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Årsberättelse i Navigation och Sjöfart
för år 1926.
A1·giYc n Yicl J\:un.gl. OrlogsmannasäJJ,Jska.pots sammantdiclr d en

2 1nars 1927 a,· ledamote n S.

U/II

Navigation.
Nyutkomna böcker.
De betydande omläggningar av undervisningen i Navigation, som under .senaste åren ägt rum i och med övergången
t ill n yare metoder, särskiiJt inom den astronomiska navigation en , hava gjort att kravet på en ny l1ärobok i detta ämne ej
län gre kunnat undm1skj u tas.. Uneler det förflutna året har
d ärför för flottans räkning färdigställts en elylik lärobok, som
från och med det i höstas begynnande undervisningsåret anv ändes i f lottans skolor, och som ut'lämnats till fartygen. Samt idigt hava även de Nautiska Tabeller, vilka omnämndes i
förra år et s å r sberättelse, utkommi t och tagits i bruk.
Samma skäl torde ä ven hava förelegat för undervisningen
vi d navigationsslwlorna och hava där result erat i en av :Föreståndaren för navigationsskolan i Göteborg, Kapten A. Thore,
litgiven ny L1ärobok i Navigation.
Som båda .dessa böcker redan varit eHer inom kort komIna att bliYa föremål fö.r rcsccnsion i Sällskapets Tidskrift,
h ar jag här enelast velat omnämna förhållandet.
1'idskri j' t i S jö 1·iisrm d et.
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Tyska sjömätningsfartyget Meteors lwusforskningsexpedition ,
Sedan sommaren 1925 befinner sig tyska flottans sjömätni ngsfartyg Meteor på en omfattande, tvåårig oceanografisk forskningsr esa i Södra Atlantiska Oceanen. Expeditionen, som helt tjänar vetenskapliga ändamå1, är planlagd och
organiserad av oceanografen, professor Alfred Merz 'och är
utrustad genom 'Samverkan m ellan Marincleit ung och »die Not gemeinschaH der Deutschen W i ssenschaf't».
Att man inriktat s.ig på Södra Atlantiska Oceanen är
ingen tillfällighet.. Dels har denna ocean sedan länge ulgj or l
så att säga tyskarnas speciella forskningsområde, varom d e
tidigare expeditionerna med fartygen Gazelle, Valdivia, Gauss
och Deutschland bära vittne, dels gällde det att närmare studera Atlantens vattenhushållningsproblem, som finner sitt
uttryck i vattenutbyte mellan dess norra och södra delar ,
och därför även blir av betydelse för våra trakter.
Under nämnda 2 år skola icke mindre än 14 ollika profiler (Fig. l) överfaras, en total distans av 64,000 n. m., och
observationer verkställas å bortåt 350 stahoner, där fartyget
hålles stillaliggande, stundom till ankars, under en tid ay
8- 12 timmar. Det gäller sålunda att på vardera a\! dessa
stationer utforska: bottenbeskali enheten ; havsströmma,r , vattnets temperatur, biologi och kemiska sammansättning på en
mängd olika djup; temperatur, fuktighet och avdunstning vid
vattenytan; vind, sjöhävning, molnighet och s,olstrålning och
slutligen övriga meteorologiska observationer, varvid även användas drakar och pilotballonger. Den vetenskapliga staben
utgöres av ej mindre än 4 oceanografer, l bio!log, l k emist,
l geolog och 2 meteorologer. Därjämte dellaga fartygets befäl och specialutbildade ~bland besättningen i vissa observationer, särskilt djuplodningarna.
Till en början leddes expeditionen av professor Merz sjä~v.
men redan vid dess början, sedan endast ett fåtal stationer
å profil l undersökts, insjuknade denne och måste föras iland
i Buenos Aires, där han kort därpå avled. Befälet övertogs
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då :av fartygsch efen, fregattenkapitän Spiess, och därefter h ar
arbetet förlupit planmässigt och de avsedda observation ern a
kunnat genomföras även under d e svåraste väderleksförhål -landen. Profil 5 överfors under sydsommaren januari- mar :;
1926, och efter besök i K apstaden har fortsatts med d e nordligare belägna profilerna.
Alt utrustningen av vetenskapliga instrume nt står p å h öjd en av vad tekniken kan åstadkomma behö ve r knappt om nämnas, vad som här särskilt intresserar oss äro d e olika lodapparaterna och de med dessa uppnådd a resultaten. Av dylika medföras ombord :
Lodbomb er för små djup.
B ehm-'l od typ 2 för djup intill 750 m .
.Signal-lod från .Signalgesellschaft, Kiel och} för störst a
djup .
Atl a s-lod från Atlaswerke, Bremen
Närmar e b eskrivning å dessa anföres längre fr a m.
För att erhålla en möj'ligast noggrann topografisk bild aY
havsbottnen lodas med ett eller flera av dessa lod und er hela
expeditionen var 20 :de tidsminut, Yi lket motsYarar 2 a 3 n. m.
m ellan ,l odskotten. Härav inses hur n oggran t man kan bestännna iläget och kontur erna av de ryggar och hankar, som
finn as i oceanen och vilket värdefullt kartläggningsmale rial.
som härund er hopsamlas, etL resultat, som givetvis ald rig kun nat upp nås medelst äld r e djuplodningsmetoder med lina.
Också hava endast unde r ·de 5 först a profi'lcma tagits bortåt
30,000 lodskott . Det största hittills påträffade d jupet har varit 8,050 m. beläget 60 n. m. nord om Syd-Sandwichs.ögruppen.
Vid a lla observationsstationerna kontrolleras apparaterna med
van lig djuplodning och m an har därvid kommit till f6ljand c
uppfattn'ing om d e olika apparaternas användbarhet och noggrannhet:
Lodbomberna äro användbara vid d j up upp ti Il 200 m ..
crivctvis m ed användande av und e rvattenssignalm otta ga r c.
"
'B eb .m -lod ct från ett minsta djup av 14 m. och upp till 750
m ., varvid dock å de större djupen m åsle användas så slarbt
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patroner att obehagliga störningar uppkomma . D etta ~od har
arbetat minst tillfr edsställande.
Signal-lod et kan användas först vid djup större än 50 m.
och upp till de största djup med en noggrannhetsgrad å de
större djupen av ungefär 10 m.
Atlas-lodet medgiver lodning redan å 10 m :s djup och
n år upp till d e största d j up, dock har man vid de sena,r e måst
använda signal-lodets sändare-apparat. Noggrannheten är
Ij.,-1 m. vid djup unde r 185m., däröv er c:a 10m.
I övrigt h ava Signal- och Atlasloden visat en förvån a nde
öv er e nsstämm else sins emellan och en avvikels e från lodaingarna m ed lina på 2~3 % . Alla ekolodningar erfordra även
en korrektion för vattn ets olika temperatur och salthalt.

Nya ekolod.
Såväl lodbomb erna som Behmlodet äro här bekanta och
beskrivna i d c se nare årens årsberättelser, varför de nu ej
tarva vidare omnämnande. Större intresse erbjuda de ·h är
tidigare endast ofullständigt kända appanaterna från Signa'1gesellschaft och Atlaswerke. Inom parantes må här nämnas
att Atlaswerkc i dessa frågor arbetar i för ening med Submarine Signal Corporation i Boston och att Atlaslodet sålunda
ej är en rent tysk uppfinning.. Aktiemajor it eten i SignalgesellJsch aft i Kiel är från detta års bör_j,an inkö,p t av samma
am erikan sJ<a bolag, varpå Signalgesellschaft torde komma att
nedläggas, dock hava d ess vetenskapsmän och i ngenjörer lyckats bilda e tt nytt bolag med namnet Electroacustic på r e nt
tysk gru nd.
Båda dc nu omtalad e lod en arbeta eft.er ungefär samma
princip nämhgen utsändande av ljudvågor m ed elst el ektromagnetisk membra n sända r e och uppmätande av tidsförloppet
till ljud ets återkomst efte r reflexion mot havsbotten. De utsända Ij ud vågorna måste givetvis vara av b etydand e styrka
för att på stora djup kunna giva ett hörbart eko, och samtidigt vara av kort var aktighet på det att det utgående ljudet
vid små djup skall hava slutat inn an e'kot återkomm er. Slut-
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ligen måste ljudet vara av sådan karaktär atl det tydligt kan
skiljas från buller härrörande från fartyg et.
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En dylik elektromagnetisk memiJransändare utgör es huYuds a kligen av e tt vid fartygsbotten fäst at membran, som är
ankare till en inuti apparaten placerad elektromagnet. Matas
d en senare m ed växelström konuner membranet därför i
svängningar och fortplantar d essa till n ä rm ast därutanför li ggande vattenpartiklar, den sålunda uppkomna ljudvågen utbreder sig nu åt all a håll och därför även till h avsbottnen, där
den reflekteras.
Mottagarna b es lå. av kolkorns- eller clektromagn e li ska
mikrofoner antingen fästad e till en i fartygssidan inbyggd
platta eller hängand e inuti en Yattenfylld tank, a nbragt omedelbart innanför bordläggninge n. Moderna dylil<:a mikrofoner
kunna ombytas inifrån uta n dockning av fartyget. Från
mikrofonerna föra sedermera elektriska ledningar upp till den
navigerings- eller styrhytten befintliga Yisar eapparaten.
Vid Signalgesellschafts anläggning finnes inuti denna apparat (Fig. 2) en Eten motor, som försätt er en kontakta rm i
jämn kringvridning. Denna ann sluter strömmen till sändareanläggningen varje gång den passerar nollpunkten på
skalan, och ett kort Jj ud utsändes.. Uppmälning a Y tiden till s
ekot av detta ljud åt ervänder sker nu genom atl skaffa sig e tl
skarpt .b egrepp om var på ska'lan arm en står då eko t kommer,
men som detta ej kan ske m ed ögat atwändes följ-ande anordning. Hö,r te lefon en, som ska'll angi ,.a när ljudet kommer till
mikrofonen, är van ligen urkopplad genom kortslutning, och
inkopplas en·dast i det ögonb'lick då kontaktarmen passerar
en framför d ensamma sittande, vridbar visare, rö rlig ÖYer ,e n
cljuP'skala. TrälTar ekot mikrofonen i delta ögonblick går
ljudet fram till telefonen och djupet aYläses å skalan. Som
tel efonen endast inkopplas på en smal sektor av 10 skaldclar,
mots v·arande l O m: s djup, blir detta alltså mätningsnoggrannh eten vid alla djup. Mindre djup än 50 m . kunna e j lodas ,
emedan ekotid en då blir kortare än lju dstö lcns varaktighet.

Fig. 2.
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Djupskala 0-1000 m.
Vri dbar visare.
Djupskala för 1000-tals meter.
Telefonjack.
Strömbrytare för motorn.
• mottagarmikrofonen.
Amperemeter för mikrofonströmmen.
Regleringsmotstånd för mikrofonst1·ömmen.
Ström brytare för sändareströmmen .
Telefoninkoppling.
Tryckknapp.
Kontroll av motorns varvantaL
Heglering av motorns varvantaL
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Sändaren igångsättes med regelbundna meHanrum, som
motsvara 1,000 m:s vattendjup vid 1,47·0 m:s hastighet. F ör
stör.re d'j up omkopplas• apparaten m ed ett enke lt handgrep p
så alt kontaldarm en endast utsänder ljud var n ionde gån g
den passerar nollpunkte n. I detta fal l inkopplas telefon en
först efter ett på förhand inställt antal 1,000 m . Vid stor a
djup kan man även förfara så att man utsänder ljudet genom
nedtryckande av en kontaktknapp och läs er av e kotiden m ·edels·t tersur.
Vid Atlas-lodet er1fordras en förslärkar e m ellan mottagare och visareapparat. I denna senare ( F~g. 3 ) 1finn·es en
motor, som sätter en bakom en cirkelformig, genomskinlig
djupskala befintlig skiva i rotation. På denna skiYa sitte•r en
liten neon-olampa med rött sken, så anordnad att varje gång
ekot når m~krofon e n utlös es en elektrisk slTöm, som genom
förstärl<are, relä och e n induktor bringar n eon-lampan till ett
kor.t uppflammande.
Varje gång lampan passerar nolläget utsändes e tt ljud
och skivans läge vid 'ekot s å t erkomst avläses å djup skalan
såsom ett fast rött streck, em edan rota-tionsha stigh eten är så
stor att uts-äll'druingarna• och således även ekona komma så
tätt som 4 gånger i sekunden. Skalan är uppgrad erad n"led
ett streck .fö·r varj-e met.er upp .till 185 och kan a·v läsas på 0
m. när upp till detta djup. För större djup användes d•en
yttre ska·l an, v.ars nollpunkt ligger nedtill, och som ~·äcker tlpp
till 1,200 m. Genom en omkopplare bringas då motorn att
gå så långsamt att den förutnämnda skivan gör ett varv, och
sålunda utsänd e r ett ljud, varj e l 0 sekund. P å skivan ä r
nu en vit lampa lysande, denna synes alltså för.flytta sig r elativt ·l ångsamt över skalan och avläsningen sker med e n hörtelefon, så att man iakttage r var det vita l j u set befinner sig
då ekot hör es . Avläsningsnoggrannheten s•kärp es genom atl
en vridbar Ting med e tt h å l i inställes så att det vita l j u set
syn es i hål et samtidigt med a t l ljud et höres.
Vid större djup än l ,200 m .. adderas ant alet hela var v
Lill det avlästa djupet, s~indaren urkopplas då äve n vid dc föl -

jand e nollpunktspassagerna. Noggrannheten är 10 m. vi•d
dessa avläsningar.
Sedan, som ovan nämnls, Signalgcsellschafl inköpts av
Atlaswerke, kan man våga de t antagandet att en kombina,tion
av dessa båda lodapparat-er snart nog kommer i marknaden,

