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Marinens centrala ledning och förvaltning. 

I ans}wtning ti.ll den Tedogörelsc för huvud•innchåHct av 
1928 åTs sakkunnigas »Betänkande och förslag rörande för
s.varets centrala ledning och förvaltning », smn återfinnes i 
Tidskrift i .Sjöväscndet, :häflc 10 d-etta år, lämnas här n edan 
ett kod referal av de utl åtanden öve r sagda betänkande och 
förslag, vil·ka av Kung·l. Maj :t infordrats från CMS, KMF, 
CKA saml F.lygs.tyrelsen. 

CMS :s utlåtande. 

Marinstabschefen framlägger inl·edningsvis sin gr undsyn 
]Jå T1ela frågan röran.de dc djupast Jiggande orsakerna till d e 
nuvarande bristerna i .försvarsväsenclets ccnlrala ledning och 
Jwnst aterar ·härvid , h ur u leeles dessa äro att söka »dels i det 
uppgivande av sakkunskapen i :högsta instans, som skedde, 
{]å år 19 11 för u l va r ande m ihtfrra ofaclu11'i1Yist ra .r er-sa·ttes med 
ledande ·pol.itiker ·såsom chefer för lantför·svars- och ·sjöför
'S var•scle.pa rtcmeJ1't en, dels el et ,u ppofTrande a v enhetlighet och 
koncentration i ledn ingen av varje fäTSvarsgr en .för sig, som 
h\.ev en .följd av de båda iförsvarsdepartementen s samman
slå·ende år 1920 till ett stat·sdepartement under en - som det 
få•r anses i regel bEva .fallet - efter paTlament.ariska .syn
pun.](!ter 11tscdd försvar sminister ». Eft er omnämnande av 
tidigare :föreslagna utyägar fö·r att Tåda bot föT bristand e sak
kunskap i nom förs va rsd cpartementet och minska :fiirsvarsm i-

Tidskrift i SjöL·usl'/lfl et. 4S 
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nisterns arbetsbörda, näm.ligen genom införrande av general
adjutants- e>lle·r .generalinspe:ktörsbe.fahtningar, en för Yardera 
av arrmen och marinen, crinra.r ~narinstabschefen om d et för
s·lag, s·om år 1923 avgavs av dåvarande CMS, åsyftande att 
genom lätt ut-förbara reglementsändringar åstadkomma en 
koncentre·ring av marinens ärenden utom departementet , p:\ 
så sätt, att »marinstaben .och marinförvaltningen, vilkas ar
betsu1)pgift.er omspände sjöförsvar·et i dess helhet, fing e sin 
ställning klart angiven s·om marinens öv,cr·styrclse», och .fram
hålle·r som sin åsikt, a<tt ·ifrågavarande organisationsfönlag 
borde [lava kunnat bliva en :framkomlig väg för änd~målets 
vinnande. Försla,get föranledde emellertid icke någon Kungl. 
Maj :ts. åtgärd. Det återstår aHbså »att genom ett chefskap 
utanförr departementet söka beforrdra enhetlighet och koncen
t·ration. Men .därmed uppgiver man», ·säger marinstabschefen, 
»själva ,kär~punMcn, nämligen .fordran på att tillföra depar
tementet en sakkunskap, som uppbäres av ri auktoritativ ställ
ning insatta och med vissa befogenheter 1utTustade pensoner. 
Man .löser prohl>emet e ndast tiH den del, som på senare lider 
~kommit på tal. En ko'lnmendemnde amiral eller chef för m a
rrinen kan nog ·i vciss mån göra ~sig gällande, men han tmdc i 
många .fall se sig förhindrad att utfärda ~er.forderEga förhåll
nringsorder utan att officielH eller under hand rådfråga fö r
svarsdepartementert, och han torde icke alltför ofta bliva hörd 
av för:svarsmini·st·ern, vars rådgivare i sista instans beträiiande 
ärendenas r·ent militära innebörd är .och förblir chefen för 
\kommandoexpeditionen. 

Införandet av chefsskap för armen och m rarinen utgör en 
vittgående och tiU sinra följ der icke .fullt överskådlig åtgärd. 
Det kan också vara ömlåligt att sätta en gcnera•lsper-son över 
övriga generaler liksom en flarggman över övriga flaggmän, 
som alla bekläda ansvarsfulla och för närvarande sj ä~lvstän
diga befattningar. Det gäUer här ~eU militärt befäl, icke en 
administr·erande styrelse, och man får se tiH, att initiativ
kraften icke därigenom tager skada». M~arinstabschefen ti ll
lägger: »Inför en så betydande omläggning i nu besrtåendc 
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fö,r'hålrlanden, som här ifrågavaTandc omorganisation innebär, 
ha<I· jag ie'l<!e velrat detta vara osagt». 

Den närmaPc granskningen av de sakkunnigas förslag 
geT marinstabschefen anledning påpeka, att det betydligt ut
vidgrade inflytande, s·om de rsa1kl(Junniga tillcr·kä111t chefen för 
generaristaben ifråga om den militäradministrartiva .fönsvars
förrlheredels en och förber eda.nde handläggningen a_,v lantför
sva.rsbudgeten, icke motsvara s av 'liknande förhandsstäMning 
åt chefen för marinstaben 1för marinens vidkonunande, där 
de sa.Idmnniga ju i •slälrlet .föreslagit sarmrådsfrormen ·inom d et 
s. !k. amiralritctet. Den si·stnämnda organisa tion s{o'l·mcn anses 
mjukare än den för·ra och bör ~cl<!e ·kunna föranleda slitningar, 
men ger å andra s·idan icke samma säku hct för d e rent mili
tära förs:vars.förbcredelsernas nödiga inflyt,ande på de (miEtär
admini,strativa. Marinstabschefen <finner dc sakkunnigas för
·sl:ag om ~s amrådet i ramirali tctret ej fuUt ,ldart i vis:sa falrl och 
sa'kna.r beträfianclc kommendera nde amiralens inpassande i 
krig,sorganisa~ioncn den systematisering, som han .anser elj est 
känneteckna dera~s fiörsllag. Baklom de saikkunnigas föJ·.ordan
de av att kommend erande a1nuiralen skulle erhålla sin ex
pedition .uti fönvarsdepademenrtets byg,gnad skönjer marin
stabschefen en avsikt, att denne srkullc ingripa i sjöförsvarets 
ärenden överhuvud·Laget, vilket han, m ·ed hänsyn till den av 
d e sak•kunnige ·själva .föres.Iagna !begl'änsningcn av ämbetsom
rådena :för övriga medlemmar ~nom amiraNtete-t ·och ej minst 
med h änsyn hll chefens för kommandoeX<peditionen ställning, 
ans.er icke kunna gå väl ihop. Man måste sätta chefen för 
marinen eller kom1nenderande amiralen utan{ör rdepartemcil
tet även i loJ<:alt avs,e·ende och i stäHet a nsluta honom ti!l 
marinsta,b och ma·rinförva.Jtnring, m ed vi.Jka han har oavtbrutd 
swmarhet·e. Närmaste r ådgivare inom deparbcmcntet i mi! i
tärrt avseende är då alltjämt chefen för kom m andoexpedi
tionen. 
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BeträtTande den a,v 1926 års beredn-ing föreslagn,a, up[l
deln ingen av KMF på en egentlig marinförvaltning och en 

k u sta r bi Her i förva,l t ni ng (sektion) finner m.arins tabschcfen , 

cfber atl ha tagit del av de sak.;wnnigas gra nsk ning av ·sagd a 

förslag, a<tt »det synes numera s tå .fullt Jdart, att en clyh k 

organisatim"1 bör undvikas ~och aH andra vägar måste :söka s 

för a lt chefens (kustf.ästningsinspektörens ) inflyt.ande må llc 

säkerställas sa·mt kustarhlleripersonUilens :särsk.ilda utbildni n g 

för ·och :kännedom om kustfäslningarna~s och kustartilleri ets 

ma,teri,el ti>llgodogöTas v id handl>äggn:ingcn• av kustarhlleriel 

vidkommande ärenden i näst högsta ins;tans». 

Marinstabsc'he.fen Ö\'ergår så tiJ,[ de förändringar, han efter 

en ingående .granskning av dc s~akkunnigas förslag fin,n er cr

fand erliga, därest förslaget 'komme atU förv·enldig,as. 

J(ommenderande aJniralen. 

Härom säger marinstalbschcfen: »Kommenderande amira

l en bö'r vam oh ef (överchef) för marinsla,ben samt til:läggas 

viss bej'og·enhet till lämnande av .dir ektiv till nWJ'införva lf .. 

ningen ». Denna organisati.onsforn1 ·motiveras ;med, ,att de sak

kunnigas ,försJ,ag rö·rande chefens för marinstaben och kom

menderande amiralens ämlJelsnppgift.er innebär, aH ,de sist

nämnda i vis1s mån 1.konuna ntt ingripa i varandra, en olägen

het, ·som bl. a. nwclför en övcrorganlisahon med två konkure

rand e slaber. Marinsla>lJsc'hefcn framhåHcr, att ansvaret för 

de 'l11ilHäna 1{:rigsförtbcrcdel serna klart och tydligt mås le läg

gas i ~en h and, .kommenderande amira,Jens. Denne hör alHsa 

också själY ingå ~såsom mar·ins'labschef i högkvaTteret. l\f·en 

då måSile han även i fred va·ra chef föT marinsl~aben. För att 

emel>lerticl kommendenande anri,ralten sam lidi,gt skall kunna 

utöva befattningen såsom chef .för marinen, för·eslår ma'l·i n

sbabsc'hefen, aH ~en :kommend erande amiralen chreld under-
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stälild souschef .för marin,sta!ben· (flaggman) får ~omhänderhava 

den omedelbara ledningen av :sagda ~stab samt i hög,kva'l't.eret 

ingå s·om sou~schef. lidminstabschefen gör vidare gällande, aH 

den inspcklionS>Sky,lclig·h et, <S>Om ~av de sakkunniga tillagts 

kommenderande amiTalen, gjort's allt Jö,r vittomfattande. 

»Det äT .bäth·e», säger J1an, »om huvudvikten i en kormm.cn

derarude amirals ämbet~sutövning lägges på han:s ansvnr för 

de mi,Jilära .krigsförber,ccldsern.a och icke på ,en i många .fa'll 

mindre 'behövlig dler hindrande i·nspektionsomsorg. Under 

såclatna oms.t,äncligheter kon11ner han encla~s, t att kunna fätlja 

och i Sltom drag hålla sig unelerrättad om utbildningen och 

övni:ngarna:s, .gång ~o. s. v. inom marinens olika förband och 
anstalkr, och :mera behöves ick,e». 

Kom·menderande amiralen (.samtidigt chef för maTinsta

ben ) bör >enligt nmrirl'st·abschefens förmeruande utrusta·s med 

viss'a hefogenhd,er i avseende å den te'lmis,k-e,konomiska Jecl

ningen av sjöförsvaret och skulle givas viiSs binclarude direktiv

räl't gellllcmot ma:rinförvaltning·en, ·särskilt rörande ärenden, 

wm gälla den 'förberedande hnndläggningen >av ·sjöförsvars

budg.et{m samt ärenden angående p'lanläggning och nyans·kafl'

ning >eller viktigare förändring dler utrangering av äldre far

tyg samt utfömrude av ny kusMästningsanläggning eller vH(
tigare föränclr.ing däri. 

Bet:l'äfiancle kommendeTande amiralens egenska·p av chef 

föT marinen 'säger ·marinstabsd1efen i sitt utlåta,nde: 

»Såsom chef för 1narinen in:bager han elen 'StäHning som 

namnet angivm·. Det kan dock i vis>sa faH vana ~erforderligt 

allt undandraga vissa sjöstyr·kor oc'h .f~artyg 11ans 'Omede·lbara 

befäl ( statsisbrytar,e, inspektions{a·r,tyg, långresefartyg med 

vi,sst diplomatitsk t upp d mg o. ·s. v.), och stäHa des.s~a omedel

bart under Kungl. Maj: t föJ· särskilda fa:lt 

TiH Sli tt förf ogandc s·om chef för marinen sam t i'nS'Pelctör 

för sjö'krigshögskoJan och sjö.krigs·Sikoltan !hör kommenderrunde 

amimlcn förfoga övm· en komma'l1cloavclel'n1ng, vi,lken kan be

tr.akta~s ·som en ny a<vdelning ~av marinstaben eller som en f'Ti

·stående avdelning under en kommendör, som är omede·lbart 
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föredragande inför chefen. Inom d'enna nvdeh1ing bö1·a hand. 
l'äggns ·aiUa de löpande äPenden, som skola avgöras ·eHer hand
Jäg.gas :av chefen f.ör ·marinen ·och aHa de ·enklm··e kommando
mål (».Jwmnmndoärend<en») ·smn det må befinn1a.s lämpligt 
att av:I.asba :från fönvansminis te,rns .föredragning inför Kungl. 
:Miaj: t. Samniga är.enden .om 'Sjöoffi.cemres :kommender•ingar, 
pl1ace ringm·, stationsförf•ryt'lningm·, •sjötjänst, särskild utbild
ning m. illl., allt debila ·s·om odelbart och i .ett samband måste 
för nma ,gmder ber·edas inom e.tt organ, :bör flyt:ioas från den 
nuv;aTtrunde kommandoexpeditionen •ti.U här .föresl·agen kom
mrundoavddn;ing. Efter •beredning •och fö·red.ragning av chefen 
för denna komnm.ndoavdelning böra vi:ssa äre·nden såsom ·kom
mcnderinga•r •arv .office11are 1av lägre än r·egement•sofficcTs g.r ad 
kunna avgöTa•s av 'kom.menderande :a·miralen, under det alt 
övri.ga är·enden ,rÖ'r,ande sjöofiicel"skåren öv·c:rlämnas såsom 
för.sillag Hm Kungl. Maj :t. För avdelningen torde ungdäriigen 
bÖ'ra herä·kna:s den pers1011al, s·om :sali~li~tmniga avsett för kom
mendemnde taminal•ens .stab (:sid. 143). 

Kommenderande amiJ.··a·kn ·bör vara ·ordförande i beford
ringskommissionen för {:lottan, viH"en ins•t·itution bör hibehål
l•a·s. I detta srumband må :anföm'S· •att han däremot icke hör -
såsom de ·sakkunniga fö•r es~·a.girt - vara ·ordförande i J:Jeford
rings•kommissioncn fäT kusbarhm:eriet, dä!l: i ·stäUet dettas chef 
bör linträd:a. 

Li1lmså bör 'han, så•som ock de s~a:kkunniga föreslagit, vara 
ordförande i 'nwrinunderuisn•ingskommissionen, •SOm hör hi
hehåUa·s med sin nuvamndc ·sammansättning i det stOT,a hela 
oföJ·ändrad. 

-Den nu föreslngna konunando·avdellningen, vars• v·erksam
het i vis•sa avseenden är 1abt hetml"ta ·S'Om ett extll.·akt ur kom
mandocxpcd~tionen, måste indcla:s på :detaljer efter ärendenas 
m·.t. Bäst vor·e om marinshaben •och 1lumnnandaavde[ningcn 
kunde haVJa •en och ·sanTill'a e:x,p edition, men dett•a torde få bero 
på vidare ·prövning. 

Vid .förfall för komnvenderande mnir.alen :bör •souschefen 
för Ill'aTinstaben inträda i 'hans ämbete, vanrid det dock k an 
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ifråg~rusättas att dir.eldivrätben g•en:temot marinföTvalbnin·gen 
:::.!~fä ll~gt upphör. » 

Marinstaben. 

Av det föregå•ende ha:r .f,mmgåJtt den •stäJ:lning, som marin
s•taben ans·es böra intaga .gentemot •k.ommenderande :amiralen. 

EHer ·en prövning i s.tora dr:ag av de ämbetsåli.ggm1den, 
som ,l'ämpligen skuHe komma att 'l•äggas på den 'av maTinstabs
<:he.fen för•esJ,ag·na souschef·sbef.atbnin,g·en, .fm:mhå!J,J.es, ntif: den 
närmta•r1e UJtfoo·mnin.gen av huru ärendena böra .fördei!as på 

ouschefe'It och ·lwmmenderande 1amir.alen torde böra få bero 
på s·enar,e prövning med :Iedn~ng av erfarenheten. 

