åTS certkommittc och av 1907 års
parlam entariska rförsvarskomm i t te.
Av vår h ögst a militära dom s,tol, Kungl. Krigshon~itt e n ,
var h an l·ed amot •sam l sed erm era milit ä r ledamot i Konunrr ens
"'
Högsta Dom s tol.
Även p å civil a arbe tsområden gjorde han högt sk attade
insats er. I sin .fäd er n es ta·ds kommuna la för va'ltnin g to" han
livligt intresse och hwde sä te bland dess stadsfullmäkt i;e.
O l·s·en var ledamo t av 11\.rig.svetenk apsakademi en. Inom
fr1mur a reorden intog Olsen en bemärkt plat·s och beklädde
slutli ge n dess högsta Yärdigheter. Åwen 1915- 1917 var Ols en
vioe ordförand e i Svenska Röda ·kor sets hjälpkommit-t e för
krigs få ngar.
Ols ens tjänstebana iniföll under en tid av brytningar.
Den för sta rd e len av densamma ~~ammanföll med de ·O rganisatoriska omvälvningar, ya,r om ol\ra n talat s, och därefter lmmm o
dc icke ·m indr·e genomgripand e be träfl'ande a.Ht vad till mat eri el
och utbildning höPer. Å•ngan undanträngd e segel och å ror,
pa nsar et an'lades, d en refHade kanonen, torpeden, minan och
otmd en a tt.ensbå ten t•rädde i n hland sjökrigets vapen.
D et :k rävdes under sådana ormständighete r ej ringa anpwssnings förm åga, int enigens oc'h arbcl·e för a tt, •s·om Olsen.
med h erel er ·k unna sköta d e. viktiga ämbeten, som lades i h an~
händer.
Ols en bröt sin ba n a med egen kraft ut an annan hjälp
än den h ans rättrådigh et, omdöm e, klar a hu vud och arbetsförm åga skä·nkt e honom.
Han s goda sjömanskap v•a r obestritt, präglat a \' lu gn och
rådi.ghet.
Han Yar ·en vän•sä'll och a ngenäm skepp sk amr a t, i he•sillning av ·e Lt spänstigt lynne med glad och humori s ti sk läggl1!ing, trots d et a trt be kymm er och vedermii.dor ingalunda bl e\·o
honom bespar,ade.
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Ha ns häl sa 1mdergrävdes av ett •s vårt organiskt lidand0,
buret med st ort mod. Detta änclack ·elen gamles liv. l'•totn
av .e n stor ,k anw.art- och vänkrets sörj es han av efterHi:m nad
maJ,a, född Ha·i n, samt söner ocih döttra'r .
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sin ·familj till Djursholm, ,cJär han uneler 21 år
gen.h e l bilbringade sin a dagar.
Frid ÖYer hans minn e!

tiHbakadra-

Ivan Tönnes Edvard Aminoff. ':' )
Alfred Edvard Rutger Carlheim-Gyllensköld. ':')
A'lfrecl Carl'heim-Gyllensköld föddes på \Vallen i Halland
den 17 apr il 1837. FöTäldrarna voro majoren Adolf l\Iauritz
Carlheim-Gyllensköld och dennes maka, född Buren.sköld. Sin
för•s ta militära utbildning 'e rhö l'l C.-G. vid Kungil. Krå.gsakademien å Kar.l berg. Utexaminerades därifrån 1859 och utnämndes smntichgt till S·e'knncllöjtnant vid Kungl. :Maj : ls
Flotta. :Däreft er deHog han nästan varje år uti sjöexpediti oner å örll og•s.fm·tyg ti[l och med år 1891. Kungl. örlogsmannasällskapet •k allad·e honom 1lill sin ledamot 1877.
På .g·rund av .svåra fm11'iljesor.g er -dödsfall- lilev C.-G.
redan ifrån fö.r sta åroen av •sitt äktenskap arllvarhg till 'S inneJaget och ägnade sin lediga .tid ti.U a.r bete i religiös riktning.
Troligen med anledning •h ärav [oiek C.-G. år 1873 av iD. D.
M. M. Konung Oscar Il och Drottni·ng Sophia förtroendeupp draget aU omhändertaga deras andre son, Prins Oscar, uneler
hans första sjöres1a.
Efter Lord Radstocks 'besök i Karlskrona på 1870-tale t
bleY C. -G. än mer påverkad ·och utvecklade sig allt mer till
sann, Ul)priktig och ädel religiositet. Han inlade stora förtFinsler i leelandet av söndagsskola, sjömanshem och i arbetet
för Kristliga förening en •av unge män, vilken >för·ening han tiHsammans med Prins Bernadotte och ,f.ram1i.dne kommendören
Barnekow bildade i •n ämnda •stad. Ar 1907 flyttade C.-G. m ed

Den 6 april 1928 ayJed å Röda korsets sjukhem i Stoekholm Ö\·e rs! elöjtnant en lw.an Tönnes Edvard Aminofl'. Han
va.r född i Stockholm den 8 maj 1868. Förälcli·arna voro sjöJ{apl en en J,van Fredrik AminofT och 'hans maka Anna Constance Hummel.
Aminofi bö•r jad e 1s.jn militära bana vid Bohusläns regem ente, dä'r han bJ.ev officer 1888. Efter att hava ,g enomlupit
kompanioiiicersgraderna blev ·hran 1913 major vid Skaraborgs
regemen te oc'h 1916 övers terlöj t·nant vid Karlskrona grenadjär['eg·emente; härif.r ån avgiak aw.n med pension 1923.
.Sedan han .gen·o mgåt:t krigshög.skolan, fann han ti1lfällc
latt lära känna fTanska armen, •där han Vinbern 1896- 97 under
åtla månadc.r gjorde tjänst vid .det i Algeriet förlagda zouavregementeL och jänwäl fick ,följa med såsom ordonnansofl'ieer
i ·c hefe,ns för XIX. ar.nu~kåren 'S.tab under denne chefs inspektionsT esor i Tunesi·en, AJg.e,r·iet m. m.
Liingre fram fick han även göra helmuLskap med Lyska
armen. Åir 1901 åtföiljcle han ett infanteriregemente under
l(oej>SJarmalnövern i O.stpreuss·en •Och 1917 ,lwm han att få se
tyska armen uneler hrinnra nd e krig, då han sex veckor var
komme·nclerad till ost- och väsHr·onte.rna s·amt Flandern.
Aminofl' !hade mycket ·si1me 'f ör teknik, och då världskri·g ct bjöd på allehanda nya teknis](oa militära hjälpmedel ,
satte han sig snabbt in i d·essas ·k onstrukli·on och taktiska anVä'ndni,ng. Han hade ·synnerligen rl ivlig fant•asi sam.t h ety-
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iska
dand-c .förmå ga att redigt och lärorik t f11·amslälla t a•l d
hL· krigsb ilder. Härige nom blev han en utmär kt utbilda r e i
sprak
an
i
t
mycke
r·onatid
Karlsk
sin
er
d'äl•s föring och log•s und
t arL~
härför , dels vid .sit.t re.gem cnte, deJLs även för en vidsträ c k
ersop
militär
krets inom KarJ.sl uona <fästning tjänstg örande
s nal. Många av marine ns - och särskil t kustart iJI.erie t
o!Tiofficer are torde med l.ac.k samhe t er-in11a •sig de il1'sbru ktiva
rona
sk
Karl
å
ret
försva
av
m
.shtdiu
för
ccrsövn in.gar, han ledde
.fä·stnin g.s oli'ka f,r ont er.
.När han sjä1lv •skulle .föra trupp under krigsm äss·iga föra sk t
hållan den, ådngal :a de han snabb u pp'fatln i ng och ett r
initiati v, men d et kunde väl ·n å.g on .g ång hända, att den starlw
inbi.Jln ingkm. ft.en förde honom en smula utanfö r den nyktra
vcrklig he tens råmärk en.
'Mot sin a underl ydand e var J1an särdeles väll villig och
mycke t m lhållen av dem.
För Amino fi med hans stora vcrl~samhet·slust blev d el
lle
mi.li tära ·arbetso -mråde t alltför trångt 1för att det aH ena sku
kunna 'a bsorbe ra hela hans ar.hets krafl.
Då Sv-enska Telegr ambyr ån startad es 1898, blev A. f·ö rckstånda re iför dess distrib utionsa vd elning. I denna sin vcr
en
.samhe t kom han i näm herörin g med presse n och blev
.
bräg.en medar bctar·e i densmm ma
Han .slog si.g därjäm t-e på s·k rift.stä1llarska p och valde h ärit i
v.id .förifa.Uar.e namne t Radscl w, ett namn som .för·e komm
.gångn a tider :i nom hans från Ryss.l and härsta mman de släkt.
r sEn mängd arbete n med Radsoh as namn såg o dagen: äve.nty
av
t
antale
r
-uppgå
mans
•b öclwr, 1l<rigsr onmne r o. s. v. TiUsam
ta
k
bemär
mera
de
hans utgivn a böcker till omkrin g 50. J3l:and
illude
som utgjor
torde vara: »Krig.e t J.apaJ1-Ryss1land » ter från svenslu t
rappor
eftm·
tade
bearbe
ngar,
stera-de skildri
1905, vi.l ka
1904kriget
under
nter
mi.l itära kri.g skorre sponde
t om Bal»Krige
gång
utkom mo efter hand unde11· krigets
V. G.
m•ed
mans
kan 1912 », av ;s·a mma ad (utgive t tillsam
Langle t), ·srumt »Invas ionen, en framti dsronm n».
Radsc ha var msk i Leclmi ngcn av karakt ärer ,och hände J..
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s.e r och spänna nde i sina skildr.i ngar. Hans sti-l och böcker
· el a ·l agren, men han
·cl·e bI-e
med levand e intress, e av
ades
mnfatt
<
•
,
gskons t.
tällnin
fr.ams
r
litterä
naddc J~ke 'l~·ågon högre
Anuno fl var så ofta, han det kunde, på r esor både till
·
land s och ·v atten. Ick·e minst intress erade han siao fo" 1. sma
f" f' d
del
· or a ers hnd Ryssla nd äv·e nsom för Finlan d, där e n stor
.
tillvaro
sin
Jmr
och
haft
-släkt
hans
av
A,· fad.c rn had e h a n änt ·S jömann aanJ.a cr. Han var en
sl~ic:klig. amat örsegla re oc'h •drog sig ej ·för a7t med sin li.Jla
~at na~'llgera Ö\"er ?ppna haY et. Inkess et för havet tog sig
l
flotta
Icke mmst uttryck 1 hans kärlle k till Sveri o"·c s örlocrs
,OC1
"
J
Tt"
ha
1111 1
en Kar.l.skrona
' a•r a Y·e r.{Sa mhet inom kustifä •stning
· .~s
bana var till
a
militär
hans
r
~raglr ades i hög grad lhänv. Nä
~nda, fann ·h an en ny venksa mh e t, som •s tod sjöintr esset nära
rbergs aktiebol1ag~
1 det ~tt han r ble~ c.hof för Stora Koppa
samarb ete med
ligt
dag1
han
,fiok
här
;
c
Gavl
1
skeppm~g· slwntor
ha:ndoelisflottans män.
Lägg•es till det förut anförd a, att A. p å leeliga stunde r
i t>criiJS ·o ch p 1·anol·-.Oin _
lning, modell lerincr
ed oljemå
sysslad
o
o
.t. e mo
såpos1 lOn, •s a maste man hava fog för att beteck na honom
som ·e n m å ngsidirg man.
, Redan före .sin ankom st till [\:•a r1s.kro n1a hade A. under'
· ·då ·oc11 da' J1a d e n-an
un d·e r
gatt ..en. omrfat tand e mac'OJ
" Jeration ,
kmagsju
·sin
av
de J'olJ~n·d e l:vn~cls~r. en .svåra åtsättn ing.ar
re
s!Jarka
d ?m, vllken bli ·SI·st andade q1ans liv. Under den allt
d
pafrcst ningen av •s jukdom en .Jade !han :i dagen s.t ort -tålamo
och en beuncl ransvä,r d behärs kning.
.Sedan 1898 v ar han i ett mycke t lyckli.g•t ä.Jd•ens lwp fö,r eette n ad ~ned O~ga Elvira Waller stedt. Hans hustru kompil
ivlige
rad-e me~ ·sitt lugn ~å d et utomm dentlig astc ,s ätt sin ·L
·kap
man.... Foruto m en ~1ft. dott e.r från -ett före gå ende äktens
a
1J
v'
·
e
so"
'
tva
ooh
r
dottra·
gufta
rtva
an
1
h
.
e
err ianma d
eft
1 <: s.enare
' 11· 1 ,
..
annu he,fi.nna sig i skolåld ern.
År 1918 valders han till konesp ondem nd e leclam ot av
Kungl. Örlogs manna sä1Us•k apet.
1
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Car l Edvard Smith.
Carl Smi lh ·f öddes i Karls,krona den 13 juli 1843. Son av
apotekaren Salomon Adrian Smith och dennes maka , H il d,t
Dorothea \Hagström.
År 1858 int r ädde Smi th som kadett vid Kungl. Krig saka·
cl .enuen ao car·lber·o·
" ocl-1 utnämndes •efter ·avlagda ·e~amina till
s·ekundlöj tnant vid Kungl. Nlaj: t s •Fl•otta samt vid omo-r g anisationen 1866 till underlöjtnant ,-id Kungl. p ,J oUan. Fyr a a\
därefte.r utnämndes han till löjtnant.
Ehuru ·praktisk sjöman .och älskande sjön o~h sjöman '>ivel
inså•' Smilh redan nu, all d-en kommande L1den -k ra n le
l'
"
. l
l
ej allena•st praktik ·utan äY·en teoPe tiskt oah tekn.ls
d ~nc ~-rl
Han too- därför av•sked med tur och hefordnngsra lt f o1
ag.
"'
. l
. tatt ,g,e nomgå den kemiska ·avd·e lningen av Tekno l og1s
\.U rn s 1pa
t u t e t . Sedan han även skaflat sig praktiska kunskaper
·· l
sprängämneso mrådet genom en •a ns.tällning .smn ver.km~s a re
Yid Vintervikens dynamitfabrik , återinträdde han v1d h.un gt.
FloHan där han 1881 avancerad·e ti1ll kapten. I ,först den allmänna ' och omedelbart där C'ft.er d-en 'Speciella minkursen n lyeokl~de•s ytterligare Smit'h·s ·k un !>kaper till minförsYar el."
tjä'n st, varvid hans redan inihämtade ·k ännedom om de hn~
santa sprängämnena ·k ommo v.äl ti]il .p ass. Han beordr ades
också år 1885 till rrn.invapnet och sedermera till flottans f as la
minför•svar, där han först som ins~ruktionsofiicer och ·: edan
. chef .för ombord och i .]a nd förlagda mineringsövm ng ar,
som
·
l"
m 'in avdelningm· och minkuroser fiok HHfälle att göra sma ardomar ifr·uktbäran'de. Uneler 1)ass-erandet av r egementsoll ·cersgraclerna tj.än.st.gjorde ~1an dels som che f för Mi~ld~.part L
m ente t i J(arl,skrona, del•s som chef ,för Kungl. Mannfon·al ningens minavdelni·ng och samtidigt so1~1 ch~f för det fa~.l~t
· r··orsvale.
. · t Ar· 1897 utnämndes Sm1Lh till komm eneloJ •
Jnln
(f c]' t,,ao aol" där eft er an ed kom•mendörkaplen s av l. gr.
~nen -aV 0 l
'c
p ension.
.
..
. .. ,
. .
. . .· .
Av mera anmärkmngsv arda SJO exped ihon er, ' all Sm illl
dellagi•t , må n~imnas expediti on er m ed fregatten Yan ad is ocn
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korveUen Gev1le, varvid resorna utsträcktes .till Norra Am er i'ka, Vä·stindien, Syd-Ame-ri-ka .o ch .Stilla !havet. Som .farty.gs-ch e!f l1is•sade J1an sitt befälstecken på hl. a. brigge n Snappopp,
å n gfa-r tyge t Sköldmön, kanonbåtarn·c Alfbild och Motala samt
pan.sarbåt.cn Sölve. Som avdelningsche f för mineringsövni ngarn e i Stockih-ollms och KarlsJuona S·kärgårdar förd e han sitt
befälstecken å log ementsfartyge n iEu.gcnie och af Chapman.
År 1890 valdes Smith till arbetande ledamot av Kungl.
ö r•l ogsmanna.sä l·l skapet och 1893 invald es han i Kungl. Krigsvetenkapsakad emien . Han tjänstgjorde även i 1892 års sjök ri.g·sm·aterielko mmitte.
D e t år dock inom ett annal, om ~in Flottan närståend e
ver:ksam lwtsområcle, som Carl Smiths största livsgärning står
att Ji n na .
Redan som ung löjtnant vi-sade :sig !hans intr esse för kanoten -och ·k anotidr-otten i ett arbet e »O m bålar och bålsegling» och senare i ·en ö.v ersättning av Uixon Kemps standardarbete »Om yachter och yachts·egling » samt i »!Illustrerad
idrottsho'k ». Vidar•e sta·r tade han tills·amman s med bl. a. Vict or Balck utgivandet av »Tidning för idrott », där han länge
skötte avdelningen för maritim idrott. Tack vare Smith hava
v i nu gans•ka fuHstäncliga uppgifter om de svensJ<a kanottyperna-s u Lveckling, deras konst-ruktion, byggnadssätt och egenskaper.
Vid sidan av denna litterära v·erksamhet ägnade han s ig
m ed 1liv och lust åt konstrukti-oner och även ·egenhändigt hyggande av hålar och :k anot·er, v a rvid han .följde sina egna, •s jälv.ständiga ideer utan inflytande av utland e ts f rams tåe nd e konst-ruktör er. D et .b erä ttas, alt 'h an s·o m ung oflicer byggde sin
första •s•e,gelbål upp e på sin mors vind, varifrån han, til·lämpande e ll sede rmera på många 'komplicerade sätt uppr epad e
kn ep , ,firade ned ·b åten genom fönstret. I samma bål s·eglade
h an sedan ensam till Ystad.
Kommendör Smith var en framstå e nde seglare. Hans ·i ntt·c sse -för kanoli-<lr·olt cn Yarade hel a livet igenom, och ända
tills h an vid 80 å r s å ld·er clrahhad es ay en svår ögonsjukd om,
T idsl.-rift i S.ii)l·bsenr/ct .