Fig. 3.
Sk l
Sk 2
L'::
R l
R 2
E
S

Djupskala för 0 -185 m.
• större djup.
Frekvensmätare.
Regleringsmotsta nd för motorn .
• m ikrofonströmm en.
Huvudströmbrytare.
Omkopplare från mindre till större djup.

och tord e det då vara anledning att förs e något av våra större
farty g med elylik utrustnin g.
R edan i 1924 års åTSberältelse omnämndes i korthet de
försök , som clå pågingo i Frankrike, avseende att framstäHa
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a pparater för riktad undervattenssignalering och ekolodnin g.
Under de sedan d ess gångna å ren 'h ava dessa försök fra mskridit så långt att prakhska apparater nu ä ro utlänumdc fiir
bruk ·ombord p å fartyg, och då det ej synes o tänkbart a t t u lvecklingen komm er att gå v idm·e enligt dessa linjer skall h är
uppfinnarnas principer någo t närmare b erö ras.
Varje vågrörelse, vare sig den .försiggår i ete rn, luften ell er
Ya ttne t, sker med en viss fr ekv ens (N), varm ed först ås an laJet vågor , ·som passera en .fast punkt unel e r loppe t av en S l'lnmd. Vågrörelsens fortplantningshastigh et (V) är beroend t>
.a v d et medium i vilket den fr1amgår och mätes i den distan -;
vågen förtlyttar sig på en sekuncl, och våglängden (J.) är a Ystå ncl et mellan två på varandr a följand e våg toppar. Eft ersom nu den distans vågen föt,f·lyttar sig p å e n vi ss tid bl ir
stö1T e .om våglängelen är större och om ·frekverusen växer, sa
Tå d er m ellan dess a tr e grundläggande faldorer det förhålla ndel att

V= N

.

1.

eller

- = Nv

1.

varav synes, att ·för en viss b es tämd fortplantningshastigh el
blir våglängden stöTre vid mindre .frekvens och tvärtom.
De olika medi'er, ·som här iJrågakomma, äro: etern , so m
omgiver jorden och finnes överallt i natur.e n, och vilken tä n l<e'S som hämre av d e hertzsJ<a vågorna, den strålande värme n ,
ljus et mm., och där fortplantningshastigheten alltid är den samma, nämlig en 300,000 km ./se k., vidare: luft en och vattn et.
vilka {ortplanta a Ha elasti sk-a vågrörelser, och särskilt då lju dvågor, m ed en h as ti gh et av 340 m. / sek. i luft och c :a 1,500
m ./selc i vatten.
Ell eT m . a. o. vad ögat är för et ern det ~tr örat för lufl.en
eller v~attnet. Av a ll a d e våg rö relser , som förekomma i etern .
k a n •e m ellertid öga t ej uppfatta mera än det fåtal, vilkas :frckven,s u ligga m ell a n 450. 10 12 och 750. 10 1 ", och vilka -d
h enämna ljus. Likaledes k an öra t ej uppfatta ~andra vågrörelseT ·i luft ell er vatten än d c, vilkas 'frekvenser äro min cln•
än 36,000 oah st.ö rl"e ä n W, dessa kalla s ljud.
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All a övriga vibrationer i etern kunna vi blott uppfal la
gen,om indire kta m ed el, d. v. s. ge nom sä rski ld a in strum en t.
P å den infra-röda •s idan använda vi oss för s t av termometra r
diird 'ter a•v kiinsJ.i ga termoelektr iska ·stap lar för alt upptäck a
värm·e1vågorna, utan1för dessa ligga de el<ekt romagneti ska v{tgorna, varav de längs.ta nu a nvända hava en våglän gd av 30
km. och de minsta l mm., oc h som användas inom radiotc'f egra.fien. På d1e n ultra -viol etta siclan betjäna vi oss av fot ografipl åtar för att röja ve rka n av de kem iska vågorna och a v
speciella •a pp arater inom den m edicin ska u tr ustningen för att
utnyttja verkan av X-strålar och y-strålar från de radioakt iva
ämn ena .
Gå vi så öve r tiH .luft·en och vattn et hava vi däT först d l'
frekvenser lG- 36,000, som ör at kan uppfatta, och bland v il k a
ett Jit•e t område upptages av de musikalisk a tonerna. Nedan för detta område finnas. d e lå nga vågor, som i ana logi m ed
elervågorna k a lla t s infra -röda ljudvågor ell er infr asono ra , och
ovanför de h ögs t a lju den hava vi ha stiga svängn in gar , som
ör at ej kan :följa. Dessa benämnas på motsvarand e sä tl nit ravioletta ljudvågor ell er ultra-sonora .
Av tabellen framgår atl de ultrasonora vågorn a i luf ten
er
ell V'attnet h ava •samma fr e kv.ens som en del av de infra-rö da
i ·etern . Det är detta förhållande , som av den J r a n sk e pr ofes.sorn Langevin utnyttjat s ', för a tt ~fTamslälla nltra-sonon1
vågor {ör praktiskt n avigatorisk t bruk, sedan elen ryske ingenjören Chi.Jowsk y först påpekat denna lösning av det red an
före världsk ri get på dagaTelning en st:\encle probl emet att fra mbringa r iktade vågor i vatten.
Sedan länge har det varit bekant, tack vare de undersökningar inom akustik och optik, som verkställt s av Lord R a ~ 
leigh ·och Fresnel, att pToblemet att samla ljud ell'er ·lju s lill
en smal kon är en fråga o1n ett rätt avpassande av ljud- resp.
ljusöppnin gens storlek i förhåHande till våg längden . Ja, m a n
hade kanunit så långt att en enkel matematisk forme l, ul yisande sambandet mellan konen s spridningsv inkel (x), våglängden (X) och öppningens diameter (d) kunnat uppställ a-;.

penn a löd:
sin x =

1,2

}.

d
t aget in ga dill"rakti.onsskt
prakti
s
fann
kon
och utanfö r denna
t; att ej erhå lla a lltför
lfö
a,
lund
slrålaT. B estämme r man sig så
smalt s trå lJmipp e, för en spri.clning svinkcl av 10 °, är det drä rför lätt a lt fin na dc korrespond era nd e våg längd s- och diametervärde na och finn er a tt våglä n gd en hör vara 1/c ~t 1/,
av di a met ern .
N u är det ju tydligt .a tt n ä r man k·ommer till praktiken,
där d et gäller a tt anordna e n dy lik ljudkälla j en fa rtygssid a
eUer å en gen om densamma ut skjutand e arm, m a n ej kan
hava de,ss diameter större än nödvändigt . Går man in för en
diameter av c:a 20 cm . k an man nu r äk na ut a lt våg lä ngden
i vatten bör vara 37,:; mm. , d . v. s•. man skall arbeta m ed en
frekv en s av 40,000. Fö r att erhå ll a en riktad lju d kon har
a llt så t'v ingats in på området för d c ult ra-son ora sv,ä n b«man
•
mngarna. Stör r c diame tr a r - och Higr·e f r ekve n se r - kunna
av pra kti sl<a skä l ej a nvän da s ombord, och ej heller kan man
g~ n ed. mycket me r a med diametern ty då kommer man upp i
hoga frekv ense r, Y'ilka en ligt av Lord Rayleigh ver k sbill cia
lindersökni ngar dämpas mycket hastigt i vatten. I själva
verke l avtager räckvidden :som l<vadra ten på fr ekvensökningen.
Flera försök , hl.. a. av ångt urbin ens uppfinnare Parson,
att på m e kanisk väg frambringa svängnin gar i vatlcn med en
fr ekv.ens av 40,000 p r se le gjordes men misslyckad es, tills
slutligen år 191 4 den förutnämnd e Chilmvsky kom p å iden att
härför taga radiotelegra fie n till hjälp. Av tablån framgår att
cl~ n motsvarand e våglängden i etern är 7,500 m. och S\vbing~mg ar av stora e nergikvanti tet e r med denna vågloängd kunde
Ju erhållas å varje radioanlägg ning. Återstod då att få dessa
c_Iektr omag nctisl<a sYii n gn in ga r omsa tt a uti tillräckligt krafhga mekaniska v ibrat io ner a\' ettmembra n med fö rutnämnd a
dimen sioner. Efter fl er a miss lyckade .försök, baserade på
·elektromag netisk attrak ti on av ett ankare, kom Chilowsky i
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förbindels e med pw<fcss·or Langevin och mo t slu tet av 19 1~
had e dc lyckats lö·sa detta märkliga cnergiomva ndlin grspr ohlem. I stället för aU fortsätta •f örsöken med elektromagneler
gingo d e ;över till experiment med lwnd ensator er, å vilka a nbringades starka elektrostatiska laddningar, ooh kommo hä runder på id en att i dessa använda kvartskristaller i och för·
utnyttjande av de senares piezoelektriska egcn:skapcr.
Piczo kommer ifrån ett grekiskt ord, som betyder tryck a
eller sammanpressa, och ordet piezo-clcklricitct har därför
blivit ett uttryck för det fenomen, som upptäcktes redan ar
1880 av P . och J. Curi•e, och som visar s ig sålunda. Om vis sa
kroppar, såsom kvarts eiler bergkristall, utsattas för mekaniskt tryck, parallellt med den oplislw ·axeln, skall man finn a
att de polariseras, d. v. s. att elektrostatiska laddningar av
motsatta tecken uppLI·äda på sidoytorna.. Vid diirpå följan de
utvidgning skifta laddningarna tecken. Förses därför des sa
sidoylor med vanliga kondensatorbelägg och förbindas des sa
genom en yltrc ledning, kommer därför, vid kontinuerlig m ekanisk •sammar1itryckning och utvidgning, en väx·elström a tt
flyta i ledningen. Fenomenet verkar även omvänt så att o'r11
man bildar en kondensator m ·ed kvarls smn isolationsmellanlägg och placerar denna i en växclströmskrcts, konuner kvar tsen att sammandraga och u tvidog a sig.
Redan de första :fönsöken gåvo goda resultat, och härm ed
var alltså en framkomlig väg funnen för att förvandla hö gfrekventa elektromagnetiska s'rängningar lill mekaniska vibr ationer med samma frekvens. Dessa vibrationer äro emellertid icke stora även iför betydande spänningar å kondensatorbeläggen. Sålunda har man funnit att för att uppnå en amp litud å vibrationerna av O,oooo 3 cm., och mindre kan man ej
nöja sig med aH erhålla tillräckliga räckvidder, måste spä nningen uppgå till 300,000 volt, vilket naturligen är för mycket
för praktiskt bruk.
Denna svårighet övervanns genom ett skickligt u Lnyltjandc av resonansfcnOI11'ene t. Detta yttrar sig som beka n t
så att :för att få igång kraHig.a svängnin gar t. ex. av en platt-
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fj ä der, skall denna p åverkas med en frekvens, som, överensstämmer m·ecl fjäderns egensvängningstal eller viss multip el
där'a v. För en i ena änden inspänd fjäder gäller att resonans
inträd er när dess längd är fjärdedelen av den utifrån ar.b etand e våglängd en , och ·för en ,f ri eller i båda ändar inspänd
sådan skall längden vara häHten av denna våglängd. Tjocklek en är 'för kvartsskivan vadlängden är för fjädern. Då den
svänger eller vibrer ar ä r den att jämföra med en fri fjäder,
och bör därlför, för att resonans skall inlräda, hava en tjocklek molsvarand e ha~va vågl·ä ngdcn av de verkande ultra-sonora
vågorn a. Som ,fönit nämntls var dessas frekvens 40,000 och
då lju dets fortplantningshast ighet i kvarls är 480,000 cm. j sek.
följ er härav att våglängelen i kvar·t scn blii· 480,000: 40,000 =
12 cm. Tjockleken slutlie därför vara ·6 cm. Olyckligtvis
stå så ljocka kvarts-kristalJ.er ej alt 'finna i naturen, särskilt
som d c samtidigt behövde vara 20 cm. i diameter.
Professor Langevin övergick där,för till att sammanbygga cH helt svängande systent bestående av en smal kvartsskiva if ast infogad mellan tvenne stålskivor. Denna kvarts~kliva var i sin tur sammansatt av flera små kvarlskristallcr
10 cm. i diameter och 2 mm. tjoc.ka. stålplattornas yttersidor
sattes nu den ena emot vatten och den andra emot luft och
inn ersidorna mot kvarlsen. De förhöllo s·i g då som fjädrar
inspända i ena ändan (den som var vänd mot kv.a rtscn) och
öppna i den andra (den ·som var vänd. mot l uH eller vatten.
Der'a s t j ocklek sk u Ile clä r<för avpassas ti Il en 'f}ärdedels våglängd. Emedan ljudels fmtplantningshasti ghet i stål är
550,000 cm. j sck. blir våglängden 550,000: 40,000 = 13, 7 cm.,
och en s-tålplattas tjocklek därför något över 3 cm. Som kvartsen enelast är några mm. tjock blir den totala tjockleken
någ.ot över 6 cm. eller nära debsamma som den beräknade
solida kvartsskiv.an. Förloppet blir nu att hela det sammanfogade stycket svänger j , resonans med de ultra-sonora ljudVågorna och tack vare denna T•esonan s äro svängningarnas
är
amplitud förstorade 25 gånger. Då den utsända ·cner"in
. b
Proporti onell mot kvadraten på ampl'i tud en gör man härige-
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en energiv inst a v G2:i gånger, och i s lä ll e·t för 300,0 00
110111
n kan man använd a 12,000 volt .
\ '·Olt p å heJ~ocr.e
ot>
För utsä ndning en av ljud·e t er fordr as a lltsao en d Y)'J
1'
samma nbyggd »s j ungand e kond ensa tor » (Fig. 4), ".~ r s C I~.a belägg förenas m ed enel'gik ä ll a n och vars andra belagg vand e>