M1arinst'abschef.en fmm'håHN· vid:aJre, att de år 1925 upp
gjoOTdia person•albcräkningarn:a v i:sat, att den .för 'lnarinsbahen 
avs·eddla pcrsona.Jen är al~ltför k·nappt rtilltag·en, då nämligen 
serdan den tiden en väsentEgen ökad V·erl"samhet pål'ag~ts. ma
l'instabens ana olika avdlelnin,g:ar; de 1av de saklwnnign före
sl:a.gn:a åtgäTderna för ökande av marinstabens .arbetskrafber 
:an•ses :icke tiUfyUes.tgörande. 

Marinförualtningen. 

Seträffand c m1a•rinfö:rvallbnin.gen uttalar JnaTi•nS'tabschefen, 
artt denJs:a<mma bör bibehålla sin •ställ<ning såsom ett direkt un
der K.onungen 'lyda·nde, centmM ämbetsverk, dock med den 
ins.kränkn~ng i sjä:Ivständighcten, som 1hetinga.s av vad marin
stabschefen föres.l!a:git angående kommenderande amiralens 
befog1enhet att i viss:a ärenden meddela ämbetsverket direktiv. 

Chefen för kustartilleriet. 

Marins•tabsd1den anser, att chefen .för kustartilleriet bör 
inom marinens ledning intag~a ·stäMning såsom inspektör för 
kustfästl!Jingarna ·och såsom sådan vaT.a understämd kommen
derande amh·a.len och 'sidoordnad med ·s·ouschef.en för marin
s:taben och ehef·en för •marinfö:nna•llbningen. Det honom redan 
nu tiHI"ommande inflyt,andet öv·er t.aktis1lm .och organisatoriska 
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samt t,eknisk-ekonomiska f,rågor, bör •enligt marinstabschefens 
fönnen:ande organisatm·i:skt ,gön1.s ån 1111er .gällande. Utövce 
v:ad de s:a'ldmnnig'a därutinnan för,e,sl}agit böra 'Sålunda marin
s•t,absäi,enden, 'SOm beröra lkusilfästningarnra eMer kustartille
riet, kunna beredas ·i samråd med inspe,ktören, innHn de fö rc
d~·ag,as för km11mend'CI·and<e 1amir1a~en. I mots,abs tiH dc sak
kunniga ansm· marinstabschefen, att CKA och !icke kommen
derande mninaien bör '"arra ordförande i kn,sba,rrlimerielts be

f ordring,skomm',i'S si on. 

Inskeptören för ubåtsvapnet. 

Instämm·and·e 1111ed de sakkunnig,as åsikt, att befattningen 
såsom lUV bö'l· bibehållas, anför •marins.ta:hschefen hl. a.: 
»'I:nspektör,en bör s,ambidigt tjän$1tgöra i marinförvaHJTingen, 
om vars är,enden i taHmänhet han 'Såvnnd:a får kännedom. 

Denna känneclom samt den inbilick han genOlm sin verk
samhet Ö'V'm· huv,ud erhåller heträ!Tandc tekniska f'rågor, äv,en
ISIOI11 deb förhå]lande, att ubåtar tor.de vara den stTidsfartygs
typ, varav krigstillverkning huvudsakligen kan komma Hråga, 
öppnar möj:l'ighet för att vi'd mob!ilis,er,ing :använda inspck
tön~n för en uppgift, ,av vi.llwn behov gör sig gäH~nde inom 
högkvarterets marinst.ab, näml'igcn, uppgiften att därinom vi d 
'Sidan av sous·chefen '.taga initiativ till och bereda är,cndcn 
rörande ·tekniska behov 'samt fömäd, med vad därtill har sam
band, och att ,sålunda vara ·en QneUanhand mclilan matJ:instabs
chefen i hög;lwar,teTet och maTinförvaHning,cn och rikskom 
miiss'ionen .fö'l· den ekonomiska föirsvarshm·,edskapen. Befa.tt
ningen inom :högkvarteret kan henämnas amiralkva,rtermäs ta
re, mn så hef1innes lämpligt, och til,l densamma bör kunna ul
nyttj,as 'inspektören för undcrvaltensbåtvapnot. 

Inspel{Jtören bör vaPa kmnincndö'r.» 

J(rigsorganisat,ionen. 

Efter c'lt klargörande av hur.u ett nutida krig 'kräver, alt 
i stort sett :landets ~·,ege:ring utövar J,edning,en av de1tsamma 
och ,aJtt högkvHrteret och regerring,en ici"e torde kunna s~kilj a~ 
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åt, anför rmarinstabsc·hefen, att ·l,commenderande amiralen 
som enlig't mrm,ins.tobschef,ens' här ovan ~·elaterade f6r•s.Iag 
skuUe vara chef f.ör marinstaben och ~ansvarig för de militära 
krigsförbmede:ls'e,pna, bör inga sås,om ma'l·instahschef i hög
kvarpt,eret och ·samtidigt vara r ,eg,e:ringens 'l·ådgivar,e. I hög
kvm·:tre'!"'elts, marinstab skuHe 'sålrunda i•ngå: :kommenderande 
mm,iral'en ·så,som mrarinstabsc'hef med biträde av souschefen 
för 'nmrinst,aben och ~:uniralkvadermästaren sa1nt erforder:li:ga 
dela'r av rrnm·insLaben. 

·Marinstabschefcn gör härefter följande 

Sammanr{attnin,g. 

»1EHm· grwns:kning av s~akkunnigas betänkandie .har jag 
sålunda :kommit •till en organi,s,artionsrform för marinens :led
ning, som ihe'lt nära anslui•er sig t.ill den organi·sation, som jag 
i utlåtande >C!en 19 januaTi 1928 över 1926 års berednings he
tä>nl,cande föres,Jog. 

Ledningen bö,r sMunda utgö.ra'S av 'en överstyreise av: 

[{ ommenderande änziralen ( f,laggman), samtidigt chef för 
m,a,rinstabcm, chef för marinen under vilken omeclelhart 
lyda: 

marinstaben, närma,s:t under .en flaggman, som souschef, och 
föJ·ddad på föijande avclelningat·: 
openalionsavicldn'i,ngen, 
komJin unikah ons·a ' "delningen, 
org,anisartionsavddningen, 
utr'ik·esavddningen och 
sjökPigshi,storis.ka av:de:lnimgeu; 

kustfästningsrinspekDionen under chefen fö,r lmstartillmi,e.t så
'som i•nrspektör för kustfästningarna samt 

kommandroaud,elningen, unde'r en komm,enclörr som chef. 
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Undeil· Kungl. Maj :t och i cvis'sa· acvseenden jänwä.l under 
kon1n1,enlderande an1iralen ,s,tår 

marinfözma:ltningen, und,e:r en Ha:ggman ~;o.m chef, och förde
lad på fö,ljande avde,lningar: 
antiHewiavdelningen, 
torrped- och rrninavdelnlingen, 
n ,auti.ska avdelningen, 
fort.ifikationsa\~delningen (ev. 1lmHad kustfästningsavidel-

ningen), 
ingen j öra vrd el ning,en, 
in tenden t a v dehri ng en, 
sa,näetsa'vdelningen och 
oi ~il,a,vdelnin gen. 
Till mail·inför\"aHning;en ihör ock :amir.alitets.råd.et. 

Uncle:r kommenderande amiralen .skuHe i mili1tär:t avse
ende· J}da: 

högste hefälhava:r,en öv·er kus'tf.lottan 'Samt öw'i,ga sjö
styrkebefälhavare och chefer å ,enkla fm·tyg (för •så vitt icke 
för .särsk,i.H fall 'annoThinda hestä1111m:es), kommendanterr, sta
ti·onsbe.fäl'havare, insp·ek:törren för undervaHensbåbvapnet, che
ferna för cåvihni:litära kåre·r, .chefen för ·sjö·IHigshö,gskol:an 
och chefen för sj ökTigs,sko.lan. 

Betr.äffanide förvaltningen :skulle dessa myndigheter även
som vaTv,schefer, kustarrh.Ue,rireg,eme:ntschefer 'S'amt hefälha
v~w.e ti.ll sjöss .lyda under 1nawi:nförvall'tningen.» 

KMF :s utlåtande. 

Allmänna synpunkter. 

Inl-edningsvis vidhåller marinföl'v:altningen, efter att lha 
t ag:it del av d ie ·sakkunniga'S betänkande och försJag, det ut
'låtande ämbebsv,m·ket 1Jå ·s,in tid ,arvgav Ö'V·er 192,6 år:s belfed-

- 721-

n:ing.s fönlag 'till or.gani:Sation av marinens överstyrelse och 
anser, att därvid av KMF !för.e,slagna huvudgrunder fö'r orga
nisationen :bätt>re tiHgodose en'hetli:gheten än de sakkunnig.as 
~ä:rsllag »på ·samma gång s•om chefen för marinen .är :befriad 
fd:n icke ,enda,s't förvaHningens ddraljer utan även f~·ån an
svar:et för för~va>ltningen utom vad :angår det fåtal fönvaltnings
.är:cnrden, :50111 avgöras av hono1n». 

I ,fråga om .de föresl.a.gn'a fmm·erna i amiralitetet anmä~·
ke:s, :att är,enden, vilka skul:le behandlas i amirralitetet vid 
sammanträde fö:r samråd, därmed .bliva under,kastade dubbel 
f örr,edragning. 

Kommenderande amiralen. 

Hä,rom ~ltra:r KMF: »De s.akl"unniga hava ~sä.rskiH fram
hävt kommendera,ndre amiralens funktion ~såsom chef för Hot
tans ·offlicerskår. Detta ä·r ,knappast rriktigt, enär flottans 
offioerlskår, fö,rdelad mdian de båda stationerna, rsrlår uruder 
sta:ti,onsbefä:lihavarne såsom pcr,sona.Jche;fer, på samma sätt 
smn ma,l'inens Ö<V·riga m'ihtära och c'ivihni,litära >kårer \olaT och 
en rhar en reller f,ler.a personalchefer. över per,sonalchef,erna 
utövar kom:menderande amirralen chefskapet över pe·rsonalen 
i des.s helhet.» 

M arinS:ta,ben. 

Då KMF fönitsätteT, arlrt 'e·n ölming av persona:lrs:taterna 
utöver den i 1925 rår:s org:anis·ation givna 'ramen icke ä:r under 
öve1w.ägarud.e, v,idhåller ämhetsv.erket ,sitt tidigare rförs,lag, att 
m'a:ri,ns,tahens 'ko'm'munikations:arvdelniThg och m.arinförvalt
ningenrs nautirs.ka avdelning 'StäHa's under 1en och samma chef. 

Marinför val t n~ ingen. 

KMF säger ·sig kunna i s'lort .sett ansluta sig tiU vad de 
sakkunniga för~esJagit i avs,eeThde å de civilra rLedamötmnas 
stäEning i organis,ationen och a1l1is,er, att de rsakkunnigars föT
s.lag är ,a:tt för.edraga f,rramför de tidiga~re org·anisationsförsla
gen. Man vunne därigenom bl. a. »den hetyda:ndre förrdelen , 
att dc oivi.l:a l.edamöternas arbet·suppgifter skulle bilda n atu r-
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liig't 'avgränsade v,erksamhetsområden, >Så att komplikationer 
undvekels rrörande den ·enes dler den andr,es befogenhet». 

Marinens övriga myndigheter m. m . 

Bebrämande befwttningen såsom inspektör fö[· under vat
tensbåt/vapnet ;aniS'et· sig KMF .på grund av personalbrist nöd
sakad v:idhålla :s:iilt tidigare förslag, alt densamma [nidragcs 
och att behovet av ·sa'kkunskap på 1ubåtsvapn,ets område lill
godoses ,genom d en anordningen, att en ubåt1soil'icer placeras 
tiH t j äns;tgö.ring å ing;cnj öravdelningen. 

I smnnmnhang med frågan ·o1111 de förrs.l,ag, som a;vgivits 
beträffande chefens föT kustarLi'lleriet ställning ,i tförvaltnings
h>äns·eendc, ,]ämnar KMF d en upp.l.)'lsning·en, »a tt reservation 
mot beslut, fa{ilade ,j :matrinförvaMnin,g.en i kustarUFleriet be
rörande 1frågor, J!rån :stabschefens :hos chefen för kus,tarti1l,l,erict 
sida är ett sällsynt undantag ·och icke förekommit under dc 
s;istförHutna; t,rc åPen. Marinf.önva.l,tningen får meddela, att 
vad i detta ämne anfö,rts idJe föran'l,ett ä'mbets'\ncrl\.et att ändra 
'Sin 1förut intagna ;ståndpunkt.» 

Personalförändr,ingar och kostnadsberäkn·ingar. 

KMF fötrldarar ~ såg icke kunna· ansluta ~sig htr .de 'saMum
nigas' statför>sla;g, utan föres,]å,r i överenss:tämnwlsc med av 
ämbetsverket tidigare gj 'ort försnag bl. a . vi'S·S lönegradshöjning 
för marinöver,lwmmissai~ien och för ka,mreraren samt fas t
hål/kr vid :behoiVet av a!Uenast l ,s,ekrderare för dc tekn,is.ka 
awle:l,ni,ngar na mot arv dc sakkunniga föres·lagna 2. 

R eservationer. 

Mot vad KMF i detta ,g,itt uUårtande anf6rt om hm·,ttagan
det a·v bdaUning,eru såsom inspektör fö~r undervaUe'lllsbåtvap
net ur organ~s,ahonen :ha'r avvikande .mening anmäl;ts ruv che
J'en för tor,peclwde'lningen, :lw'mmendÖTikapten Si1nonsson, som 
efter utfö,rhg mot i ve ring :](Jräv·er befattnin,gens bibehåUande. 
Hä:r·i in~stämmer ch efen fö,r nautiska avdelnin'gen kommendör 
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Eklkmd, varjämlte chefen föT :s·anitetsavdelning.en, marinöver-
1äl{lm·,en Ni1l1s1on, ins'lä1n1ner i yl!:trand,e<ts syfte. 

OKA :s utlåtande. 

Allmänna synpunkter. 

Efter f,r amhå1,Jande av att de sakkunnigats Jör>s,Jag i utlå
tandet kommer :att b edömas mot hakg.runden av det förhåJ
landet, ~att OKA aUitjämt vidhåll er si111 tidigare uttalade åsikt, 
atlt den av 1926 års beredning fö,res.lagna organ,isahoncn V'OT·e, 
vad ma,rinen anging,e, i stort rsdt Jämp.lig, sägeT ts>ig chefen 
för ·kus<tawti'l:l.er.iet iC'l(e .lnmnla• gi ll a ·<len av de s1akkunniga fäTe
slagna organi;sati·on'en med eH ».begränsat chefskap för ma
rinen» . Han anser förslaget ,j sjä1l·va v c·rkct m edföra, at>t ,icke 
1nindre än 1S'ex olik1a myndigheter, frånsett sjöfönsvarets kom
mandoexpedition, 1skulle komma att lyda direkt under Kungl. 
Maj :t, nä1nligen komme·ndm·ande amiralen, nlai·inSitabcn, nia
rilllfiirvaltningen ,. chefen fö,r kusta1rh'Heri>et (·i vis,sa f,aH) samt 
vid ·s,1dan :härav c:hefen för maninstaben och chelfen för ma
r,inför'Valtningen i deras 'egenskap av rmed,[emmar i amimh
teLet. CKA ·hyser den uppfattningen, allt den av 1926 å'ns be
redning färcs.la,gna ·Chefen för marinen gott bör 'kunna full
göra de med helfattningen fören1adc ämbebsuppgifterna, bloH 
en väl .genomtänkt ~och ,klart t'illämpacl a r,betsondning för m a
rinens Ö·v.erslyrehc vanler uta;riJetad. 

Sambandet :mel~:an ,d,e av d c ~sakkunniga upP'tagna rent 
mditär.a mynlclighelC'rna å ·ena :si·dan och d e teknisk-ekono
m'i,ska å d en ·andra a111ser CKA sa.J\.na erfordcrhg f:ast'het . 