4?i

-

660 -

yar han en ,flitig utövare av denna idrott, yars ljusnin g kan
uttryckas med orden: »jn mindre båt, desto slörre >Sp ort'·.
Han ansåg sin da.g .förfelad, om han •ej 1kunde få .gö.ra en lur
på sjön. Som departcmen tschc·f på vanet kunde han lämna
skrivbordss tolen ,f ör .en stund och gå ned ·p å försla hii sta
pråm »för att åtminstone få tr'a'mpa på ett däck » .. Sina erfarenheter och .r ön inom båtbyggnad s-k onst och ISeghng har han
publicerat i »Mina båtar och kanoter».
Efber avskedsta.g andet var Smith en Lid bosatt på Rosenviks varv på Kungl. Djurgård-e n, där Prins \Vilhelm ofta var
hans <fö•ljes la.ga1re på segeltur.er. I Trosa, dit han sedan flyttade, ägnade han sig ~i.ven å t den engelska sporten »punti ng .
De <sista åren av sitt liv var han hosatt ·p å Hästö vid K mlskrona.
Smith var en man av kärnvirke, och ålderdom-en stävjade
föga hans v•erksamihets lust. »Huru gammal man är betyder
nTindre; huvudsaken är hur man är gam~na<l'» brukade han
säga. Ärll ig och uppriktig i .ord och handling vann han under
sin ,l•evnad <så vanna sympatier och uppriktig vänskap, som
det är få auänni•s kor givet. Han var i äktenskap förenad med
Mary Nordlander , född O'Hara.
1
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Krigsmaktens högsta ledning.
_c~,n fiintnd;·

n Kungl. Orlogo-mnmw siiUsknpl't;.; högtidf'<lag a,· Sällskapets
or<lf(jnlwi<· lJ pi).;· r ~l<·damokn rl!! Chcunps.

Frågnn om krigsmakt ens ledning har unck r de sista åren
alltm er blivit föremål fö-r ett allmännar e inlresse. Mången,
som förut hyst annan åsikt, synes numera betvivla lämpil igheten av en ledning, ·Som åsid osätter på mångårig ·erfarenhet
och sak<k unskap uppbyggda .o.rganisatio ner, och •ersätter de-s sa
med under partipolitis ka strid·er utf·ormade kompromis ser,
vHka kkc ta.g a tillbö-r lig hänsyn till dc krav, som ,fosterlande ts
för,s var uppstä]l]cT. Uppspirand et av 'd etta tvivel är icke ägnat
att <förvåna. I varje ,fall kan det ic<k e förvåna den, som med
eftertanke genomläst nådig proposition N :r 359 till 1919 års
a·iksdag. Den avsåg lan t- och sj Mörsvarsde partemente ns sa:mmanslagni ng till el t försvar.sdep art.ement och .föredrog's inför
I\ionungen i statsrådet av dåvarande chelfen för justitiedepa rtementet Jona·s Elieli Lö-fgren.
Föredragan de statsrådet anfö-rde i detla sammanhan g, att
»vad man härmed V·elat vinna har varit ej allenast att genom
indragning av en departemen tschefsplats underlätta im·ättandet av nya deparle1nen t för andra ,f örvaltning•s grenar, utan
f<ram för all]t att åt vårt försuar<suäsende beTeda större e-nhetlighet och planmässig het i organisatio n och utförande ». Det
g.ällde tillkomsten av två nya de-partemen t - handelsdep artement et och kommunika tionsdepart ementet - och .en ökning
av d epartement ens ·antal 'borde icke, åtminstone ej på en gång,