Fig . 4.

mot va ttn et. Den ,inkopj) las precis l)å samma sätl som a nt en nen i en vanlig gnist station för dämpad e vågor. Denna är sH
ko n stru erad att den genom en a ut omat'isk anordn ing åsta dkomme t; ett gnis töversla g varj e sekund och för varje övet:sl; g
utsände s en grup p dämpad e ultra-so nora vågor. En sad ;lil
grupp tager endast en tid av 1/ 1000 sekund , varrör dc ut g;t-
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end e vågorn a h a va slutat inn a n ekot å terkom mer.. Ännu på
7, 5 m e ters djup är ekotid en n ä mligen 1/ 100 .sekund .
Em eda n, som Jörut nämnts , det piezo-c lektrisk a fenom en et även vcrl<a r om vänt, k an kvartsk ondens atorn även a nvä ndas smn mottag ar e, så a lt utifrån ·k omman de ull-ra-s onora
vågor kunna omsätta s i -elektri ska svängn in gar ·i densam ma.
Emell ertid är .amplitu den å de a nkomm ande vågor na ytterst
ring.a ( l O-, 0 cm. ) och el en cl·ä rav framka llade cleldris ka s trömm en måste .cJ ä rfö r fö rstärl< as för att bliva möjlig att iakttag a.
Detta göres med förstär karrör av inom radi oteknik en a nv ä n d
typ, och mottag ningen sker likso m där m ed mottag arrör och
J1ört el-efon er. Å hittill s utfö rd a apparat er har djupa vläsnin gen
dock ej skett m ed telefon utan å en i m et er g rader ad, rak
skala. En lysand e punkt synes förflytt a sig längs skalan så
att .d en passera r nollpun kten vid tidpunk ten f ör l j u dels utsändand e. Vid ljud et s återkom st gör punkl e n e n tydlig rörcls·c å t sidan, varv id djup et k a n avläsas å skalan. Igå ngsättes a nläggni ng en ·f.ör aut·oma tisk lod ning varj e sekund , utvisar elen lysand e punkte n ständig t på sk alan det verkli ga
djupet rätt ned under fartyge t. Ävenled es :finnas apparat er
kon struera de fö·r a ut oma tisk fortlöpa nde rcg.istr ering av
djup et.
H el a a nl äggn ingen hestå r av fyra delar:
R varl skoncle nsa lorn med boltenv entil m. m.
(3 0 kg. )
Sändar en
}
sn mmanb y ggda .... .. .. .. ..... .. .. . .... ... . (70 kg..)
l\l 'l oltagar c n
'
.
(25 k g. )
Avläsnin gs<~'pparalen .. . ........ ... .. . .. .. ... ........ ..
....... (90 kg.)
De n skö tes fullkom li g t .a ut omatisk t genom inkopp land e
av en o;;t r öm brytarc.
Avläsn ingsapp araten mcdgiY er cljupaY iäsninga r mellan 4
och 360 meter, störr e djup lwnna ·obs en ·c ras m ed e n telefon.
Utförda 'försök i Frankr ike och Ilali en haYa Yi sat atl fele n i
djupm ä tninge n .ej uppgå till 1 %. och antag es del att dessa
hero p~t den ·osäkerh et, yarmed lju dets hasti gh e t i Yatl cn är
känd. Hela förfara ndet ske r ohörba rt fö r örat , oc h slöres ej
av ljud 1från far tyg ets maskin e ll er prop e llr ar .
Tidskrif t i Sjöviisen del.

9
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Redan på ett lidigt stadium var det för uppfinnarn a
klart, att 1111an genom att ställa kvartskondens atorn vertika ll
kunde så att säga gå med ett känselspröt framför sig för al l
d~irmed genom eko i god lid upptäcka andra fartyg, isber g,
minor eller u-båtar i det egna fartygets väg. Givetv-is kuncl L·
sändaren även kringvridas kring en vertikal axel, var igeno m
strålen alltså kunde översvepa hela det omkringliggan de far vattnet.
Sisllidne sommar hava även utförts försök med en app a rat konstruerad efter smnma principer för att utröna de ss
lämplighet so1n »ult.ra-sonor fyn>.. Dessa försök utfördes vi d
Calruis, där en sändare anordnats å en hamnpir och riklat s
utåt sjön framför inloppel. On11bo rd å en bogserbåt hade in byggts en vertika:lt ställd vridhar mottagare, och med denn a
kunde vid försöken sändaren in p ej l.as med en noggrannhet a\
c :a 3o vid en distans av c :a 4,000 m. Dessutom voro sådan a
anordningar vidtagna att samtidigt med en markerad kor t
signal å den ultra-sonora sändaren utsändes ett kort radiotelegralfiskt tecken. Då det senare Jramgår praktiskt taget ögon blieldigt och den förra med en hastighet av c :a 1,500 m / s·e lc
kunde man ombord, genom att ansluta den r.adiotelegrafis lw
mottagar·en till en telefon vid ena örat och den ultra-sonor a
till en telefon vid det andra, genom uppmätning .av tidsskill naden m ellan de båda tecknens ankomst lätt beräkna distansen. Eller, som en entusiastisk landsman till uppfinnar en
uttrycker sig, tiden mellan det :osynLiga ljusets och det ohörbara l j ud et s ankoms t.
Nytt svenskt f'yrskepp.

Under år et har vårt land till förts ett n y l t fyrskepp Fladen, vilket ullades på sin plats den 31 oktob er 1926. Dett a
erbjuder speciellt intresse emedan här för första gå ngen hos
oss tillämpats ett fullt modernt system för mistsignale ring,
bestående av såväl radio- som vatten- och luftmistsignal cr ,
vill<a avgivas med dc nyaste apparater, so1n f. n. finnas. F ör
fm·tyg, utrustade med radiopejlanord ning, kan fyrskeppet alll -
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så inpejlas och dc, som hav a undervatlenss ignalmottagar e äro
även - eh uru på k ortar e .avstånd - i stånd att bestämma
riktningen till detsamma, och slutli ge n kunna fartyg, försedda
m ed båda dessa motlagaranord ningar, bestämma sitt avstånd
fr å n fyrskeppet.
Innan de typer av avsändare, vilka skull e installeras å
Fladen, fastslälldes, utfördes år 1925 jämförande {ör:sök å
fyr skeppet ölandsr·ev mellan en vanlig s-iren för komprimerad
Juft, en s. k .. Ty fon, och en Naut.ofon, vilken senare är en
elektrisk membrans·änd are av Signalgesellsc ha rts tillverkning,
sådan d en besl<reYs i fjolårets årsberättels-e.
Tyfonen är en svensk apparat, uppfunnen av ingenjör H.
Rydberg i Malm ö och tillverkad av Kockums Mekan iska Verk-

Fig. 5.

stad. Den är utan tvivel d en bästa av nu befintliga mistslignalsändarc för lwmprimeracl ltrft, ångadler kolsyra och är så
vitt skild från äldre sirentyper att den ej ens kan sägas vara
en förbättring av dessa utan en helt ny konstruktion.
Tyfonen, vars u tseende och pr incip <framgår av fig. 5, är
synnerligen enkel. Siren'h u set har formen av •en kort, öppen
t,r att, genom vars ena sida .ett grovt tidloppsrör går in, och
vilket är krökt så att dess mynning kommer att ligga i saml11a plan som sirenhusets bakplan. En melallplål, membra-
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net, ligger med lätt tryck .an mot denna mynning och fas lhålles i sin~nhus e l. När tilloppsventilen öppnas, tvingas mem branet att buktas ut och Juften eller ångan tager v~igen ut genom tratten såsom pilarna i Egurcn visa. I samma ögonblic k
som nu luften e ller ångan går ul melLan rörmynningen och
membranet, sj u n ker Lrycket i röret och membran et slår til lbaka och stäng er utloppet, varför trycket åter stiger och förloppet återupprepas. Detta sker nu med så stor h'astighcl all
en ton utsändes, och det är tyd ligt att man genom lämpli g
dimensionering av memt~ran och ljudtratt kan uppnå vi ss
önskad tonhöjd och god verkningsgrad.
De största fördelarna med tyfonen jämförd med älclr l'
apparater är alt den utnyttjar dr.ivkrafl.cn fulLständigt, dit
tryckel variemr mellan fu l la arbetstrycket och noll för varj l'
utsänclljuclstöt, dessutrom är den gjord av få och enkla delar ,
varigenom den är mycket litet ulsatt för slitning och driJLstörning. Vidar e ä·r den genast uppe 'i full ljudstyrka och
upphör likaled es ögonblickligt, fördelar, som möjliggöra des ~
användning t. o. m. för morsesignalering eller, såsom här närmast 'ä r Jråga om, avgivande av karal'"bäristiska mistsignaler.
Jämförd med äldre sirener :har tyfonen visat sig betydlig t
lhera 'ekonomisk i det .d en med samma mängd komprimerad
1uft kan arbeta 3 a 4 gånger så lång tid med samma eller n ågot högre ljudstyrka. Förutom .å en mängel större handelsfartyg, främst motorfartyg, användes •olika typer av tyfonen
å vissa undervattensbåtar och motorbåtar, å fiskebåtar och
även vid fabrik er i land. D e t värde man inom Lotsverket
sätler på densmmna b ev isas bäsl av alt den finnes installerad
å 3 fyrskepp och 4 fyrplatser och är under inmonterand e a
lika många av vard•era slaget, ·bl. a. Ulklippan.
För att nu återgå .till 'F laden, visade de verkställda för söken .a tt såväl Tyfonen som Nautofonen kunde komma ifr ~t
till att å detta nya fyrskepp skulle an·
''a '· men med h~insvn
.J
b
vändas undervattenssignal ering -i kombination med radio va r
det emelfierticl lämpligast att såväl under som över valtn el
använda elektriska memhransändare, d. v. s. Nautofon. Do cl,
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finnes där såsom r ese rv en tyfonanläggning för kompr.jmerad
luH och med automatiskt r eg leringsverk.
Den ordinarie mistsignaler ingen å Fladen utför es nämligen enligt följande schema (Fig. 6), vilket möjliggör användand e av samma kraftkälla för två av signalerna.
Emedan radiomistsignalern a gå fram ögonblickligt och
ljud et i vatten fortplantar sig med en ·h astighet av l n . m .. på
l,:l sele, kan man direkt e rhå lla sitt avstånd fr å n fyrskeppet
i n. m. genom att räkna antal et punkter efter andra A-signalen lill dess vattenmistsignalen höres.