Beträffande det för eslagna mniralitet.ets a•rbctssätt firam
håUer CKA, al;t en~igt hans m ening diverse ol<Jlarheter vidlåda 
de 'sakkuniTiga•s ,för,s·lag. Sfr.rskilt -piåpekas, att chefen för nn
rrilllför vaHningen rs<kulle :kunna i ami,rali't'Ctet fatta be:slut i eko
nomis,ka ärenden ut,a n ·nän,aro vare sig av amiralitetsrådet 
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cBe1· .ledamöter a.v marinförvaHnin.gen, ärenden, där måhända 
s tab:sc:hefen hros CKA vid deras ibehand1ing i maTinförrvalt
:r:hlngen anmält rers·ervabion. Olägenheten ans·es ·särsrkiJt påfal
rlande, när vid .fö["fa.U för GKMF denne är enHgt ett a~terna
trivt .fö•r.silarg av de rsakkunniga errsatt med tQ· enne srtäHföre
trädare. 

De förerslagnra ·orgrani.srutionerna:s rinpassanrcle i krigsorga
ni.sationen är enli.gt CKA :s föQ·menande »icke präglat ruv d en 
1·eda ·Och enl<,elhel, som ·sii:r•sk:i1t V•id mohiEserirnrgrsti.!lfäille er
fordrrus». 

Särskilda synpunkter beträffande kustartilleriet. 

De m·edel, ·som av de saadmnn~ga anrvis•as för att CKA 
skaH erhMla ö.kat inflytande på sådana ärenden, •Som :beröra 
kusrtall"Li.l'l•eTiet och klllstfäsrbruingar.na, anser OKA voa1·a »lika 
e~endomlirg.a ·som ineff.ektiva». Att OKA, stOm en:I.igt de .sak
kunniga >SrkaJ.I vM·a den, •som i ver]<,lirgher!Jen avgöT de viktigare 
kustarti.lrl.er~ät·endenra åt ami•rali'tebet, Jlikväl icke utan in
sl{!ränilmin.g fö1·es~ås hlilhöra detsamma, anser CKA vaTa »en 
halvmesyr och ·giver som sådan anledninga·r till tv,ivC'l, sär
to1kningm· och JwnHi'kten>. 

Sänsk·i1lt ranmärkningsvärd synes CKA den ·st.älilfllirug varra, 
som konnurcnderanrde am!ira.Ien kommer att oe•rhålla rLiJ.l amira
Jllitebets rkusta•rtiiTieristis.ka är.enden. Organisa:t~onren häQ·vidlag 
runses icke ' "am ägnad att rbefrämja enke~he'ten och .skynd
samheten vid behandlingen av ifrågavarande ärenden. CKA 
ans·m· »det ruNovade ö:kade inflytandet» i själva verket vam 
minsilmt, »enär chefen förr· }Qusta·rtillerr1et berövat•s si111 p.J•ats i 
överstyrelsen, unrdeT det aut Hottans befogen·het i fråga om 
kustartilleriets äTenden ökats». 

CKA finner det »aHdeles o.beg,nipligt» varförr l{!ommende
rande ami!fa11Cin, »då han icke är chef för mar•inen i dess hel
h et, skall ä.ga befäls- och inspektions~·ätt öv.e·r kus.ba·rl1lleriet, 
smn dock är ett sjärlvständig•t vapen». Vida•re påtalras i CKA:s 
utlåtande den ,stäUning, som kommenderande ami.ralen avses 
få beträffande kommernrderingar ooh förordnanden m. m., 
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föor·esrlagna arv chefen för 'lmsrliaDLi.Uer.iet. CKA sä.ger hiärom: 
»J ag ;kan ej f·inna någon lorgik i de •srukkunniga·s ifö·rslag Ii be
rörda del, såv~da 1icke de •sakkunnirga avs•e att utta la ·sitt mi·ss
t.roende tiU.J chefe:rus föT :l\Just•aTLiHeTiet förmåga att rätt hand
lägga per•sonalä•r·endena vid vapnet. Enär, .såvi:tt jag har mig 
bekant, an1l.edn 'ing dä·rtill icke finne!S och rdå, :som nämnts, 
en föT mar·inen i , des•s he'lhert .geme.nrsam chefrspost icke ·ska
parts, motsåtter jarg mig på dd :be•stämdast•e en ovidkommande 
:i!Ilibl•andnring ,j lm.startilil er·iet•s. inr·e an:geläg.enheter». 

I Ifråga om lmmmende;ranrde amirarlen.s ordfö,rande,skap i 
kustarti.IJeriets beforrdringos.kommisrsli•on fö,r officeTare, säger 
rSi.g CKA efteT ·en ingående prövning av frågan !icke kunna 
ansluta slirg tiltl vad de .sakkunniga därvid;Ja,g föJ.··e•s.Jagoit. 

Behandlingen av kusial'hUerierts taktirska och organri.sa
toTirslka fur enden ans·e·r CKA vi·s•srerlli,gen bJiva bättre ti.Ugodo
·s·edd än för närrva,roande genom vad rde rsakkunniga .fö:res'la.git 
betll·äfi,ande p1laoerirng av kusrtartil'ler,iofficerare i marinstaben, 
men anordni'lllg·en förrklaTa•s dock ·icke vara ·h1lfyllest. Des·s
urtom ha rde sa,ld<Jurmiga icke förresla!:§i't någon hä·rav betingad 
ökning av J{lustar.tii'leriets >S.tat . 

De åtgärder, som de sakkunniga tänkt :sig :bö,ra VJidrtagas 
för att CKA 1skurJle viinna stör~re inf1lytande på vapnert,s tek
nilska och ·ekonomiska frågoT, ,finner denne likaledres ick•e med
verka tia.l ·en ur kustrurtiUeri.c.ts 1sy;n:punkt rt:irJ'lfredsstäiJlande 
iJösning. Även härvidlag kräves en :kadeTökning. 

I huvudsakl·~g anslrutning, tiiJI de sakkunnigas fö•r·slag be
-träfiande CKA: s inrsopeMionsTäl'l ÖV'er kustfästningarna m. m . 
förordar CKA, »att chefen föll· kurstar.tiJleriet tillerkännes full 
inspektionsrätt över lNistfästnrin.garna •och deras materiel å 
ty.g- och fm·tifikationsförva1tningarna •samt över av fä.stnin~s

l"ommendant upprärtta.de mobiliseringshand.lingar, dock utan 
rättighet fö:r honom att vid inspek!JironsbillfäUena taga befäl». 

Sammanfattning och förslag . 

UndeT 1ramhål'Iande, att man vid uppbyggandet av en or
ganisrution för marinen bör •strängt fasthälla vid, att denna 
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lJestår av t•\'ärmc skilda vapen med Yäsentligt olika kar·aktär, 
näm1•igen Hotlan och J{)ustartiHe·riet, uttalar GKA, att gnmd
cJ.emenben ii •organi•sati.onen aUtså .s'kulle bliva en marinens 
ÖV·eT<StyreJ•se, nott.an och kustaTtiller'iet, de båda S•is.tnämnda 
vardera uneler ·en inspektöT, •samt fortsätter: 

»lVlctd .hänsyn till behovet av enhetl.ig .ledning ,föil· mar i
nen Ii d ess helhet bö·r en med härför erforderlig maktbefogen
he.t utrustad ·chef fö-r marinen tilLsättas. Då denne ·lämp1·igcn 
bör vara .sjöofl'icer, efter~som flotta n är det Sttörre av marinens 
:t:v.än.ne yapen, syne·s denne ti.Hika kunna vara •ill'spektör för 
flottan och chef för dess pm··s.onal. Vad c.hef.s;skapet över 
kustm·ti.Ner iets personal tbet:räffar, hör debsa:mma givetvis ut
övas av ·kus:tartiller.iin:spektörcn». Marlinrens överstyrels·e skulle 
bestå - utom crhefen fö:r <marinen - av »erEorderliga stabs
och .telknisk-ekonomi·s:ka or,ga.n, vil·ka skola på ett effektivt 
sätt representera de bå·da ua•pnen inom marinen ». Lösningen 
av den·na Jrå1ga a .ns.err CKA höra ske ·så, att i övoer~sty:r-el.s·cn 
u·pp•tages »en med ·egen förvaltning utrustad .kus.tar<ti.l.leriled
ning - givetv.i•s uneler en ur J(lll,s.tar.tilleriebs egna led utgån,g·en 
ohcf - v i.]]{'en kustartiJ'lcri.J.edning JJ.orde hand]ä,gga a:lla •kwst
artilJei1iet berö.:rande ärenden. Emellertid skuHc en dylik ·or
galllisa•tion ·komma att i vis·sa avseenden inn•ebära en. dubbe'l
organ.i'sation, i det att flottans motsvarande fö:rvaltning skulle 
i vis,sa. frågo:r 'hava ·enahanda arbelis.uppgoif.t.er. A v lwstnads
hänsyn ans·er jag därfö·r en så·dan anordning .i fråga om kust
artri,Jleriförvaltnlinrgen godtagbar, ,smn beredtnimgen i 1sitt .för
slag upptagit, ,g•ivetvis dock med .iakttagande av de smärre 
cr,inr'ingar jag i unclerdåni.gt yUranrdre över sagda förslag v·erk
s täl]]t. 

•I f.rå.ga om rchef.cns fö·r maT.inen rmaktibefogenihet, smn 
ovan i ,för.bi,gåc:'!de omnämndes, höT nämnde chef utöva heHil 
Över rSamtliga i ÖverstyJ·els·en ingående ·Organ, på det att d e
samma må kunna bringa•s tli.U ändamMsenli,g 1samverkan. Han 
bör NUika för vånnande av sådan samve·rkan och överbEck 
öv.cr marinens .angelägenhe.t·er hava rätt att ~nspektcra samt
liga mar,inens f-or1111a-lioner ·och anstalter och hör leda aTbetcn 
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in•om Ö1verostyre.lsen 1samt hesl.u ta i de mål, ·som, en'li.gt vad 
·därom kan komma att stadgas, skola 1handlägga:s i hans när
Yaro. » 

Flygstyrelse:ns utlåtande. 

De sakkunn.iga hade s·om ·bekant, efter övervägande av 
(le ·OIIiika skä len för och cmo~t in•rätiandct av en f.lyl,'Vapnets 
egen kommandoexpcdiliion, kommit l'il'l ·den ås1kten, att någon 
\'~i·sentlig ändri.ng ,j dc beståen,cJe fö-rhål.Janrclena (med sjö.för
SYarelts koJJnmando·cxped ib on J1andläggande ,flygvapnets kom
manclomå,J) icke för n ärvarande borde ifrågasättas, men rväl 
aH ·sådan omorganisation bör vaTa verkstäNd senast när flyg
vapnet i och med 1. flygkårens uppsättande erhålllit sin slut
liga gestaltnin,g. 

F·lygstyrel's·en ans•er för s~n del, att »det vill .synas, som 
om dc sakl@ nn.iga vid denna J rågas handläiggning icke till 
fullo tagi•t nödig ihärl!syn till en omständighet, 1som rl'ikväl är 
värd a<lt noggrant uppmärksammas. Som. molliv fö'l· rden pTin
cipieUa stån·dpun'kt de intag~t, ha dc - - -- framhållit 
bl. a., alt en ·e,gen lwmmandoexpedilion för f.lYigvapnet '\',ore 
ägnad artt främja vapnets uluccl.:Nng och tiJl.godose behovet 
au en ·allsid.igt flygsakkunnig och s.amtidigt f'ullt objek·tiu be
hCJindling au f'lygärendcna. Om nå,gon:sin hade det enligt flyg
styrdsens förmenande varit av särskild vi'kt alt kunna till
fårosäkra vapnet .des:sa med en egen kommandoexpedition för
JJUndna föndelar redan .från början av flygvapnets uppsät
tande. Hell nat.urligt komma många av dc under vapnets 
l id<i1gas le å· r ·i kommandoväg Jatlade bes l u t och vidtagna åt
gärder att medföra viHtgåcnclc Yerkn'inga'l'. Det är därför, 
enJ,igt flygslyrels en•s å!si'kl, av utomor,denthig betydelse all tili
för,säkra clc·s·sa .ärenlden en sådan .handU~ggning, som må kun
na ans1ers innebära en - såvitt möjl.i.gt - fullgod '.garan·li f.ör 
.att alle nasl ful:Jt opart isk a roch sakligt gnwodadc synpunkler 

T idskrift i S jöviisendet. 
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inlå hiliva bestämmande v.i.d :bcisluten\S fattande samt atl göra 

detta utan ytterligare t'idsutJdräkt. Vapnet har ännu icke nått 

siln fulla rtltvecklling cn,li.gt föT·enämnda för.svarsbeslut och 

mycket åter
1
s.tår ännu ifr.åga ·om inriktningen av verksamheten 

i dess helhet •såväl som i åtskilliga d ·etaljer, någ·ot som i hög 

grad påv.erkas av rde :hes!lut •och ,förerskrifter, s·om m oddelas 

från högsta instans. . 
närest de sakkunnigas· förslag i denna del skulle Vl'l1na 

start·smakrtre1·nars gillande, 1så ·s'kul·le dämv rocksrå följa, att vap

net finge rs.in· •ergen lwmmandoexped'ition 'V!id rtiden fö·r l. f~~g
kårens ruppsättanlde. Flyrgstyre~sen utgår, på gru~d a.~ f.~r e
gående års •riksdagsbesrlut ifråga Klm sagda flY'glmrrs Jorlagg

nincr·srort från att kåren kommc·r att uppråttas under rsenare 

ihältften ~v näs.ltl{O\lnmande år. Det vore ,således. att förvån ta, 

att jämväl rkommarudoexpeditironen ~~kulle kunna 'träda i f~nk
tion vid ·samma tid, vritket från ,flly;gvapnets s·ida skuU.e hralsas 

med den stö·rsta tillfx.edsställdse, då ·ett bes1ut ri sådan rrikt

ning bertraktas •sås.om •en naturlilg åt~ärd f.ö'l· att .~~rlä~~·a f~y~
vapnet den 1sjä~vständighet, rsom urtgJOTt e_n av f~Iutsattnu~g
arna för ,försvars•organisationens utf.oxmmng ·en!hgt 1925 a:rs 

l'iil"sdagsbeslut.» G.Hm. 
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Ortbestämning genom pejlingar av 
himlakroppar. 

Seclan gyJ·okompas,s·erna börjat nå en sådan .fulländning, 

att riktningar å desamma kunna utrönas med synnedigen 

stor noggrannhet, har frågan om deras användning för oTt

be:stärnning genom pejlingar av himlakroppar upptagits till 

diskussion. B1liver detta möjligt, inträder den ·astronomiska 

ortbestämningen i ett fuHl<comligt nytt lä.g·c och tillföres en 

IH'•incipiellt ny metod, vil'ken med rfördel kan användas vid 

rsidan av äldre sådana och utvidga möj:lighet·crna för dyliik 

oTtbes·täm.ning. Även mn den tekniska utveckling.en av nämn

da kompasser ännu ej nått en så hög grad av noggrannhet att 

erfordcrhg Skrär.pa rfÖ'r detta ändamål har uppnåtts, CTbjuder 

problemet dock så sl!ort intresse, att ·en redogörelse för dess 

principer och möjligheter kan vaTa herättigad. 

Dc-t är vid .studiet av det närbes~äktade pr·obl.emet om ut

nyttjande av rom1bmd tagna radiopejlringar och dessas utläg

gande i sjökort·et, :som pTinciperna härför Idarlagts och ut

formats hrll ·enkla och till sjöss användbara räknemetodcr. 