-
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äga rum IJllcd mer än ett clepade m cnt. De d eparteme nlal:kommitt cracle, som ingåend e .b ehandlat den n a fr åga, mo t i, L' rade denn a ståndpun kt i sitt den 31 dcce1nber 1912 aYgi Yna
betänkand e m ed behovet au en fast sam m anh ållning inom
statsrådet , .v ilk et ock gjorde sig gällande i politiskt hän see nde.
enär svårigh eter torde kunna motses .f'ör en allt föt talrik rl'fl<'ring aM gte nomföra ett enhe.Uigl politiskt program.
F ö redr aga nde >sl atsrådel fram'höll, alt d e noggrann a unders ökninga r , som företagits b e Lräffa ndc o1li k a lä n kb a r.a k om binatione r av ärendegru ppernas .fördeln ing på depart emen ten
- m en för yars d eta lj er lf.ör·cdraga nd en a nsåg Öiver.fl ödigl atl
roedogöra - oförtydba rt givit vid handen, att de nya dep arlem e nben enelast kund e å vägabring as p å en väg, nämligen genom la n t.försvar s- ·och .sj öförosv arsd•cpa rl em en ten s samm anslagning. »Den stora och wnfCl'!!t•aiildc be tydels e t ör h ela var
centrala stats f örvallning och d ess anpassn ing efter samhällsntveck./ing ens krav », som, enli gt d e noggrann a nnd ersöknin:garna, im·ältand et av de ·två nya statsdepar tem en b:11
skulle inn ebicLra, torde em ellertid knap·paJst gått i up pf'yl•l else, ly r eda n vid deeha.r gebe tänkande t till 1921 års ril.-sdag a vga·v s en r ese na tio n belräfl',and c in rätta n d e t av l'l t
lm mnnmi'ka tionsdepa r lement, •enär ·erfar enhe t.ern a från dess
första å r, 1920, enligt •statsrå dspr'Ot okollen:s vittnesb örd, von·
enbart nedslåend e. I motion till l 924 å r·s riksdag • för esl oh~
också indragnin g av sanmua d epartem ent, och i motion ti ll
l 92·6 å rs .riksdag a111förd 0s, a tt d.et andra av d·e nyinrättad e
deparbcme nbe n , nämli gen handel sd epartem entet, syn les h a\ a
en så jämförel]•sievis obe tydlig uppgift att .fylla, a lt de ss li tbytande mol e tt k yrkodepa r temenl borde på a llvar i.frågasäll ns.
Den »enhetliga och planmäss iga l·e·dninge n », .som utgj orde
det genom gående ledmotiYe l i die nna ödesdigra propositio n.
fi cJk eme ll er tid - med åsidosä ttande ·av de d cpa rtem enlalkornmitLe rades ·h ärutinnan ,f ramst·ä ll da ·förs1lag - icU< e vid sin
sida erforderl ig Jackkuns kap för J,egerings•ä rendcnas h eretining oclh .för·cd ragning, och .någon närmare :för'bindel<se mell an
departem entsch efen och dc centrala verken åYägabrag tcs t'.i.
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De allvarliga e rinringar, som, sä rskilt från sjömi litärt håtll,
fr am ställd es mot försvarsd epartemen [,ens ·s amma nslagni n g, vilade på den npp.fa.ttni ng, a tt d·en g•emen amm e lf ör<S·v arsminisbern ick e s'knlle kunn a ~ig a ePforderli ga fackinsik ter inom
det V·c rksamh etsonn·ådc , som ett fönsva r sd epart em en t skulle
k'omma att om{atl<!. VoPe ·h an cirvil .g ällde detta nämnda område i de.ss he lhe t och, vore han mili'tär, den <för·svar sgren, vilk en :h a n ej tillhörd e. Beträfl'a nde denna erinra n ,framhöll
föredraga nd e statsrådet att <Cien, ·Säl'ls·kiH om försvarsm inistern
vore civi'l, »l.:undc äga v isst berättigan de under d en tid då
che{ema .för lantförsu:a rs- och sfö för :;ww·sd epartem en ten ' liksom övriga departem entsch efer vore m era att belNikta såsom
tackminis trar än som ledcunMcr i en p olitisk r egering. Men
s ~dcm uiu Pc !dingen alNmer gått i den riktningen, att r egenngens leoda m äter i uäs en tl<ig m ån utses m ed hänsyn till det
politis•k'Q läget, m åste facksyn p u n kl en träda tillbaka ». Enh etligheten i lednin gen av la nd·e ts 'f'örsYar s.lwlle sålunda vila
ick e p å militär, ut a n huvndsak li gen på partipolit isk grund.
Dc departrem cnlalkomm ittl:erade had e .fram'hålllit, att endast d e t jn tim a och pers·onl'i ga •samarbete t mellan departem entschc•fen ocq1 >faokkuns,kap en s män kunde utgöra en borgen
för ernåend e .av ett fullgott arbe~st~es· ult at, och detta kunde
svå rli g-e n ås taclkomm as, så län g'e denna fac.kinsi·k t icke fanns
r epres,entc rad i clepartem entrschef.en s eget verk. GäHanode bestämnw ls er Tör rekryterin g av drpartcme nben och där tillämpad e b C'fordring sprincipcr hade hafit ti.Jl föl jd , att denna rekryterin g så gott som uteslutand e ägde rum 'hlancl d em, som
avla.g t jur idisk ~imhetsexa m en, och .i ck'e bland .fac,Jdmnskap ens
av
män . Den på d·cpa rtcmentet ankomma nde behandlin o-en
b
1
neilla
konstitutio
ur
arendena stk edde i vanliga ,fall närmast
eHer al lm än t ad min isrf:rati va och formella synpunkt er. »Gi vet
är då - fortsatte depar temen t a lk•ommitter ade - att Yid en
föredragn ing, som Yeddä Hes av en i ämnet icl"c sakkunni g
p e rson , fackliga upplysnin gar lälleligen kunna >förbigås eller
ic.ke tiJlbörl i.g en beaktas, li'k som å andra .sidan fara för e<ligger,
att er inringar och im·änclnin gar, rframspru ngna ur formella
1
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och j uridiska synpunkter, vinna allt för stort avseend e. - ~
- - Den Yild, IS·Om ligger på .ett är.e ndes -föredragning, f r amträder än ty.dLigare, då man betänlker, att Mminslone m ed avseende å Jlerta'let löp ande är·cnden ·statsrådsber·edningen s ledalll1ökr, m .cd und anta.g för vederbörande .departemen l se lw f,
omedelbart vid föredragningen oeh utan ·att studera h a ndlingarna i äPendet bil.da sitt omdöme däri». .De deparl emcnta1l(·ommillerade 1framhöllo sålunda, att lfaokkuns•kapen .b orde
.fullt komma til>l sin rätt ' "id sidan av den aHmänt admin.i sl rativa insikten .och crfarenhct.e n .
.Den av departemental'kommitlerade på grund härav f örcslagna genei·alil1'spektören .för 'J11aril1'en, 11espektive armen , vilken skuHe bliiförsäkra che.f.en för .det gemensamma lför•sva r-,deparlementet det ·el'fordel;liga stödet av militär .sa.k kun skap
samt inom vardera .försvarsgrlel1'en s1kapa 'en sammanhållan dL'
kralft, avfärdades i propositionen därmed att man »icke u lan
sk äl kunde befara, att den sålunda föresla·g na anordnin gen
med en generalins peTdör såsolm ch e{ för vardera lwmman d{)cxpedil.ion en skulle va'l'a ägnad aU framkalla elen dualis m i
försva rsväs en·del, mw1 genom försvarsdepartementens sa mmansl'agning uel:a t förebygga ».
Två år tidigare - 1917 - 1hade den civila s tal en in om
lanl- •och sjöför·svar.sdepar tementen utökat s mte d två stabs•ekr,e lerare. I sammanhang ,m ·ed tillko·m slen av .g emensa ml
.Yösvarsdepar·t,emenl och civi'l Iförsvarsminister borde det hava
legat nära till hands att ersä lta de civila statss•ekreterarna m ed
militära fackmän. Någol dylikt föl'S·lag har doc.k, mig vet erLigt, icke framkommit.
Man ,t orde ·sålunda ulan Ö'\'erdr.ift kunna säga, att d en
organisation, som med beshtl•et om lanbförsyars- och sjö.försvarsdepart.c'l11ent.ens sammanslagning antogs a'' 1919 års rik -;dag, av,såg att åy,ägabringa en ·en,hellig ·Och koncentrerad pa rt ipolitisk hög sta l edning ay riksförs,·aret, inför viikeL knw rlc n
militära sakkunskapen i s lörsta tänkbara utsträckning skö h
ål sidan.
Jämlikt nådigt bes·l ul elen 29 oktober 192G tillkallade clu-
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{en ,f ör .förSYarsdepart.emenkt sär· ~k,ilda utr,edningsmän för
att »verkställa utredning rörande omorganisation av den centrala i{öruallningen inom försvarsväsendet m. m. ». Detta utr edningsarhete, som ditti1Hs varit im1iktat på den lokala förvaltnin gsorganisation en inom armen och ·marinen, .b orde nu
f.ul'l följas »i vad ansåge armens och marinens centra:la förvaltningsmyndigh etel'». Vad marinen anginge, »syntes emell erticl under~ökningen icke blo,tt höra aYSe den centrala förvaltni ngsmyndighet.en, marinförvaltningen, utan ~ord e d ensamma böra u Lvidgas till att omlfalta Ifråga n om organisationen ·a v ma·rinens Ö'ierstyrelsc Ii cless hel<h.cl ».
:Den genom nämnda heslut tiasatta beredningen avgay sitt
betänkade den 14 november 1927. Sedan vederbörande militära myndighet·er häröver ingiYiL illlfordrad;e yttranden, erhöll.
ch efen oför lf6r·svarsdeparl-ementet den 2 sistlidne mars nådigt
bemyndigande a tt tiHka'lla 'högst fem saldumniga för att inom
departementet biträda il11ed !fortsatt her.edning av 1frågan il'Örande omorganisationen av den c•cntrala rförvaltningen inom
lför'S•v a,rsvä sendet. I sitt utt a'lande till statsrådspr·otokoNet
sisln,ämnda da.g •omnämnde försvarsministern, att enligt beredningens :förslag iförsvarsväsendets ledning och .förvaltning
i lfr·ed skul]l.e utövas av - förutom Iförsvarsdepartementet m ·ed
kan1sh IOCih !kommandoexpeditioner - följande centrala organ,
näm'lrig.en: ·armestyrelsen 'u nder en generalsperson, chef.en för
armen; rrnarinstyrelsen under en ,f laggman, c!h.efen för marinen; samt f lygslyr·elsen 1u1der en .g·eneralsperson ·eller !flaggman, chefen ,för .flygvapnet. Till clwCernas .för respektive försvarsgrenar avgör.and,e s·k ulle överlämnas ,e tt betydande anta l
är•enden, vil:ka nu avgöras .såsom 'lwnunandomM.
A v dc över beredningens or.g anisationSiförslag avgivna ytt,r andena var det .endast chefens oför .generalstaben erinringar,
IS·Om .erhöllo särskilt ·omnämnande ri statsrådsprotokollet. Chefen ,för genera'lsta'bcn hade nämligen 'h l. a. anfört, aH en chef
för a rm en borde inrättas endast under Iförutsättning att han
erhölle bcf•og,enheter, som svarade nl'ot honom åliggande ansvar. Dårest, på sätt beredningen 1föreslagit, chefens för a r1
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men befogenhet i fråga om de rent mi'litära ärendena inskr ~ink
tes lill a•ll enas•t dc mindre viktiga kommandomålcn, ifrågasatte chelfcn för generalstaben, huruvida man ·crlhöl•Ic en central myndighet, som kunde utöva en verklig 1ledni n g av ann(·n
ur m.i1it·ä r synpunkt. Konsclkvcnsen av skapandet av en chef
fö.r armen borde vara, att amnechel~en bleve Konungens r ådgivare i ·k:ommandomå'l, v ilket i viss mån .sikuille innebära en
återgång rtill de förhå'll.andcn, som rådde under tiden ,för e 18-J-O,
då kommandomåien rf öredrogro s av g•enera•ladjutant crna. Ch l'J.en för armen 'b orde sålu nda vara föredragande i sarnl•liga
kommandomåL
Chelfen ,för tf örsvarsdcpartem·entet kund·e :icke godtaga Yad
chefen •för generalstaben anfört beträffande kommandomåle ns
.hand läggning, utan anstl öt han s.ig obetingat Liltl vad föred ragande depart·ementschefcn uttalat vid ,f,ramläggande av prop ositionen .til'l 1919 års riksdag med ,försiag tilil lag om statsdepartement.en. net åsylftadc Tl ttalandet innebar dels, att n itgot hinder .jc'k e kunde anses föreligga if ör den ge1nensam me
försvarsministern, även om han V10re civi<l, att iuföa.· Konun gen
föredraga kommandomålen ·och därvid bära konstitutionellt
ansvar oför dessa ärendens ri•k tiga handläggning, dels även
att en anmdning med särskilda militära tjänstemän såsom
konstitutione~lt ansvariga ·föredragande av Jwmmandomål en
så mycket mindre ·kunde 'förordas, •som en dylik anordni ng,
en ligt ,föredragande departementschefens mening, skulle vara
ägnad att mntver·k a .ett ·av de huvudsakliga syftemåka med
försvarsdepartementens ,förening, nämligen åvägabringand ct
av cnhettl ighet ~ förs.varels mili bära ledning.
Med stöd av i övrigt avgivna erinringar belräfl'andc hered-ningens ,förslag 1framhöH .föredragande •slats•rådct bland annal·
att utta'lade betänkligheter beträtTande sammanlförand d
av rent militära ärenden ~och förvatltningsärenden ti,N e n oc h
samma myndighet vore •vä,rda beaktande och .detta icke min sl
med hänsyn till nödvändigheten alt begränsa vederbörand e
myndigheters arbctsuppgitfter inom a.·imlig omfattning;
att det icke synles ut cs'lutct, att ,en tillfrcclsslä ll andc lös1
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ning av dc .förcJ.i,gganclc spörsmålen skulle kunna ' 'innas genom ,e n rmtindre vittgå,e nde r clfo~rm av ,försvarsyäsenclets !ledning än den av beredningen lföreslagna;
atl ,det torde vara vä·l hetänkt att Yid ifrågavarande omor·g anis.ation gå {ram med en ' 'iss varsamhet och avvak ta de
erfa·r enhetcr, smn vore att hämla från en ej alltför vittgående
r eform, så aH man •i ck e i slr ~ivan att råda bot på olägenheter,
s•om vor'c förbundna med den n uvarande or.ganisationen, gå ve
till spiil,Jo de med densamma förenade förclela.r na; samt
att där.för vid .frågans fortsatta behandling hm·de undersöl<as, huruvida icke åsytflacle om1äggningar och .förenklingar
med avseende å dc centrala .fö,r valtningsmyndigheterna samt
avhjä•l pand e av de olägenheter, som, vad marinen an,g inge,
visat sig vara .förenade med, alt ett flertal överstyr,elsc.organ
dir eld lydde under Kungl. Maj :t, skulle kunna åstadkommas
utan ~en så ,g enomgripande om 1bildning av elen :historiskt framvuxna ·organisati•onen, som beredningen föreslagit.
Av d et nu sagda torde 1framg å , att såvä·l b ered ningens som
dc senast til'J.kallade sakkunnigas uppdrag varit stadd begr~insade.
Ursprunglig·en avsåg uppdraget den centrala förvaUningen inom försuarsväsendet, men skul·l e, vad marinen
anginge, » L~tuidgas t.ill att om{alta frågan om organisa,t ion(en
av nzai'in ens överstyrelse i dess h e~het » . BeTcduingen utvidgad e cmeHc rti·d själv sitt uppdrag lill att omfatta h ela krigsm a kt ens icke blott oförvallning n lan j1änwä l 'ledning ; den senare dock bJ,ott i näst högsta instans. Vad marinen beträ'f'far,
innebar detta en snävare begränsning, än elen statsrådsprotokoH et angiver, ty överstyrelsen i dess helhet omfattar jämväl
:försvarsdepartementet. Ehuru beredningen inom sig räknade
två f. d. försvarsministrar ooh dcs·sa unclers.Juivit nöclvänd'i gh eten av att .l ätta chefens :för fi)rs\'a rsclepartementet arlbetsbö.r da, föreslog dock beredningen i sådant syfte ingen som
hälst tföräi1'(1ring beträtTande detta departements urganisation.
En elylik åtg~i rd borde rlock legat n•ä ra till hands. Beredningen
använde sig i stället av det gamla leclmotiYct f,r ån 1919 års
proposition och framhöll, att, även om organisaLianen av {ör-
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svarsväsendets ledning och frr amför allt 1dess fönaltning »tid igare varit i stort sett tillfre.dssläHande, så måste d ensamm :1
med hänsyn till numera rådande lförhå.Uanden, särskilt till
kraven på koncentration och enhetlighet, anses vara behäft nd
med avsevärda hr-ister », Yi·Lka det -vore angeläget att un da nrödja. Berre dningens uttalande är 'Vilseledande, ty för svarsväsendets ledn1ing har aldrig varit mera enheUig och kon centrerad än vad w1der de sre naste å1ren varit faUet. Bästa heYisct hänför -ä r den nedrustning ay S-veriges försvar, såväl till
,Jands som t>ill .sjö·ss, vi.l:l<.·en efter försYarsdepa,rtcmentens sa mmanslagning 1föreslagits a\' r-egeringen ·och genomdrivils mol
samt1iga militära myndigheters mest allYarliga ·o ch tung l viigande s·l{ä.!. Principen om enhetlighet ·och koncentrering har
emellerbd 'be ~r·edningen i myckd långt driven utsträcknin g
velat Nl·lämpa i försvars-väsendels näst högsta instans. Diir
P'lä:gar eljest i varje vä:l avv,ägd organisahon en decent[·ahs ation av ärendena inträda, på det a'tt s~ukkunskapen inom u nderlydande, 'självständiga organcr må komma till sin rätt, och
berfogenhet och ansvar må va·rd'a rl ämpligt fördelade. Det k an
1ck·e vara -riktigt och ricke med ·ekonomiSikt til1varatagande ~1\'
'l.id och arbetskra-fter -förenligt att i näst högsta instans inr ätt a
en ·e nhetlig miliUir-teknisk över-ledning, med en konc entrali·on av ar'betsupp·gri .fterna, som ÖYerstigcr det ·pTaktiskt ullförbara, men utan konst'itutiro neUt iniflytande på och an w ar
föT ärend·enas slutliga avgörande inom departementet e ller
regeringen, där enhetligheten i fö·r svarets militära ledning u tövas a•v den efter partipolit~ska grunder 't iUsatta, oHa civila
förSivm·sministern, vilken vid sin sida saknar stöd ay fackk u nskapens m 1ä n.
1928 års sa·k kunniga hava, såsom 1fra1111går av det o-van
sagda, varit än mer bundna i avseende å .e ventuella organis ationsändringar och på mycket goda '§runder 'k unde befar as,
att var}e förslag, som innebar riksförsYarcts organisat~ ion pa
två ·s,k ikla departement dler övreT huvud taget avsåg ·a tt h öja
det rent militätrtekniska infJylandet på ärendenas behandli ng
och avgörande inom 1försYar.sdcpartementet, icke skulle k om-
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m a all ay regering en framlä-ggas. Den ·o.mständighclcn bord e
eme11erticl, enligt mitt ·förmenand e, icl~e utgjort hånder Iför ell
fr amläggande - eYentuellt Yi·d sidan ay det egentiga uppdraget - ay häsla möj>liga or•ganisalionsförslag, Yarom åsiJd.erna
kund·c förenas.
Enligt mi[[ ,förmcnande och i överensstämmelse med fl c,r a
myndigheters yttranden ÖH!r beredningens .förslag härröra
br isterna i rförsva,r sYäs.cndcts nuvarande ledning från lant- och
sj ö:försvarsdepart•ementens smnmanslagning och försvarsmin isler·p oslens !besättande med civil, iokc sakkunnig person.
Fe let ligger allisa i den enJ1etliga och koncentrerade överledn ingen, som utgör försvarsorganisationens såväl huvud som
grund. Föwarsbyggnaden hör då icliie ytterligare påbyggas,
i nnan denna grund bliYit ombgd eller förstärkt, van-id m å ste
så·s·om ctl oef.tergiYligt YiUliiO\l" uppsbällas, att regeringsmakten
bliver fanrl-.:tionsdugllig såväl i freds- som krigstid.
Ett lands försvarsorganisation och således även dess
h ögsta ledning måste "i första rummet anpassas efter krige ts
1k mv. 1Det nutida ·krigets ledning ha1r emeUerlid unelergått
·en väsenUig förändring. Från att förut han1 Yal1it huvudsaldigen en ·p olitisk-militär angelägenhet måste .nu, bakom de
d ire·k ta stridsmedlen, 'hela nationens krafter och alla dess
tillgåarg arr och hjälpmedel anspännas ·och yerka för JG·iget s
genomkämpande. Yarje "indusl11i får sin speciella · uppgi~-t och
varje ·i ndiYid sin bö~·da att bära. L edningen av .Jn·iget i stort
omfattar så.!Lmda hela landet och J..:an icke utövas av nugon
an nan organisation än landels lagliga regering. Detta innebäJr, 1att ·i konsdj skall 'b estämmas, Yad som fal'ler på dc oJiika
d-epartementschefernas lott att utföra.
Det är ick e ·r ·ä tt att påstå yare sig att polili·k en slutar da
kriget börjar ell er tvärt om. Politik och krig haYa .a'l!Lid intimt s·ammanhang och relen polil"iska krigsledningen måst e
hand i hand .med elen operativa söka Yinna fredens åt erslälIancle p å bästa möjliga yilJ,k,oll.·. Hänsynen till och alwändningcn av främmande makters biträde och uppr~itthållancl ct
av goda f örbindelser m ed d es sa - så'v~ll politiskt som tekni sk t
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är en u,ppgifL av störst a betydels e för Yårt havomflu tna
land, som kräYer sä rski'ld intim kontakt mellan den politiska
och elen marina ö v·erlednin ge n .
Regeringens operativa Ju'igs,Jedning omfattar slridskr at'le rnas ,fördelning och användning i stort samt dennas sa mma n·h an g med politiken och admini.strationcn i dess hel het.
äaer
a ,Iltså bestämma uod 1krigsmark te n skall söka
R pae
- o 1·innen
o
o
ul.föra . Huru tillgängliga mcdd roch strid skr alft er skola diS JWn eras för a tt n å målet tillkommer vederhörand e militär e lwfä lhav ar e a tt bestämma.
D en mi:fiitär-ard m :i nisrirariliva krigs ledningoi utövas av rege ringen m ed biträde av försvarsv erkets överstyrdser och h ar
i ·k rig i s lort s.ett sa mma uppgift er som i fred . Den ciuiladmrinis tativa krigsledningen åter berör s na rt sagt samtl iga
regeringsd epartement. D en har a tt :förutse de krav, som Juiget ställe r på en sta ts ek on omiska, .i ndustrirc:Ua, kommersi ella,
jur'idisl<a och socia,la system, >samt skaH trä[fa 'dc rförbcredl'lse r och å tgärder, som erfordras för att möta d·e n utornordenlliga pMr estningen med utonmrd.entli ga medel. Den sammanhål.lande kraften inom regcrj ng en bör ligga i statsminrsterns
hand .
Verkställandel av d c .o perat iva hesluten ·ä r m ed nu gullande organisat-ion ·u ppdraget åt Högste befälhavaren för fällhären och 1i1arinstridskralftcr na, vilket befäl H. M. Konungen
torde ,Jwmma att per sonli gen utörv a.
l\Ied Konungen som Högst e befälhavare är det em0ller tid
av 'Ovan <framhållna orsake r icke möjligt att skil}a högk varteret fr ån rPgeringcn. Opc rat.ionerna ledas av Högste hc fiilhavaren, men krig sledningen ·i stort påvi.l ar regeringen, dill"
rers·
e nten .har sina vikti•gasle funktioner at.t .fyl>la. Konun gens
b
kommandomyndig het kan då utövas på vanligt sätt och kolllmer ej on ödigtvi s att b elas ta högkvar lere ts arbetsbönla. De ll~ 1
är ur 1Hcra syn punJd,e r en .fördel. Skulle nämligen alla dc
föres·k rifler gä>ll ande k r igsmakten, som i h·ed utfärdas i fo rm
av genera lord er, i krig •komma att utgå såsom högkvart er-;orcler, eller avgöras av Högste befälhavaren efter f6redragn in.g
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a v generaL och marinstabschef.ern a, skulle endast e tt fåtal
k omm a nd.mn å l i kon stit uti,on eH menin g komm a a tt kvarstå.
E n dylik an·orcln.ing s.lnllle i betänklig .grad b elasta högkvarter e ls arbetsbörda, mången 'gång m ed uppgift er, som hava
föga eller intel att skafTa m ed operation ern as .l edning , och fö r
vi•lka s rätt a .bedömande kanske icke a lltid ·erford erli g fackku nskap fi,nnes tillg änglig. Me d d en a J,Ja r egeringsd epar tem ent b'C'r örande omfattning, som kr.i.gei's lednin g numera fått,
skull e ·CD dylik maldb efoge nhe t i Högsl e befälhavarens ha nd
bliva ägnad alt våJlla konflilder mellan h o nom och regeJ·ingen.
Ty d en senar e sJmll e faktis'k t Jwmma att st ä lla sig Högste
b efälh avaren s befallningar till e.fterrältels e. Myndigheternas
i :hemorl·en slä],Jnin:g bl·eve också sannoli'ld synnedigen ömtåE g, enär ck skulle :komma a tl lyda 'båd e regering och Högste
befälh ava.r e.
Skulle omständi gh et•erna >kunn a tänkas framtvinga högk varLerets bi,lf(älli.ga rf örflyttning frå n d en plats, dä r reger inge n
u pp e hå Uer sig, lä rer del sålunda icke bliva m öjl.igt att skilja
K onungen fr ån r egeringe n. Någon anJ.cclning alt under denna
förutsättning sl]<..i,lja marinens övm·ledning från Konung och
reger ing .före]i.gger givetvis ·ej . En dylik å tgär d ·skuil e e nbart
m edfö r a olägenheter.
RegeJ·ingcn •h ör sål.unda bibe'hMla del högsta ansvare t för
kri:get.s lednin g obeskuret. n e n måste därf.ör redan i ,fr edstid
vara så organi serad, att den känner sitt a n sva r för rikets säkerhd ~och k an fy l·l a sin uppgift som rk rigsledarc. Härfö r erfiordras, aU den högste såväl }anl- som sjömilitä ra sakkunskap finn·es a lt tillgå dels in om rege rin gens ege n krels, dels
till d ess om ede lbara och ständiga fönfoga nde inom uederböran:de statsdepartement. Denn a sakkun skap m ås te n äm ligen
anlit as .i crk ,e blott Yid behandl in gen av samtliga föTSvarsär·cnd en, utan j ä·nwä,J i en ·del utri·k espolitiska ·fr ågor och vid a.Jla
krigsförbe red elser, vill<a, på grund av del nutida rk rig.els n atur, beröra ·sn a rt sag l aHa statslivets områden.
Den, j ämfört m ed nuvarande förh å ll a nd en, hcty d·ligl s teg-ra.d e a rbetspr,cs tation och den omfattand e såvä l ]anl- som sjö -
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mi,J itära sakku n skap, som dessa åliggand en ·k räYa, kan i<:ke
på ett tilHrcds ställande sätt vara att påräkna hos en ·o ch sa 111 _
ma person i' högsta instans. Då försvars minister ns arbetshörda redan nu anses för stor, måste, enbart av d.e tta sl;iiJ,
försvars departem entet uppdelas på elt lantfö'l'S vars- och .~t~
marin.cle.pa.rteme nt, vilket numera k:::.n ske utan g.runclbg sändring. ~len även andra förhållan den nödvänd iggöra en •;adan åtgärd.
Så·som de de.p aTtemen talkomm itterade framhål •lit, skedrle
den på departem entet ankomm ande behandl ingen av är endena
n1ärmas t ur konstitu tionella, adminis trativa och .f.ormel•la synpunk ler, utan att sakkuns•k apen kunde komma till sin riitt.
Så kan emdlert id ske och den högsta och m est allsidiga fackkunskap bliva represen terad inom .departem entet, utan att
någon .ny instans inrättas elleT personal behovet ökas, där est de
ceutrala ämbetsv•erken och vissa andra högre arme- och marinmynd igheter på lämpHgt sätt och under samma tak inorga'Iliser,a•s i lan/försv ars- och nwrinde parteme nten. .M·ed bihehåMan de av sina nuvaran d e uppgiifte r och befogenh eter sasom centrala ver'l< , sin initiativr~itt och ·självstä ndighet i förhålland e tj,Jl Kungl. Maj : t, slmlle dessa, vad respekti ve verks
regering särenden vid,komm er, övertaga elen departem ente n nu
åliggand e berednin gen, .för.edrag ningcn och expedier ingen av
dessa ärenden . Härigen om undvike s ett nu ständigt återkom mande dubbelar bete med därav fö,l jande betydan de tidsutdr äkt
och slö·seri med arhelskra :fteT. En nära .förbinde lse åvägaln·ingas såv~il mellan departem entschef en ·o ch underlyd ande
myndigh eter som mellan dessa sinsemeH an, och departem e ntschefens nuvaran de isolering utbytes i en personli g tjänstefö rbindelse m ed marinen s högsta myndigh et·er och en ständig
konta,k t med dess .inre liv och verksam het på alla onl'l"åden .
.Den ·synnerli gen betydels duMa 'lokal.frå gan torde utan
alltför stora svårighe ter kunna lösas, då det gäl.J.er att inrym ma maTinen s högre myndigh eter under samma tak Ett gemensam t .försvars dopartem ent uppställ er däremot betyd·ligt
stegrat krav i detta hänseen de.
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Marinde parteme n tet skulle inrymm a följande myndigh·eter:
. d e part ementel >m'Cd komman .dnexped if'o"z• marzn
Cf lC I'ei1
1
tion ·Och kans•li. Komman doexped itionen i nära anslutni ng
bll kommen derande amiralen s stabsexp ed'ition och 1kanshet givetvis av betydlig t mindre omfattn ing än eld nuvaran de.
Kommen derande amiralen med stabsche f och adjutant er.
Kommen derande amiralen är chef {ör marinen dock med undanta.g av komman doexped iti,o nen, mari.nstab~n och marinf örvaltnin gen. Han är chef för flottans officersk år, ordföran de i amimhte t et och befordri nyskonll missione rna {ör officerare. Han är, i vad på honom ankomm er, ansvarig för marin ens krigsbereclsJ>ap samt äger häTemot svarande inspekti onsr ätt.
Marinsta ben och
,1/arinfö rvaltniny en, 'båda organise rade i huvudsa klig öv·e rensstäm melse med »Betänk ande och ,förslag rörande försvar ets centrala ledning och .förvaltn inrg » avgivet den 6 oktober
1928.
Inspektö ren för underva ttensbåt svapnet med adjutant .
Inspektö ren för marinen- s flygvape n med stalb.
Cheferna för dc civi~militära kårerna samt
Chefen för Hustarti lleriet m ·e d stabsche f och adjutant eT.
Då ,f:lygvap nets uppgift som hjälpvap en under aUa förh ållanden måste tillgodos es, och detta gynnas .b äst genom dess
uppdeln ing i två vapen: arnH~ns och marinen s flygvape n, tmd·e en sådan organ'is.a tionsänd ri.n g komma att visa sig nödvändig.
Samråd i a],Ja slöne frågor meHan ovannäm nda myndig/h eter .sker inom amira•l itetet, under kommen derande amira.
lens ordföran des1kap.
Försvars departem entet s nuvaran de kansli skulle i viss
u tsträckn ing fördelas på marinde part,eme ntets ·o lika överstyr·elseorg an. Tiden medgive r em·eUert id jckc att närmaTe ingå
p å organis·a tionens detalj.er.
Enligt regering sformen s mdaolydelse är det K'O!mn.ge11,
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som .kall ar och utnämner statsråd en. Däresl i över en ss tiim mdse med dess anda cheferna för lantförsvars- och m arind(:partement en väljas ut a n hänsyn LiU parlipohb.ska förh al !~u 1 den och icke heröras av ·cl'äraY •beroende r egerin gsskiften, sku lle
yinna s den kontinuit et och stad ga inom deparlemenlc l, so111
är ett .oeftergiv-ligt villkor {Ö'r ett gott arbetsresu>ltat.
En marinens överstyrelse uppbyggd efter här •s kiss cr.tdt'
grundlinjer skulle 'bliva funktionsduglig såväl i fred SO!Il i
k.r ig stid. ö\·ergången till ·krig sfio t kunde ske utan utbryt ni'lg
av hö gkva rter et s m ar in'S tab och erfor derliga föTstärkn ingar
kund e tillkomm a, utan a lt .Jwn li.nui.t et en och samma nil al lningen störas.
Dc s•enast e å rl·iondcna s l)O>litiska utvecJding i Yårl land
'k räver, att r ege rin gsma kt ens a ul<toritd på d et militära om ta det å ter ställe s. ?lf:'l tt e så ske snart !
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Korta vågor.
Anför and e e nl igt S äll skapets stadgar § 31 ay ledamoten S l.- a rin .