Internation ell utprickning.
Fråga n om internationell utprickning har ventilerats i
bortåt 40 år. Det var nämligen på sjöfartskonfePense n i
"rashington å r 1889, som det första förslaget i denn a riktning framlades , och d~ir blevo även följande regler för lateral
eller 's . k. styrho rd-ha bord s-u tprickning av .farleder antagna .
De lydrle:
Prickar, som slwla tagas om styrbord av ett fartyg på
ingående från sjön, höra vara till färgen röda och till fo rmen
sp etsiga ovan till. Prickar, som vid ingå ende skola tagas om
babord, böra vara till färgen svarta och till formen platta
ovan till.
Emellertid erkändes redan vid denna konferens svårigheten för de noulislw länd erna a tt ansluta sig till detta system
på grund av a lt dessas inveckl a de .farleder o:fta göra det omöjligt att generel lt bestämma, vad som är en farleds styrbordseller babordssida. Det föreslogs därför att för dessa kund e
ifrågakomma utprickning enligt komp ass riktningar ell er det
s .. k. kardinalsystem e l, ·och d et ta förslag gick ul p å att:
nord om grund sku lle anbringas helt svarta eller hell vita
märken ,
ost om grund skulle anbringas vita och röda märken ,
syd om grund sku ll e anbringas helt röda m~irken,
väst om grund skulle anbr ingas svarta och vita märken.
D et egentliga \Vashingtonförslag et led emel lertid av en
del oEigenheler , främsl då att det sa kn ade enhet lighet m ellan
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å ·e na sidan utprickn ing och å den andra ledfyrsektorers och
fartygslanternors färger. Vid den internationella hydrografiska konferensen i Sl. Petersburg år 1912 sökte man råda bol
för detta missförhållande genom all ändra färg er na i det laterala systemet därhän alt styrbordsmärkena skulle vara svarla
DCh bab ordsmär kena röda. Härigcnmn hade, åtminston e vad
de senare beh·äfiar, full överensstämmels e nåtts med fartygslanternorna, att steget ej togs full t u t beträtlande styrbordsm ärkena berodde på att den gröna färg en sedan gammalt vari l
reserverad iför vralwtmärkning. Dessuton~ gjorde konfer-e nsen ett uttalande om alt där kardinalsystem förekom skulle
utom färgen även användas topptecken av fyra olika typer,
vilka även kommit till användning bl. a. i Finland.
Redan före Petersburgkoruferensen hade emellertid etl
20-tal länder anslutit sig till \VashiJnglonsyslemet; Petersburgsystemet tillämpas L n. blotlav 3 länder och England använder ett e get äldr·e latmalt system.
AY de nordiska länderna har Da nmark ell lateralt system, som dock icke överensstämmer med var e sig Washington ·eller Petersbnrgreglerna. I Norge användes kompassystem för fri<tt .liggand e grund med färger enligt \Vashingtonreglerna och ·i farled·erna följes e ll mod1fi·eral kompassystem
enligt en princip liknande vår. Finland har såväl lill sjöss
som i farl ede r ett rent kompassystem.
En granskning av vårl sven•ska utprickningssyslem setl
mot bakgrunden av Washington- oc h Pcotersburgr·eglcrna visar, atl vid fritt liggande grund använda vi ett l<ardinalsysl.em dock med a nd ra ofärger, och i våra farled er förekommer
ett kombinerat lateral- och kompassyst em, reglera l genom K.
Kungörelsen av elen 23 mars 1R86, där farledern as huvudriktning fas Lställts.
Till dessa olika sysl•e m och förslag lades vid 13 :de Internationella .Navigationskonferensen i London år 1923 ytterligare ett, framställt av h å fransle-t ·ombud, d e B iondel och d e
Houville . Deras förslag innehär alt bringa d c flytande sj älnär ken as färg till full s Ländig överenssLämmc l se med färg ern a
å fartygens sidolanternor.. Sålnnd.a skulle vid ingåe nde till en
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hamn bojar och prickar på styrbordssidan vara gröna och p a
babordssidan Töda. För vrakutmärkning sku lle använda s
svart färg. Dessutom har dc Ronville utarbetat ett förslag at l
i sådana länder som de nordiska, där man ej direkt ka n
a ngiva, vilken riktning som skall räknas ,såsom ingående til l
en hamn, skulle fastställas en viss huvudinloppsriktning och
utprickas i enilighet härmed, och skulle även utomskärs liggancle grund utprickas enligt detta laterala system.
Frågan har nu hänskjutits till den i årsberättelsen för år
1922 omnämnda Internationella Hydrografiska Byrån i Monaco (IHB) ocb behandlas jämväl i Nationernas Förbund s
sjöfartstekni ska kommitle, och hava dessa båda institutione1
numera trätl i samarbete med varandra i dessa frågor. IH B
har samlat och on·enll iggj orl en hel del statistiskt materi el
över ol ika länders utprickning och därjämte ·j 3 olika specieH<l
publikationer samlat alla yttra nden, som i saken förekommit.
För egen· clel ,förmdar byrån principiellt Washingtonsysteme l
emedan detta redan vunnit tiHämpning i ett stort anta l länder. Den sjöfartstekniska kommitten däremot har principiellt anslutit sig till antingcu Petersburgsystemet el.ler de Rou villes modifikation av detta system, vilket senare kommitte n
finner mest logiskt.
På inbjudan av ,Gcncr<allotsdirektör E. Hägg samlades i
mars 1925 repres·entantcr för Danmark, Finland och Norge i
Stockholm för gemensamt dryftande av frågan om utpricl<ningcn i de nordiska ländcrn,a. Ur den rapport över detta
mötes förhandlingar, som i n.sänls till sjö1fartstelmiska kom mitten, må anföras:
»Utprickningen såväl som fyrbelysningen i de nordiska
länderna hava gamla trad i tioner och vila följaktligen p å en
erfarenhet av hög ålder. Kusternas stora utsträckning och
gr undrikedom samt is-förhållandena hava betingat användan det av en nwteriel, som dels är billig och dels även kan motslå
inverkan av isbildning och isgång. Den omständigheten att
utpricknings- och fyrsystemen i Norden liksom i den övriga
världen anpassats efter dc geografiska och klimatologiska
förhållandena vid dc kuster, där de kommit till användning,
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och därigenom blivit mer e ll er mindl'e olikartade, synes ick e
utgöra någon alltför stor olägenhet. Det torde tvärtom kunna
ifrågasättas, huruvida icke elennoa olikhet mången gång varit
nödvändig för ulvlianande av största möjliga nytta av utprickningen och fyrbelysningen. »
Dc nordiska repres•cntanterna erim·,a om att deras l~ind er
sammanlagt använda omkring 32,000 obelysta prickar och.
boj ar.. Såvitt man nu kan döma av elen genom Internationella Hydrografiska Byrån i Monaco samlade statistil<en,
skull e a!Ja andra länder tillsamman •h lott komma upp till
ungefär d enna siffra; delta klarlägger till ,f ullo elen relativa
betyd•e lscn av de fyra ländernas utprickningsväsen.
Det säges vidare i rapporten, att »åstadkommanclcl inom
olika omr åden av en viss enhetlighet i utprickning och fyrbel ysning är ett gammalt önskemål, vars goda syfte ingalunda
må und erkännas. Dock må icke förbises, att tillgången och
d·et rätta studiet av sjökort, seglingsbeskrivningar och fyrlistor i lång t högre grad än ett en hctligt utpricknings- och
fyr system befordra en säker navigering. »
Vid en ny konferens i Monaco i november 1925 framhöll
GeneralJatsdi r ektör Hägg, som såväl i lwmmitten som i IHB
reprcs>cntcrar de nordiska länderna, att vad dessa länder bcträfiar måste frågan behandlas så, al>t man först bestämmer
princip en för utprickningen av fritt Jiggande grund. Denna
måste göras en kel och tydlig, bl. a. därför att d essa grund
först anlräfias av eJ:c sjöfarande och ofta innan dc ombordtagit lot s, och ville han härför bestämt förorda kardinalsyslcm et. Scdan denna fråga blivit .]öst, kunde man med denna
lösni ng som utgångspunkt gripa sig an m ed att {astställa etl
latera-lt system för farledsutpri ckn ing, som ansluter sig till
ntsjögru n d ens utmärkning.
För ·att på ort och ställe sludera clc säregna förhållandena
i våra farvatten har den sjöfartstekniska kom.mitten sistlidne
sommar haft ett sammanträde i Stockholrn. Under denna
sanunankomst har uppgjorts ett preliminärt förslag, vilket i
stort sett l<an anses innebära ett godtagande av ovan anförda
Principer, i det att man d·~ir föreslog att utprickningen till
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s jöss sku ll e ske enli gt kardinals ystemet och av farleder enli gt
iateralsys temet. Bestämm elserna härför äro sålunda utformade:
A. Kardinals yste me t.
För utm ärkning av de flytande sjömärke nas huvudrik tning i förhålla nd e lill de till sjöss liggande grund , för vilk a
de varna, skola sjömärke na hava nedanståe nde färg och top ptecken:
l) i norra kvadrante n (så lunda i huvudrik tningen N o m
grundet), svart med horisonla H vitt bälte och ett ell er fle ra
lJar koner med baserna mol varand r a,
2) i östra kvadrante n, vii med horisonta lt rött bälte och
en eller 'flera sfärer (ballonge r),
3) i södra kvadrante n, röd med horisonta lt vitl bälte och
ett eller flera par koner med spetsarna mot varandra,
4) i västra ·1 \vadranten , vil med horisonta lt svart bä lte
och en eller flera koner med spetsarna nedåt.
Särskilda bestämme lser ..
a) Ovan angivna färger och fördelning av färger sk o ln
alltid vara gällande. Däremot må toppteckn et u tes l u la s, d ii r
så önskas och utan olägenhet låter sig göra.
b) Alla kardinals ystemets topptecke n skol a hava m ö r k
J'ärg.
c) De koner, vilka ·ingå i deL för norra kvadrant en ;t\'s edcla toppteckn et, skola hava någol avstånd m ellan sina ba Sl'r.
d) Därest man , i norra och södra kvadrante rna, v i ll a nviinda ett topptecke n, bestående av mer än ett p ar koner, ].; :• n
man åtnöja sig med aU på dt lämpligt avstå nd und e r <l ·t
föreskrivn a paret återuppre pa den undre av delta pars ko ner .
B. Lateralsy stemet.
är >farledens styrbords sida d en sida,
temet
Inom lateralsys
som fartyg, kommand e från öppna sjön, har om styrb ord .
Den mo~satta sidan är farledens babordssi da.
l. F lytande sjömärke n å farledens styrbords s id a sl,ol a
vara svartmåla de. De skola, där så ske kan, hava k oni ~ k
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form , ell er skola de (.och må d·e) vara försedda m ed toppteck en, bes lående av svartmå,l ad kon med spetsen uppåt.
2. Flytande sjömärke n å fa rledens babordssi da skola
vara rödmålad e. De skola, där så ske k a n , hava cylin,dri sk
form, eller skola de (och må ·d e) Yara oförsedda med topptecken, bestående av xödmålad cylinder.
3. Särskild·a beshimme lser. I inre farvalten må 'd e
svarta flytande sjömärke na förses med en vitmålad övre del.
Därj ämte må i inre farvatten, särskilt där isdrift kan äga
rum , det cylindrisk a toppteckn et å dc röda flytande sjömärk ena ersättas med dt koniskt topptecke n med spetsen nedåt
samt det koniska toppt·ec kn et å de svarta flytande sjömärke na
utelämnas .

Utprickni ng av grund mPd liten utsträckn ing.
Flytande sjömärke n, utmärkan d e gr und med lilen utsträcknin g, skola vara målade med omväxlan de svarta och
röda horisonta la bälten samt vaea försedela med etl topptecken, ·bestå·encle av en svartmåla d kon med spetsen uppåt
och därunder en rödmålad cylinder. I inre farvatten, särskilt
där isdrift kan äga rum, må loppteckn et utelämnas .
C.