Föregångsmännen härvid hava varit de tyska vetenskapsmän

n en 'Vedcm eyer, Immler, W rcndt, v. Kobbe m. rf1l., och ur des

srus uppsatser i tidskri ft e'!:na Annal·en der Hydrograp'hie, Jalu

buch der drahUasen Telegrap:hie och Han:sa samt ur barken 

Funkpe·ilungcn av LeiJb och Nitzsche m . .fl. äro för-estående 

uppgj,fter sammans Lällda. 
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Att en pejling av en på •långt avstånd be;läge n r adiost a
tion ·och .av e n hi1111la•kropp innehär .likartade problem vid ut
nyttjand et, in ses däTa v alt i senare fall e t är himla'kroppens 

projektionspunkt p å jordytan fu'llt motsYarancJie en radi.o.sta
t i·on , som pejllas. Noggrannh e ten Y·id radiope}EngaTna n edgår 

på 
1
grund av att r adiovågen unckr vägen fr å n rad ios la.tionen 

till radiopejlmottagaren är ·utsatt .för avvi·kningar dels vid 
pass·erand et av •kusterna och dels genom den »deviatim1», som 

fartyget åstadtkomm·er , ·dennas »komp ensering » är ett ä nnu ej 

tillfr ecLsställande ·löst pr:ohlem. Här<t:ill komm a give tvis de fel , 
som or.saikas av den kompass, å Yil•ken radiobäringen utrönes, 

sam t den minskade ·s'käTpan Yid r adiop ej !inga r å s lo ra av
stånd. Vid pejlinga r å himl a•Ju.oppar är mot sva rande fel utom 

fartyget, strå lbrytningen i atmos·frären, utan pralvt·isk 'bety
delse . •Det .bl:iver •enda st kompass.ens och p ej hn:strnm entet s 

noggrannhet, som fäller uls·lage t. AH de t senar•e m ås te var,a 
utrust at m :ed kikar e, skymg las oc'h nonie och tillvenkal m ed 

sanlllna ·omsorg sann en •sextant är tydiJoigt. Därti ll måste dess 
horisontaHäge vid pejlingen •lmnna .sl{oarpt kontroll eras. Till 
fråga n om vilken n oggrannh et ·i jnstä'11lning, som m ås te .ford

ras av gyrorepeterkompasscn, återkommes senare. 
Varje 'ortbestämning l:ill ·sjöss sk·er .genom ·ortlinj er, som 

~kä ra varandra. Vid as tronomisk ortibestämnin g 'lwva h ittills 
dessa ortlinjer ulgj orls av li'ka-höjd-cirk'lar , erh å llna genom 

mätning av himlakropp a r s :höjder över h orisonten, och .fö r u t
läggning .av dessa cirkla r, el ler rättaPe tangenter L:ill dem, an
vändes nmnera i a,lJm än he t höjdm etod en . Som bekant inne

bär denna a tt j:ämföra elen m ätla höjden med den .fö r fartygets 
räknade 1stäH e gällande och att .fr å n d et ta ställe 'i kortet av

sätta skillnaden mellan dessa båda höjd eT å a.simulriktningen 
och .genom den så er'hå llna punl<ten uppdraga or llinj cn vin

l< elrält m ot s·islnämnda riklni.ng. Genom pejl:ing av e n himla
kropp (eller en radiostation) crhåHes •en or tlinjc , som kall ats 

Ji,lw -as·imut-.kurv.a, denna är en kurva på j.o:rclytan så beskaiTacl, 
at t, varhelst på densamma man befinner ,sig, är bäring-en, vin

:keln ·mellan meTi<cl ianen och storcirkel n l.ill h imlal< r·o.pp en s 
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proj ek ti onsp unkt , överallt l·ika med elen genom p ej lingen er

hå J,Jna. !Den är m. a. o. orten för alla de punkter, .från vilka 
l1iml a kroppen pejlas i sannn.a ·bäl'ing. Det är h ärav klart, att 

om en del av den na ortlinj'e •k an utläggas i sj ökor tet i när
h eten av fartygets räknade ställe, är ena hälHen av ort'hestäm
ningsproh leunet ,]öst; gen.om kombination med ytte rli gare en 

dy lik o.r,tJinj e eller m ed en ge nom höjidmätmin.g e rh ålllen sådan 

ka n a ll tså läget fa.s·t:stäHas. 'Det öppnar S!ig sålunda möj,lig
h ete r att h äPi.genmn bes:bämma fartygets bge då end·a·st en 

himlakropp är synNg, det vanligaste .fa'l,let om dagen, samt at t, 

då lvå eHer fl era himl akroppar äro synliga, kunn ru utnyttja 
dessa fö r ortbestämning, även då horisonten är så otydlig, att 
h öjd:rnätning ej :kan verkstä.IJ.as, ett ej ovanligt fall i cli:sigt 

väde r och ,på natten. Betydande fördelar Sotå aJltså att vinna, 

om det tekn~ska problemet a lt ·erhålla asimuten m ed tillräcklig 
noggrannhet kan 'lösas. 

Den förste, som uppta git .frågan om ortbestämning genom 
två 'bäringa r - det s. k. Prothenotska problemet - till allmän 

behandling, var Chefen ,för Hamburgs observatorium Pr·ofes
sor Hi.i1nker, som på 1840-ta let löste problemet genom två 
fj'är.de-grads-ekvatio.ner, ur vi·l·ka fartygets latitud och longi
tud skulle ber ä knas. 

Någon praktis'k .betyd else erh öUo dessa undersök ningar 
ej på .fl era årtionden. Först då •01mkring år 1908 de första för

sök en m ed r i·ktningshestämningar ·på trådlös väg l)åbörjades, 
upp logs p roblemet ånyo av Dr. :Kohlschi.itter 'Och Prof. \Ved e

meyer, och år 1910 publicerade den senare en Ju,ll stänclig ut
r edning »Di e Azimutgleie'he ·u nd das Pothenot'sche Prolbkm» 

i Annalen der Hyclrographie. Någon praktis.k lösning för 
» lika-rusimul ~kurvans » utläggni.ng Ii sjök()lrtet åsyfta·des och 

erh öll s ej härm ed. Först på hösten 1924, då luftskeppds LZ 

J2G (ZH III) atlanl·erf·lygni ng var ()lmeclel:bart .för.eslå·ende och 
behove t att .Jumna ,fu ll ständ igt Tttnyttja den onihord install e
raåe radiopejlapparaltttren hängande, lyckades Pr,of. W . finn a 

en 'för praktiskt bruk 'lämplig m etod och utarbetade ~ive n tn
hcll er härfii.r, vilka i m a nus•kript medfördes ~och anv~i ncl cs å 
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Ju.fts.keppet. D-essa .tabeller ·hav.a sede11mera fullständigats ocl1 
utgivits under ben.ämning »T.a.feln zur <Funkortung». Följande 
år, 1925, offentliggjorde Prof. hnmler en annan [ösning av 
problemet, vilken erinrar om det kända höjd'metodsför<faran
det så till vida, att man däTvid jämför en iberä.lmad asimu t 
med den o'bserverack och med hjälp av dessas ski.Unad' når 
ft~am t.ill åsyftat resultat, konstruklrion ri sj Ö•lmrtet av tangen
ten till en ·del av ortlinjen !i närheten av .far.tygets rä•knadl' 
ställe . Då denna m etod alltså nänma'st ansluter S1ig till föru t 
bekanta pr:inciper för astronomiska ortlinjers berä•ktl'ing, skall 
den här närmare beskrivas. Lika-a,si.mut-'kurvan ersättes äYen 

p 

Fig. 1. 

här av •en rät linje, ·kurvans tangent, i närheben av rfar lygels 
ställe; man beräknar först ri<ldningen av OTt·linjen:s nor·mal och 
dess .avståt1id' från det räknade stäUet, därefter har ·man a:tl 
på känt sätt j. -kortet utlägga normalens riktningslinje, aY
sätta av,ståndet och uppdraga ortlinj-en vinkelrätt mot nor-
Jnal•en. 

I Fig. l är P .polen, S projektionspunklen och Z fartyget;, 
räknade ·ställe. PS är då deklinationscirkeln .genom projel<
tionspunkten, P Z ställets meridian oc'h ZS en verbikalcirke~ · 
V·inkeln ZPS är :himla•kroppens tinwinkel ·Och P ZS dess asJ
mut. SOP äT lika-as·imut.,kurvan. ·Från Z fälles .en perpen
dikel a mot deklinationscirkeln, den de].ar asimuten ·i t va 
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delar <X och (J; perpendikelns fotpunkts avstånd från ekva
torn kal.las b. Bågen SF henämnes c. Från Z fMloes ·en annan 
perpendikel ZO = k mot ·lik.a-asimut-:lmrvan. De .storhet.er, 
som behöva u lräknas, äro alltså enligt ovan: Virukeln P ZO 
och avståndet k. Observerade stnrheter är.o .rusimut•en A 0 oc'h 
tiden, varav hmvinkeln iberäknas på vanligt s<ätt. 
Av cp och t beräknas a med Napiers regel (sin a = cos cp sin t) 

>l cp >l t ll b » J> >> ( cot b = c os t cot cp) 
>> cp >> l >l <X >> >> >> (cot <X = sin cp tng /) 
>> b Jl o >l c genom subtraktion 
>> a l> c >l fJ med N ap i ers regel ( cot fJ = sin a cot c) 
>> <X ll (3 >> Ar genom addition 
J> Ao >> Ar >> t:, A » subtraktion. 

.B et eckningarna och 'bokstäver.na i Fig. l äro rinfÖ'rda för 
att pointera likhe.ten mel'lan denna metod och den princip, 
som är grundläggande .för de nya 'hö}d- ·och asimuttahellerna. 
(N:aut<iska TabeLler, utarbetade genom Kungl. Marinförvalt
ningens ,försorg. Sboc'kholm 1926. Tabc.Jl 10.) 

Man lkan nu h evi.sa*) att 
le 6 A . f där f = cosec A t ng a 

och alltså 
Je t:, A cosec A tng a, 

samt att vinkeln PZO är lika med (J. 

~' ) E nli g t cotangentteoremet är : 
cot A sin t + s in cp cos t = cos cp tng ö 

Betraktas i denna ekvation cp och t som löpande koordinater 
representerar ekvationen : 

cot A sin t + sin cp cos t - cos cp tn g ö = O 
lika-asimut-k urvans ekvation . För att studera hur A, cp och t för
ändra sig i förhållande t ill varandra differentieras denna. Man få r 
d å : 

l - -- . sin t . d A + ( cos cp cos t + sin m tn g· ö) d q? + sin2 A ·r 
+ ( cot A c os t - sin cp sin t ) el t = O 

sin t . el qJ - .-"-d A = (cos cp cos t cos ö + sm cp sin ö) __ s n, · A cos ö 
- (sin fP sin t sin A - cos A cos t) ___!!_!____ 

s in A 
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Denna senare hlchet har sin motsvari,ghet i den plana 
geometrin, där man enligt ·en lbe'l<ant ·sats har: (Fig. 2) 

PZK = PSZ om J{L är tang,ent till drokeln. 

Är vidare MZ en radie dragen tm tangeringspunkten och 
därför vrin:kelrät mot J( L och ZF en .perpendikel mot PS, fram -

eller; 

~ d A = sin h el cp _ cos s el t 
sin2 A cos ö sm A 

Antages nu en liten förflyttning x längs normalen Z U så orsak 8,r 
denna följ ande förändringar i cp och t: 

el cp = x cos f:l och el t = - x sin f:l see cp 
Insättas dessa värden i föregående ekvation fås: 

sin t sin h cos f:l cos s sin f:l see cp x 
d "1 = cos " x + sJ·.n A sin2 A v 

x . sin f:l sin h ( cos s see cp cos ö) . 
cos ö cot f:l + sin A sin h 

Enligt sinusteoremet är 
~in s = cos cp och cos ö see rp . 
sin A cos ö sm A sm s 

.cc sin fJ sin h ( t cos s ) 
= cos ö co fJ + sin s sin h 

I L, Z F S är enligt N apiers regel 

sin 
cot s t 

h = cot f:l co t s och ·. · sin h = ng f:l 

x . sin "' sin h .r . sin fJ sin h l 
co: ö (cot f:l + tng f:l) = cos ö- - sin p cos (l 

sin t rl A = 
sin" A 

x . sin h 
-~~-- och sålunda 
cos ö cos f:l 

sin t cos ö cos {i d A 
x = sin2 A sin h 

Nu är enligt sinusteoremet : 
sin t cos h 

vartör 

x = cot h cos p d A 
sin A 

I L, ZFS är enligt Napiers regel: 
cos fJ = tng a tng h eller cot h cos fJ = tng a varför 

x = tng a cosec A r1 A . 
Vid en större förflyttning blir därför 

k = L, A cosec A tng a . 
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går av ·figuren att MZP = SZF, eller m. a .. ·o. vinke'!n mellan 
den oms·kr·ivna cirke.Jns J'adie ·och den ena si·dan PZ är lika 
m·ed vinkeln mellan höjden i tr·iangeln och den andra sidan 
ZS. Då i !Fig. l k är vinke'lrät mot lika-asimut-·kurvan och 
ZF e·n perpendikel 1mot PS framgår överensstämmelsen mel
lan den plana oc'h den sfåriska geometrien i detta .fa'll. Härav 
följer även alt vinkeln mellan verti'kalciDl"eln till himlakrop

pen (asimutriktningen) och orllinjen är = 90 - 'Z samt att 
90 - (J är ortlinjens vinkel mot meridianen. 

Sedan (J och k beräkn::~Ls, utdrages alltså 
tet från det räknade stället i riktningen (1. 

L 
Fig. 2. 

en linje i kor
Å denna linje 

avsättes a~vslåndet J..:, varefter orthnjen uppdrages vinkelrätt 
häremot vid ändpunkten av k. 

T eck enreg1erna för 'b~Jdande a.v c och. A äro de från 

höjdtabellerna bekanta. Vinkeln (J utlägges från meridianen 
åt det ·håll, himlakroppen ·befinner si,g; k avsättes i 'riktning 

mot polen, om L, A = A 0 -- Ar är positiv, i molsalt fall åt 
a:ndra 'hå'llet. Asimuten rälm3Js från den synliga polen 180 o 

åt båda hållen. 
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EfteTfö1jande .exempel l visar utförandet härav v·id pej

ling av tre himla:kroppar. I •ett dyli.kt ,fall bör man erinra sig. 

a.tt det ej är asimutskillnaderna, wm h .är bestän1ma ort·linjer
nas 1s.kärningsvinklar; 'lika-as.imut-km'vor.na ·bilda, som ovan 

framhållits, vin klarna \JO - a. med resp. asimutriktningar, och 
de,ssa vink.la.r ilJeTo av resp. tinJJvi n•klm·. 

Exempel 1. 

(Jfr. »H a n sa» 11
/ 1928). 

Å ({Jr = N 49° 56' L,. = \V 9° 121 pejlas den 24 nov. 

1927 omkring kl. 0605 ( z k = + 1). * Procyan i N 124° 8' W (235° 52') vid GMT = 7t 
sm 558 och därpå efter förflyllning till (/Jr = N 4\)0 56' I .r = 

W 9° 3' omkring kl. 0630 * Arcturus i N 110° 17' O (110° 17') vid GMT = 7t 
27m 38 samt Venus 'j2 i N 145° 3t)' O (145° 38') vid GMT = 
7t 28m ::JS • 

Sök fartygels läge ! 

l. Beräkning av t i m vinkl arna . 

Procyon. Arclurus. Venus . 

GMT = 7t s m 555 7t 27m 3S 7t 28m 3S 

+ J2 t _j_ 12t + 12t 
l 

MStg = 19t s m 5;") S l \)t 27m 3S l gt 28m 3' 

MSlR = 16t s m sgs ]{)t \)m 3' l() t gm 3S 

r tg = ut 14m 54 s 11 t 36m {)S 11 t 37m 6S 

* JR = 7t 35m 31" 14t 12m 20' ] 2t 55111 385 

* fg = 3t 39m 235 2t 3(5111 145 ]t 1801 328 

= \V 54° 50'.7 o 3\)0 3'-,;) o 19° 38'.0 

Lr = W \) 0 12' w go 3' w ~) O 3' 

*f = W 45° 38'.7 ~ o 48° 6'.5 o 28° 41'.0 

-- 737 -

2. Beräkning av Procyon-asimut-ortlinjen. 

* t =W45° 38'.7 
fr = N 49° 56' 

lg sin = 9.8543 3 
Ig cos = 9.80 86 7 

!g cos = 9.84 45 3 !g t ng = 1 O.oo 97 !l

l g cot = 9.92 48 4 lg sin = 9.88ll8 3 

f = 0.62 

({Jr = N 49° 

f = 0.58 

lg sin = 9.66 30 o 
a= 27 ° 24'.2 

Ig tng = 9.7147 o 

!g cosec = l 0.07 n c 
lg = 0.79380-1 

lg = 1.5502 3 

Ig = 1.3440 3 

Ig cot = 9.76 93 7 l g cot = 9.8\J 36 2 
b -= 59° 32'.7 rx =51 ° 561.\J 

* o = N 5° 24'.8 

c = 54° 7'.9 Ig cot = 9.85916 
a = 27° 24'.2 !g sin = 9.66 30 o 
~p= 71 ° 35'.6 Igcot = 9.52216 

rx ~ 51 ° 56'.9 

Ar = 123° 321.fi 

Ao = 124° 81 

----
6 A=+ 351.5 

!!_ = + 22'.1 

3. Beräkning av Arcturus-asimut-ortlinjen. 

('l • ) .o !g sin = 9.87 181 Ig cos = 9.82 46 o Ig tng= 10.04 721 
56' Igcos = 9.80 86 7 Ig cot = \) ,92 48 4 !g sin = 9.88383 

Ig sin= 9.68 04 8 Ig cot = 9.74 94 4 Igcot = 9.93 lO 4 
a = 28° 37'.8 b= 60° 40'.8 rx = 49° 31'.8 

*o = N19°33'.5 
----

c = 41 ° 7'.3 !g cot = l 0.05 89 8 
lgtng = 9.73 712 a = 28° 37'.8 !g sin= 9.68 048 

-~A = 61 ° 14'.4 Igcot = 9.73 \J4 6 

rx= 49° 31'.8 
----

l g cosec = l 0.02 918 Ar = 110° 46'.2 

lg = 0.76630-l Ao = 110° 17 1.0 
----

lg = 1.46 f\38 t:o A = - 291.2 

lg = 1.23 16 8 k = - 17'.0 
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4. Beräkning av Venus-asimut-orllinjen. 