Inom ett korla·r e anförand e är dd givetvi s omöj ligt att Inledni ng.
.ingående ·beh andla d et Ta ld a ämn e t, varför j ag här endast
skall söka att giva en aUmän orienterling öv·er de korta radiovågornta och i ,samband därmed varande problem, m•ed hänvisning till vad som i detta ämne tredan anf örts i årsberättelsen i radiotelegr a fi för åil· 1925.
Ett .gans·ka egendomli gt fa:ktum är, att ·el•ektrom agnetiska
vågor med H ten våglängel ( < l 00 m.) s. Je korta vågor, vilka
äro de •se111aste årens mest revolutionerande upptäckt inom Q'adions korta men på dyli,ka upptäckter rika historia, äro på
en gång de äldsta och de yngsta radiovågorna.
D en >fö.r st e, •som m·edve tet f.r am:ka ll ade och experim enterade m ed e lektl"omag n etisk a vågor , \1ar den tyske >fysikern
H ertz. .De vågor , med vilka han utförde 1sina världs.bekanta
för sök u 't1der åren 1880- 1889, lmde en längd, som understeg
•en m ete.r , ·och Yoro ·sålund•a så korta, att vi nu •skulle kalla
dem ultr akorta. När Marconi år 189>5 på gnmdval av Hertz's
upptäckt började utarbe ta -ett 'System för trådlös t elegrafi, b egagnade >han S1ig ä Yen a v kort a vågor på .o mkring l m.; j a ,
h an Ya11.· t. o. m. så modern, att h an arb etade med riktad telegrafi och a m ·ände refl ektorer vid 'båd e aysända.re och m •o tlagar e. l\Iarconi 1själ\· liksom alla hans efterfö lj are övergingo
eme].Jertid så gott som omerld bart till en jordföa·lmnden an7.'i dsk rift i S jöt'ii scnrlet.

41j

-

G76-

tenn fö,r vågornas utstTålning, och därmed ökades våglän gde n
automatiskt till ett eller annat hundratal m eter.
Att utvecklingen kom att fortsätta mot allt j ~im l ölGHle
våglängder var helt naturligt. Del sändarsyslem, S'Om till en
början uteslutande användes, var gnistmetoclcn, vari ökn in 1~
av sänclarcffekten till Yis.s grad nödvändiggjorde ökning ~ivcn
av våglängden . De senare framträdande systemen, ljnsb ägl'n
cch högfrekvensgeneratorn, v·oro gcnmn sin principiella Iwnstruldion pr-edisponerade fö·r als trandet av mycket långa vagor. Studiet aY dc elektromag n-etiska vågornas Utbredn ing
efter jordytan visade otvetycliigt, att ko-r tare vågor f,ort :ue
dämpades ut och Yo-ro ut satta {ör 's törre variationer än län gre
dylika. Allt samverkade lill att leda utvecklingen mot u teslutande användning av långa ·vågor, och ·som en natu rli,s
följd därav bortföll möjligheten alt använda reflektorer, ly
rderas dimensioner stå i d~rdd förhållande till våglängden.
Långa vågor kräva såhmda 'reflektorer av pra'ktiskt out!' örlb a,ra dimen·sioner, varjämte reflektor er voro oanvändbara vi(l
radiotelegrafi-ens första praktis,ka tillämpning, kommuni kati-on mellan fady,g och land.
Användningen av korta vågor upphö-r de, innan den trådlösa tclegrahen hörjade användas i praktiken, och de korta
vågon1a .för'blevo oanvända och oup.p täckta i ett kvarts sekel.
Att man kan säga, all de 'korta vågorna efte-r denna tid
åter -u pptäcktes och sålunda med någ.on rätt lmn kalla d em
de yngsta radi,ovågorna beror därpå, att hos desamma upptäckts egens•kaper, som 'ick·e •M ott fön1t voro okända utan
vars möj.Jiga •existens bestämt förnekades 'av vet•enskapsmännen. Det är givetvis dc korta vågornas användbarhet f(.,r
långdi-s•tanstra{ik, som här åsyftas,
.Nllt sedan den trådlösa telegrafiens tidigaste år hava r a··
diavågornas utbredning varit .föremål för ingående .o ch systematiska studier, vilka bl. a. resulterat i en mängd ·s. k. räckviddsformler, av vi·l ka den mest kända och •använda to-r de
vara Austin-Gohens formel. Med :k ännedom om v:issa faktorer såsom antennhöjd, ant-ennst-römstyrka och våglängd h os
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en
en Yiss punkt på jordytan uppställd sändare kan man
m ed Lillhjälp av formeln beräkna mottagningsintensiteten hos
en i Yiss annan punkt uppställd mottagare, och med fixerande
av Yis·sa egenskaper hos mottaga-r en erhålles räckvidden. Utgår man från tvenne bcshimda higen för sändare och mollagar e, kan man med tillhjälp av !formeln och under vissa antaganden b-eräkna våglängdens inverkan på mottagningsint ens,ileten, I()Ch man finner då, att ·stö-r-s ta mottagn·ingsfältsty.r kan erhålles, när Yåglängdcn är cirka en 500-dcl av distansen mellan sändare och nwtlagar·e. Efter denna och likna nde fo-r mler har våglängelen hestämts för samlliga Q·,a di·ostorstationer för långdistanslrafik. Otaliga mätningsresultat
besty.r ka i stort selt formelns riklighet, och en -e nkel be-r äkning säger oss omedelbart, alt för transocean trafik äro våglän gder uneler 1,000 m. oanvändbara. l\Icd s~dana fakta ,fö-r
ögon en blir vetensJ<apsmännens ·ovan antydda ståndpunkt
fullt naturlig, -och det är även ifö-rklarligt, varför man ej ·wnsåg
det mödan värt att 'e xperimentera med korta vågor. Och
ä111dlå hava vi konunit därhän, att exempelvis ett land som
Tyskland år 1927 förmedlade ·sin utomeuropeiska radiotrafik
till öve·n ägande del på ·k ortvåg, och att Bngland samma år
fullbordade ett förbindelsenät för korta vågor med samtliga
sina vikligaslc kolonier. Man må med skäl instämma i MarC'Onis den 17 oktober 1927 infö·r elt större Yctenskapligt audit orium i New York !fällda ytt.rande, att vi i dag äro benägna
att ans,c o·ss veta .mindre om 'r adiovågornas fortplantning än
fö·r fyra eller f·em år sedan.
Ä-r an av de 'k orta vågornas "upptäckt" ti.Us,k rives allmänt
radio amalörenna, sä-r skilt de i Nord-Amerika. Ehuru detta,
som sedan torde ,framgå, är en sanning med sto.r modif·i'ka.ti on, kan man i 'en åtcrlblick på de korta vågo.r na·s historia icke
förbigå den mycket st•ora insats, amatörerna gjort på deUa
område, va,rrför densamma här något skall beröras.
Förenta staterna är sedan gammalt känt ·S'Ol11 amatör- Amatörerna.
sänd arna·s förlovade <land 10eh var även det land, som efter
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världskriget först och med minsta restriktioner uppl ät etern
åt ·amatö r·erna. iD e t tillåtna våglängdsområdet var till en hiirjan ganska rymligt, men var i motsats till ·exempelvis i England förlagt unel er den konnnersiella 600 meters Yågen och
.h ade .en övre ·gräns av omkring 400 meter. Så ·S månin gom
·b le·v utrymmet i etern alH trängre, ty en ny konkuPrent om
utrymmet, nmclradiorörelsen, hade :framträtt, var s k·r av pa
våglängeler var snart ·sagt omättligt, och amatörerna hl evo för
den skull undanträngda allt län.gre ned på våglängcloss'k alan.
Amatörerna konuno emellertid gansk a snart unde.rfuncl med,
alt vågor av 400- 200 meters längd, vilka vid denna tid , 1 9~0 talcts början, kallades ko-rta ·vågor, voro arwändbara äve n på
rätt långa cl.i·stan ser. övergång en tfrån gnistsändare till r iir1sända·r e för :kontinuerliga vågor sam t rörteknikens utv eckl ing
undanröjde de tekni·ska hindren oför alstrandet av korta Yågor
med god efiekt och möjligg}orde konstruktionen av mott agare
med ofa:ntbgt mycket •s törl"'e känslighet än de gamla krist alld etektorerna. Amatö.r sändningen blev en sport med Tekardjakt i långdistansresultat, naturligtv,is ännu endast ensidiga,
el. v. •s . att lys;sna.r e på olika platser ·l ycka·cl es uppsnapp a odt
rtyda en .amat örsändares på måfå .u tsända igenkänningssi gn al.
År 1921 ·k a·stade man sina blickar öv·er Atlanten och ·o rdn ade
;flera ,fö.rsök med amatörmottagarna i England. I december
.samma år, jämnt 20 år efte·r det 1:Mar.coni första gången lycl,ades överhrygga Atlanten, .kunde amerikanska amatö~·sänd are
höras av amatöre.r >i England och Frankril<.e. D e bäJsta r esultal·en ·e·rhöllO"s med rörsändare arbeta:nde med omkring 200
meters våglängd och l ·k w. anodeffekt, ehuru de fl.e•sta av de
hörda sändarna använde •b elycUigt .lägr e effekt. Hesultat en
vorkade natur.Jigtvis uppmuntrande på amatörerna ·samt yärl-le ä ven •e:n del u ppmär~.samhet i nom fackkretsar. Det fakt um
att 1knappast något kunde uppfattas •tmder 7 av de 10 nä tter,
försöken pågingo, överenss tåmd e emellertid bättre me.~ ~la
tida åJsikiteT om räckvidder, än att det uneler d e t·r e ovn gn
nätberna hördes något alls. Efter denna tid fin go ä ven am<ltörerna i Europa linstånd till ·sånclning uneler 'l iknande YillJwr som i Amerika, och våghingelerna började dels HY h·tl ng.
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dels friYilligt krypa nedåt. Dec emb er 1922 upprepades amatörförsÖ'ken över Atlanten i stor ska·la m ed en nedr e grän·s fö·r
de anYända våglängderna av 180 m. Resultaten bl ev·o denna
gång överraskande goda, och C\Iarconi intervjuades av Times
an gående jätt-esta tionernas ra•ison d'eiPe, n är man nu med
0,5 kw. 'O·c h mändre effekt kunde komma över Atlanten, under
det storstationerna då voro uppe i 350 kw. StO'rstationernas
tilhar·o var •emellertid ännu ej hotad , och det va•r lätt att påvisa skillnaden meUan att uneler den gynnsammaste tiden på
dygnet och under den gynnsammas:t e t iclen på året få över
några m eddelanden m ot att garantera en trots alla atmosfäris k a hinder 01avbruten fö.r binclels e året ·om. Följande åT fortsattes amatörexperimenten i ständigt växande omfattning, och
amatörsändning på korta ·vågO'r, varmed man 19·23 menade
,,i;. g or < 200 m., bl•ev en ep~demi, ·som spred sig till alla
världsdelar. Den 25 november 1923 lyckades två .amatörer,
en i Nizza och en i Hartforcl, U. S. A., elableTa en länge eftersträvad, dubbelsidig förbindels e över Atlant·e n. Våglängden
synes hava l·egat mellan 150 och 200m., och ·a nodefl'e.kten var
å ömse h åll c :.a O,ö lnY. Konv ersationen på vad :Marc·onii lml]ar »\YO•l"'iChYicle » distanser blev snart allmän. ~1an fann, att
ä n n u bä'ttre Tes u !ta t kund e nå·s med efl'eldlbelopp på blott ett
par tiotal \Yatt, om våglängden m~nskades till 100 m. och därunder, och därmed var man .d efinitivt inne på det område,
som ·vi n u 'kalla kor ta vågor. Amatörer.n as viktigaste insats
var därmed g j ord, ehuru deras entusiastiska arbete alltjämt
,f·o rtsättes. De stora radj.obolagen, •Niarconi·b olaget, Telefunkenbolaget och Hadio Corporation U. S. A. upptogo med sina
yet·enskapli.g a och tekniiSka ·r esurser under år 1924 al.l mänt
proY meU ,k orta vågor, och därmed öppnades ett nytt och välbehövligt område i etern för de internationella ·och interkontinentala raclioförhinclelserna.
Hittills hade, som förut nämnts elen tekniska utveck- Långvågs'
"
stationens
lingen gå'lt mot användningen ay a.Jlt .stÖorl"'e Yaglängde•r och begränsning.
kraftb elopp för långdistanstrafik, och radiostorstatione rna

-680-

hade så småningom yuxit till ·så,dana climens,i oncr med åtföljande kostnader, .alt deras konkurrensfö,rmåga gentemot kabelholagen bleY alltmer tYivelaktig. Därjämte samverka en
del faktorer till att begränsa ~såväl ·st·orstationcrnas m ö j liga
antal som även deras möjliga teleg,r aferingshastighet.
Med de uppnådda dimensionerna på storstationer maslc
man räkna med, ,att en dyl,ik st.ation verkar störande på ~in
våglängd pTaktiskt taget övu hela jorden. Mer än en storstation a,rbetande på ~en vi·s·s våglängd rymmes sålunda ej ]la
vår planet. Det för storstationer användbara våglängd sområdet är av flera orsa'l<'er begränsat mellan 10000 m. {30000
pePi·oder) och 30000 m. (l 0000 perioder), vilket giver ett
användbat·L f,r.e kvcnsområdc av 20000 perioder. De a1v iMorsccodens ·streck och prickar betingade variationerna hos t~r afik
e ll er bärvågen åstadkomma en mot tdeg.rafer·in,gshasbighclC'n
sva·r .ande .lågfrekvent variation av härvågens f·r ekvens. DC'ssa
variati-oner ha visat sig 'Uppgå till cirka 200 per. på ömse
sidor om bärvågens :f.r.e'kvens, och varje trafikerande stor·station behöv•er allt,så ·ett fritt frekvensband i •etern av 400 per.
för att tra.fi.ken ej skall! störa eller störas. Med 20000 per.
billgäng[,iga få allt·så teo·retiskt 50 storstationer plats på j'ordcn
med nuvarande te1egraferingshastighet, vil,ket antal re dan
inom en snaT fr.a mtid ·skulle va,ra otillräckligt att fylla krawn
på förbindelscmöjhghe ter.
Tr·ots teknikens utveckling iförefinne<s vid långdistans traf.ik med ·storstat,ioner alltjämt stora ·svårigheter, vilka må ste
övervinna•s, innan teleg,raferingshastigheben ·k an uppdri vas
över nu möjlig,a värden. ID en största av dessa svårighetC'r
för·o r1sakas av d·e atmosfäriska ·störnii1<garna, vilka i mottagar:rntcnnen åstadkomma störa<nde svängningar av ofta betydande amplitud. Viss·erligen kan man genom direktiv ant enn
och långt driven f.rdwensfiltre.ring i hög gTad undertrycka icke
önskvärdla !frekvenser i mottaga,ren, ·men de av de atmosfä riska •störningarna al·strade -svängningarna ä'ro på grund aY
s:in st·ora dämpning svåra .at't filtrera, varjämte morsetecknen
V·id långt driven filtr·eTing bliva .suddiga vid hög hastigh eL
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Häri ligger begränsningen a\' telegraferingshastigheten och det
gäller för sända,rstahonen att i varje ögonblick :kunna överrö.s ta alla ~ störningar, för att mottagningen skall bliva sä·k er.
Det är efter förhållandet mellan de inkommande signalernas
,styrlka 'Och störningall'!JaS styrka, som telegra-feningshastighet en måste regleras, och ·därav framgår att en kraftigare station kan hålla högre telegraf-eringshastighet än en svagare.
Detta ä[· förklaringen till ·stors.tationernas ofantliga kraftbelopp .
Några s.ifrror från Sveriges enda storstation skola belysa
störningarna,s inflytande på teleg.r aferingshas Ligheten. Medelh astigheten vid mottagningsstationen i Kungs·b acka v·a r år
19!2,5 20,c~o ord/min. och medelhastigheten per månad under
januari 2.6,5 o/m. och under juli, då de atmosfä.riska störningarna äro starkast, 14,o o/m. Varje ord = 5 boksl. Största
ha<stighel, ,()Q o/m., uppnådd es i december, under det att
hast:igheten und er !SOmmarmånaderna oft,a måste ·sänkas till
5o/m.
Av de .anfö.r da :förhållandena föD.stå~r man den iver, med
vi,Jken de stora radi·obolagen skyndade att tillg·odogöra sig
det nya trafikmedlet. Den man, 'SOm för.st inså.g betydelsen
av den ,gjorda upptäckten, och som dessutom så kraiftigt bidragit till a'tt upptäckten blivlit gjord, att ämn av densamma
i .lika hög g,rad tillfaller :honom ,som amatörer.na, va,r Marcm1i.
R edan Jöre amatörerna och parallett med dessa experi- Englan~MarconlMa·r coni ·och hans .m edhjälpare med korta vågor bolaget.
med det eHersträvade målet att genom reflektion åstadkomma större ene:rg,ikoncentration av radiovågorna och därigenom
'b ättre e:kunomi och även •stöHe s:ekretess. För att kunna använda rdlektorer måste självfanet en myck•et liiten våglängd
1Qnvändas, och Marconi hörjade även med 2 m. AmatörTesulta<ten t1o.rde ha givit experi menten 'en :bes,t ämd riariktning på
långdi·st:ansl·mfik, och expe·r imenten resulterade i det system
för dylik trafik, som 'k allas Marconi beamsystem.
Tanken på riktni'l1g 'OCh 'koncentration av radiovågor har
m~en t erade
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und er den trådlösa Velegrafi-ens histoda ideligen framkanuni t
av ganska naturliga ,skäl, ty ,det innebär givetvis ett oerh ör t
slös,eri med ~energi att från en .anl\:enn slunga ut kraftfält r un l
horis·o nten för att m~ed en oändligt r>inga .bråkdel däray pa·v erka en i en punkt uppställd mottagare. :Marconi hade h eller aldrig s~>äppt tanken på si H allra tidigas be riktade ·sys lem,
utan åt,eruppt,og år 1916 i Italien fö,rsöken därmed. Ändamåltd var rent mi litärt att 'SÖka åstadkomma d t för fi entlig
Som m edhj älp ar{'
avlys.s111ing skyddat förhindelsesystem.
hade !l\'l:aTConi en ingenjör vid engelska MaT·conibolaget, mr.
C. S. Frankl:in, vars .namn, iSärtSkiH blivit känt genom d'en av
hon>mn sedcnnera konsh·uerad'e r ·e f.l,ektorantennen, som nu användes av l\brconibolaget. Vid :fö·r s·ökcn användes gnistsändawe och kristallmottagare, båda försedda med paraboli,ska
reflekVorer, avpassade för d en arrvända våglängden 2 a 3 m .*)
De vid försöl{len ,j Ita,lli~en ,crhåHna polarku'rvorna visad e god
överel1isståmme1se med dc 'Cnlig,t ~optiken>s Jagar beräknade och
vis>a de sålunda möjligheten av riktad Tadiosändning. Som cll
kurioslnn kan nämnas, >a tt 1nan ~·ann detta, 'SOm man tr<o d d,·,
dittilldags j'11111gfruliga våglängdsområde vam ~ hög grad befollul't m ed mindre önskvärda t>J·afålmnter. Gnisturladdni n garna i 1automobil- och ib åtmotorer.s tändstift beflinnos alstra
vågor fn'm någ.r a dm. till 40 m. längd, och FranldiJl ifrå ga-