Särsk.ilda beslämme lser gällande såväl kardinal- och
lateralsys tem el.
l. Under dc reglement erade loppteckn en må föras tecken
av ann a n art, dock icke av så dant utseend e atl de kunna förväxla·s med cle r.eglemen lerad·e loppleckn e n.
2.. I dc ovan givna bestämme lserna har r espekLive toppteckens form angi,·its. Denna form kan tydligen åstadkom ma s på flera sätt. Sålunda kunna exempelv is kon er betecknas
Ined Jn·astar samt cylindrar oe l1 sfärer (ball onger) med i kors
anbragta träribbor.

D.

Vrakulmä rknin_qen .
l. De flytande sjömärke n, som utmärka vrak, skola Yara
grönmålad e.
2. De skola med hänsyn till <len huvudrikl ning, Yari de
befinna sig i förhålland e till \'l'a].;et, vara försedela med topp-

E.
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teck en i enlighet m ed de föPeskrifter, som gälla i kardinal systemet, dock att loppt eckn en skola vara grönmålade.
Av d etta försla g framgår a tt i Sveriges i nr e farvatten for lfarand e skulle kunna användas kvast- och s·l ätprickar av hi ttill s gängse typer. Vid farl ede rnas begyn nelsepunkter i h av sba nd et s kulle dock om styrhord användas svar ta prickar m ed
k oni skt topptecken med spe lsen uppåt och om babord rö cb
prickar med cylinclr.iskt toppteck·cn .
Som bekanl h ava sistlidne somm ar dt a nla l pri c]{;H, m alade och betecknad e enligt ova n angivna gru nder , var i t utsatta på Gråskärsfjärden invid Sandhamn för utför-and e a\
prov med d esamma . Samtidigt bärmed har Lotsstyrelsen a nh å lli t alL fartygsbefä lha vare å passerande far tyg uneler
hösben och intill dess prickarna före i sl•ä ggnin gen inchaga s
vi.fle ägna de pågåe nd e fö rsöken sin uppmärksamhet och ti ll
lotssty r els en ins ända meddelande om de iakttagelser och erinringa r , vi lka dc anse kunna vara av betydelse .. Vad som sä rski lt bör utrönas är då om de n ya l)r icktyperna äro tillfred sställand e med hän syn till färg , form och skiljaktighet fr ån
varan dr a, särskilt vid dålig sikt oc h ogynnsamma b elysningsförhå ll a nden.
B land de ut stä llda prickarna befinna s ig även e n grön
remmare med vitt bälte samt en grön pricl<, vi lka utsalls fi'H·
att få utrönt , vilk a av färgern a sYart å en a siclan samt grö nt
eller grönt och vitt å elen andra häst .lä m pa sig för oflytan de
sjömärken i svensk a farvatte n.
Troligen komma försö k en alt fortsätta instundande sommar, och sedan åter står ju alt se om enhällig h et kan vinn as
kring de·t av kommitt en uppgjorda förslaget. Och u tan dyli k
enhä lli ghet vill det synas att det vore bättre låta frågan fall ~t, .
tv ·alt til l dc nu befintliga två internationella och ett Hert al
1;alionell a systemen foga ännu ett internationellt, skuJl.e sitl\erligen icke bidraga till större reda i utl_)ri ckn ingen.

Dämpade kompasskivor.
D c i 1924 å r s årsberätt else omnämnda dämpad e eller
apcr iod iska komp asser na bibehålla alltjämt sin överlägsenh et
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över äldr e typer. Särskilt å mindr e fartyg, där rör elserna äro
slora, är det synnerligen värdef ullt a tt ·h ava d essa otroligt
]ugna kompasser , vi lka för efa lla fuJl st•ä·ndigt okänsliga för
fartyg·e ts rullningar.
De tillverkas numer a även i Ty skland , och gläd j a nde nog
synes det ej ut es lutet all vi äsen inom Sverige kunn a få i gång
en dylik fabrikation. Troligen ·komm er då här, .Jiksom redan
skett i Tyskl a nd, vissa svårighe ter att uppstå genom a tt dessa
]WJi1pass er ej fylla d e nuva rand e bes tämm elsern a för erhållande av ce rtifikat, d e t v ill dock synas som om de t vor e r iktigar e att ändra på nämnd a hestämm eJ.ser än att kväva en
kompa sstyp, som eft er a iH att döm a har 'framtid en för sig.

Dämpning au kompassk ålens röre lser.
Äv en lwmpasskål cns rörels er har man sökt dä mp a. Del
är en helt n y fr ansk uppfinning, som torde ],unn a bli till
nytta, och som i förening med en dämpad ·k ompasskiva ej
bör l·ämna n ågot övrigt a tt önska h e lrätTande k om pass en s lugn.
Ursprunget till nämnd a försök att d ämpa kompasskålen s
rör elser är e n indikat o r, avsedel atl utvisa rullnings- och
stampningsr ö rels er h os fartyg ell er .flygpla n. D enna indikator 'består a ,· en halvcylindrisk p e nd elvikt (l) Fig. 7, upphängd i tv å ce ntralt belägna Lappar, och så formad och pla·cerad att d en erbjud er stort motstå nd mot rullnin gs rörelser
kring sin lå ngsg åend e axel. Den är inn esluten i en behå llare
(4) av alumininm, dela cl i lvå över vara ndra be lägn a delar ,
skilda av ·en rektangulär öppning, så avp assad att m ellanrumm et mell a n ·h a lse n och p end elvikten är yt tersl lit et. Den
undre delen, som är av lrap ezoiflfo rmi g genoms],ärning, är
fylld m ed riC'ino lj a (2), Yilk en ·ta ck var·c beh å llar ens form och
det smala mellanrummet upptill ä r praktiskt taget orörlig
vid rullning.
Från p end eln n edgår en arm m ed c lt lå ngsk epp s .s tällt
blad ( 3 ), Yilket, då Y·ä tskan ej TÖr sig, genom si ll motstånd i
Vätskan hindr ar pendeln a lt svänga och ·a lltså kv arh å lJ.er
denna i Joelrätt lä ge. Pendelns r elatiYa rörels e krin g sin ro-
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De principer, som legat till grund för konstruktionen av
denna indikator, hava sedermera utnyttjats för att åstadkomma dämpning av rörelseTna hos kompasskålar eller kronometr ar eller m. a. o. att hålla dessa stadigt horisontella, även
i stark sjögång. Dess utom skyddar anordningen kompassen
för vibrationer och skakningar.

tationsaxel kan medelst en kuggbåge (5) överföras till ett
drev (6), förs·ett med en visare (7). Utväxlingen kan h är
göras så stor att även de minsta rullningar tydligt framträd a.
Det är tydligt att en liknande apparat, placerad med r örelseaxe ln vinkelrätt emot denna, kan användas för att utvi sa

7

5

3

4
Fig. 8.
Fig. 7.

stampningsrörelserna; i verkligheten äro dc båda sammanbyggda i en låda med visarna direkt synliga genom locket.
Man kan då med en blick övertyga sig om fartygets eller fly gplanets - och detta torde vara uppfinningens ursprungliga
mening - läge i förhållande till horisontalplanet.

Som förut visats var indikatorn gjord av två pendlar med
axlarna vinkelräta mot varandra.. Dessa axlar kunna nu anses såsom två från varandra s'l<:ilda karcla111axlar, vilka därför
kunna sammanbyggas till ett vanligt kardansystem ( 1) F i g. 8 ,
vars yttre tappar fästas i nakterhuset (2) .o ch vars inr e tapPar uppbär den !förut beskrivna pendelvikten. Uenna utfor-
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mas här till en yttre skål (3), i vilken kompassen (5) ne dsättes på -fjädrande stöd ay gummi eUe r dylikt (6) . Fran
skå len , som göres aY aluminium, nedgår såsom förul ett bl ad
(·±),vilket här är utformat Lill en rotationskropp, emedan d (:' !
dels måste hava en vis s volym och dels skall bromsa i al la
riktningar. Rotationskroppen är nedsänkt i en oljebehålla r(:'
( 7), som genom sin Lrap ezoidform och det ringa m ellanru lumet vid övre öppninge1n, som här givetvis är cirk ulär, hål l(:' r
d en däri befintliga ricinoljan (8) orörlig.
Fig. 9 visar hur anord ning en ter sig inbyggd i clt vanl igt
nakt-erhus.
Gå vi nu att granska systemets f unktion vid en långsa m
rörelse, finna vi att oljan indir·ekt erbjuder etl visst molstånd
mot kompasskålens intagand e av sitt harison La la läge. Den
inställer sig därför med en enda dämpad svä1ngning, d. v . s.
den slår ej förbi normalläget. Eventuell trögh el i karda naxlarna övervinnes här liksom vid vanliga kompassupphän gningar genom fartygels vibrationer.
Vid hastiga rörelser har kompasskålen vid rörelsens bö rj an på grund av sin tröghet en viss benägenhet alt bliva efter
i rörelsen.. Denna benägenhet moherl<as då aY den nedsänlda
l<roppen, som ulan trögh el fiiljer Yätskans sidorörelse. Man
kallar detta att kropp en, som på grund av att elen är t om
och har ett stort deplac eme nt och sålunda ~ir !ältare än olj an,
har en negativ trögh et, Yilk en molarbetar kompa ssens vanliga
positiva tröghet. Samma förhållanden uppr epas när skåle n,
vid vändpunkten i rullningen, vill svänga över horisontalläg L·l,
d en negativa tröghete111 för då elen nedsänkta kroppen åt samma håll som rullningen, d. , .. s. tillbaka, ·o ch motverkar Ö\TI"svängningen.
Denna negativa tröghet kan illustreras genom följan de
eleme ntära exempel: I mitten av en glasbägare helt· fylld llH' tl
Yatten anbringar man en celluloidboll fasthåll en med en tr åd
l i Il bägarens botten. Man tillsluter bägar en för att vattn r l
skall bli orörl.igt och flyttar den därpå hastigt ål ena sida n.
Emedan nu boHen är lättare ~in vattnet har elen ingen Lrögh el,

:Fig. !J .

T idsl•l'i/1 i Sjön"isenrlel.

lO
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som söker kvarhålla den t~tmi den följer vätskan i rörelsen .
riktning. En kropp med tyngd, som hängde i en tråd uppifrån, skulle som bekant av trögheten bliva efter i sidorörelsen.
Som framgår av figuren ·är sj älva kompassen endast ställd
rätt ned på sin plats i det fjädrande underlaget. Det är alltsa
synnerligen enkelt atl verkställa ombyte av kompass, dock
måste harvid beaktas att man genom anbi:ingande eller borltagande av små vikter i den yttre skålens botten tillser att d en
positiva trögheten alltid blir densamma. Denna skall nämligen alltid svara emot den negativa trögheten, som endas l
beror av den nedsänkta kroppens storlek och dess hävstång sarm. Kallar man produkten av den neds·änkta kroppens stör sta sekhon och dess hävstångsarm ,för bromsningsmo mentet
och dividerar detta med kompassens statiska moment, vilket
är dess tyngd multiplicerad med dess tyngdpunkts vinkelräta
avstånd från kardanaxlarna , erhåller man en faktor, son1 kan
benämnas bromsningsko efiicienten.. Denna är ett n-ästan konstant tal, och kännedon1 om detta medgiver att konstruera
liknande anordningar för andra ändamål ombord, t. ex. fö r
kronometcrup phängning.
Genom ·den uppnådda dämpningen skulle alltså stiftet i
kmnpas.skålen alltid hålla sig verlikalt. Alla de anledningar
tiU orolighet has en kompaJsskiva, ·som hittills uppstått p a
grund av .att ,stötarna från sliftet träfia sl·encn i olika sned a
rildningar, .skulle därför lwnna bortfalla och kompassen s
lugn ·b etydligt ökas.
Följande försök hava uloförts för att demonstl"'era den ny a
uppfinningen: På skålen Lill en enligt ovanstående b eskriYning konstruerad kompass fäsles en 50 cm. hög nål ställd vertikalt uppåt då kompassen var i v ila, och på sidan av och
utanför samma nakterhus anbri n gades en vanlig kompas s.
försedd med en liknande nål. Försöket visade då
1) att då nakterhus et lutad es långsamt, såsom vid små
fartygsrörelser , förhöllo sig de båda kompass erna un gefär p å
samma sätt och u ta n n ågon skillnad 'belräfl'ande känsli gheten .
2) att om man rörde nakterhuset hastigt och med tvä r~l
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r örelser, u tvisade elen Ya n liga kompassen en seri e stor·a svängningar uneler det att den nya endast gjorde en halvsvängning ,
3) att om man skakade nakterhuset häftigt och gav det
st ötar, oregelbundna rörelser eller horisontala förskjutningar ,
förb lev den nya kompassen nästan orörlig då den vanlig,a kom
i starka svängningar.
Slulligen tvirigades båda nålarna för hand till 30 graders
lutning och då de sedan överlämnades åt sig själva svängde
ele n vanliga kompa·s scn uneler etl tiotal sekunder uneler det
att ·den nya kom tillbaka till horisontalläge t på mindr e än en
selmnd och stannade där utan översvängning åt ,a ndra hållet.
Trots sin kraftiga dämpning förbliver upphängninge n alltså
tre gånger m era rörlig än de 'hastigaste rullningar lnmna påfordra av dens amma om man uppskattar varaktigh eten av
rullningarna till 3 sekunder från fartygets horisontalläge till
största l u lning.
Med en lite n elektrisk motor ~sa ltes nakterhuset att skaka
såsom under gåhg, och om nl.!an då höll handen på kompasserna, Jann man att den nya icke hade den minsta vibration
under det alt den gamla skakade nä slan ,lika mycket som
naktcr<huset självt. Dessa vibrationer voro så starka att e n
luftkompassro s i den vantiga kompasskålen förl orade s.itt
magneti ska jämnviktsläge och svängde 5 till 20 grader på
ömse sidor om normalläget. Samma ros, sedermera placerad
i den ny·a upphängnings anordningen, rörd e sig överhuvudtaget ej för samma vibrationer.