~ t = O 28° 41'.0 
!f r = N 49° 56' 

f = 0.58 

w J(/ 

lg sin = 9.68121 
l g cos = 9.80 86 7 

l g sin = 9.48 98 8 
a = 17° 5~)'.7 

!g tng = 9.51 16 7 

lg cos = 9.!:H 31 4 
lg cot = 9.02 4S 4 

lg cot = \l .86 7() 8 

b = 53° 34'.6 

~ o=S 4°~ 

c = ö7° 37'.3 

a= 17° fl\) '. 7 

fJv = 78° 55'.0 

'Y. - fi7 ° 16'.9 

lgcosec = 10.25471 Ar = 146° ll'.o 

lg = 0.76638-1 A 0 = 145° 38'.0 

lg = 1.53020 

lg = 1.29658 

•' o/ 
,"> ., 

!(, 

Fig. 3. 

6, A. =- 33'.9 

k = - 19'.8 

so 

'lo' 

30 

l g t ng = \l. 73 so 7 
lgsin = \l.8Has 3 ---!g cot = ll. G~ 19 o 

7. = 67 16'.8 

lgcot = 9 .RO 21 5 

!g sin = \).4 8 98 8 -lg cot = \1.2!1208 
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Gel1lom konstruktion i .Jwr•tet enligt Fi.g. 3 crhåUes farty
gets läg.e kl. 0630: 

Efterföljande exempel 2 vjsar, hur metoden .a1wändes vid 

samtidig höjchnät.ning och pcjhng av en himlakTopp . Höjd

ort.l·inj en kan beräknas med 'logari bmer eller höjdtabeller på 

vanligt sätt. I deHa {.aU är ])crä:kning med höjdtaibeUer sär

skilt ~ ·ämphg, emedan de därvid .använda storheterna äTo just 

desamma, ·som användas vid a.simutort.linjcns beräkning. En

dast vid ulräknandet av Aa måste logaritmer anYändas, eme

dan tabellerna ej giya 'l. och fJ med här erforderlig noggrann

h et. Enklast är alt för denna beräkning använda s•inusteo
reJnet. 

Exempel 2. 

Saml•idigt med pejlingen ay Procyou enligt exempel l 

mäbtes dess höjd, och cft.er rättelsers tirl'Uogandc befanns denna 

vana = 31 o 3•6'. Sök .fartygets läge! 

a = 27° 301 

* ig = W54° 50'.'i fg = W5-±0 5G' .'i b= ö\) 0 h = 31 ° 2fi' 

Lr = W 9° 121 ta = W 4:) 0 18' å= N 5° 24'.8 O.Fi3 · 241.8 = + 20'.6 

* t = W 45° :38'. 7 {L" =· W 9° 32 '.7 C = f>3 ° 3:) '.2 ha = ;{] 0 46 '.6 

({'a = N 4H 0 29' (J_ = 71 °.4 h s = :11 ° :Hi' 

la =- 45° 
å = 5° 

ha=--- 31 ° 

Aa = 123° 

A 0 = 12-!0 

18' 
24'.H 
47' 

38'.8 

8 ' 
--- -

t, A=+ ~9 1 .2 

6, h =- 101.6 

lgsin - H.8ö J 7 5 
lgcos --= ~) . 9f) 80 (j 

lg see = 10.07 05 6 

lgsin = \),()2037 l g cosec = l 0.07 9G 3 

a = 27° 30' lgtng = 9. 71 ö4- 8 

)er -o - l .±6 53 8 

k =- + 18'.3 jO' -o - 1.2614~) 
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l t . 1· r}ro1·t·et •eiili~t Fig. 4 •erhålles :farty-Gen•on1 konstru '- •wn '- ~ 

get s läge kl. 0605: 
- N 50° l' Lo = \IV go 46'. 

Av det .~~t<tiHs anfö•rda samt av exemp~en framgår, atl 

denna metod att beräkna asimurtortlinjen mycket när~. ansl~
ter ·sig ti1l det kända höjd:metodsförfarandet. En vasenthg 

· ·d d t e are )·an höj"dskillnaden 6. /t olikhet ligger dän, att VI e s n " 

Fig. 4. 

dir.cld avs,ärttas i :kortet {ör att nå fram till hö}d-OTtLinjen ; 

vid den förra kan 6. A ej ulan vidare utn~ttjas på sal~ltna 
säH. Detta heroer på aU 'lika-höjd-cirklaTna aro :konce~tnsk.a 
~irklar kring projektionspunkten, V'ilkas inbördes ~v·sta~d di-

·h·· "d ll"'llnaderna under det att hka-asimut-rekt motsvara OJ s '- · < · ' •• • o 
·s·ao va··.l t 1'll ,f,orJn som inbördes avstånd aro ohka p a kurvorna 
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oEi)(a stäHen på jorden. IDetta framgår av Fig. 5 och ti, som 
visa dera:s för'lopp i ett mercatorskort resp. stePeografiskt :kort 
Jör en himlakropp, va,rs de'ldinahon är N 20 o. De i figurerna 
uppdragna :kurvorna märkta 10°, 20°,---- 160°, 170° 
äro lika-asimut-kurvorna för resp. as·imuber, d. v. s. en ohs·er
vator å en dylik kurva pejbr hi,mlakroppen i angiven asimut, 
och kurvorna rsammanbinda alla orter, i vilka himlakroppen 
har samma bäring. 

I Fi,g. 5, 111.ercatorslrortet, är hela jordens gradnät av
bildat meUan N soo och .S 70° .och himlakr•oppen befinner s'ig 
mirtt på figuren å N 20o 'latitud . En blick på ·figuren visar det 
ovan relaterade förhållandet, aH vinkeln mellan en meridian 
och en (tänkt) storcirke•l till projektions.punkten är den å 
resp. kurvor angivna. Bäringarna äro räknade rintiU 180° åt 
båda sidor, och de ,ställen, som pejla himlakroppen i ostliga 
bäringar, ligga i ,figuren till väns,ter om mittlinjen. 

I Fig. G, det stereog>rrafiska kortet, återgiv·es endast halva 
jordens gradnät projicerat :På himlakroppens meridian, och 
då htimlrukro-ppen 'här 'befinner sig i högra kanten på N 20 o 
latitud, upptager dert tydligen endasrt de orter, S'Om pejla den
samma •i ostlig,a bäring.ar. Ett stereograf,iskt kort över vä·st
ha·lvan skul'le uppvisa en sym·m.etrirsk bi'ld, vars kurvor sam
manilänga med osthalvans så atrt t. ex. N 120o O skulle fort
srätta•s nv N 60° W. 

A v figlllreriJa framgår V'idare, att kurvorna löpa från pro
jektionspunkten och dess antipod med en viss regelbundenhet 
till ·båda poJ.crna, dock med ·oli'ka avstånd från varandra. Ett 
intressan1t förlopp uppvisar den kurva, där •asimuten är lika 
med deklinationens komplement, den består av 4 gr.enar, som 
träirras på ekvatorn 90° från himlakroppens meridian. 

Då det är denna olikhet i avstånd mel'lan kurvorna, varpå 
mebo·dens användbarhet - jämte kompassens och pejlinstru
mentens noggrannhetsgrad - är beroende, skall nu någort 
närmare 'ingås på denna fråga. Det är då först tydligt, att där 
kurvorrna 'stå tätast, a.Mtså i närheten av polen och projektions
punkten, är .skärpan i bestämningen störst, ty en lit·en för-
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ändTing i Iäge på Jorden ,giver ·sig där tiUkänna genom en 

stor fö'l·ändrin,g i as•imut. Glesare äro !kurvorna ~ängs d·e sfä

ris•ka perpendiJd.ar, som ikunna ,fä.llas från mittptmkteu i Fig. 

o 
6 till punkterna 45 + 2 (N 55° och S 35°) å projektions-

l i1jg. 6. 

punktens aneridian. Minsta tätheten .finnes omluing figur·ens 

mittpunkt (r = O, t = ()t och perpendikeln a = 90°), där 

metroden ·ej :kan användas.. Vid ekvatorn skall man därför 

undvika att använda himlakroppar, vd.1lms asimut är nära li:ka 

med polavståndet (90 - o) och vilkas limvinkel samtidigt 

är 6t d. v. s. då de stå i horisonten. 

Tidskrift i S jiiväsendet. 50 
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l ·t . f - cosec 4. tncr a aiver ett direkt målt på, hur iFa;..· Oin • - " 0 0 

l . · rgaa Ty om i formeln k = 6 A . f asimut-
tätt ort tn]erna l o . , . ' ·f" . k 
skillnaden 6 A antages vara l b!Jr k = l ·J· va~ ~t och 

· · 1 l· ··ta avslånde't mellan tva orthnJN' m ed f då ang1va vJn \.C• ra < .. .. .. o 

.. · t 1 1·ll•n·ad Forutnamnda .forhaU.ande, att m e-nan1nda asrmu s \. · .. . . a 

toden är oanvändbar när perpendikeln a narmar sr.g hll 90 ' 

vinner härvid bekräftelse, emedan tng 90o .. jn är .. =, ~· v. s. 
att även f här ~blir oändligt .stor. Större a-varden an 70 skola 

därför undvik•as. . 

G. t .. .. att J· eJ· bör .få al•ltför stora värden for att rve ar aven ' . .. . 
metoden ·skall <kunna användas, Ser man då hll en b~.rJan 
bort från ·eventueHa observationsfel, •l"an ett stort k foror-

sakas av ett stort 6 A eller ett stort f. B~flnn~r man sig n u 
i -ett område, där ortlinjerna ligga tätt, bhr, for ett viss:t fel 

i det rä<knade hesti.cket, rskHlnaden mellan den olbservera~e 
.. . . A _ A. = ,0, A förhållandevis och den raknade as1muten o ' · . 

·stor på grund av vad ovan framl~~llr~rtrs• ~ngåen~de" ~nverrkan :: 
·en 'liten .förflyttning, men då f <har ar ht·en pa t>mnd av d. 

· d 1 k - f\ A f ej olämpligt större tätheten, bl1r pro u den - u . ·. . _ 

stor. Å andra sidan, •om man befinner srg ·mom ett frnnat 

område där ortlinjerna ligga glesare, blir 6 A lil~t för sam
ma belslickfel :men f .s.tör.r··c och pTodukten även 1 detta fall 

måtNig. . .. 
Även för bedömande av observationsfe•lens l'ltflytande ar 

f b t d lse Detta förstås ;kansl«e •e1lklarst ge_nom falkto:rn 1 av e Y e · · . .. ·d "t 
en jämförelse n-:1ed det inflytande, s~m et:. fel 1 hoJ ma -
ningren 'har på höjd--ortlinjens ,läge. Har avsattes som bekant 

höjdskillnaden 6 h = h , - h, direkt på asimulriktningen , 
oc:h •Ortl<injen uppdrages genom så .erhållen •punkt. Ett olbser: 

t . ·f l ao t ex l' giver ett lika stort fel i h , och alltsa va 1ons e P< · · . ...
1 .. · [\ h och ortlinJ·en färskjutes parallellt med s1g sp v aven 1 u , . b t' 

ett 'lika stort stycke. Gör man dräremot vid asrmuto ·serva ·w -

.. 1 d tt f'el av l' blir A och 6 A lika mycket fel ; nen aven e es e , o . .. 

inved\.an härav på -ortlinj ens .läg·e bET emeUerhd lber?ende av~-~ 
av f, emedan den vid avsättningen använda lkva<nhteben k ai 
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lika med 6 A . f. Är f större än l, förstoras observationsfel et, 
och 'Ortlinjen blå<r mer än l' fellak.tig; ·är f mindr·e än 1 blir 
ort<linj ens fel mindre än observ.ationsfel-et. 

Man har därför uppgjort .kurvor över ·storleken av f för 
olika föi'hållanclen, •och av dessa framgår, att det område av 

jror.dytan, där f är m~ndre än 1, "~äxer vid ·små de-ldinartioner 

å den ·obs·erverade ihimlarkroppen. Är deklinationen noll, 

d. v. s . himlakroppen i ekvatorn, 'bliva aHa .fyra kvadranterna 
i Ftig. 6 symmetriska, och ännu vid a-värden upp till öv.er 

60 o överstiger f då ·ej värde t 2. Vid större deklinati,oner <sam
mantTängas ortlinjeknippen.a i övre hö-gra (·och nedre vänstra) 

kvadrantC'rna av Fjg, G cch f bl.ir här J.iten, ~ · de två övTiga 
kvadranterna .lig:ga -orHinjerna g!lcst •Och f !blir rstor. Detta 

kan äv-en sammanfattas så, aH när dekhnationen äT luknäm
nig m ·ed latituden, erhålles vid Jilka a-'vär.den mindre f
värden, då himlarkroppen befinner sig 1 de från polen vända 

kvadranterna, d. v. s. med asimuter (räknade rfrån den syn
liga polen) som •äro •större än 90 o, al1tså på våra latituder ~ 
syd<kvadrantcrna. Ett ungefärl.igt bedömande av a-värdet, 
längden av perpendikeln från zenit till J1imla:kroppens de<kli
nat<ionscirkel, är äv.en lämpligt; ju mindre denna är desto 
mind-r·c blir alltid f . 

Vild ett medelvärde av f = 1 b[ir a<lltså ortlinjens fel lika 
m ed ·ohservationsfelet. Sältcr man slom til1åten gTänrs ett .fel 

i ortlinjen av t. ex. 3' , skaH alltså gyrokompassen medgiva 
dennra pej<lingsnoggrannhet. Då dessa 'l\.ompasseT f. n. anses 

visa rä<tt på 0 °,1 när, ·synes det ej lig.ga utom teknikens möj
J.ighct er, att metoden »ortbe•stämning .genom pejlingar av 
<himlakToppan> <kan tänkas praadiskt utförhaT inom överskåd
l~g framtid. 

I varje fal<I användes metoden Tedan nu ,för utläggning 
av hka~asirnut-or>tlinjer, erhållna genom radiopejlinga•r, men 
då ,s<kärpan j , dessa ej <kan sättas •stö.rre än l o är det rför dessas 

'beräkning tiNräckl~gt att i ·stä].l.ct för .loga·ritmer använda ta

beHer. För här anghnna metod finnas •sådana utm·betade av 
Prof. Irrnmler: "AZJimuttafe•ln fik Fun.kortung" och .för vissa 
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faH även diagram: "Messkarten zur Ermitt.lung der Azimu t
gleichen". Förstnämnda tatbeUer inneh ålLa ej <annat än de 
värden, som åt·erfinna s i våra ·höj.d- och as1muttrubeHer; dessa 
kunna aUtså användas ofö•r h~ir a ngivet ändamål. 'FÖ'r att und
vika proportioneringar 1k an man <därvid använda den ho s os s 
vanliga m ·etoden med ett m1 tagct •stäUe •och utför a .räkningen 
såsom i ex. 2 ovan. 

K·arlskrona i maj 1928. 
S. Ulff. 
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Meddelande från främmande mariner. 
~Icddelaclc från :Marin stabens utrikcsaydclning. 

(Nowmbcr 1928.) 