-

:*) Anm. Den vi nst som är teoretiskt JDöjlig genom arwänclni ng
av reflektore r, kan klarläggas genom några enkla s,iffror. Om ener gien fr ån en sändarnntcnn ·k oncentrera s så, att dit•n utstrålns in o1'l
en se.ktor av 10° i stället för 360°, erhålles inom sekto rn en först ärl
ning av 36 ggr. Användes motsv,arande reflektor vid motbgarank1'
nen, erhåll es därigenom i denna ante nn ytterligare en förstärkn ing
av 36 ggr., och den mottagna ene rgie n blir sålund a 36 X 36 = L~•Hi
ggr. större, än om refl ektore r ej am·ändas. Strålningssektorns sto'
lek är bero ende av reflektoröppningens bredd i förh ållande till d< 11
använda vågläng(len, så att exempelvis en b r edd av en våglän gd g•·r
en sektor på cirka 90 °, och en bredd av iJ Yågliingder ger en sekt or
av cirka 20 °. En kurva utvisande den horisontala str, lruingsintensi·
teten i olika riktningar frå n antennen kallas polarkur va och varie rt:r
givetvis med reflektoröppningens bredd.

sactte Yid ett föredrag om sina för,sök år 1922, om ej bil- och
motorbåtsägare i en framtid borde åläggas a:tt skaffa sig radiosändarlicenser .
Ar 1917 'fortsatte FranUin .föt'SÖken i England med i huvudsak s·amma anmdningar och uppnådde taok vare för'b ättradc tekniska anordningar en distans av 32 km. Under försöken gjorde,s några myc'ket märkliga iakttagelser, vartill för.k laring 'ej av vetenskapsmännen' kunde givas föN·ä n 7 år senm· e. Den angivna max .-di1stans,en uppnåddes endast, om
sändar~e och mottagar e voro placerade på höga :kulla·r , 100 a
200 m. över havet, und er del att räckvidden vid havsytan endast bleY 6,5 km. Fran'k lin konsta terade dä,r jämte, alt fällstyr,kan från sändaren hastigt lti!Hog med ökad höjd öv,m· jordytan.
För,söken ledd e emellertid 'ej till någm praktiska resuHat
och vilade till år 1919, då ~P.ranklin å t~er upptog rikLade 1l<:ortvågsförsök med ett den;na gång eHer vapenvil1a och fred mera
merkantilt ändamål. Genom röPsändarna·s tillkomst hade
man d els erhållit bekYämare 'Och eiT,ektivare medel att al1stra
k>o rta vågor, d els hack den trådlösa t elefonien därigenom blliYil i hög grad aktuell, och syftet med ,fö,r söken ·v ar att utexperim entera ett system för r ikta-d, kommersiell, trådlös teldoni. Sändare och moltagare m ed paraboliska •refl ekborer
placerades p å 30 km. dislans, och m ed 0,2 kw. anocleiTck t oc'h.
15m. Yåglängd erhölls god förbindelse. Exp erimenten avsågo
detta å r huvudsakligen lösandet av tekniska problem. Följand e år 1920 .fortsattes försöken med ~avsikt ,a tt utröna, hu'l"llY>icla Yågor av d enDia längd likt d c långa vågorna .följde
}o:rdylan, elle'r om d e enl igt g1a nska allmänt ultryckta ås·ikte.1·
sk ull e som ljusstrålarna framgå rätlinjigt genom atmos<fären.
Därjämte skulle man ~ söka uppn å max. räckvidd. En mott agare placerad es p å en ångaTe, som gick över Irländska <sjön
fn'm England till Irland , ·OCh särudar·en , placerad vid earnarvon
i närh e ten av ~e ngelska kusten, riktades mot ångar,en under
Hirden. Talet från England kunde under färcl.e n klart och
tydligt uppfta ttas ända fram till Irland på en distans av 70',
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d. v. s. 130 km. Man konstaterade alltså, alt även dc kor ta
vågorna följde jordytan, m en fick ej någon Idarhet angåen<l t•
max.-r äckvidd.
Samma år u t fördes ä ven lyckade telefoniförsök m ed 1O(J
m. våglängd, vilk!a försök år 1921 r.e sult•erade i en relati\·t
perman1e nt trådlös telefoniförbindels•e med Holland.
År 1921 .fortsatte Franklin sina refUektorförsöl<. och sök tl'
nu uppnå max.-räckvidd över land. Sända.r ens 1s tyrka ökad es
fTån 0,~ till O, 1 kvv. anodeiiekt och moUagar•en placemdes i
bil, smn avlägsnade ·sig från •sändar,en. Under försöken sln~llc·
även skärmverkan från olika terräng meH>an sändare och m olta.g are under.söka·s. Den använda våglängden var .furtfm·an dc
15 m. Utan att hava nått g11·änsen för räckvidden .st,anna de
'bilen på 156 km. från avs•ä ndar•en, och anordnades där en m er
permanent nToUag.mingsstation för mätningar, särskilt betr äffande den uppnådda förstärkning•sgmden med 'l'eflektor<e·r {t
båda ·sbationerna. Den befanns i detta 'fall, d. v. s. med dl'
mwäiThda paraJbolis'l{Ja ref·l eldorerna, uppgå tiU 200. Den m ed
ref'I ektor,er :mottagna energien mot·svar.ade alltså den energi,
smn 'skulle erhållits utan .r eflekt·orer från .e n sändare på 140
kw. Den .g•oda avskärmni n g oct1 smal1a .strålningss•ektor,.,.:..s om
kunde 'e rhållas u nder .försöken, födde tanken på att utnyttj a
de 'riktade kortvågorna för navigeringsändamåL Tanken fu llföljdes och r·csuHerade i ett 1system för 11·adi·ofyrar, s. k. revolv,i ng beams, •s om .senare •skall ornnämnas.
Franklins för.sök 1920-21 hade lämnat frågan om max .räckvidd Jör 15 m. vågen obesva•rad, under det att muat örerna med cirka 200 m. våglängd i dec. 1922 lyckades i .stor
utsträckning och m •cd oriktade, svaga såndm·e komma över
Atl,anten. Uppenbarli,g•en starkt påverk•ad av de uppnåd da
amatör.resultaten bes·löt Marconi att våren 1923 utföra mnfattande försök med tillhjälp av sin ängyacht El1e ttra; ofricielll.
för 1a tt •studera atmosf·ä riska förhållanden i Nord-Atlan:ten ,
men i verkli ghet•en för att experimentera med korta vågo.r, och
det är ett nytt typiskt exempel på Jör,etag.samhet1e n och s,k ar phlicken lh os Marconi att redan nu .ge .sig in på att grundli gt
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und ersöka dc möjligheter hos de korta Yågorna, som ännn
blott skymtade J:akom dc uppnådda resultaten. Vid Poldhu
ri Cmnwa:ll, •M arconis och värJ.dens iförsta radiO'stoTstation
(1901), ·uppsattes en rörsändare mod refilektor och 12 kw.
anodeffekt , ·och ombord på »ElcH,r.a » placerade.s en oriktad
mot!Ja,g apc. Sändaren riktades 1not Cap Ve rde, och våghiugden y.aJdes till! 97 m. Med »iBlettra», som givch-is var utru s·tad med all den racliokomfort, t ekniken och utrymmet medgåva, företogs under månaderna .april- juni en expedition utefte•r Europas och Afrikas västkuster, varvid även en d el hamnar i vå·st,ra Medelhavet .anlöptes· för att unders·ö ka, huruYida
ber g,skedj 1orna på Pyreneiska !halvön skulle utöva någon
skärmverka·n på dessa korta vågor. Maxim:idi·stans under dag•e'l· kunde fastställa,s, men iek1e 1ens nu uppnåddes maximidistans under mörker, ty när re,san måste avbrytas vid Cap
Ve.r de-öarna, ansågs maximidistans•en på grund av de inkommande s·i gnaier.nas s•tyrka långt ifrån uppnådd. AV!slåndet hll
Poidhu var då 2320' ·elller 4300 km. Förbindelsen under
·d ager avib röts på 1250' eller 2300 'km. från sändaren.
De åsikter om korta vågol"s eg•enskaper, .som vid denn·a
tidpunkt :så gott som allmänt .omfatta'des av J;ackkrebsar, tord e
kunna. s·a nTmanfattas -sålunda:
l. Räckvidden under dager obetydlig och utan praktisJd
värde.
2. Räckvidd•en undeT mörlwr sporadiskt god men 10erhört
varierande, vilket jämte stark fading ·omöjlig.gör korta Yågors
'användning för kontinuerlig drift, sär.skilt på långa dis·t•ans·er. *)
*) Anm. :Med. f adi ng mrnar man Yariation C' r i mo t tagnillgs in tcnsit c tc n, Yilk as orsak er ligg.a utanför s äml a r - oeh m ottagarstati onens
te.k niska anordningar. M.a n kan särskilja tr.c' slag :
1. Variationer, som uppkomma p å grund ay ·d xlinge n mella n
dag och natt.
2. Variati one r, so m uppkomm a Yid ÖYcrgl\ ng friin lju.s till mör·k er och tYärtom.
3. P e riod.i s k ~l n u .ia ti o n{'r med prrio{lcr f r å n dt pa r mi n nter t ill
br åkdt' l a r ay e n sckuncl. så <l.tt fading t. o. m. kan förnimnw s. Stl SOlll
e n i mot tagaren hörbar to n .
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I st<rid 1not dessa åsi'kt er kon s l~a t e ra{lc J\Iarconi u nder
föPsöken:
att räckYidden under dager var 'b etydande, ehuru varierande med solens höjd på meddlongitnclen mel<lan sändare
och motta,gar,e,
<a tt t·äckvidden undeT mörker var vida, större rin n ågon
förut ~anat med god, jämn s1gna1styrka och mindre fachn g än
smn vänl,at.s, varjämte de ,atmosfäri<ska ,stö•r ningarna hade msevärt mycket mindre inverkan vid <a nvändningen av k orta
än vid ~långa vågor samt
att så :höga terränghinder som Pyrence.rna m. fL bergskedjor icke utövade någon iakHaghar !SkärmV{Wkan.
De vunna 'e rfarenh eterna övertygade Marconi Oim de k orLt
vågornas användbarhet, och vid engelska Marconiboiagct Yi clr att ·omsätba 1ärdomarna i ett praktog ett ~ntensivt a:r·bete {ö<
tiskt sysl:!em för kommer<s,i dl lån@distanstrafik med korta Yagor. Resultatet blev det förut omnämnda Marconi beam system. For tsatta fö1~sö k u~föTdes under Jebrua'r i- maPs 192-t
med 97 ~och 92 m. våglängd, varvid den mindre våglängden
@av märkhart bäbtre resultat än den stÖl're. FöTbindelse uppnåddes lbl. a. Jncd Austrahen med ~ så gott resultat, att Ma:rconi
bes'l öt {örsöka med tdefoni på ,s amma distans. Den , 30 m aj
1924 är det historis,ka datum för ,f örsta lrådlö<sa telefoniförbindelsen Engiand- Austrahen. Arbetet på beam-systemels
fullkomnande !hade i början av 1924 fortskl·idit så långt, at t
Marconibo laget kunde föreslå engelska staten att bygga ett r alUonät av Pitktad e kortvågsstationer för ömsesidig förbinde'l se
mellan En,g'l<and och Canada, Sydafrika, iJ:ndien samt Austr ali en, vilket föPslag >antogs, ·och konvra·k t skrevs i juli m e(l
British p ,o,st Offic,c. I november 1926 voro proven med Canada-s'tationerna avslutade, och i mars, maj •och augusti 19 27
fänligstä 1Udrcs förbind<e1scrna med r esp. Australien, Sydafrika
och Indien. Ma'l·eonibolaget har des·sutom färdig·b yggt heamstationer för dir.ekt förb in delse m eHan Por.tugal o~h des's k olonier, mellan England och Förenta Sbaterna och mel<lan >England och Sycl-Amerik·a . ?\lya och viktiga rrön b eträffand e korta
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våg,ors eg,en sk apcr hava undler dess<a senare år .g jorts genom
t<alri>ka försök, men som -liknande rön ~samtidigt gjort s å andra
h å ll och av anclr.a bolag, komma dessa att >sammanfattas i en
k ort a vågorna.
kod karaktäri,stik önr de <
M·ed tydli,g si"epticism rh acle man i :fackkretsar i Tyskland Tyskland.
föij l 1a matörernas och Marconis arbete med de korta vågorna. T elefunken.
Sedan de under 1923 o.ch lbörjan av 19·24 vunna r es ultat,en
blivit ·k ända, födde~s emellerhd äYen här ;tron på de korta vågornas <användba'l'l1et, och man ,fick bråttom att ,sl"affa sig
eg111a erfarenheter. Genom Vcrsa:i Hes.frcden berövat <sin a lmblar såg 1sig Tyskland nödsakat .att per •r adio återknyta och
utvidga .sina trans·o ceana förbindels·er. ÅT 1921 ~bildades
Transl'lad'io A. G., som övertog ~ storstationerna Nauen oc!h 'EilWicse, ,ö ,ner vil'k a stationer .så •småningom rfönU'edlades :re.gel'b un'clen trafik :1ncd New York, Buenos Ai•res, Rio de Jan>eil"o,
Cairo, Java, Mand<s'C'lnuiet och Japan. En av de vikti,ga~ste
li njerna var den Argentinska, men trafiken var här svåra~st
att 'Upprätthå<lla på grund av de vid Buenos Ali•r cs rådande,
När
~synn<erl ig en ogynnsamma atmosfäriska förhållandena.
därJör ;kortvågs·experimen ten 'i gångsattes av T~clefunken-bolaget år 19<2r-!, påbörjades fö•r sö'ken på den 1inje, dä'l· <beho.vet
1av bättre trafikförhållanden var :störst, nämli.g en den argentinska. En pr·ovisor•i sk 'kort'v ågssända'l'C 'm ed 2 a 3 kw. ant.
etT. <byggdes vid Nauen, ~och IJ:edan vid föTSta >försöket nåddes
förbindel<s<e med Buenos Aires. Yttel'l!iga•r c två lika sbora och
en 's törre .sändaT'e byggdes i ras>k följd, och en serie om.f:attand'c försök utfördes med mottagnings<st<a tioner i !Buenos
Ai•ncs, Japan 'och på Java. Genom försöken utröntes den för
var j c di,s tans lämpl<ig~aste våg>l<än,g den, och från början av år
1925 'lo@s <e n lwrtvågssända r e ,j 'bruk fÖ'r reguliär Lrafik med
Buenos Air e1s . An tald med denna sta tio n ö verbTingade telegram var under jannri 4 och hade redan i oktober samma år
-ökats till ci.r•ka 3~000 per månad - sHJ'ror, som ta,Ja sitt tydliga SP'råk.
Tysklanels transoc,ea na korl>våg1s trafik förmedla's för när-
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Yarantle ( mar s 1928 ) ut es lutand e ÖHr :\lanen, som för iin th målet är utrustad med följande stationer:
Aga - 10 kw. - 14,DG m. iBuenos Aires, Rio dc Jan eiro,
Malabar - plan, vertikal reflektor - kristall;
Agb. - 10 kw. - 26,G m. - :\Tord-Amerika (RCA), H.io,
B. Ail"e's, ::\ fa'labar, ::\I.anila - utan reflektor - kristall ;
Agj. - 20 kw. - 41,:JG m. - ~Iul"den, Osaka (Jap. )
1<11-is tal:l;
Ag.k . - 20 kw. - 12 m. - Amerika - försök;
Aga. l. - 20 kw., ska H vara färdig mars 1928;
Agb. l. - 20 kw., skall y.ara färdig mars 1928.
För trafik med skilda länder inom Europa planerar ly sk.1
t clcg rafver k e t 4 s t. kort'vågsstationer.
1