Sjöfart.
Världstonnage t har under redovisningsår et 30 juni 192530 juni 1926 visserli gen undergått en ökning, m en denna har
har varit avsevärt mindre än uneler föregående å r. ökningen
u tgjorde då 617,000 br. ton, un der det att för ifrågavarande
år densamma stannat vid l 42,950 br. ton. Den är i intetdera
fallet s tor, men skillnaden är dock av viss betydelse. Tonnageökningen skulle varit väl den dubbla om icke den fortlöpand e minskningen av segelfartygsbe ståndet inverkat på
slutsiiTrorna. Sålunda utgjorde ökningen av ång- & motorfar-
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rtygsto n naget 29 1,561 br. ton, men minskn ingen av segelfa
s
tygs lonnag e l 148,60 9 tön, varige n om totalök ningen nedbri nga
elti ll el en ovan ITämnd a 142,95 0 ton. Tonnag esifl"ro rnas förd
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Om också världstonnagets ökning som nämnts visar en
deciderad nedgån,g under rcdovisning·såret 1925- 1926 påvisar Lloyd's Register i sin rapport över d etta år huru motorfartyg.stonnaget har ökats som aldrig förr. Under året har
lillkommit 779,000 ton motorfartyg, Yilkct öve rstig er föregående års ökning med 41,000 'ton. Lloyd 's Register för jul i
1926 upptar således nära 3,500,000 ton motorfartyg, och var
motsvarande tontal juli 1925 2, 7 l 4,000. Till j ämfö rels c skall
meddelas, att juli 1914 utgjord e molorfartyg·e n ·sammanlagt
234,000 tpn .. Denna förändring i fartygs framurin1ingsmcd el
h elyses ytterligare ·a v följande tabell, smn an g i ve r dessas fördelning på världstonnaget 1914 samt de tre S·cnaste åren:
/o av världstonnaget
1914 11924 l 1925 l 1926
0

Koleldade fartyg ..... .... ... ....... .. ...... ..
Oljeeldade fartyg ....... ..... ..... .... .......... .... .
l\lotorfartyg ............................ .... .. . ..... .
segelfartyg och sjögfteude pråmar .. .

88,8
2,7

0,4
8,t
lOO,o

l

63,2
64,8
66,2
27,5
2ö,s
28,2
5,4
4,2
3,t
3.2
3.5
3,9
1OO,o l lOO,o l lOO,o

Vad den enorma minskningen av antalet koJeldade farlyg
i realiteten betyder torde nog kolgruveä,gare världen runt
hmna intyga, och utvecklingen visar inga lc ekcn till en fi)rändring •aY elen inslagna kursen. Det är •a v intresse, att a\' i
Lloyd's klassade motorfartyg i juni 1926 voro 45 över 8,000
ton br., under det .att i juni 1925 a ntalet sådana fartyg endast
var 19. Av ovm1nämnda motorfartygvorode svensk.a »Gripsholm » och »Amerikaland » dc ,största. Dessa fartyg fingo redan i årsberättelsen för föregå·ende år ett närmare omnämnande. Det bör i detta sammanhang nämnas, att från i la l icnska varv har sedermera utgått passageraremotorfartyg av en
storlek, 'Som betycUigt överträtTar » Grip~holms » .
Genom »Det Norske Veritas » finnas för dc skandin~wiska
ländernas vidkommande tonn agesiffror vid 1926 års utgång
redan tillgängliga. Det framgår därav att Sveriges handelsflotta under året ökats med 20,000 ton br., alltså endast häl f-
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ten .a v den ökning, som var till finnande s under perioden juni
1925- juni 1926. Man torde dämv kunna draga den slutsatsen att fartygsförvärv en avstannat under senare hälften av
1926, tydligen på grund av dc då förhöjda tonnageprisen.
Norges handel·sflotta, som för redovisningsåret 1925-1926
hade en så vacker ökning att uppvisa, c :-a 160,000 ton, stannar 'för år 1926 vid en ökning av 86,000 ton. Det är anmärkningsvärt att ökningen helt kommer på motorfartygen, som
ökats med 135,00.0 ton, under det att ångfart·y gcn m.inskats
med 40,000 och segelfartygen med 9,000 ton. Den danska
handelsf lottan har fått vidkännas en minskning av 5,000 ton,
alltså även här en betydlig sänkning i betraktande av att den
30 j u ni 1926 redovisades en ökning a v 20,000 ton. Förs•ä ljningen till utlandet har emellertid varit stor eller 35,000 ton
.av 39,000 lons ·b ruttominskn.ing.
»Det Norske Veritas » ger även upplysning om tonnagets
fördelning på de större städerna i Skandinavien. Under 1926
har tonnagebeståndc-t i Oslo ökats 1s å kraftigt, alt denna stad
nu komm er först ·och har därmed pa.sserat Köpenhamn. Tonnaget och förändringarl1'a äro föl}ande:
Br. ton

l
l

Oslo ··· ···· ········ ········ ····
Köpenharull ·· ··· ···· ·········
Bergen ........................
Göteborg ...... .. ........... ..
Stockholm .. . ..................
Tönsberg ···· ·················
Haugesund ····· ·········· ···
Helsi11gborg ... ...............
Sandefjorc1 ··················
Helsingfors ······ ············