Amerikas Förenta Stater. 

Kamn hava givits åt fyra av {le sex 10,000 tons. kryssare, som 
~tapel l agts tmdo1· sistl idet år: N:o 27 kommor att heta ''Chcstcl",,, N:o 
:29 "Ch i c c~ go", K :o 30 "H ouston" och ~:o ;)l "Augus ta" . Två av dessa 
kryssare Yäntas bli,·a sjösatta Yå ron 192.9. 
(Utdrag nr J ournal, Hoyal United Sonico Institution, nov. j928.) 

Argentina. 

Den första av dc två kryssa re, vi lka byggas i Italien för argen
tinska flottan, Almiranto Brown , skall snart löpa av stapeln. Det 
iit· ett G. SOO-lons fartyg . Dr.ss furl iir 3:2 knop och det h a r stort 
hr äns.ldörr1td, vilh;t iir mych•t nikhiin{l igt, då Argentina har 
en lång kust att skydda. Dess bestyckning, beståondo av sex 19 cm. 
kanon<'r i d.~1bbdtorn . h ,å för ut och ett ak!Prnt , är förtr äfflig . Luft· 
värnsbestyckningen är också Yärd mor än förbigående uppmärk am
hot, i det att den består av icke m~ndro än tolv 10 cm. kanoner mon
terade IJan·is såsom å i tal il'ns·ka :1 0,000-tons fa rtyg av Trieste-typen. 

(Utdrag •m· Hampshire Telcg.raph and Post, 9 novemb ce 1928.) 

Tre flottiljledare p å 1,500 tons deplacement äro 1111dcr byggnad 
för Argentina vid M:es,grs J. Samuel White and Oo, Ltd., East Cowes, 
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Isle of Wight. Don första st ap:e<llö~)te den 18 julli och döptes till 
»Mendoza >>. Den andra sjösattes den 15 okto:ber och heter >>Tucuman . 
Den tredje, som ännu står på stapeln, konuner att heta >>La Rioja". 
Denna klass' huvudegenskaper äro: längd 102 m., bredd 9,6 m., mallat 
djup 6 m., kontrakterad fa.rt 36 lmop, huvudbestyckning (levererad 
av Vickers-Armstrong, Ltd.): fem 12 cm. kanoner och sex 53 cm . 
torpedtuber, apterade i tV'å trippelgrupper; dessutom har denna typ 
en 7,6 cm. lmnon och tvii 40 mm. luftyärnskanoner. Ångan erhåll"~ 
från fyra tubpannor med ett tryck av 17,5 kg. per 1-cvcm.; pannorn a 
äl'O oljeeldade enligt J. Samuel Whrite's system. Propellermaskitw
riet best :h· · .av två turbinagragat av Parson-typ med enkel kugghjul ,:
utväxling. Besättningens antal uppgår till 160. Det antages att kon
traktet skall kunna vara fullgjo r t i jun.i 1929. 
(Utdrag ur Journal, Royal United Service Institutrion, nov. 1928.) 

Australien. 

Flygplankryssaren Albatross, tö.llhörande a1ustraliska marinen, be
räknas färdig till tjänst under nästkommand-e december. Densamm 'l 
etapellöpte s:istlidne 23 februari fr ån v-a.rvct å Cockatoo Island när <1 
Sydney_ 

Det är ett fartyg på 6,000 ton IIJ€d 12-,000 hkr:s turbiner; det h al 
oljee•ldning, 20 knops fart, 450 mans besättning och en bestyckning 
bestående av 4 st. 12 cm. kanoner. 

(Utdrag ur Le Yacht, 10 novem'ber 1928.) 

England. 

I-I. M. S. Doretsh ire, som stapellades å varvet i Portsmouth den 
20 .september 1927, kommer att sjösättas den 29 januari 1929. Doret
shire är den sista av 1926 års kryssare och €fte.r hennes sjösättuin!-! 
kommer att i engelska flottan finnas 12 st. >>W ashingtonkryssare>>, 
bestyckade med 20,3 cm. kanoner ; 11 av dessa hava 10,000 tons och en 
8,400 tons deplacement. 

(Utdr·ag ur HampSJhire Telograph and Post, 2 november 1928.) 

- 748 -

Dc fem engelska kryssarna av Kent-typen, tillhörande 1.924 års 
]Hogrnm , äro färdiga. D€ äro do första fartygen, som i England 
byggts i en li ghet med W-ashington-överenskommelsen. Maximidepla
cementet 10,000 ton innefattar varken bränsle e ller andra förråd. Med 
~lessa dcplaccrar Kent 1.3,630 ton. 

Minatour, den sista pans-arkryssaren som byggts i England, de
Jjlaceradc 15,970 ton. Jän-hlörd med oden gamla Kent av 1901 och 
Minatonr av 1906 är den nya Kent mycket längre O('h smalare. Hon 
-fir 192 m. li\ng, 20,72 m. bred och 4,87 m. djupgåcntle. Hennes turbin
maskineri uhcoklar 80,COO hkr. och farten är 31,5 knop_ H€nncs 
Yanow-pannor är-o oljeeldade. Vid högsta fart har Kent en aktions
radie på 2,300', tillräcklig för färd från Plymo:uth till Halifax. Vid 
ekonomisk fart, 11 a 14 knOJ). kan K ent gå hån England ti ll 1'\io dc 
Janeiro och tillbaka, ou di :stan s på 10,400', uta.u att komplettera för
råden. 

Alla kanoner ])tt dc nya kryssarna äro montc'rade i dubbcltorn, 2 
-förut och 2 akterut. Huvudbestyckningen bostår av 8 st. 20,3 om. ka
noner; dessutom finnas 4 luftvärnsb.moncr på 10,1 cm. placerade p !i 
överbyggnad€n samt några mindre pjäser och kulsprutor. Kent har 
dessutom 2 quadt:uppel-torpedtubcr, pla-cerade ovan vattenytan vid 
mitten av fartyget . Projektill-ikten av en bredsida från artilleriet är 
omkring !)26 kg. ; 20,:) cm. kanonernas skott,nickl vid högsta elevation 
är 26,400 m. 

Kent-typen är försE'clcl med katapu lt. Besättningens antal upp
gå t' till 679 man. 

(Utclmg nr La Hcvne 1VIarit.im€, oktober 1928.) 

Finland. 

Av clo båda hos Thornyeraft be-ställ-da motortorpedbåtarna har 
den första gått av stapeln den 12 sept. 1928 och under -den 19 sept. 
verkställt en första pr ovtur. Farten vid full utrustning uppgick till 
40 lm. De.n är försedd nied t,-å st. 12-cyl. motorer, vardera ·om 376 
hkr. Med en bränsletillg-ång av 1,676 l i t. har den en aktionsradie av 
200 n-amt. mil. Längelen uppgår t:ill 17 m. •Och är den förs€dd mccl 2 
45 om. torpeder, k ulspr., sj unkbomber, dimbi,lclningsappa r a t. Besätt
ningen utg'Ör 5 man. 150,000 fmk äro beviljade till hyggande av on 
:slip i Pet s:amo för dessa motortorpedbåta r. 
(Utdrag nr Journal, l{oyal United Scn·icc Institut-ion , noY. 1928.) 
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Frankrike. 

Med anledning av färdigställande av elen nya k ryssa ren »SuHrcn ,, 
skola ännu någ ra uppgifter. l ämnas, som fört jän a säl'S'kilt omniim
nanclc. J motsats till dc fcm nxla n färdiga k r~·ssarna ti r detta far tyg 
bättre hcpallisrat; helt visst k.an än'n denna bepansr ing icke bdc·ckn a, 
såsom tillräckligt stark, då den endrrst skydda r fflrt~·gcts vikt i ga st(· 
delar, nämligen mas,lön- och ammunitio nsrum, och •icke e11s här lir si1 

kraftig, att den är ti llräcklig mot t räffa r f rån mdlankali brar. Pan 
saret på 20,3 cm. tornen är såväl å ta.kct som fram:Jidan fö rstärkt i 
jämförelse med de andra fartygen. Största skjutavstänclet uppgin--~ 

vara 32;000 m., nuvid säkerl igen endast menas skottvidelen med högst a 
elevation på skjutplatsen . P rojekti len v[igcr l25 kg. 

(Utdrag m· M arine R!u•ndscl1au, oldaber l928.) 

Av dc båda u-båtarna , sum tillhöra :19·24 1\rs byggna.rlsprugram, 
löpte >> l kdoutab lc» redan den 24 februari av stapeln och följdes den l 
sept·ember av systerbåten »Va ngcur» . 

(Utdrag ur Marine R!lllndschau, oktober 1928.) 

Från Penhoet-vanet i S :t ~ azaire stapellöpte den 3l augusti den 
till byggnadsåret l926 hörande tankångaren >>Mebong>>. Dess depla
cement utan last är l5,l03 ton, längd l38 m .. bredd l8,8G m. och djup
gående, då hon är lastad, 8,8 m.; hon gör l 3,5 knops fart och kan 
tnga en l as t på 8,600 ton olja. 

(Utdrag m· Marine Rundschau, oktober 1928.) 

Grundliga .försök med nya typer av fartygs·kano.ne·r intyga ck 
ofnntliga: ballistiska framsteg, franslm artilleriexperter hava gjort se
dan kriget. Snabbskjutande kanoner tävla med avseende på skott
vidd -och träffsäkerhet med svåra förkrigskanoner till den grad, att 
gamla: artillerister bliva misstrogna, ihågkommando vad som unde r 
kriget hände med 24 cm. kanonen, som vm· teoretiskt överlägsen 30 
cm. kalibern. 

(Utdrag ur Naval and Military Reeord, 3l oktober ~928.) 

Franska flottan beräknas att inom mindro än ett år hava färdi 
ga sex 2,700 tons flottiljledare, som 8kola vara bet;)'{1ligt överlägsna alh 
andra av samma klass. 
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Då de endast äro en förstorad kopia av dc sex av , ()hacah-typ 
(2,400 ton), som hava visat sig mycket lyckade, hava de alla utsikter 
att motsvara förväntningarna och att nå 37 knop Yid proven. Deras 
fem l4 cm. kanoner kunna skjuta 36 kg :s granater ÖYer 23,700 m. och 
utgöra i verkligheten en k ryssarebestyckning med kraftig eldverkan 
och överlägsna i skottvidd i j ämföwlsc med batt·ericrna å dc utmärkta 
brittiska kryssarna av >>C» och »D»_,ldass . Fruktansvärdrr medtävlare 
äro dock under byggnad i Storhrittanniell. ltaJic•n, Japan och Amerika . 

(Utdr e~g u~· Naval and Military Recorcl, 31 oktober 1!l28.) 

Re(loutablc, förebilde n för den. oceangående u-båtsklassen, har 
just utfört sina första serier prov i kanal{'IL Hon uppnådde l9 knop 
i övervattensläge med 6,000 hkr. och en måttlig bränslckons!umtion. 
Hennes två Sulzer's motorer giva henne en aktionsradie av omkring 
ll,OOO milos vid lO knop, och hon har förråd och proviant för 40 dagar, 
Hennes beboelighet är förbättrad i förhållande till Rcquin-klasseu 
och är ungefär jämförbar med den å f. d. tyska HaJb rann på 2,000 ton. 
Hennes fribor·d och formen på hennes skrov göra henne lämplig för 
gång i sjö. Hon motsvarar · sålunda sitt ändamål, vilket äl· att hålla 
sjön i alla väde r och tillfälligt operera tills.ammans med kryssare och 
flottiljer, uhn att allt fö r mycket hindra deras rörelser. Bland eur-o
peiska mariner är det encl.ast b ritt iska fl.ottan, som i sin »Oberom>-typ 
har en motsyarighet till den franoka Rcdouta,blc. l~i}:väl bctvivb 
många officerare fördelen av denna förstorade typ och skul le hava 
föredragit ett större antal smärre, billigare och bättre armerade av 
»Requim>-typ (l,l40 ton mot l,560; 2,600 hkr. i ÖYervattensläge mot 
6,000 och l6 torpedcr mot l2). lJ-htttarna av Requin-typ, 9 till an 
talet, äro stationerndc i Mcdcllnnct, varest dc visat sig mycket till · 
fredsställande. Icke mindre än 25 u-båta.r av Redoutable-typ äro an
tingen byggda, under byggnad eller beställda, Deras existensberätti
gande är koloni alförsvar c ch samarbete med Frankrikes allierade på 
vilket hav s•om heust. 

(Utdrag ur The K a val and Military Rcconl, 7 november l928.) 

10,000 tons kryssa,rcn »Tom·villc >>, konstruerad av chefsillJgcnjö
ren Rougcron, iir för närvarande den snabbaste kryssaren i världen, 
i det den uppnått 36,l5 knop under tre-timmars-prov med sina Rateau
turbiner på l37,000 hkr. Man kan med visshet säga, att hon är det 
snabbaste fartyg som existorar; ingen jagare, ehuru snabbare på 
papperet, har den minsta utsikt att undfly henne till sjöss eller vid 
jakt under något så när lång tid. 

(Utdrag ur The Kantl and. :Military Rccord, 2l novenvbcr 1928.) 
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Holland. 

Den genom lagen av den 17 februari 1928 fastställda samma n
slagningen av Lant- och Sjöförsvarsdepartementen blev med den 2 sep
tember VCl'kställd. Det nya departementet är indelat i 12 a>ndelningn r, 
av vilka 2:a avdelningen innefattar marin- och generalstab. 

(Utdrag m Marine R;undschau, oktober 1928.) 

Italien. 

Av de båda för budgetåret 1928-29 beviljade 10.000-tons kryssar
na beställdes den ena »Zara>> vid Odero-Yerken, Sestri, och den andra 
»Fiume>> vid Stabilimento Tccnico i Triest. De fyra jagarna tillhö
rande samma byggnadsår cPhöllo namnen >> Dardm>, >>Strale>>, »l'~reccia >> 

och >> Saetta>>. De båda första byggas Yid Odero-verke n och de två se 
nare vid Cantiere del Torrino vid R:iva Trigosa (vid Genua) . De nämm
d::t fyra jagarna äro de sista av detta .slags fartyg, som tillhöra Taon 
di Revels byggnadsplan av år 1923-24. De fyra likaledes till bygg
nadsåret 1928-29 hörande u-båtarna »Squalo>>, -~an-al o», »DcHino» , 
,,Tricheco>> vor·ro e,nligt nyssnämnda byggnadsplan ursprungligen av
sedda för byggnadsåret 1926-27; de byggas alla vid Cantiere N a vale 
i Monfalconc Antalet mindre u-båtar, som byggts e1fter kriget, upp
går så lunda till 18; till dessa komma fyra båtar av »Balilla»-klassen 
(1,400' ton) ävensom tre minubåtar, så att sammanlagda antalet upp
gå r till 25 st. 

(Utdrag nr Marine R:tmdschau, oktober 1928.) 

Spanien. 

Den stadiga ökning;cn av spanska flottan följes med uppmärk
samhet i Paris' marina kretsar, dock utan någon oro. Spanien är en 
traditionell vän och bundsförvant till Frankrike och har beYarat sym· 
pati i republiken. 