U. S. A.

I U. S. A. kunde man inte undgå att både i elcrn och

1

Radio Ct_or- press en erhåiJla ständiga påminnelser •oin amalö'l··crnas v·erk'
pora ton
Amerika. smnhet, men en del tråkiga erfarenheter, som gjordes vid
(R. 0 · A.) fönsök med rundradio på kortvåg, verkade •emeHC'rtid aYky-

land•c på Jackkretsa:rnas intresse, ·och .först 1923 började Radio Corporation i liten ·skala exper:imentC'ra med kortvåg.
Under de följande två åren 'b yggdes ett tiotal kortvågsslationer, som utplacerades på R. C. A :•s slorsLationer och salles
dire'k t i trafik paraNellt med d•essa. Stö•r sta antalet kor lvågssändare uppsattes på ostkusten för trafik med Europa
och Syd-Amerika, •o ch övr.iga stationer uppsattes på västkusten, Hawaii och Filippinerna. På yarje särskilkl slrä.c ka
experimenterade man sig fram till den eDer dc låmpligasle
våglängderna, och de .v iktiga•ste erfarenheterna och .s törsta
intresset knötos här liksom i Tyskland vid t.rafiken m ed
Syd-Amerika, ·p å vilken sträd<.a det gamla långvågssystemet
R. C. A: s stor~l bägge ·hå-ll givit ·o tillfredsrstäUande resultat.
1
·stabon•er, vi lka alla liks.om Vm·bcrgsstabon·en äro försed da
med högfrekvensgenertorer av vår 'landsman Alexandersson s
konstru'k tion, är·o num·er samlEga försedda med •k ortvågsinslallationcr, som förmedla regelbunden trafik mell an
U. S. A. och bl. a. London, Berlin, Pa·r is, Buenos Air.es, Hono-

luh1, 1\Ianila ·Och Japan. l •samarbete med ~JarconiboJa.gct
byggas änn i U. S. A. beamstati.oner för trafik med England.
Sveriges radioförbindelser med utlandet förmedlas över Sverige.
stal•ionerna Karlsborg och Varberg, vilkas trafikkapacitet ännu
svarar mot behov·et. ::\led den nuvm·ande snabba utvecklingen
kan •e m e l lerlid behov av l"ortvågs förbindC'lser när som helst
uppkomma, varför Karlsborg ·även försetbs med korlvågsstat,ion, med Yilken förs'i ik pågå. För fartygs tr afiken äro därj-ämte kuststationerna Gateborg och E:arlsk,rona försedela med
kortvåg.
Inll·css·et för amatörs~indning på korta vågor valmade
mycket tidigt i Sverige och dc SYenska amatörerna, som i sina
kretsa·r räkna framståend e vetenskapsmän och •i ngenjörer, äro
väl kända i den internati.onclla etcrkonYcrsation·en.
Denna mycket •Summariska återbl>ick på de förhåNanden, Karaks·om påverkat upptäckten och användningen av korta vågor, teristik.
fr.amkallar osökt en del frågoL Vad är korta vågor? Vilka
nya egtens·k aper besitta de, som skilja dem från de långa i
sådan grad, atl föregående erfarenheter och åsikter om TUdiovågors sbrålning ganska rad•i kalt ställts på huvudet ? Svaret,
att de korta vågorna är.o lwrla och de långa vågorna äro långa,
innebär ju ingen näm111värd förklaring. I 's tället för att fästa
oss vid längden av vågorna skola vi därför i ·stäHct begrunda
d·e'r as motsvarande frclwcnser, .ty det är frekvensen hos etersvängningarna, •som bestämmer arten av deras verkningm·,
vilk,c t vi ha en mångfa.Id ·e xempel på. Bl>and ·a Ha de sv>ängnin@ar, exempelv,is s·ol·strålarna innehålla, hava vi sålunda
sådana med relahvt låg frekvens och •stor våglängd, de ultraröda .svängningarna ·eller värmcsLrålarna, smn påverka våra
känselnervcr, sådana m ·ed meBanfrekvens, ljusstrålarna, som
påv.erka våra synnerver och sådana med hög fJ·ekvens, solljuset-s »korta vågor», de ·u Hravioletta strå!.arna, som i den medioins'k a Yärlden intaga ungefäT samma ställning som de korta
vågorna inom J'adioväi<lden: de skola för närvarande duga till
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:tllt. AHa etersvängningar eller, om man så YiH, eterst rålar,
lyda :i huvudsak samma :Jagar, de kunna ·k rökas, bry tas , I'L' flekteras och polaris era·s i likhet med de först kända ay dessa
strålar, .) jusstrålarna. Liks·om l}ussh·ålar av olika fr ek.Yens,
vi:l k et •vi vanlig·en kalla olika ofärger, brytas ·o lika Yid genomgång av ·samma .g lasprisma, så brytas radiovågorna i atmosf<iren olli ka, 'beroende på ·S'kiHnad i ·fTekv ens. F ·r ekvens erna fiir
våglängelerna l m., l 00 m. och 10000 m. äro J·esp. 3000 000 00,
300(}000 och 30000. Alt vågor m ed så betydande frek wns·skillnacl ,b rytas oli.l<a vi·d passage gei1om atmosfären är ju i
grund och botten ganska naturligt, ·men utgör dock endast ' en
del a v förMaringen.
Före upptäc ld en av de korta vågm·na ansåg man sig h aYa
Jwnstaterat, att aH elen energi, ·som avgavs från en sändarl',
utstrållade i form av vid j ordytan bundna kraftfält. Det iir
denna &trå lning ·e fl·eT joPdytan, &om Jegat tiH grund för all
förutvarande kunskap om radiovågornas fortplantning och
föT viiJk·en aUa •r äckviddsforml e;r blivit uppställda. B etrii ffande denna strålning, •som numeT kallas yt•strålningen, gäll a
natur'li.gtvlis f.orHarande aila förut gj•orda 'iakttagelser, utm ynnand e i de långa , någ ornras överlägsenhet framfö·r de k·orl a.
Att .det .föl"ekommer ·energistrålning, som •ej dir ekt är bundl'll
vid jordytan, antog man nog äv.en 'före 1924, men antogs d enn a
rymdstrålning i så ofaH va·r.a i •stäNet hunden Yid eHer sttl. i
direkt ·samband m ed ytstrårlningen. Vad man däremo t fö re
nämnda år ej anarde var, att d e t :förekomm er en rymdstrålning full'komllrigt oberoende av y.tst•r ålningen. De t är denna
rymdstråln'ing, som på •ett eHer annat sätt återfö r es till j ord ytan 'OCh framkaJHar de tim synes så 'obegripliga kortvågsresultaten •och S•Om Fran'ldlin va•r på väg at-t upptäcka, n är han
vid ·sina försök 1917 ,k onstaterade, att fältstyrkan omkr in g
sändar-en ti:lltog m ed ökad hödd ö ver jordytan. När rymelstrålningen en gång 'Var uppt:äckt , konst a terade man, alt alla
•sändare o'beroende a•y våglängel a vgay 'en ergien till e tern såYiil
i oform ay ytstrålning som ,r ymcl s.lrålning, och a lt fördelnin ge n
av en er gie n mellan de båda strå:lningsvägarna be1~0T på d en
1
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.a nvända Yåglängden. Vid långa vågor, > 10000 m., kan m a n
,anse, att ytstr:åoln,i ngen .p rak:tiskt tage t innehåller all utstrålad
energi, und er d et att vid lwrta vå§or, < 10 m., så .g·o tt som
alll ·energi u t strålar ;i form .av rymds trålning. ökas vågläng·den fr ån 10m. uppåt, ökas yt•sh·åln,i ngen på Tymdstrålningens
hekostnalcl. När yts<trålningen vid korta vå.gor del•s. innehåiller
en ringa del av energien, d els är ut.s att för stora förluster
tac1k va,re d en :höga fr ekvensen, är d e t naturlig.t, att d en till en
hörjan k'ke lockade t:ill ·e:Nperim ent, allra minst på ,] ånga distanser.
Om man med .en ·k oTtvågsmotta.gar.e av:I,ä gsnaT 's ig från
·e n kortvå,gs,sändar.e, p as•serar man f,ö rst geil1·0m ett område
av mer eller mindre hastigt avtagande signallstyrka. Det är
givebvi.s yl-strålningen, .som 1därundeT tihlg.odogöres, och området för densamma kallas den dir.e'kta zonen. ökas avståndet,
försvinna signalerna, och man passe ra:r den 'S. k. döda zonen.
ökas avs.tånd et ytterligare 1å terlwmma signalerna med relativt
stoT styrka, vål'ken .sedan med regelbundna ~nt,ervaller l!.iH- och
:avtager. A vs;tåndet från sändaren till döda zonen samt av'Stånden m ell an därefter uppträdande minima i si.gnalsty•r kan
kallals ·vågens hoppdistanser c·~kip distances ) odh :beror på
våglängden. Hoppdistanserna .och den döda zonens omfattning
,ö:k as med m·tagande våglängd. Miottagning.sområdet bortom
,döda zonen kall'a·s indir.elda zonen, OC'h 'ber.o r d ess uppkom•st
på den biH j.ol'dytan åte1'förda rymd strålnii ngen, s.mn dels från
•b örjan innehöll mera energi än ytstrålningen, deLs vid sin
passage ge nom atmosf'ären knappasot l'önt några förlust er.
Anta.ges rymdstrå'ln:i11gen reHektera1s av j-ordytan och på nyH
återbrytas mot j-orden , ·e rhå)lles en m öj:lig förklaring till hoppdist3Jns:ern a, m·en även andra teori er baserade på intepferens
m'Cllan yt- oclh rymds,trålningen hava uppställ:ts. Vid vågJ,ängder ÖY•er 50 a 60 111. för·e'J wmmer ången döu zon, enär den
direkta •Och indir.ekta zonen gripa in i var3Jndra.
Anledningen till alt rymdstrå:lningen åtet·vänder t~ll jordytan har 'Va rit .föremål iför många t eori er , varav den första
upps,täll:cl es av vetenskapsmännen Heaviside ,och 1\:enelly, sm u
Tid sl:rifl i I_; jiiLäsend ct .
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antogo förcl"oms ten av ett g·enmn ion.isering ledande och reflekterand e skikt, heavisicle skiktet, på v·i ss höj-d över jonlylan,
f·rån vill·k d de ;k orta vågornas rymdslrå! ]ar skulle återkast as
n10t j,or.den. Ehuru denna !förklarin g, så•som redan i 1925 ärs
årsberäHe lse påpekats, ingalunda är tillfr.edss•täHanclc, ant ager man emellertid nu aUmänt 'förelwms len av ett ionis erat
s1ökt Ii atmosfäre n av en vis,s tjockilelc Beträff·a ndc höjden
över jordytan av detta skikt variera uppgifter na väsenll igt
·h os 10 lika forskare. Till en början be·räknacl c man skiktets
höjd till omkring 100 km. med en var.i1alion meJ.lan 80 och
120 'km. Senare iakttagels er, varvid s~irskilt märkas He,isi J~gs
försök 1926, hava givit helt andra värden, och angive·r h an
höjelen normalt va.r ierande mel·lan 240 och 400 km. med C!lstaka obs·ervati. oner på över 600 km. Med skiktets höjd m enas i detta fall den mä~bara höjden, d. v. s. radiovåge ns hög sta
hanhöjd. Skiktet ka,Ha•s fortfarand e vanligen Jör hcavisi des,Jö'M, ehuru del numer tiiaoa,gts de'lvLs andra egensrkap er, i.in
upplwvsm annen tillade det. Vid inträde i <.Jch pa.ssage genom
detta sl"ikt brytas elUer krökas radi•ovågorn:a med oili'ka brytning.skoefl'icienrl: eft.er olika frekvens, och cläri.genom ibli·ya
hoppdista nserna och den döda zonens läge <J•lika för~ oJ,i ka
våglängde r. iD et kan vara •skäl ·aU 1erinra om, att vår s·äkra
kuns:kap om atmosfäre n icke sträcker ·sig längre än til'l 30 å
40 •k m :·s hö•j d över jordytan, ·Och att rutmosfäre ns sammansättning där·ovan icl"c a]ls med vi•sshet kan angivas. Man antager emellertid , att syret odh kv·ä!vgasen taga •s lut vid c :a
80 km., •och att des·sa båda däreHeor ers'ä ttas huvudsak ligen
av vätgas ·eJ.ler möjligen he'l,ium. Ovanför 30 km. råder en
konslant temperatu r av- 53 ° C., inga temperatu rdifTcren ser
eller luftström ma·r förekomm a, lugn ·och k;)'1la råder, och d en
·enda •förändrin gen utgöres av solstrå·lar nas mer clle,r mindre
-djupt trängande ionisering och därmed sammanh ängande
fenomen (norrsken e1t). Detta dj-up varierar •först ·och främst
med tiden på dygnet, men även med årstiden, varjämte ganska kraf.tiga temporär a variationc T framkalla s av solftläcka rnas verksamh et. He•ising har under ·sina ovannäm nda förs ök
observera t periodi.sk a variaUone r i höjelen med en fallhasti g1
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ningar. Japanen Uda ·h ar genom en serie föl'sök vis~t, lu:nts-om. på d e tta sätt kunde dels med j.ordad, dels, m_ed_ IC~'-C .J u~-
dad antenn .erhållas såväl övervägande yt·s t·r·a'hung, OYe r~·a
aandc rymdsttr'Mning ,som även rym.dslrMning ens upp~elmng
~I rfl era s t ra' l tnn,
· asselr
, ~ to 1·er
, med olika vinidar mot honso nt al'P'lane-t.
_
_
. .·
,, ..
Telefunkenbol aget !har med g:o ll Tesultat expenm enlct cll
m -e d hori-sontal-ante·r rner, varigen-om tyd·l igen en vi-s : konc ~n
trati<on av rymd-s tråilningen vunnils, vilken ytterligar e f orstärkts ,ae nom att un-der -den hori~ontella ant-e nnen placera en
ligga n d: Teflektor. På linjen Na-uen~Buenos Aires 11a_r p<-i
detta .sätt i vissa faJ.l betydande förstärkning av n:otta~mn g_s
i'llitensiteten erhållits. Emeltlert-id thar man nu atergatt hll
v-er tiilwl an tenn och r -e fle·k tor Cse Tyskland, •Stati01~- A•ga) ..
I -e tt avs·eende slötlj-a sig de korta vågorna oforde-l~kti ~l
från de långa därigenom näm:Jig.en, att de ej lämpa st-g for
pej 1ling. Man kom ganska .snart under >fun~ 1ned.' att s<tr alningsriktnin·g-en inom den indirekta ~·one-n ·eJ lat sig. m e~ _nao·.o n novarannhet hestä:m~nas· . L1ika htet .s•om man VId dlfl ~"l
"'1JUS
- . ,]·..'a""ancr
den bestämda Tiktningen till ljuskällan, hka
n . , 1·va
·<
..
•
,
•
_
..
lit·ct kan man pejla ·r ymtdstråtlninge n, enar 1 .bada 'fall-en stralar med olika brytningsväg samtidigt intt·äfl'a v-i~ iatl~tt~_geb c
punikten. Även den dir·ek ta ytstrå-J.ni-~gen !har v1d forsok ul.fö-r da år 19•26 1av T elefunl"enbola get 1 <samarhet~ n1ed ~y s1""1
marinen vis•att •sig för -opåli.Uig -och va·r ierande for aH lampa
· 'r--.
s1g
or ~eJ'tl1',ng· . Hela det korta våglängdsomr ådet ,120- 18 .m.
prövatdes -u nder dag-er -o ch mörker med genomgaende oti 11 {reds•stäMande r -e sultat.
.
Vid övergång till användning av korl-a V'å gor mötte gryd vis -e n hel del ,nya <t·ekniska .probl-em, s•om siå i samband m c<l
den Jwrta våglängden <oc'h höga !frekvensen. Dä:rjä~nrt:e ..fr.an tträdde . ~ ökad -vikt ,och betydelse elen ä Y en .för långva.gsror s<~ll•
1
t ;· d -va"· ·f· 0-- 1·efint'licra
,d are
"' ·svårigheten av att illaU-a c en u san a . , ".
,l äng-d-e n konstant. Detta pro'blem l:ar förut hehandla·ls 1 a•:~~
bcrätitelse-n 1925, och .det -d är besknyna .sys-temet med se!J al .
svängningsals lring, nu allmänt kaltl at styr•sändare, har 1 st ol