802000
784000
682000
5JGOOO
376000
3G6000
272000
121000
120000
105000

l

Förändring
sedan 1925

+
-

+
-

+
+
+
+
+

48000
8500
18000
11000
33000
6000
17000
12000
17000
37000

I samband med tonnag-ebeståndels förändringar inom de
nordiska länderna skall här angivas huru tillslwttet fördelar
sig på inom resp. länder byggt tonnage, i utlandet byg,gt ton-
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nagc och från ullandel inköpt äldre tonnage. Det är givetvi s
av en viss vikt, att ett lands skeppsbyggnadsindu,s tri hålle1·
jämna steg med d es s re derirörelse, och 11r nationalekonomi s],
synpunkt ~ir det ju av elen största betydelse att ctl land k a n
Lillgoclo>se sitt nybyggnadsb ehov vid egna var\'. Det för svensk
räkning nybyggda lonnagel uneler 1926 uppgick e ndast til l
G,300 lon vid svenska varv och 1,500 ton vid uUändska, m eda n
inköpen av äldre tonnage från utlandet utgjord e 41,000 ton .
Att <len svenska skeppsbyggnadsindustrien det oa Ida t ha fl
fulll arbe te på grund av omfattande utländska bcställn·inga r
tramgår av att vid svenska varv 1m<ler åre t byggts 14 farty g
om 53,000 ton eller något mer ~in föregåend e år samt alt vi <l
årss kiftet 45,000 lon voro und er byggnad. Del är alt hopp a s
att svenska redare allt mer skola se sig i stånd att göra nyanskafTningar från svenska varv i stället för inköp av äldre far tyg {rån utlandet. Det m å,ste dock påp ekas att dc svensl< a
varvens specialisering på motorfartygsbygge i viss mån un da ntränger ett inhemskt byggande av d e mindre trälastångarna avseelda för Nord- &: östersjöfarten. För ·N orges del har
den snabba stegringen av norska kronan så fullständigt för Jamat de norsJw varvens kon k urr ensförmåg{l , att dessa unde r
året e ndast haft nybyggnader för norsk räkning uppgående ti ll
11,000 lon under del alt i. utland et byggts 156,000 lon och inköpts 64,000 ton äldre tonnag e. Sjösättningarna under åre t
uppgår till endast 9,200 ton och under byggnad vid årss.kift el
voro 8 fartyg om 3,3:60 ton. En norsk redare yttrade nylige n
att för det pris ett norskt varv f'. n. betingar sig för att bygg a
skrovet, kan han bygga hela fartyget i utlandet.. En begyn nande stabilisering av v.alutan sam t därmed sänkning av löneoch prisnivåerna torde dock så småningom möjliggöra en för bättring inmn den norska varvsindustrien. Av dc nordiska
länd erna komm er Danmark obetingat {rämst med avseend e
p å det för .egen räkning vid inh emska varv nybyggda tonnaget.
Detta uppgick {ör 1926 till 26,000 ton, i utlandet byggdes
4,200 ton och inköp,t es 3,600 ton äldre tonnage . Detta ~ir m å hända ej att undra på m ed tanke på det uppsving, som dansid
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skeppsbyggeri tagit på senare år. Sammanlagt byggdes i Danmark 192() 25 fartyg om 72,000 ton jämfört med G3,000 ton
1925. Uneler byggnad var vid årsskiftet 49,000 ton.
Ell närmare skärskådande av nybyggnaderna vid sve nska
yarv ger anledning till en del reflektioner. Att motorfart-ygshygget blivit rl et förhärskande vid våra varv framg å r av att
av Hi nybyggnader äro 12 motor- och 4 ångfaPtyg, därav
2 örlogsfartyg. Som exempel på det <:>rkännande svenskbyggda
motor fa rt yg vunnit i utiandel k a n nämnas att under åre·l från
n orska r ederier mottagits hesUillningar på sammanlagt 12
mol o rfartyg om 70,350 ton. l Danmark uppgingo rlcssa beställnin gar till G fartyg om 57,200 ton, i Tyskland 9 om 86,400
ton och i England l fartyg om 7,700 lon. Sålunda har GötaYerl< en för norsk räkning sjösall molorfartygen »Bianca » om
8,200 lon el. w. (tankfartyg ), »Brönnöy » om 8,400 ton och »Tyr »
om 7,700 'ton d . w. samt dessutom pa's·sagerarmotorfartyget
»Stclla Polaris» om 5,500 ton br. för Det Bergenske Dampskibsselskabs räkning, avsett att insäUa's i delta bolags LurisLlrafik
på d e norska fjordarna och Mede lhaY et. Lindholmen.s varv i
Göt ebo rg har byggt motortankfartyget »Sommerstad» om 8,000
ton d . '"· · Öresundsvarvet i Lanelskrona molorfartyget »S.aga »
om G,800 1:on, Kockums ~1el<. Verkstad i Malmö »Snestad » och
»F ernhi ll » bå da om 7,600 ton, samtliga för Oslo-rederiers räkning. Dc stora utländska be·ställningarna ålerspegl,a s också i
den officiella statistiken över värdet av fartyg, som förså lts
till utlandet under 192G. D ella uppgår till 12,000,000 kr.,
varvid iir att märka att de ls·amma 1925 var 1,750,000 kr.
Denna utv eckling är givetvis av stor betydelse för vår ha ndel sbalans, m en det gäller att kunna bib ehålla den, även när
de norska varv.en åter bli kon l< u rr enskmftiga. För sv ens k r~i knin g har enelast sjösatts lvå motorfartyg, »Erik Frisell » om
7,500 ton vid Götaverken för Grängesbergsbolaget samt Transatl a nli es »'Mälaren » om 4,700 ton vid Eriksbergs Mek. Verkstarl. DcU.a varv har även byggt dl motorfartyg om 6,500
ton för danskt rederi . De två las långare som byggts under
åre t ~iro »Aros » om 1,400 ton el., w. vid Helsingborgsvarvet för
red eri i samma stad samt »Gerlrud <Bratt» om 2,300 ton d. w .
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för Ado lf Bratt & C :o i Göteborg. Dc ovannämnda örl ogsfartygen äro jagarna »0. H. Nordenskjöld», som bygges vid Götaverk en, och »Nil s Ehrenskölcl» vid Kock um. Slu tli gen bö r
om nämnas att Götave r ken ti ll A.-B. Göteborgs Skeppsdock o r
levererat en ·flytdoc k a med 18,000 •tons lyftkraft. Detta van
har även uppfört en ny, modern utrustningskaj och givit den samma namnet »Dan Bros·tröms kaj». Av •stor betydelse är
itven ·den nybyggda torrdockan vid Beckholmen i Stockholm .
Dess längd är 153 m. och dj up 9,o m .. och därmed har n u
Stocl<holm en docka, som kan mottaga de största fartyg, som
överhuvudtaget kunna an löpa staden.
De goda resultat, som Svenska Amerika Linjens motorfartyg »Gripsholm» visat allti från den förs ta resan, har för anlett rederiet alt beställ a ett nytt fartyg av huvudsaklig en
samma typ och dimensioner. Beställni ngen gick till ett tysk t
·v arv, Blohm & Voss i Hamburg, men maskinerna, av Burmei ster & \Vains välkända fabrika t, byggas hos denna firma i
Köpenhamn. En del hjälpmaskiner o. dyl. hyggas av Götaverken . Stor a al1'slrängningar .gjordes av detta varv att få b eställningen, men det svens,Jm anb udet blev betydligt dyrare ä n
det tyska, huvudsakligen på grund av dc större ·o mkostnad erna i Sverige för inredning, må lning, snickeriarbeten, dekor ering etc.
.statsisbrytaren levererades i hörjan av år 192G och utförde ett framgångsrikt arbete för sjöfartens upprätthålland e
och underlättande tmder en ovanligt sträng vint er. Enligt
rapport hade från början av februari till början av maj 5 i
fartyg assistcral's på olika sätt. Den Yanligaste uppgiften bl e
självfallet att bryta fartyg till och från lastplats er på O s tkusten från Norrköping och uppåt. statsisbrytaren lyckad l'"
även bärga besättninga·r na på två strandade fartyg ä vensom
hjälpa ett flertal ångare ur isskruvning i närh eten av HäYringc. Den har alltså redan första vintern fått tillfälle vi sa
:1tt den har ett sto-rt behov att fylla och medför en ökad trygghet för vår sjöfart vintertid.
Det utmärkande draget för 192G års fraJdmarknad är d c''
ytterhga skiftningar. Efl.er en vikande tendens Yid årsski ft <L
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fo r tsatte f rakterna nedåt månad efter månad och upp läggningarna börj.ade taga allt större proportioner. Det gick därhän at-t snar t sagt icke en mar knad betalade frakter, som lämnade överskott. »Economists» fraktindex visar också, h u ru
frakt e·rna i januari lågo l procent över förkrigsnivån, men
r edan i februari hade de fallit 5 % under, i mars 10 och i
apr il 12 % under 1913 års medelfrakter. Att en sådan fraklnivå under en längre tid skulle varit fulllwmligt katastrofal
fö r ;rederinäringen i sin helhet är uppenbart för envar med
tanke på de sedan 1913 ocrhört ökade utgifterna. Men nu
inträdde också ett omslag tack vare den engelska kolstrcjken.
Till en början var fraktstegringen endast obetydlig, fraktindex
vi sar, att för j u ni nivån stod l O % under förkrig·sfr akterna.
Men redan i ju li voro frakterna i jämnhöjd med 1913 års, och
n u började kolskeppningarna på England från såväl Kontinenthamnar som från Amerika laga {art. På g.r und av förseningar och dåliga expeditioner i hamnarna samt den långa
traden från Amerika gjorde sig en allmän tonnagebrist gällande i alla marknader, och frakterna stega snabbt. I augusti
had e de konuni t G % över förkrigsfrakterna, i september l 3
%över, för att i oktober komma upp till 57 % och i november
över GO % över dessa frakter. Med nov·ember månad kom
äntligen strejken, efter att ha varat i 'sju månader, till ett slut,
och ,dä r med började nästan om edelbart ett kraftigt fraktfalL
Vid årsskiftet hade r edan på många marknader å ler nåtts en
nivå, som endast obetydligt avve.k från den, som rådde ett år
tidigar·e. Fraktökningen under juni- november representerade .dock ingalunda en ren inkomstökning. Bunkerprisen stego
näm ligen i kapp med fmkterna, och kommo så småningom
llpp till bortåt tre gånger de gamla prisen. Vidare medförde
de långa uppehållen i hamnarna ofta en ayscvärd reduktion
av den beräknade inkomsten.
På de Sverig.e berörande marknaderna ha fluktuationerna
Varit i huvudsaklig överensstämmelse med dc ovan angivna.
Enligt av Svenska Handelsbanken uppgjord fraktindex nåddes
l' edan i mars den lägsta siffran, 123, varvid 1913 års medel-
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frakter betecknas med 100. Den egentliga stegringen börjad e
~ivcn här i juli, då fraktindex gick upp från 133 till 148, nådd e
i augusti 150, september 160, steg i oktober till 187 och i n ovember till 207. För december har index fallit till 185.
Linjerederierna ha i allmänhet icke kunnat draga sam ma nytta a v fraktstegringen som t ram prederierna. Dels vor o
dc förra som vanligt ofta bundna av kontrakt till tidigare gä llande låga frakter, dels kunna aldrig linjer anpassa sig eft er
tillfälliga fraktförändringar på samma sätt som trampr edcrier, då de förra ha att följa ofta för längre tid upprättade t aritl"er. Därtill kommo de ökade utgifterna för bunkers etc .,
som särskilt drabbade linjerna, då dc icke kunde få kompen sation i högre frakter. Som helhet måste dock fastställas a t t
såväl ]inje- som andra rederier, tack vare exceptionella om ständigheter, kunna se tillhal<a på ett relativt gott å r. Missräkningar och svårigheter av mångahanda slag hava icke saknats, men svenska redare ha i allmänhet icke vari t sena a tl
tillgodogöra sig de fördelar, som förhållandena skapat. A l l
kolstrejken icke nämnvärt bidragit till att befrämja den gra dvisa, bestående förbättring inom sjöfarten, som nu så längt'
efterlysts, torde kunna konstateras med tanke på senare ~I~
trätrade händelser på fraktma,r knaden. För den svenska SJ O[artens del torde man docl<, utan att vara alltför optimistis k,
kunna se mot framtiden med tillförsikt. Vi hava i varje fa ll
att stödja oss på stabila valutaförhållandcn, en sund finansi ell
ställning, gott material och full konkurrenskraft såväl ge~ l
emot utländska fartyg som varv. Och det blåser en livaktig··
hetens och {ramåtsträvandets vind genont den svenska reder inäringen, som bådar gott för det kommande.
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Sjökrigsskolan och flottans luftstridskrafter.
Under denna ruhril< har signaturen »Sailor » i årets l :a
h äfte av Tidskrift i Sjöväsendet framlagt sina synpunkter på
und ervisningen i Sjökrigsskolan, särskilt beträtTande flyget
och därmed sammanhängande förhållanden.
Då den blivande sjöo!Ticercns utbildning naturligtvis är
.a v intresse för alla sjöoflicerare och förvisso en fråga av utmärkt betydelse, synes en kortfattad redogörelse över den nuvara nd e utbildningsplane n vara på sin plats.
Redan vid den nuvarande organisationens tillkomst torde
utbildningstiden hava varit tilltagen i snävaste lag et. lekt'
minst gäller detta, såsom »Sailor» så riktigt påpekar, det central a i utbildningen, nämligen tjänslt'n ombord, varför del
·o ckså är av stor vikt att denna del av utbildningen på allt sätt
omhuldas. Men även utbildningsliden i land har genom~ utvecklingen på a lla områden blivit i hög grad ansträngd, och
d et är nu mer än någonsin av vikt att denna tid på bästa sätt
utnyttjas. rDcl torde nämligen för närvarande icke vara att
tänka på, att så tillvida förändra sjökrigsskolans organisation
att utbildningsticlen där förlänges. Åte rstå r alltså, att inom
de fastställda 3 ,'4 åren åstadkomma det bästa möjliga. Att
detta kan ske på mångahanda sätt ä,r uppenbart. Säkcrt ~ir
~tt många olika intressen och synpunkter (lärvidlag göra sig
gällande.
Sedan någon lid har detta spörsmål varit under behan(lling i Sjökrigsskolan och resultatet föreligger nu i förslag Lill
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iindrad timplan, ändrad l•i dsfördelning, ändrat omfång av lä roiimnena vid sjökrigsskolan i land samt ändrade för·e skrifter
för Kungl. Sjökrigsskolans praktiska övningar, allt beträfiandc sjöofl'icerslinjcn, vill{a förslag hava bchandlat·s av mar inunclervi sningskommissionen, och av elensamma i dagarna
överlämnats till Konungen med anhållan om <fastställelse. Vad
först timplan och tidsfördelning vid skolan i land beträffar ga
iindri ngarn~ i huvudsak ut på, qtt maskinarbetet och befästningskonsten utgå, samt att navigationen får vidkännas n agon minskning. I stället erhå ll a sjökrigskonst, engelska, fr anska och fysik ell er elek troteknik, smn ämnet numera skall
heta, någon ökning i timantalet. Dessutom avs·es särski1d t id
för idrott, som hittills s lått upptagen bland övningsämnena,
men vad tiden beträffar måst nöja sig med att låna av gymnastiken.
Dc förändringar, som föreslagits i omfånget av läro-ämnen, äro beroende på den ändrade timplanen, m en avse ocksa
att så långt det är möjligt tillgodose utvecklingens. krav.
Beträtfand·e flyget skall undervisnringen omfatta:
»l 1ågon kännedom. om. luftnavigeri ng
och därvid använda hjälpmedel. »
»Teor.etisk ·skj utlära, omfattande teorl'Vapenlära:
tiska grunder för projektil- och bombbanans beskaffenhet.» »Flygplansku lsprutor.» »Principerna för eldledningsinstrumentering för såväl flack- som
Juftvärnsskjutning och bombkastning »
»Flygyapncls sändare- och, mottagareEJ.ektrotekni k:
typer. »
»Förbränning·smotorer ( båt-, u b- och
Maskinlära:
flygplansmotorer) .»
Organisationslära: »Dc förnämsta sjömakternas marinflygorganisationer. »
Här lämnas naturligtvis också undervisning om del sj äl\'~li:indiga svenska flygvapnets organisation ..
Navigation :
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I s jökrigskonst läses sedan 1924: »det maritima flygvapn ets uppgif-t och betydel's e för sjökrigföringen, dess ta .k tiska
uppträdande och samverkan med sjöstyrkorna. »
if.tcr för Sjökrigsslwlans praktiska övningar, har
I Föreskr>
följand e tillägg föres lagits:
För J :a, 2 :a och 3 :e årets kurser ombord införes ett nytl
ämn e benämnt flygmat erie len och dess användning, vilket
omfattar:
l :a årets kurs: allmänna principer för flygplanens konstruktion och användning.
2 :a årets kurs: a) allmänt om flygmotor·e r; b) allmännast
förekommande flygplanstyper samt dessas
användning; c) flygplanens bombulrustning.
3 :c årcl's kurs; a) flygplanens kulspruteutrustning; b)
flygfotografering och bildspaning; c) förbindelsetjänstens ordnande mellan .flygplan
och fartyg samt härför erforderlig materiel; d) deltagande i flygning.
»Sailor » har gjort en sammanfattning av förhållandena i
den amerikanska sjökrigsskolan. Där infördes 1925 en tYå
mån aders kurs för en del av äldsta klassens kadetter ( 1.
klass ). Kur's en .förlades till sommaren efter i sjökrigsskolan
avla gd slutexamen och fick ·ersätta den sjöexpcclition, som dc
från sjökrigsskolan utexaminerade kadetterna eljest bruka
fullgör a. Det följande läsåret, 1925- 1926, infördes i de tYå
högsta k lasserna, klass l och 2, undervisning i en del flygämnen. Ingen särskild underV'isningsgren infördes .för flyget ,
utan dess olika avdelningar fördelades till andra på und ervisnin gsplanen redan befintliga ämnen. Sommaren 1926, efter
avslutad sjökrigsskola, användes först tre veckor till kompJ.ettering av de under läsåret inhämtade kunskapcr~1a i flygämnen, varjämte i •samband härmed eleverna fingo deltaga i
·prakti ska övningar.. De följande 7 veckorna användes .för
Prakti ska övningar. Härunder fick varje elev deltaga i c lt
antal uppstigningar med tillsammans omkring l1 timmar i
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Juften. Intet försök gjordes, varken de nna eller föreg åen de•
sommar, att giva eleverna någon förarutbildning, och d e t fr am hålles med skärpa, att så inga lun da varit meningen. Atl el iima av synli ga uppgifter äm n ar man även i fortsättning en a nYända den biltills på försök tillämpad e utbildningen .
Vad innebä r alltså de vid amerikanska sjöluigsskolan Yi ri Lagna åtgärderna'! Jo, el en teor etiska flygundervisningen är
fördelad till olika på undervisningspl ane n redan befintli ga
ämnen. Intet nytt ämne benämnt luftkrigskonst eller dyli kt
har införts.
E.leverna ha erhål li t prakl isk övning i någon a\' fl ygva pne<t'S grenar samt fått deltaga i flygning.
Del för svens k a sjökri gssiwlan framlagda förslage t gar
ut p å, att den teoretiska und e rvisning en beträtl'ancle flyg et fö rdelas till redan befintliga ämnen. .Någol nytt ä mn e föresl a s
sålunda ej till infö,rancle.
Den praktiska utbildning en jän1le de lt agande i flygni ng
är förlagd till den för utbildning ombord avsedda tiden, oeh
är län·l<l. atl äga rum uneler höstskolorna p å Hårsfjärden i
förhoppning, att den flygstation som ställes till kustflott ans
föi·fogancle b li r av sådanl omfå n g att elen kan finna tid övrig
Jör kadetternas utbildning.
En fortsall jämförelse m e ll an det a merika nsk a och de t
svenska systemet är eme llertid av int r esse. Utb ildninge n i
den ameri kanska sjökrigsskolan är 4-årig, i den S\'• enska :1årig. 'Det visar sig alltså, att det mesta av den teore ti ska oc h
all ·elen praktiska flygulbildningen i den amerikanska sjökri gsskolan hi ttil·l s ägt rum på e tl lidsskede i ut bi Id n ingen, S (d l l
översatt till svenska förbållanden infaller efter sjökrigssk olli n
och sammanfaller med Yår Hinrikslid .. Med andra ord, ulllil dninge n i flyg för den bl•ivande sjöo.friceren, sådan elen ho s os s
nu föresiagits, börjar på ett tidigare skede i utbildningspl an e n
än vad oförhåll ande t är i amerikanska sjökrigsskolan. Naturli gtvis är den .för .sjökrigsskolan p·lan erade utbildningen ing,tlund a i och för sig Lillräcklig. Den bör kompl e lteras u n.IL' r
ol ika skeelen av oflicersutbildninge n. Så lunda lorde u nde r
1
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fänrikslid en böra in gå en prakt~sk kurs i luftkri.gskonst. Atl
.d enna utbildning f. n. varken kan eller behö\'Cr drivas så långt
a tt el en för fr a m till förar- ell er spanarcertifikat lärcr yara
olviv elak ligt. Det m åste av f lera skäl ankomma på l'lygvapn et atl omh~indcrtaga denna rl e l av utbildnin gen m ecl d el a ntal sjöofTice rare som komma att ancs för fl ygljänst.
Liksom den praktiska utbildning en i flyg, som kan anses
·e rford erlig för varje sjöo fliccr , hör till det mesta förlä ggas till
olika skeelen :w oflicersuthi lclningen, så lär er fort sa lt teoreti sk utbildning böra förläggas till högsk olan , där ämnet luftkrigskonst redan finn es för b~igge kurs·e rn a, och ·d et är a l l förm oda, att såväl el en praktiska som den teoretiska sjöotricersut bildningen i luftkrigslwnst ju st nu är för em å l för myndigh eternas stora intresse.
».Sai lor » har framkastat· lank en på att und er vintermånadern·a lå ta kaeleller d eltaga i flygning rnccl maskiner från
Hägersnäs flygstation. Om flygs,tationen kan slä lla erforderlig
materiel härför till förfogand e Yicl sj ökrigssko lan, så slutlic
det naturligtvi s ej möta några svårighete r att låta e tt par kadett er i sänder utbyta gymnastiken el ler idrotten mol flygnin g. Seclan maskinarbetet ulgått, kan »Sailor.s » förslag ju
i denna del ej komma lill utförande. Del kan emellertid hink as a tt gymnastik- och idrottstimmarna i sjökrigsskolan
måsle förläggas till sådan tid att den icke alls lämpar sig för
fly gstationen. Atl härp å bygga en o rgan1seracl flygunder\'isn ing lorde i varje fall fa ll vara Yanskligt. De l är sannolikt,
d et för sjökrigsskolan nu framlagria försiagel är i flera
a\'seenden att föredraga. Del torde också \·a ra skäl i all först
se huru clctla förslag går atl tillämpa och i vad mån del svenska flygvapnet fönn {u· at t shilla för sjökadettutbildning en e rforderlig personal och materiel till förfogand e i tillr ~ickligt
antal, und er e n tid clå elen planlagda utbildning en hör kunna
någorlunda etl'ektiv l hedriva,s.