Under kunglig påverkan stiger ,spa.ns,ka fl.ottan så småningom 
till en grad fi.V verksamhet med avseende på 1nateriel och övningar, 
som kanske är utan motsvarighet under loppet av dess händelserika 
historia. Franska iakttag·arc påpeka elen yttcrs~a omsorg, som nu ned· 
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lägges 11å officerarnas -och spccia.listerna,s utbildning·, ä,·ensom det till
fredsstä llande sätt yarpå en krigshögsk.ola, efter mönster från Ecol co 
Superieur i Paris arhetar. ÖYningar till sjöss kom·ma mer t ill heders 
än nå@on gång fö1'.ut incm ett århundrade; spanska flottiljer eller åt· 
minstone kärnan a\' dc lätta eskadrarna äw ständigt på expedition 
och övning i spanska och utländska farvatten. Skjutskiddighcten. 
som förr var en styrka hos de spanska krigarna, har ånyo framgångs
rikt uppövats. Fartygsbyggnaden fortgår tillfrc.dsställan,cle under brit
tiskt överinseende. Två 10;000 tons ·kryssare haYa stapcls,atts och äro 
sannolikt färdiga inom tre år. Sfulunda skall Spanien år 1.931 kunna 
mönstra förutom kraftiga jagare och undervattensbåtar, fem moderna 
kryssare med över 3il knops fart, eller sju om 29 knops, iOln 5,000 tons 
kryssa.rna Lezo och N ames medrä:kna,s, emot endo.st åtta franska (3 av 
»Duguay-Trouin»-typ, 2, av »Tourville>>-typ och 2 av , Qolbert» -tyll 
samt C 2). Vid ingen föregående tidpunkt har Spanien nått upp så 
nära elen franska styrkan. Då Spanien geografiskt behärskar de franskn 
förbindelserna med Afrika, är jämförelsen av pmktisk betydelse. Stra
tcgiskt talat kan ingen fLotta, hur stark den än är, fullständigt igno· 
rera den spanska maktfaktorn. Om de pl a.nerade 25,000-tons slag·
skeppen av förminskad >>Nelson>>-typ (avsedda att armeras med 40 cm. 
kanoner och att bliva praktiskt taget osänkbara) skulle komma att 
byggas, kunde de, i samve,rkan med luft- och torpe<clHottiljcr, stänga 
GibraJ.tar sund för villcen som helst kryssare och även för vilicet som 
helst franskt eller italienskt s:lagskepp. Det är därför icke underligt, 
att Spaniens internationella prestige är i stigande. 

(Utdrag rll'r Naval and Military Reoord, 24 oktober 1928.) 

De två 10,000 tons kryssarna av 1.926 års program stapelsattes 
den 14 Slistlidne augus,ti. Dc hava fått namnen »Canarias» 'och >>B a

lE>ares». 
(Utdrag ur Jo,.urnal, Royal United Scn-icc Institution, no1·. l\l28.) 
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Innehåll åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter. 

Utdrag ur Marinsta ben upp r n t t ad littoraturförteclnting. 

östers~ÖJlOlitik. 

Det pla·nerade tyska slagsl;cppot och dess inverkan på svensk flott 
byggn.adspoli tik. Frank C. Rowcn T. i S., 10:o häft., sid. 618. 
Oversättning av ,The latest peak warship>> i The N a vy, okt. 1928, 
jämte kommentarer ay S. H:s·on-E. Artikeln innehåller en in
tressant jämföre.Jse mPllan det planerade tyska slagsl.;:oppet och 
ÖYriga östersjöstaters panHarskepp samt berör särskilt svensk a 
förhål l anden. 

Rustnings.beg·ränsning. 

Fronch navy notes. Koed of an Anglo-Fwneh Kaval understanding ; 
Fronch comments on the italian answer. J. B. Gautreau. N. 
M. R. n:r 42/28, sid. 663. Det italienska svaret på fransk-engel
ska rustningsbegränsningsförslaget kritiseras S'karpt. Ett anta
gande av Italiens principer skulle sätta England i en undBrord· 
nacl ställning. Jämförelse meHan Frankrikes och Italiens sjö
militära skyldigheter. 

Kaval proposals of Haly. Diplomatic corrosponde•nt. K. M. R. n: r 
41/28, sid. 643. lfiurvudinnohållet av Italiens not, ang. fransk
on.gelsk,a. rustningskompromissen. 

The britieh poi;nt of v~ew. Sir Herbert Russen. N. M. R. n:r 41/28, 
sid. 643. Behandlar oTsakerna till U. S. A:s riva1itet gent emot 
England i frågan om rustningsbegränsning med framhållande 
av do engelska synpunktern.a i frågan. 

Disarmament in the balanco. How doos America stand? Rcply to 
Anglo-Franch efforts. DipJ.omatic correspondent. N. M. R. n:r 
40/28, si{l. 630. Kommentan•r till U. S. A :s not beträffande 
cngelsk-fnmsk,rr förslaget ang. rustningsbegränsning. 
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Playing with armaments. Sir Herbert Russcll. K. M. R. n:r b ,'2t:, 
sid. 707. Senatens i U. S. A. väntaode bevillnin,g av femton 10,000 
tons kryssare kontrast till strävan för rustningsbegränsningar. 
U. S. A :s rustningar aYSO visserligen mor fr.a,mhållande av lan
dets stormaktsställning än krigshot, men do tving a likväl Eng
land att följa med. N. F. torde allt mer förlora nationernas in
tresse bl. a. på grund aY deras naturliga strävan att Ht sl.;:öta sinn 
angoHigenheter ubn inbla1xlning Htifrån. Dc ekonom iska la· 
gama komma ,ltt i framticlen reglera rustningarna. 

Strateg·i. 

HaYets frihet. Viceamiral IIollwcg. Marine R,llndscllnu, häft. 10, 
1928. Födattaren utgår från fråg.an >>i vad mån kommer Kellog· 
pakten att utöva inflytande på avrustningen t1ill sjöss och hur 
kan P'roblemet om hssets frihet tänkas bliva lösb. Utslagsgi
Yancle nr enl. föd. hur den amerikansk-engelska flottrustnings 
politiken l~ommer att gestaltcl sig. Förf . . rcforcr.ar för frågans 
belysande flera kapitel m· K0nworty & Young's bok >>f rc·edom of 
the Seas>>, behandlande dels <kn engclsk-nmeriknnska rivaliteten 
om borraväldet till sjöss såväl före, under som e.fter världskri
get samt dels ock ett aysn itt >>Sjöherrwväldc och Fred >>, vari }J lä
deras för ett gemeDsamt a,ng.elsachsiskt sjöherravälde i sambanrl 
med vissa trängre farvattrns, däribland N ord- och Östersjöns, 
neutralisering. Uneler ·dylika förhållanden förutsättas de mind
r e. sjömaktcn1a själnnant - utan tryck - l1ågacle att avrusta. 
Kollogpakten har e,nl. föd. icke bringat fri'1gan om hm·ens fri
het närmare sin lösning. 

Dc lodand e sjömaldNna England och U. S. A. hava födda
rat, att pakten ej berör 1lf' ras >>sjiilvförsvarsräi.b, ett tänjbart 
~uttryck. Konmwr, vilk8t föd. ej anser uteslutet, en uppgörelse 
emellan {Lcss•a båda malder på l;asis >>lika dclni1~g av henaväldet 
till sjöss» yerkligen till stånd, Yore detta för do små nationerna 
att föredraga framför det htinsynslösa sjöhe rr avälclc, England ut
öl-at under sek.let :före världskriget. Detta måste emellertid mod· 
J'öra en förflyttning av sjömaktpolit ikens tyngdpunkt mot P ana
mazoncn, vilket å andra sidr111 måste hava till följd, att U. S. A. 
de facto blir Yärlcl8ns u tsbgsglinnde sj öm akt. Ett för Enghnd 
lika oväntat som oangenämt r esultat av Ytirldskrigct. 

The Singapore scbeme. The stratcg ical rea.son. N. M. R. u:r 41/28, 
sid. 041. Dockningsmöjligheterna för slagskopp i Singaporo ej 
liktydiga med att slsg&kepp korruna att förläggas dit. Så länge 
endast kryssare hrtllas i östcm, kan clet oj nua t,ll om att Singa-
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pore sk!u1le Y ara hot 1not J apan. Singa}JOre är endast nyckeln till 
försvaret av Australien. 

Our naval stations. Ser Herbert Russell. K. M. R. n:r 40/28, sid. 627. 
ÖYersikt över Englands marinpolitik un.cuer dc sista hundra åren. 

Havens frihet. The K ayy Lc8gue. T. i S. 9/28, s. 539. övers. av G. 
Hm. Hävdande av Englands rätt att i krig motsätta sig >>Havens 
frihet», d. v. s. obehindrad· sjöhandel. 

Försvarsledning. 

Ett olyckligt förslag. Ky Mil. ttidskr., ~ov.;28, s. 300 Bedömande 
av de Tingstenska sald::!unni gas förslag till ÖYorstyrelsernas ord
nande. 

Marinens centrala ledning och fönaltning. G. Hm. T. i S., 10 häH. 
sid. 577. Kortfattat refm·at aY: >> Betänkande och förslag röran
dc försvarets central ledning och förvaltning », aygivet elen 6 ok
tober 1928. 

Avvägning mellan försvarsgrenarna. 

The end of the capita] ship? Sir Herbort Russell. K. M. R. n:r 39/28. 
sid. 615. Förf. hävdar och söker bev:isa att slagskeppens existens
berättigande är slut bl. a. på grund av krigets defensiva karak
tär. Slagskeppen komma att er,sättas av en t.yp med. stor ak
tionsradie, avsc.ckl för handelsskycld. 

Försvarsbudget. 

:French navy notes. Details of Frencl1 navy estimates for 1929. J. 
B. Gautreau. N. M. R., n:r 40/28, slid. 63l. översikt av mari n
budget och byggnadsprogram 1929; uppgift å de fartyg, som 
väntas bli rustade under året. Officc.rskåren utökas med ett 
fåtal beställningar. 

Flottbyggnadsprogram. 

Det planerade tyska slagskeppet och dess inverkan på svensk flottbygg
nadspolitik Frank C. Bewen. T. i S ., 10:e häft., sid. 618. över
sättning av »The latest peak warship» i The N a vy, okt. 1928, 
jämte kommentaror av S. H :son-E. Artikeln innehåller en in-
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tressant jämförelse mellan det planor'ade tyska slagskeppPt och 
övriga östersjöstate.rs pansarskepp samt berör särskilt svenska 
förhållanden. 

Rasering. 

Sca strength and base strength. Sir Herbert Russel]. X. M. R. n:r 
44/28, sid. 691. Sjömilitär styrka kan ej endast räknas i antal 
fartyg och kanoner. Befintlighoten av passande baser är av stor 
betydelse. Krigsvärdet av ett givet antal sjömilitära enheter 
beror i hög grad på de geografiska möjligheter, som finnas att 
bruka dessa så, att den bästa s·trate@iska fördel kan ernås. 

.Bränsle och briinsletillgång. 

1\.ulstodyring av fartojsk jeler. Underdrircldor Oscar Olsen. N. T. f. 
S. 8/28, s. 368. Redogörelse för eldning med pulvriserat kol, dess 
ekonomi och framtid. 

Sjöfart. 

Sveriges sjöfart på Spanden. Svensk Flagg n:r 42, sid. 17. En jäm
förelse mellan 1913 och 1926 (1927). Den sv.enska sjöfarten p å 
Spanien ung. fördubblad under ifrågavarande tidsperiod. 

Grunddragen av ett svenskt sjöfartspolitiskt program. Redaktionell. 
Svensk Flagg n:r 45, stid. 3. I hmrvudsak ett referat över Kom
merskollegiums yttrande ang. försbg till inrättande av en skepps
hypot·ekskassa. Y ttranclet anses giYa grunddragen av ett svenskt 
sjöfartspolitiskt program. 

Fiskerinäring. 

}'\å gr a synpunkter på ett mocle.rnt fiskcriinsp :fartyg. Sign. ,,Fred». 
V. FL, okt. 1928. Anser Svensksund föråldn,d. Angiver upp
gifterna för och fordr. på ett nytt fartyg samt berör kortfattat 
ett dyl. fartygs lämpliga, organisatoriska ställning. 

Livräddningsväsen. 

:Escape from sunken submarines. United States officers breathing 
devicc. N. M. R. n:r 39/28, sid. 618. Löjtnant Momsens apparat 
för räddning ur sjunken u-båt med allmän beskrivning samt me
tod för mildr ande av dykarsjuka. 

Väderlekstjänst. 

Meteorology & Fighting Service. Commander Garbett, Superinten
dent N a val Section Meteoroligical Office Air Ministry. över-
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skådlig redogörelse för den mil. meteorologiska tjiin sten i En·'
Jand. Av ett Yisst Yärde för oss, som j!ust hålla på att o-rd 1;~ 1 
motsY-a rande tjänst, detta ehu ru >ll'tikoln kanske ej bjuder på sC1 
mycket nytt utan ml'ra bcstyrkC'r Yå ra C'gna crfarC'nhcter. 

Personal. 

Idrotten och ljänstc11. E. TcrnbNg. T. i 8. 9!28, s~d. G08. Pol entik 
mot Lut. Oxcnsti<'rna. 

Officersidrott. B. U. Xy mil. tidskr .. r\0\·.;28, s. 312_ Engelsk offi
cersidrott och sycnsk. In t ressant. 

Ten Years Ago. Sonw Sea Offic<•rs of the grea t \Var. Uedak

tionell. R U. S. l ., noY. l928. Jnn ehåll<•r data :för 2l flaggm:in. 
vi lkR fört bc•:fäl till sjöss 8 britti ska :f lotta,n und er sista k1·igct. 

Bcfordringsl\lclcnl ti ll flaggmän :f ramgår för dem, som nåd· 
Je flaggmansgraden under kriget. },JcJ.ern var: Cowan 4l år, 
Keys 43, Brock 46. Ty rwhitt 4H. Goo{l-enough 49 och Alexandcr

Sinclnir 01. Dessuiom framgår fl\ ' {l,ata för övrig:1: som voro 
flaggmän Yid kr igsutbwHct, att fh1ggruansg radcn nåddes före 
41 års tilcleru av minst c·n {Hood) , 47 två, GO två, 52 fyra 54 en, 

55 en (Stunle€), som blev viceamiral somma ren l9t.3 vid 06 ån 

åkler. Dd framg~r Yidim·. att ]~catty Yar Yiccamir.wl Yid 43 års 
ålder och att Bm·nC'y innC'lla{le samma grad Yi<l krig-sutbrott-e t. d tt 
han var 36 år. 

Handelskrig·. 

K o1c~ and COIIlJnenis. I'otC'Iliia l we~ r crui ~c rs . ~ - M_ R n: r 39/28. s id. 
G09. Vid nybyggnad ay occanfH tyg i Tyskland försps rlessa 

mod förstärkningar m. m. för att Y id mobilisering omrdelbart 
kunua användas som hjiilpkryssarc. Andamålsenlighcten hät·rrv 
framhålles. 

Navigeriugs- och ma nöycrtjiinst. 

Apcriocli skc kompasser. Eaptci n J. Lochston. X. T. f. s. 8t28, s. 379. 
Uttalande till Dcad Boatkompassens förmån. 

Sjömiituings- och sjökorh'äsen. 

Sjöka rtcvc rkcts chefsfdgu. l~cdaktioncll . SYon sk Flagg n :r 4l, sid. 

J. önskar att kommendören Rcinius skall få kvarstå i tjänst 

dtcr uppnåeld pensionstilder. ArtikcJn slutar med att förklara. 
att »chefs kapet för sjökartcYerket är ingalund a on intern mili
tär sak; den är i emi nc•Jlt grad en sjöfa rtsangclägcnhcb. 
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Radiotjiinst. 

Jl<ld iop<'jlstntioncrna :hen l925-1928. ,i-)ycnsk :Flagg ll:l' 45, sid. 7. 
Sta1 ist ik ö1·cr antalet pejlingar t1ren :l925-2b. 

Torpedtjii n~ t. 

Nodorne Torpcdocr. ]{ aptajn i::l . W . Franclscn. N. T. S. m:lj /2t:>, B. 

2;~3 . 

En jämförelse ur takt·iskt sy npunkt mellan do inom ö stcrsjömarn•crna 
scnaot konstrucrudc· \' llcr projekte r,Hle jagartypcrnn. O. Lii1j c
llu is t. T. i S. 9,28, s . . )47. Shi1T<'Stillat a\· jämförelsen: 1) Polska, 
:2) S\l' n,ku. ;)) T_,·~ku, 'i ) Ryska j:~g· :tmu. 

U -btt tstjiinst. 

l:lubt'li:lrinc· •s•u,fe1y .(!e.y·icc . X . }L R Jl :r 41/:2H, s id. ö40. Jkskriyning· 

ön• r ytiNI igarc för siik Jll<'d MomsCJl s räcldningsnppa rat. 
Undr r nlllns1y1tl'>~pparnt<' r . 1\ap1ein l'. Bugg\'. ?\ . T. f. S. 8;28, s. 

JfiO. T<·knisk Ö\'t'r6ikt. Deras taldiskel uh1yttjan<le. (Ej aY~lntud). 

J<'lygtjii n st. 