utsträckning använts äv en iför <kortvåg•s sändare. Ett annat
medel tiltl ·god :våglängd&kontr.oH lh ar under dc senaste år·en
upp<täckts i dc förut kända piez-o-elektriska egenskaperna hos
vis,s a kri,s taJll er , •a v vilka kvarts'k-r istallen visat -sig vara den för
praktiskt bruk mest användbara. Kvartskristall ens rpiezooelektri,stk a egenskaper upptäckte·s av bröderna Curie 01nk·r ing
år 1880 och utnyt-tjade-s i radiottekniken för-s t •för mätningsändamål (1923 ) men senare som våglängdsl"ontr -o1l hos kortvågssändare av amerikanaren Cady.
En kY-artskrislall har formen av en sexsidig prisma, som
i båda ändar är avslutad av en ,s·exsidig pyramid. Den linje,
<SOm förenar pyramidcrna•s spetsar, ka'l las .k ristall ens optiska
ax.el. I elt :plan vinkelrät1t mot oden optiska aX>eln dra,g a•s de
elektrisJw x- oc.h y-axlarne genom planets skärnings-pun1k t <med
optis-k a axeln på så sätt, att y-ax•larne dragas vinker,ä H mot
mots-tående sidor och x-axla·r ne för-e na motstående hörn. En
kvartskristarl l har alltså en opti-sk, tr·e x- och tre y-axlar. En
platta ut·s'kuren ur ett plan genom den -o ptiska ax-e ln så att
dess minsti a dimen•sion d. v. s. p-1-aUans 'tj-ocld-ek mätes rpar<allelt med en elektrisk x-axel CCurie-sni ttet) uppvi·sar pi·ezoelekt·r iska ·egenskaper. D etta innebär, att om eH m ekanistk t
tryck anbringas på 1tv å motstående sid-or 1av p~attan och paral-le Jt m ed samma axel, så uppträda på dessa sidor ·e,Jekt ri &ka
.Jaddningar arv motsalt tecken. Utsättes kristaHpl1a ttan för
föTlängning hings sannna axel, skifta laddningarna tec'k·en.
Genom aU förse samma sidor av plattan med ledande meta.llyt<or oc11 npp'J,adda dessa kommer kristalJ.en a-tt samma npressas eliler utvi dgas längs samma axel ber-o ende på elektros-t atis ka {ältcrts riktning. Låter man uppladdnin gsströmmen vara
Yäxelström med -r egl-e rbar frekvens, kan man dels försätta
kri•s tallen i mekanis·k a svängningar, dels f-ramkalla maximiam~ilitud hos dessa ,g enom •a tt bringa växe-1 strömmens fr-e-kv-ens
i r esonans med plattans eg-ensvängn-ing. Egensvängnin gen hos
plattan och därmed våglängden hos svängningarna bes:tämmes
av plattan-s tj·ocklelc Våglängden ökas med 104,a m. för varje
mm. ökning av pla:ttans ljocklek. Kri·staHens svängningar
1
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hava lJ tomorden tligt hög konstans, oc<h bära Y begagnar m an
sig genom att placera kristallen med lämplig inifattning i elt
uenerat·or rörs svängning sl,rets, ''arigenom de .av rö-ret alstr ade
;vängning arna hråHas konstaula med icleali>sk nog.g rannhe t.
För att styra a~orta yågor med hög ·effekt til1lämpar man styrsändarpri ncipen så, att man använder ·en .k ristall m ·ed hety<l1igt 'lägre egenfrekve r1s än som svarar mot den önskad e v ag•längden, •s·om i stäillet ·svarar mot en av kristallen s översväng ningar. Fördel-en härav är elen, att man därigenom kan använda tjockare kristaliler med högre mekanisk hålHasthe t
För aH direkt styra .k orta vågor ,s•kulle man behöva använ da
en tjiocklek betydligt unel erstigande ·en mm. och sådana luistaiU'er bli gi,,etvis .siköra •och ömtåliga. Den önskade öw rsvängning en uttages och 'fö·rstä11kes secl1an m ed kraft.f.öPst ärkarrör upp till behövlig etiekt, på •sam~na sätt ·som VId styrsända•re.
Ett .annat tekniskt problein, som möter inom. kortvåg stekniken, ·ä r tillvedmi ng·en av ,sändarrör en. Nian hade till en
början svårighete r m ed själva gl1a.set, enär elen höga frekn:nsen medförde stora elielektris ka :förluster i ,glas·e t, vilka lokalt
.-u ppvärmde glas·v äggen till ·smäHpun kien ·och ·förm:sa•kacl~ genombrott , vilka svårighete r ·emellertid nu övervunm ts. Ro·r ets
d~m·ensioner •och dimension erna på •dess ·e leldr·oder samt cli'agningen av deras tilleclning ar kräva också specieJ.la 'h•änsyn vi d
användni ng inom kortvågst·e kniken. · iFör att hålla rörclim e~1sionerna nere .am·ändes nu allmänt rör med kyld anod, varv1 d
.oljekylnin .g visat ,s1ig ·lättare att iSiOilera än vattenkyl. ning.
Varje icl"e önskvärd kapacitet mellan ·elektrode r och ledmngar
kan hava sitt ·ogynnsam ma in.flytande ,p å svängning sa1 stringen. Detta är oc1kså skälet ti:ll, att lågförlust principen och
eff·ektiv avskärmn ing av rör och svängkret sar måste i st.or u tsträcknin g användas - ja, i så stor utsträckn ing att telegrafisten måst·e Rvskärma s från sända·r en vid :användni ng av
uLtrakorta vågor. 1\Iännis'k okr·oppen är nämligen ledande och
verkar såsom ·e n antenn, som 'först upptager ·OCh seelan åt eruts•v änger mycket korta vågor, vilka svängning ar inverka stö-
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Tande på .sändaren. Vid ultrakorta vågor måste även sändaren placeras väl fri från •s törande odh •energiabs orberande in,f,ly.tand e av j-ordytan •och Jedande föremål i omgivnin gen såsom metalledn ingar, träd e. d. Man har häri sam10'likt skälet
till Franklins erfare nhet-er under sina försök 1917 med 3 m.
våg, då en pl,acering av sändare och nwttagare på höjder medförde mångdub bling av räckvidde n. .Sändaren bör vidare
:skyclda.s fö·r vibratione r 'i underlage t, ·v ilka annars ilwerka
•s törande på utsändnin g en. Marconis •b eamsända re Jmva för
d etta ändamål sina maskin er monterad e på ett cementgo lv,
vilande på korkpelar e ·o ch naturligtv is 1födagda i ett särskilt
hus.
Till slut skall gri vas en ko·r t översikt .av de korta vågor- De korta
.. el ntng
'
··
el e oc}1 ·el eras anvan
·· d - varande
vågornas nu·
11as fördel a r, an van
.f''or narvaran
an·
ningsmöjl ig'het und er så nära lig.gande .del av framtiden , för vändning.
vi·lken man i detta avseende vågm· sig på att .profetera .
Den "Vilktigaste an"Vändni ngen av ·korta vågor ligger, som
av det förut anförda torde !framgå, inom elen kommers iella
långdis.ta nstraifiken . Upp.täcM en 1a v de korta vågorna hava
'här icke blott öppnat e tt nytt trafikomr åde utan därtili ett
myckot rymligt ,såclaont. Man 'behöv·er därvid ·endast hänvisa
.till att, medan våglängd,s områclet 10000- 30000 m. innehåller 50 st. frekvensb and om 400 peri·oder, innehalte r våglängels området 15- 70 m. c·irka 40000 dylika frckvensb and. Taiek
"Va·r e den höga 'f Pekvensen ·erbjuda de koTta våg-oPna en. möjlighet till ökning av telegrafen ingshastig heten, som ännu endast ·tiH en ringa .bråkdel utnyttjat-s . Den korta våglängde n
m ·eclgiver ett 'fullständi gt ·utnyttj1ande av refle ktorer, varigenom driftsäker het ·och telegrafer ingstid per dygn ökas, varjämte möjli,ga 'a ntalet ;t rafikeran de •s tationer ökas. D e atmosifär.iska störninga rnas reclucemn de förmåga beträffand e tele-.
gra'fering shastighe ten minskas betydligt vid användni ngen av
korta vågor ·och mins·ka·s ytt.er.ligar e vid an"Vändning av reo[ilektor·e r. 1D en trådlösa bildtelegr,m feringen, den närmasbe sannorrika utv·ec1din gsf.ormen av vår·t telegrafer ingssystem , 'har be-
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tydligt fullkomnats genom användningen av korta vågor, och
televisionen per radio, som under •f·e bruari månad detta ar
prövats med 1litet m ·en dock r esulllat m ellan Berlin och New
Y,onk, skulle utan korta vågor vara olösl-ig. Antenndimen sioner •och eff.ckt'belopp r·educera·s så avs·e värt vid användn ing
av korta vågor Ii jämförelse med för samma distanser trafikdugliga långvågsstationer, att besparing i kostnader blir ofant_
lig. En jämförelse m eMan den engelska jätte.s.tation en Ru gb~·,
färdigbyg,g d 1926 för dir·ek t •k orrespondens med alla det b rittiska imperiets kolonier, •och en Marconi beamstation k an i
detta sammanhang hlava sill intresse. För att trafikera exem pelvis sträckan England- Australien har Rugb~s tation en 12
master, 250 m. 'höga, inbördes avstånd 400. m., antenn·efl' ekt
500 •k w. vi·d 20000 m. vågläng•d. Beamstationen vid Skcgn ess
för samma s·t räcka har 3 master 80 m. höga, inbördes avstånd
190 m. antenneffekt 20 kw. vid 25,906 m., och beamstaU.o m ~t
har dessutom :betydligt större tra1fikka1pacitet per dygn än
Rugbys•tationen. Användas kortvågs.stationer ulan refU·eldorcr, som ä nnu är det ofta·st förakommand·e, bortfalla koslnadcrna för ant·enn - och reflcktorkonstruktioner, vilket naturEgtvi•s nedbringa totalkostnaderna i ännu n'1ycket högre grad. •)
Konlrakterade fordringar på denna sträcka, England- Austra lien, voro för hemn -systemet 500• bokstäver per min. båda vägarna under minst 7 timmar per dygn. Vid nu pågåen d e
trafik uppnå's i medeltal en •trarfiktid av över 20 tim. / dyg n.
Vid Marconi beam-system uppbära masterna såväl antenn som
ref,lektor, vilka 'båda bilda plana, :sinsemellan paraJl.eHa y tor
av vertikala :trådar, horisontellt ,förbundna (Franl<.l'in-ant en nen). Ytornas plan och linjen .genom masterna ·ä ro vin'k clrä>La mot strålningsriktningcn. Australien-sändaren har t vä
strålningsriktningar skilda 180°, vari.genon'1 östlig eller västlig
trafikväg ,J mn väljas alltefter tid på dygnet.
1\Iöjligheten att begagna korta vågor för telclf·o ni på långa
dis·t.anser konstaterades, som ovan anförts, på ett mycket tidi gt
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stadium .och börjar nu komm ersi ellt utnyttjas. I augusti 1927
öppnades högtidligen te,l efol1'förbindelsen Berlin- Buenos Aires
och vid samtliga Marconi-beamstati·oner, åtminstone de i England, kommer inom kort reguljär telefontrafik att igångsättas.
Försök att telefonera och telegrafera samtidigt över .samma
sändarstation hava utförts med så gynnsamt resultat, att särsbida stationsanläggningar för telefoni icke 'k omm a a lt utfö·r as.
Användbarheten för lelcfoni har självfallet tagits i bruk
för rundradiorörclscn, och radiopT·o grammen kunna därigenom spridas ti!J alla delar av världen, utan a tt vare sig sändare e'Uer mottagare behöva va1·a av jättcformahoncr. Gen·o m
ko rlv å,gsr unclradi ostationcr kunna exempelvis kolonier direkt
a \·lyssna radioprogrammen i hemlandet, ·Och f lera stora nmdradiostationer, såsom Hilversum i Holland och ·Daventry i
England 11tsända sina pr.o gram samtid igt .m ed långa och korta
vågor. Kortvågsrundradiostation·e r 1finnas dessutom för närvarande på flera platser i U. S. A., där naturligtvis världens
första dyli·k a station upprältad es, samt i Tyskland, Frankrike,
Austrrulien, Sibi·r ien .och på Java. Det svenska riksprogrammet kommer inom korl utsänd·a.s även på kortvåg från Motala.
ll11gen vetenskapli.g cx·p edition, som seelan 1926 lämnat
U. S. A., har saknat kortvågsslalion, med vilken of.ta daglig
förbin delse upprätthål'lits med vederbörande institut eller tidning i hemlandet. Man kan m ed säkerhet antaga, aH exemplet kommeT att följas av alla länder, så att exempelvis Sven
Hedin och Eric Mjöbcrg på sina nästa expedit ion er 'k omma att
.stå i daglig förbindelse med Slockhollm.
Det förut omnämnda systemet <för kortvågiga radiofyrar
( rcv·olving beam) skulle närmast 'kunna karaktäTi·seras som
radiobhinkfyrar, där .den roterande vågstrålen utan p ejling
indiker.ar bäringen genom att giva ·ett visst mO'rsetecken för
varj-c halvstreck. För att kunna begagna sig av en sådan fyr
·mås·te ett fartyg vara försett med lwrtvågsm·ottagaPe, i vilken
t ecknet med största crjudstyr k•a aVlyssnas och utvisar d etta
då bäringen. Två dylika :fyrar äro 'U ppsatta ,j England, en på
1

*) T s'å dant fa.Jl ttnd.iJl(lt' S lltimligrn <'llclns t {' ll

tr åd, 1.1ppl1tingd p å rnkl as k stitl-.

Yt'rtiL1I r•nk, ·l

-

700 -

ön Inchkeith i mynningen till Firth of Forth och den andra
vid South Foreland. Båda arbeta m ed ultrakort a vågor fii·r
att b e.gränsa dimensionerna -p å de roterand•e r efl ektorerna, so m
vid Inchk eith är paTa'bolisk och vid s -o uth Fm·eland ä r U\
Franklins ·p'lana reflektorkonstruklion. Sy.stemet synes em ellertid i cke .k omma till vidare a nvändning (jfr. sen aste å r sh erättels·en i nav.) .
Inom -d en komm er siella fartygstr-a•fiken hava de kort a viigorna tagits i bruk för lå ngdi stan strafi-k mellan fartyg p~t
lå ngtrader •och hem~ andel.
Äro Yinsterna av de korta Y·åg•o.rnas upptäckt sålunda över•
väldigand e p å det .internationella iförbindelseväsendets oli-ka
områden, ·ä ro vinsterna för d et militära förbind elseväsende l
i111galund a så påtagliga. Det är visser'ligen sa•nt, att lwrtvåg sstati-oner äro i bruk sedan ett rpar år ·tiUbaka inom d-e fl est a
marin er och ·a rmeer, men man kan ej säga, att de ·k ort a \'agorna ännu me.dlfö,rt någon nyihet av större militärt värd e. I
första .hand hava naturligtvis d e ,lwrta vågornas långa räckvidder utnyttj-ats, •och för en ·stormaktsmarin m ed d etacher ad e
fartyg och styrkor spridda över •j ordklotet innebär det gi,·ctvis 'fördelar att ·k unna nå dem dir ekt utan transitering över
mel!lansta ti-oner. I svenska f.lot-tan hava sedan 1926 våra u t.gående -lå ngr esefartyg varit förs-edd a med kortvåg sstation er,
och ihar cJ.n öjligheten -tiH direkt ·korr-espondens m ed någon av
fl.ottans •sbarf:ioner därigenom. naturligtvis ökats i hög grad .
Dc korta vågorna hava även funnit användning vid tJ·afi·k på myck et korta distanser, och 'hava för detta ändam ål
tag'its i bruk 'både till sj ö ss .och •t il'! ]•a nds. De större fart ygstyperna såsom s'l ag,stkepp och krys sa re 'ha\'a kortvågiga stationer för .förbindelse inom förbandet, vid evolutioner m. m. , ya rtill des sa stationer m ed små effektbelo-p p och antenner äro väl
}ämrpade.
A v ~a mma skä'l .och för mO'tsvarande ändamål an vän da s
transporta bla korl\·-å gss tation er •för .förbindelse m ellan exempelvi,s olika lruppstyrkor inom samma förband.
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När bildtelegrafien blir så !fullkomnad, att därtiU erforder-liga appam:ter kunna installeras på fartyg ooh rflygbåtar ,
komm er detta att ·i nnebära en nyhe-t inom den mihtära förbindelsetjänsten , Yars räckvidd ännu ej 'k an övers'lddas.

Mycket av den mystik, som ti'll en början omgav de korta
vågorna och deras märkliga -egen skaper, har nu skingrats,
m en ännu återstå många .olösta gåtor ocih obesvarade frågor.
Här s-o m. på :m ånga m1dra lh åll hava resultaten f.rameX!perimenterat-s - om rförkJ.aringarna få de lärde tvista ännu i många
år. EH ä r säkert, att de korta vågorna .utgöra •ett m edel till
ökade förbindelser ·och - ·som man får ihoppas - ökad förståe'lse mellan folk:en.

-
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minst nyttriga för de t l:ppväx and c ung a sl äktet av sjöoHicera re, en
bilaga n >>Anteckdel goda vinkar och r åd, som för f. sam manfört
ningar om tjänsten ».
Såsom också i förordet f r amhå lles, torde en lärobok .a v detta
sl•a g behöva sruceesivt kompletter as med r ättelser i elen mån större
organisato ri ska fö rändringar se dagens ljus. För såYitt 1929 år s riksda g får propositi on om föränd r ad organisatio n av marinctJS öl·e rsty r clse sig förelagd och denn a bJi,re r av riksdagen antagen, to rde det
alltså icke dröj,l. allt för länge, fönän de första rättelserna t ill h är
r ecenserade lärobok i ma rinorga nisati on sl ära äro .a t t <'motse.

G-. Hm.
Kung'l. Karlskt'Oila Grenadjiirreg·ementc 1902
-192i. En minnesskri ft Htgi w'n a1' Hj <il mar Falk.
-· I d ist ributi on J. A. Kmoks B okhan de l, K a rlskrona. - Pris l 3 k r.

Liirobok i M:u:inorg·a nisationslä ra, enligt na
digt uppdrag utarbcta(l av .1. Stt>fcnson, löjtn an t
Yid T\'ungl. Flottan. MArine n s Bokdctalj. - P ri ~
4 k r.
De sto r a förändring ar , som :1923 års försYarsbc slut innebar fi'11·
vå r marinorgan isatdon, hava nöddindigg jort, att den t idigare l är obok i ämnet, Yi lkc ll dock (]å icke Yar mer fin ett knappt tiotal a >·
gammal, måst e rsättas med en ny, den h ä r ovan rubricerade , vil kr. JJ
utkom från trycket sistlidne mars.
Löjtna nt Stef,enso ns lärobok, väsentli gen avseeld f ör unelervisnin gen inom S jökrj gsskolan men givctYis lämpad för studium i nn rinorga n isation slär a äve n utanför sagda u t biklningsa nst,alt, i nl edc·s
med en orient-erand e ÖYcrsikt ,av dc all männa gmnderna fö r en mil itär organisati on och dc olika sätten fö r anskaff ning av krigsfolk.
Sveriges nuva r ilndc militär a organisatio n, e nkann erl igen m arinens, ägnas självf allet det huvud sakliga ut ry mmet i läroboken . Att
här gå närm are in på in ne h ållet i detta aysnitt är icke meningen.
Det må blott framhållas , att fö rf. synes vid behandling en av sitt n og
så torra källmateric l i fonn av r egl ementen, födattll!ing ar och ut bildningsfö resk riftcr m. m. ha p å ett fö rdel aktigt sätt sovrat och f åt t
fram det Yäscnt liga, vilket fog.ats samman till en klar och koncis bild
av vår försva rsorg anisatio n. ÅYen sjökartcver ket, lots- och fyrväsendet samt den f r ivilliga motorbåtso rganisation en är o föremål för re
dogörelse.
Av utländska marinorg,a nisationer ha följ an de erhålli t en mer
eller mindre cletaljcra.cl be skri ynj n g, nämligen Storbrittan iens, Tysklands, Förenb Statcrnas, Korges, Danma rks och Finlands.
T ett antal bilagor återfinnas sam manfatta nd e redogörelse för
våra värnplikts- och sjöfartsför fattnin ga r m. m . samt, sist men ick e

l m in nesskriften re(logöres i ckss första anle lning för riksdagens
beslut om regemente t s uppsättan<lc. Efte r att h ava beh andlat rcgcm cnt.et s ursp run g och l'C(logjort för å regeme nte ts fan•a upptagna scgcrnamn med hi storis·k a data Öl'e rgår :förf. att redogöra för regementets organ iserande, <less m obiuscring under värld skriget och slutligen
dess upplösning jämlikt :1923 å 1·s fö rs\·arsbcsl'tvt.
:Minnessk:ri ften, som j ämYäl inne1h åll cr anfö ran(l<:'n aY regementets föruh ara ndc chefer jämt-C' ett m~·cket sto rt antal lcnladstcck n ingar. utgör cit Yä rdefnllt bidrag till J\nrlskr ona hi s1·01·ia under
senar e [l r.
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England.

Meddelande från främmande mariner

o

::\fN1r1clr.de fr1m }farinstah<'ns Utrikc'~a\·<l<'lnin;:r.
(Oktober Hl28.)

Chile.
Från Vickers-Annstrongs yorkstäder Yid Darrow-in-Furness sjö
~attes den 2 oktober Capitan 0'-Bricn, den första av dc tre undervattensbåtar, som av denna firma byggas för Chile. Dessa tre un
dervattensbåtar äro av samma typ som den engelska »0>>-klassen, av
vilken 5 st r<Xlan stapellöpt från Barrow-YarYet, 2 a\·scdda för Austra
liens flott~ och 3 för Englands.
(Utdrag ur X a Yal & Millbry Record, JO oktober 192-8.)

Högsjöjagaren Scrrano, dC'n första av dc sex aY san~ma typ
som beställts hos John J. Thornyeraft för Chile, har utfört sma _pro v
ti ll sj öss, vilka utfallit mycket tillfredsställande; farten har over.
skridit do kontrakterade 35 knopen.
Serrana öptc av stapeln den 2::i sistlidne januari; Orclla,. Rlquelmc och IIyatt ha sedan S11ccessivt blivit sjösatta, och de två s1sta,
_
Videla och Adler, äro under byggnad.
Denna jagartyp är 91,3 m. lång, 8,83 m . bred och 3,6o m. djup
.. .
..
gående med ett d€placemcnt av 1,430 ton.
Bestyckningen består av 3 st. 12 cm . kanoner, 2 uppstalida forut
och 1 akterut samt 2 trippeltorpedtuber.
(Utdrag ur I.c Yacht, 6 oktober 1928.)

),, tokillig'l. em·o]Jciskn örlogsflottor \ha,\· a ll:d ige' n hes lutat a11,
f,.teruppbga segclfartygsöYninga r och iden synes Yara 1.\·ddig. SvcJl skarna h:na aldrig ÖYergiYit den och nf C'hnpmall. som ('ll g~l.ng Yar
<'tt lJriitiskt klippcrskc]lp. gör regelbundna <'Xpcdition('l' utmiirkt skötta nY offic<'rarna ombord . ::\Jcd "in ljusa färg och 'itt utsrcnde lik!Hlll{k gamla 1ir1Ns örlogsfartnt. Yäcker hon stor 11ppmärksamhct vart
:10n kommer. siirskilt bland örlogsmän, som passer a henne till sjöss.
Grekerna haTa sl\Olskepp<'t Aros . ,·ilkd byg·gdcs i Frnnkrikc 1!1:27,
och Yilk<'t utl'llstats för <'Xpeditioncr i grd::i>'ka fal'\'nttcn. men hon
synes ickt• ha,·a Yarit l~·ckligt lions!ru{'l'ad. Italiennrna haya Cri stoforo Columbo. som iir <'tt fullriggat sk<'pp med hjälpma skin. Den
spanska fyrmastade tolll";cgclskonarcn Juan Sebastian el Cano, byggd
förra året cfie1· ('ngclska ritDing-ar iir ute• på expedition runt SödcrhaYct och Australiska kusten. Man unclrnr. huruyitla d01.ta icke :"k'lll
le(la till atrn1pptagancld aY s-cgc lfn rt~'gSö\· ningar i brittiska flottml.
(['tdrag ur IIampshirc Tc·k,graph & Post. .) oktober 1928.)

Viktig" torpe-clförcök komllla att utföras i l'ortlanrl H a rbour ombort! i\ den chilons], a j ng aren On'lln. Y i l k en a n Hi n t fr!'m Tlta.m~ccroft
för den chilenska flottan och är i likhet med. de övriga utrustad. med
modernaste 53 cm. torpc{l<:r. Unclcnattcnsbåts<'xperter fd\n Amiralitetet skola niinara Yi<l försöken. vilka utföras m~·ckot hemligt.
Tekniskt äro försöken ],ctecknnde såsom YiJJkolskj utning, Yarvid ett
instrumC'Jlt dirigcnn· torpr• rl<' JIS kurs. si\ att n~ir ott fart~·g söker vilu
undaJJ, torpeden orkstL änclrar kurs. Dei.ta är en av märkvän:lighekrna i den ny<l torpcd<>n8 utwckling. 53 cm. torpedcll, Yilkens fart
är 4.) knop, är den snabbaste, som någonsin konstruerats.
(Utdrag ur Xm·al & Military Rccord. 17 oktober 1.022.)

Frankrike.
Dc fyra sista 1.500 tons jagnro b av a nyligC'n giLlt a Y stapeln, i
allt väsentligt lika s~na tidigare 22 systerfartyg. Deras skorstenar
iiro kortare och (jy<'rbyggnadcn lägre, vilket gör att dc erbjuda ett
lllinclro mål för fienden. stabiliteten samt dc inre anordningarna
under kanonplatserna äro förbättrade i aYsikt att un(le rlätta eldhastigheten och noggrannheten vid salveld, en huvudfordran under
(Utdrag ur )J av2l & Military Rccord, 26 september 1\l28.)
strid.
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Den Fr a n ska :\J arinbudgctcn f ör 1929 Yisar en abnorm ök 11 ;. 1,.
men d<:nna lwror helt och hållet på den ofantliga st egringen a ,··~~~
ncrna för dc ciYila tj~i n skm>innen och arbetarna.
Marinbudgeten uppg å r till 2,960.000.000 francs, Yi lkct dock u n
dcrstige1· budgetten för Hl13. öknin gen uppgår i jämförelse lllt t]
förra året till 500,000.000 francs. cläri .i nb{'räknnt 300.COO:OOO fra 11 ,.,
för nybyggnader, aY vilka 107,000.000 äro n\·sc<.l da för flygyäs<'ll <l•···
l:yggnadsprogramme t för 1929 omfattar en 10,000-tons kryssar e fi.ir
en kostnad av 157,000,000 francs , st•x 3.300•- tons flottiljledart•. ~··x
1,500-ton s undervattensbåtar, en 780-tons undervattensmin l äggarc , h"
2,100-tons motorkanonb i\l:ir för kolonitjänst och b·, 9.000-to ns olj<

.
·"
M!'ssrs Rateau är bland dc fornamsta t mummasklnbyggmasLu·c'
.
·
1
i Yärlflen
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h ::tvl l'J "l . l
'.r'~. 1 'va . JOU' ntt•slutanoilr _iigi1at sig :H i>n~rhincrna,' 11 tt1n h:va .iiY<'It
11:' 1]-~.~l 1;1:' dC't sta rkt gått 1Jl för ll:jiil]nn.nskinc·rict och ~n nan 1liid ,' ~lH ~-"' u_ l n~tnmg, oc h det ii r till stor d'<'l p i't. denna sistnämnda ~onl
d
lt flclnska fariygf'ns go<la resnitat gnm~lar sio·. P å <lo fl t·
es a av c
"'
.
f
:·
nya fartyn·en dl'O
1· ·t
panno1·na örsedda med 0 n f u11s·Fan(.tg
• " ·. ·
•
oms~uta nd e
. ·
f
lll 'tntrl · ··11 ·
l
. . , l \J '"ll 1ll ten kan ]lillbs vid cH nwckd lJöo·t t1·,·c i·
, ' · n n< -<'r
"
"
d·•t ·ttt ·Hc•. ·L' 1 l
.··l] .',t. c.. . IS HC'l1C·e <clat'Jla _av e ldnnllll!Oil haYa oberoende \'c ntilation
' 1. '' gol :ltL manskapd JCk{, har niigot som helst ohch· 1o· av d.;
<
'"' c
1luga trycket p:1 själYa pannorna.

tankfart,,·g.
:2!!,(}(1\l -ions sh1gskt•pp cn .Jean J3ur t och Pari s !'koLl mo<lt•rniSt•r·toeh {l eras (],('[cnsiYa pgcn!:'kapcr fö1·hiittrus.
Flott<ms persoul l\onrnwr att ökas med en Yicc•,ttnira( en k"'l·
t e r am i r al. tY å komm c•n<lö rc r och sj n kapi.ener.
Följande fa r tyg väntas bliYa färdiga t ill tjänst un{kr i\r Hl~\l:
10,000tons kryssaren Suffren (nu under prov) och möjlig-en Colbrrt
(stapel löpte sistl idne maj); 2,700-tons flottiljled,trna Gueparcl, Ri~•'11
Lion , Vauban, Vcrdun och Vailmy. 1.500-to ns jagarna Basc1ue, Bord,·
lais, Fougncnx, Fo·r b :m. Foucl royant, Frondcu r; UiOO -to ns un rkn·,l i
ten sbåtarna Ve.nguer, P aste ur, Pascal. Poncelet. P oincare. Arclti n1 ·
{J.es, Fresn el, Monge, Achil les. Acheron; 11nden·atte ns minläggarn a T u
q uoise. S;~phir och X a ut ilu-s; GOD~ tons unden·a.tte n sbå ltHD a Arg onn ut
Arethusc, Diane, M6clu sr . så l unda ö1·r r 80 fart._,·g.
(Utdrag ur ::\;tYnl & Military Record. J oktol>c r 1928.)

Ka turJig b· is fonlrar ddta en m.vekct fin installation :w fläk . :·. . .
i.al'lla och :firman hat· leY<'rerat rn Jl , 1111 ·b· l. · .
ll1CII\ell fLtJ,t. \'liken synes
:J . '
ntm>irkt ti ll f r<• l ··F ll f . . ·
(~S a fl OHh l.llgnnl a . Atskllliga fartyg i Italien dät··
'
l
'Il
l' atH dc nya latta kry ssa rna och fariyg, som Lvggns för Arge;ltin·l
''
ä l u utnl sLHh' lll{'d •kssa UJlordningar, iilln~rkaclo i Fn1Jlkrikf'.
(lftdr,lg- ur If<1111p ~hin• Tel<·graph & Post..) oktober 1928.)

Italien.
·1't l· Mrd<?J,ha\'et och blotta t'llJ·"
..
c 1·R' 1• e ft el . U\'Cl'\'1
. ltali r n str'i
" l ,,au •
..
IFc"'lVandet 8 y c
' . n oYercn.s 1wmrnc lse mel l an Engl.and och Frankrib•
s 1'tt f ar t-ygsb ygg nadsproöJ·a
•1tt
hesluta ·.sig för
att
måddJe Jtnllt'n
.ful
'
'
·
"
i
"1"
I-· ,
nom re ar skall Jtnl1cn kunna llliÖnsta fvra 10000-t
o '1111 .
ans uys l
~·; re f"rn 'i DUO t
· ,
- ons \l'J'SSill'<' (scouts) nwo<l 38 knOIJS fart 12
,, ' " " · ,
supet ' ,
• '> 000 t
<kstroyc r
on oc 11 ;lS knops fn r t, 20 jagare på 1.200- 1400
~ - p.a -·
.
'
·
lon oc-h -ll lllld<•n·,Jtcllsh:Hnl·_, n iJ.a av mod<· 1• 1u 1st-c typer.
. - ~~

u

19"'<)
(lft<lrag 11r r\ayaJ & lvfilitary H.eco t·d ' :26 se 1)tetmbe.
..,j, ~ .
l
-

Nya franska krigrsfartyg's maskineri .
]~huru cle nya frans-ka snabba kryssarna. flnltiljkdarna och j.
garna tilldragit sig e n hel d el uppmärk sa mhet. h ar denna Yarit Jll•
riktad på deras yttre och mera framträdande ut seende; f r ågan o1'
masl:incrirt ha r däremot förbisetts mycket mer än den förtjänar. p,
franska ing'enjörcrn;t haYa gjort sig förtj iinta av beröm för det silit.
p.å vilket dessa fartyg utrustats maskinellt. Dd är inp:Pt tvivel Dll'<ltt franska marinministeriets mycket hestämda fordringar manat lll •1skinfirm oma att gå in för exp erimen t och införande av n~·hcter. ,·ilk··
f' kola ha ,·a j nflytan(lc på örlogs-Ea rt,q:rskonstruktioncn för m:'t ng•t
framåt, ~iYensom på konstruktioJJen nv 8nabba h.mclclsful'tyg.

,

Japan.
Japanerna fnllEöJja s in· Jll·m
' · ·:~tt n·1o<lr rnJ·scra Sl· llil fy ra slug J
1. ,.
\ry~sare a1· Uongo~Jdnsscn l'iir att -öka sina s la o·fartvo·
a1una td .
,,,..,.
'"
.
l
nviio·cn hl'111··t
' JllOt{'J'n 18<'1'1Hl och ansE'S nu så vä rd ocfull, att hon skall
nvlos<~ d<• n . n ya. kryssart>n K ach i H;'\ som Mikado's flaggskepp vid d'en
.
st uncl,tn-rlc• lir()lllngsPrn'• n . i\lli<•I''IJl'flrt
11ar rmlnst ök,lt
',1 1• >., 1)Il 1gl'S»
c·

n .

u

.. " '

-
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hennes bredd me d omkr. 3 <'ng . fot, me n detta och hela ombyg:gnn •l•·ll
i eldrum och annorstäd.cs har ökat h en n es deplacement från 26.:)~;1
ti ll 29,320, äy cnsom r od uce ra t hennes fa rt från 2.7 .5 t .ill 26 knop <w h
hennes torp edtuber fr ä n åtta till fy ra. Emc Jlertid anses det. att l1 o 11
nu kan b etraktas s om ett mo{lernt fartyg i alla 8vseenckn , och P<'n
ga rn a som givits ut ä!'O väl am·ä nda. l likhet med a ll a dc an<lr n
jr.pa n ska linj esk eppe n , som blivit o mb yggda. h a r hon fått en kolo s~al t
svå r :fockm ast m e d vånir1g c-ft.t• r våni ng av bryg gor och eldkdnin g-stftt ion c r , görande et t m yck et cffekt:f ull t intryck.

-
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1
kJu1 ö rl oo·s
Llll·dencrk
,. 1· '· 1n ·c· Jt oc·!J il l.::it'Jl:l er n :t
... a nd c Ilottan. sa
·l· . bdrliff
·
1)\·o·n··t sJn'L
rl<'Il t.c , n1 s ka llJalpe n och Ih
,1· J· -r
c.. 111 t
. . . \·,J nrl lll c,.t ·te •c1IltJ·a
v..oo
\ L'
(
·
"bb.:
gHrc far1yg uton1lan{ls .
of'l 1·_
F l ott8llS perso n a l uppgär ti ll 20.6110 pe rso n er och l l· ,] -; ·-'[J
0
l dl.l ( u
·
j_'-'()
CCJ"' l' ' f
IDJJa S u , som i:Jiinstgjonk i ts<trflottomu.
· c
( Litdrag ut· ll a mp shir c T e•l cgravh and P ost, 28 september 1.928.)

(lJhl r ag ur H am p shire T0kg r avh <Jnrl T'o.st. 29 septe mb e r 1928.)

Tyskland .

Rumänien.
Ett dopåfartyg för un rlrrYattens h:Har, Constanza, p:'J 2.300 h111
oc h en undcrvattcnshåt , D o lpl!i n . på 600 t on , b åda avsedda för R 11
miinie11 s flotb . slwl a inom ko rt s jösättas i. Fiurnc .
2 jagare, K onu n g F e rdinand •och Drottning M a ry, skoln. in mn
knrt s jösättas i 1\capcl också för Rumiini ens flotta.
(Utdrag m· Il nmpsl1irc T el<:'g r aph & Post, 5 nkto lw r l9?R.)

Ryssland.
Chefe n för den rys bl iistC'rsj öfl.ottan kr i t.isc rar strängt, en l i g· t
0 11 skriben t i e n l.(·ipzig-t.idnin g, Sov j r t s s yste m rörrtn rlc fl ot tan .
Tidningen påjwkar lwrn SoY jrt hRr g jort storR a n st rängnin g:t r
:1tt istånd<siittn. flo tinn sr•d:tn :HJHl. då dc•n näd<lK' s in l ägsta g rad :Il
v<• rk s:l tnhrt . D<'i hl år p:t ·sc nl{' <'ll britii sk rskad.(•r minf;il te n p å .K n >ll
sta di s rC'dd och s änktr• :Hskillig:t ho] s jrY i k iska krigsfa r tyg. D<·l l:l
Hi rd e Sov jf't \':i d dr miijligr•n llHd l' att Vlinta. 1\u hestå r 'flottan ; Il'
(' tl h ögsjÖ-<'flka ,l'c r och Pli kns i_rosk[l{lN. D{'ll förts n lim n<Lt brstår :\V :'
slagskepp. 12 jagare och (i uJHil't'I' Htt<.'n sh i'tta r. 111<'{1 en r<' sc' l'l' av :3 u ti
dC'rvattcn s b:H a r. D ä r -f'inn:1 s ii i'C' II 2 knnonbåtar och l <li ,·is ioJl p:"1 4
to rp edbåtar.
Sl:lgskepprn anses. t rots sin :'1\d,c r (dc b yggdes 1.911) , ti ll fö rsiikr :t
l{yssl a nrl df'll m:uina. l··d <li'{' JJI:l iSt'n i o,·,i.ot' rS.i·ön. T(u str·s-k<Hlc ru 111 11
fatta 1· 2 ki',I'Ssare och k j ;tga r<' . Vn{\er det att Sovjd :"Jsl: tdk onJtl tit

chl' l' ' :.i ~<':I·I·JI.i.ral. R acdt•r, vi lk en h<Jr d!erLrii lt }JIIli r:~l Zellk{')' < ISO ill
Iot Sjo[o t s\ ar<'t s <ll'<lr>lillll g u1· tysk a fö rsv ur&1cp arlcn 1(•J i[ e t lill .
,· Jl :Js r eda n från m il. ng-a demokr<~ti sk a och soc iuli sbsk u h·lll · t t' 1., ..
<Il ,J
.l
'
.
. ]' i
]
l'C'I\'ttOI .
. '..,' . l HL oc 1 l' OJa l S • lJ an h ,, ,. ald ,·i g p1·etcndc r a t alt; n tra lt }L"'OII Litll o. an~HI~ oc h ,y tteriJgh:·tspnrtict siitt <·r sto rn förhoppningar v ii t7 an s
11 ·11 8111 111 n g. i)umt 1rl1gt :tl' h ;Jn s~ikt•·rli g-e n liHlllll,e n so Jt t s'.ttt r· · t· :·
. , , , l" n.
..
• .
f
[
l .. t
l
'
s ens J<Js ·a :· ,· ant ör alla unilru l1iin sy n.

'
& .P·ost , ·>8
(Utdrag· ur Hampshir'C Tclcnra1'b
se p <ceru 1Je r j 9):.,t:),)
~
o