ThP fa r ;•:~st iligld. T he r \ l'I'O]llall{' Jl :r 3;2H. Detaljerad skildriug 

"" l'lygningt·n ~ <li s1:~n !'l t' ll Kar.uchi - S ingapO l' l'. 
The Rohrb >•ch Romar. Aeroplame n:r 7/28 3l6. Lyckade prov ha don 

7 aug. ut förts i TrnYC•Ini.iudf• mrd c• n f lyg båt >>Rolll'bcteh Roman>. 
F lygb:Hen har 3 G:iil/720 hkr. 3 M. W. V I motorer. Oniga data: 
spännvidd I-L 9 m .. liingd 22 m., höjd 8,!5 m. Högsta fl ygvikt 
18.700 kg. 

Tre flygbåtar beställda av Dcutschc Lufthansa A. G. för 
tr:msa t1antisk trafik. 

The Air Ddc•ncc of G1·<·at lhitain . C:<J IIIlll:lnd ExPI'C'iscs. C. :M. Mc 

Alcr.v. J\ er.oplan e N (aug.) 3GO. En detaljerad sk·ilclring av elen 
cng·<>lsbt lnitmflnÖ\' CI' n 1928. Anmärkningsdi.rt: do bedömda för
lnstc· rn RS storlPk; <kl tagan<lo för första g,i'tngen <lY flygförban<l 
ur »The Auxiliary J\ir Force ». 

Th,, Canadi:m Civil Air P1·ogrammc for 1928 .. Acroplanc 8 (370) , aug. 

Ett O•IIIL1tt<mde prog-nlln, som p:Jvisnr det civila f lygds sto ra 
v.crks<tnilll'tsfäilt. 

On A,·iation in 1!Jc• LowLLnds. Al•ropln1w ll :r 9 & l O. ;}77 & -U3. li. <' 

dogörchl' fö r flygin\li1 stripn i ll ol l<tn;l och B{' lgiC'IL Mot s lu1 <'t 
påpekas dc·n nya ty~ka teorien för lttftstrid. Synkronise ring,; . 

<mo rdningar ej h<'höv,Jign, enär ku lsprutHn >tpt><•rns så Rtl <l<on 

sk ju tP t' ön· r propolk•rfältct. Anfnllsbldik{'n föl·tindl'fiS. 

Tidskri ft i Sjöt'iisendc!. 51 
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Londons r.uftforSVJl' og dc C'llgcl&l.;c J.uftniCl'llSOYClsc r j·uli 1927. So
lojtnant Tapto-Jensen. Tidskrift for Sovae,sen, sid. 250, :Maj. En 
detaljerad skildring av övniDgen i fråga. J mf. the Aeroplane. 
Intressant men innehåller iDtct nytt. 

Kring Spetsbergsexped. AxeL Gy lJ cnkwk. K y mil. tidskr., :l\ov./28, 
s. 315. Kort rekapitulation av Kobilc- och Spetsbergsexpeditio
nernas data. En beräWgad kritik av pressens hållning. 

Hangarfa,rtyg. 

Aircraft Needs of the N avy. Rear Admira1 M off et, Chief of Bureau 
o,f Aeronautios U. S. N. R. U. S. I., nov. Kort sammm1fattande 
artikel rörande flygplans använ,clandc vid operationer av sjö
stridskrafter. Deras möjligheter men också begränsning clisku
teraJs. Förf. fördrager två st. 16,000 tons hangarfartyg framiför 
ett fartyg av Lexingtontyp och motiverar detta, varvid dock den 
större typens sjöduglighet och ök,ad.c aktionsra{1ic - särskilt av 
betydelse vid. oceankrig -- tyckfis bortglömd a. 

Luftförsvarsanordningar. 

The aerial dcfence of citics. Somc lessons of the air cxcrcisos 1918. 
Major Turner, l ato RA.F. R U. S. I .. nov. En nykter studie äg
nad att duscha ned dc hermr och d.amer avväpningsfolk, som sö
ka sin tröst i den förmodade omöjligheten att försvara' större 
samhällen mot anfall av luftstridskrad'tcr. Förf. framhåller sär
ski1t betydelsen av en ,-äldisc,iplincrad ciYilbefolkni11g. 

Gastjäust, Dimbildning. 

Chemical sea warfare. Sir H erbmt Russcll . X. M. R. n :r 42/28, sid. 
659. Framhåller giftiga gasers in,-erkan på framtida sjökrig. 

Försvarsfråg·an. . 
))Försvarsfrågan under och efter valen>>. Profssor· C. Hallend.orff. 

Vårt För~var n:r 3. Intressant. Förfaitaren konstaterar först, 
att det lyckligtvis icke torde förefinnas någon risk för att don 
nya ministäre·n skjuter undan försvarSJfrågan. 

Försvarsutredning kan omfatta två områden: Det ena om
fattar de spörsmål, vilka ovillkorligen under den närmaste tiden 
måste lösas för att giva 1925 års försv,arsordning tillbörlig ef
fektivitet. Att unelersöka hithörande spörsmål är tydligen rent 
administrativa omsorger, vilka ge,nast böra upptagas till be
handling inom fackd'epartementet. Ett hänskjutande av här 
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berörda spörsmål till någon stor kommission av känd typ skulle 
innebära ett farligt cl.röjsmål, varunder fömtörelsearbetet alle
nast skulle fortgå. 
Det andra omfattar frågan om en ny försvarsutr.edning i stort. 
V ad som för detta syfte skall göras bör ske efter moget ÖVlervä
gande. Sin ståndpunkt ;,ammanfattar författaren på följande 
sätt: >>Vilja Yi bringa försvarsfrågan ur dess närvarande död
vatten, lär detta knappast va.ra möjligt på annan väg än genom 
samvetsgrannaste omprövning av just de pPineipiella spörsmålen. 
Men formen därför· lär väl näppeligen kunna bli någon av de 
v an l i g.a kom m i tteutrcdni n garn a>>. 

Flygvapnet och vårt försvar. Kapten Age Lundström. Vårt Försvar 
n :r 3. Författaren framhåller att vårt l ägo är gynnsamt med 
hänsyn till luftoHensiYen på grund av stort avstånd mellan ut
gångsptmktcrna för cYentuella luftrmfa 11 och våra gränser. Luft
~mfallets styrka avtager med avståndet. 

Därför måste Yi förhindra en fiende att flytta sina flyg
ba,ser nära eHcr in på svenskt område. Luftkrigföringens till
komst har givit Gotland och ÄJand ökad bctydclso för hela vårt 
lands säkerhet samt knutit Sveriges öde fastare samman med 
1i1inlands. En av vårt försvars viktigaste uppgifter måste där
för bliva att vkl en eventuell konflikt förhindra en förflyttning 
av fientligfl flygbaser närmaro Hvenskt område. I detta sam
manhang tillägger författaren e·fter .att hava konstaterat att dy
l,ikt förhindrande icke kan ske enbart med luftstridskrafter: 
>>Här skall icke göras något försök att värdesätta de olika för
svarsgrenarm's bctyddse för en sådan verksamhet>>. 

Marinen: överstyrelsen. 

]\farinens centrala ledning och föryaltning. G. Hm. T. i S., 10:e häft., 
sid. 577. K.ortfattat referat av: >>Betänkande och förslag rö1·1n
de försvarets centrala ledning och förvaltning>>, avgivet elen 6 
oktober 1928. 

Marinen: Sjöstyrkorna. 

Svenske flåtemanovrcr. B. N. T. f. S., 8/28, s. 354. Redogörelse för 
krigsövningen 1928 dtcr notiser i syenska tidningar. Inga kom· 
mentare r. 

Kustflottans flygstridskr~fter. Arthur örnberg. T. i S., 10:e häft., 
sid. 614. Försing till ordnande av frågan angående indelning i 
förband , be,fälsförhållandcn och benämning av i kustflott an in
gående flygstridskrafter. 



- 7G2 -

N orge. 

Den norske orlogsflagg bor folge handelsflngget. S. O. K. T. f. S., 

8/28, s. 3:J1. Uttalall{lcn nY norska redarerepresentanter för vin

makthållande av e n norsk örlogsflotta >och för ~utsändand e rrv 

långrr.scfartyg. ,SC'dn n 190.) l1ar »al'rekjr riglwt. fo1· drt flagg » 

icke Yarit t illfyllest beaktad. 

Tyskl and. 

Tyska flottans i.rwdlöst sty rda målfa r t;yg. Marinbau rat FuhrnUIJl ll. 

Marine Rundschau , hft. 10/28. Bcskl'i vning - utan närmare in

gående på konstrukt ionsdetaljer - av det till målfartyg om

byg·gda slng~kC'ppC't ZähringC'll. 

:Frankrike. 

Debout au Quart. (l<' ri n Ynkten på däck.) Amiral Loizeau . Boken 

innehåller e n framstä ll ning av haw·ts betyd else såso m allmän 

färdväg och för Yanmtbytct mellan nat i.on.crna. J.;;olia rc artiklar 

om \Vash ingtoll'konfcrenscn . frågan om 11u.st ningO>bc~ gdi nsniug till 

sjöss. Sbgerack-slagei. ett flc-rtnl .ko rta skildringa r från krigs

händel ser till sjöss 1914-18 sn mt behandlar en del >>i nre>> franska 

marino·rgnni s,lhonsp robLcm. :Mycket po•p u lärt h å llen. 

Chile. 

Chile so m sjöstat och sjömakt. Dr. ManfJord Scll. Marine Runclschau, 

Hft. 10/28. Kort hi stori sk överblick ÖI'Or Chiles ut\'.ecklin g t ill 

('11 - sitt geograf iska läge faUt motsntrnndo - sjöma1kt. Kort 

redogö relse för mar inrns fa rtygsmatc riol sarnt slutlige n någ-r-1 

synpunk te r bcträffm1dc dc ~t ratrg.i ska uppgifter, som kunn a fö

reläggas chilensk sjökrigsledning och möjlighekrna att lösa de

samma . Keutra liictsd:yddct enl. förf . sa nnolikaste uppgiften. 

Yiirldskriget. 

Through germ:m speet.ack s. l'rin c<' Ma::-:·s ve rsio n nf i:lw war Hcscen

sion a1- »Memoirs of P rince 11<1x of J3ndrn >> ~. :M . R. n:r 39,'28. 

s id. Gl2. ]31. a. :framhålles: Dc många möjligheterna till en alla 

s idor tilHredssi:ällancl·e fred och följd erna dänt1·; mccllingsförsö

kcn och deras misslycka.n<le. Kort.lJcliffcs propagand a och dess 

•t:ondergrii nmde a1- tyskarnas moral. 
B.oken anses t. i Il stor del y ara en ursäkt för föd :s .egna 

h andlin ga r och ett beaktansvä r t til lskott till den stora llliingdcn 

luig•sli ttc r n tur. 
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~aval, Opnations in the B~ltic. _ Före.clr·ag .i R. U. ö. J. 1.J febr. 192S. 

Commander Aga r H.;.\. R. U. S. I .. nOY. 192R lledogiirdsc för c]p 

britti ska opcrationrma i Östersjön 1918-19 i avsikt att stödja 

{lo nya ö ste rsjöstaterna. S1·årighcterna vid sjökrigförin o· i Oste r

sj ön vintertid framhäyas, Jiksom ock s1·åri g110tenm föra ];:rig 

utan klara instruktione r hemifri'tn. Möjli ghetmua för rtt sam

gåonde mellan R ysslaillcl •Och Tys,kland till sjöss diskuteras.. ehuru 

förf. l llldYikc r att angiva med vilk a sjös.tr id·skraftc r Tyskland 

skulle deltaga Förf. redogör ingående för llc händelse r i inner 

sta <lclc•n <ll" Fin sk a viken. som sti't i sa mb au d med mtb: s anfall 

pi't dc rysb. sjöstridskraftc ma i Kronstadt 17-18 aug. 1919. 

Ddta <1nfa ll, 801 11 på vissa. håll tag its till iD tiikt fcir alt bevisa 

att mtb. ä r allt. synes ha fö retagits nästan i dcsprration för att 

lamslå ryska flottan innan don förv irrade ställningen i England 

tvang f lottan l1em. Di skussionen efter förrdrag€t blev synner

li gen intressant, clärigcnom att i densamma deltog bl. a. Aclmiral 

Sir Sid nc,v l<'rec.mr>.ntlc, son1 Hll8 bddädc1c posten som Dcputy 

C.hief of Xaval Staff. H an h m{lc vitsorda fö red raga rens upp

gifter brträffandc sd\ rigll<'i<' rna att få det bt·ittiska UD att k lart 

fatta under vi lka förbål.landcn sjö1k ri g måste föras. Men så 

gällde det också att stödja de nya statern a utan att reta R yss
land. Business. 

Flaggkulten t ill sjöss . 
skr iwls i fl"ågan. 
mytlighcb. 

l<'Jag·g·or och befiilstecken. 

Svensk Flagg nr 42, sid. 7. Behandlar CMS 

Anser, t1tt »saken bör kunna ordna s i all ge-

Dinrse. 

Showing the flagg. Sir 1-Jt>rhr lt Russel!. K. ~L ll. n :r 4:3!28, sid. 675. 

Ut.l änd ·k a örlogshesöks i n verkan på handeln f ra mhi'tllcs. »The 

South .Amcrican-Squadron s>> ti llb ak,ldmgandr efter kriget läm

nade t y{lliga spå r i hamlelsomsättningcu på S~·damerika . 

E tymologiska st.röd i\ g i den nautiska ord.bokc11. Wachtmcistcr, A., 

v ice mu i ra l. T. i S .. 9/28, :; .. )1 el l'opuHi r sp r ~1 h ·rtenskap tilliim

pas p å det nruut.iska omri'ttld. Synn e rligen Yiirdcfullt . 
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Meddelande. 

Ny Militär Tid skrifts redaktion har i sitt senaste häfte (n :r 22) 
sökt förklara de förlöpningar, som av redald~onen gjorts Yid åte·rgi
vandet av en HBK:s tjänsteskrivelse angående kustHottans flygsb
tians deltagande i luftvärnsövningen i Korrland. Av dessa för'kla.ring ar 
framgå r, att J;edaktio·nen av Ny Militär T<idskrift saknar kännedom 
om de förhållanden, under vilka flygstationen deltog i luftvärnsöv
ningen, ävensom innebö1'den i och <betydelsen av dc av HBK v.idtagna 
och 'av hon om anmälda åtg"ärderna. 

På grund härav och då or{uföranden i Ny Militär T idskrifts sty
rel.se skriftligen utt,ryckt sin ledsmvd över det sätt, varpå Hl3K :s skr i
vels återgivits i tidskriften, har Tidskrift i SjöYiisendet ingen anled
ning att vid are uttala sig i donna sak. 
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Ut~rag ur kungjorda patentansökningar 
meddelade g·enom Th. " 'awrinskys Patentbyrå, Stockholm. 

Datum l Diarie- 1 
nummer 

4/10-2813474/2'/ 
11/10-28 1045/26 

18/10 - 28 2290/26 

l /1 L-28 2059/28 

15/11- 28 309/24 

29/11-28 1754/26 

Uppfinningens art 

Propeller. P. J :son Eklund, H.udiksvall. 
Anordning för styrn ing av en räddningsbåt Yid 

dennas nedfirande utc.!:ter ett fartygs bord
läggning. N. V. Internatioualc Nautische 
H andel-Maatschappij, Ibag, 

T ätningsan ordning för kanontornet vid undervat
tensbåtar. S :te Schnc'de r & C i e, Paris, och 
Cie des Forges et Acicries de la Mari11e & 
d'Homecourt, Paris. 

Anordning för att tillföra luft till undervattenB
båtar och dylikt. P . W .. Lyth, Liding.ö. 

Lcdanol\dning för propellervattnet vid fartyg med 
flera propellrar. II. H ass, Hamburg. 

Anordning för infästning av synglas i smörjled
ningar. P atentab. Centralsmörjning, Söl
vesborg. 

T b. Wawrinskys Patentbyrå 
Innehavare: H . ALBIHN 

16 Birger Jarlsgatan, Stockholm. 
Telegrafadress : WAW, stockhol m. 

Telefoner: Riks 74911, (Växel), 74912, Allm. Ö. 2248, !ng. Albihn privat 74913. 

GRUNDAD 1891 . 

Ombesörjer nttagning av patent och r eO"is trering av varumärken 
mönster och modeller i Sverige och utlandet."' 

Verkställer tekniska översättningar och utredningar rörande in
t rång i patenträtt, patents rättsliga omfattning, giltighet m. m. 