alt

Slockholm i t'ebruari 1927.
SlJJII.
Tidskrift

Sjöväsendet.
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Meddelande från främmande mariner.
~\I ecl cl eladc

Sjöflygplan eller landflygplan.

fr ån Marinsta!J en<s Utl'ikesavdc In in g.
(FelJt'Llm-i Hl27. )

(översättning· ur "l/light" '!, 1927. )

Chil e.
Y-tterligare två framgånga r hava nyligen lagt<s till d e
mån ga dylika, som sjöflygp lanen redan förut vunnit. De utgöms• av två flygningar av fulls t ändigt olika l{arak tät· men
båda lika ·fÖPt j änstfullt utförda och tjäna sålunda att belysa
den mån gfald av möj ligheter, som sjöflygplanet erbjuder. Den
flygning, som Mar kisen av P in edo utförde :t värs över södra
AUanten , vi:sade ännu en gång, -att sjöflygplanet är i stånd artt
taga !'ånga »simtt» över havet, under det att den schy.reiziske
flygaren Mittclholzers flygning från Ziir,ich till Kapstaden,
fördagen icke som spm•tsbragd, ej heller för att tillryggalägga
avståndet på kor·t ast möjliga tid, utan för undersökningar och
vetenskapligt ändamål, har v'isat ett e~empel på huru sjöflygplanet kan användas över stora landområden genom att det
kan begagna sig av landningsmöj lighetCI'na på sjöar och floder.
F ligM:s konsekventa ställningstagande ·t ill sj ö flygplanet är
redan värkänd, och v:i dela alls ;icke d c åsikteT, som nyligen
framförts av Major Mayo, näml'igen att det fullt pålitliga (entirclyreEable) landflygplanet skall göra 's jöflygplanet överflödigt.
Vi instämma sna·r are med Mr. Nicholson, när han påstår, att
framtidens trafikplan konuner att bli va 1Sj öflygplaneL Beträffande en sak äro vi absolut ·Öv·ertygade: vi skulle mycket
h ellre färdas ·Över stora landområden i en flygbåt än över lika
s t or vattenyta i eU ~Iandflygplan.

8nligt Ki el-er Zei tung har chil cnsl;:a regeringen nyligen givi•t ett
engelskt varv i uppdrag att 1Jygga s•ex jagare. Några detaljer angående
fat"tyge n hava visserligen ej offentliggjorts, m en man antar alt jagarna
lJ li va på över 1,000 tons deplacement och att de få •en fart av 32- 34 knop .
Om cle således, anmärker ctidning•en, icke kunna mäta sig m ed d e väldiga
fra nska j.agarllla , bliva d e dock jämbördiga m ecl clc eng elska. Il!eclan föl'
12 år seelan lät Cl1ilc hos den cmgelska. fi.rnmn vVhitc C:o bygga .sex j agare
på 1,750-1,850 tons, vilk-a vor.o JJeslyclmcle mecl &---10 cm. kan. l\fcclan d e
~vå fö r sta i denna. seri e "Alm i'l'a ntc Conclell" och "Almirante Lynch"
l•e veremcles f öre l<.:riget, blevo cle fJTa övri-ga be:slagtagna. av engelska amiralite ~et.
Dc erhöllo namnen "B'roke", "Tippe-ra.:r,Y", " Faulikner". ocll
"Botha".

England.
För clc tre kryssare, som tillhöra innevarande års nybyggnaclsprogram, ihar amiralHotet åter valt namn ·efter grevskap, .m en iclce n ågra -av
dem, som buros av fartygen i d en talrika. "Cou nty"-klassen 1901- 1904.
Namn fr ån elen g·amla flottan l1av-a i stället återupptagits. Dc två kryssm·na av "A"-klass en crihålla namn en "='forf.o lk" och "Dorsetshir·c" och
Llen minetre kryssaren -av "B"-klasscn, den första :j sin seri e, får namn et
''York,.

n c au straliska kr-yssm,na "Siclnc~y" och "Melb oume" komma att avgå
till ·l~nglancl för rutt neclskrotas. B<esättningarna övm·flytta:s setlerm era till
lle n ya australiska kryssar e, som äro und er b}ggnacl i England. Av clessa
förväntas "Austr<alia" bliva. färclig i f e~Jl' U:J.ri 1928 och "Ganb ena" ·i maj
samm a år.
(The 'l' i mes, 10 f.eJJr. 1927. )
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u's pr ogra m •l1a1a cr·lt iUiil n amnt•n
D c J'I"I' :J. k an onh itlama aY 1\120- 26 C
·· canu el:._ " P !'tere l". "Ji cal cx·· oell '' Tum". n e 1Jyggas lto s Y atTnw
(L e Y acltL, Z\l j;tn. J\127.
lid fiir· fl ag;.; m ~tns aYgi.i. ng rr ~m '''ak th·
l ta\·a utf ~in l nh. c' al und a ,; J;o la allmi r als o f Lit e FJ er L, ~ o m lwfonl ,:ah lill d r nnn grad er t er dPn 7 f eb t·uat·i J\121, ::tYga <lä f em nt· förflltl il
fran JJ c f'nrtlr·ing stl::tg t• n, m en om en sådan olTit.:<' t' ·fl;t inncltae nCt<JOn llel:a ltning. nm lirl en för ll:J.l1~ k\arsläcn<lr i lj iinst nlstriirkas tilb lt an f~IIL r;:1
itt· ell er till ( ]Css l 1atb l j än stgö r in(:) uppll ör, i fall dcWt inlrilflar litli gar<·.
B<e~liit lllll L'bt• n ;Jlt at lm i J'<l b nell vie c-ad m i t' ah, :-;u m i r l; ,• in tlC'Il a "''
N~a 'i H'S Liln lm l+il'l' an;.;·Jc nLI I'
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Finland.
H t•gcri ngr n l 1ar lto5 !\.- B. Crk l1 Lon- \'u lc.an, Ab o, b cs t:llll y t Le r l i <Jat'<'
[\·;.t l t- ll:tlar av " 'Ulllllil Lyp :;o m ll r n , 50 ill s::tnJtn a YRt'\' redan Ilat' ttncl ee
( llu nrrbLatlsbladcl, ~ 8 jCtn. J0:ti. )
])\',~ f!'P u l f'iit· J'inska fJolLan.

lj il n ~ t

n<tgu n \·i ,;s JH·falLning. Ja •kvat·sLa unil er dL ars lid i nnan li t' nmsle '"'"'' ' ·
skall kkt· ,g iilla lwLrilffantle de u f'fie c t·ar· c, ,;om lwfonlntls Lill li<•ssa <Jratl er
('[ [ t' l' d en l J't'!Jt'UJ l' i 1\I'D.
1\ car-;t llm.i r·al s ,;kr/la ;l\0;-< t \'i d lwfonlran Lill vicc-atlmirah enl igt
amimlil r Lt•ls b ejll'Ö Y<lll'!I•C, dilt't'SL det IJ PS !t tt1l•s aLl ri·C kl;l' sl;ol;t rr!J;l!Lt
ll <lg on Yi ss ll cfaL lninf!· : d o<" k slwla d c. om d c l.iiln,.;Lgör·rt till sjös,;. da d er a,
Lur till IJc f.o rdran i nlr:i.JJar, ky ;u·,tå i akli\· t j äns t Lill s LI Pr as l j än stgiirinf!
npphör. Uenna JJe st:tmmelst• !::l·;~;lt c r "Il a r·r nt·-~tltnirals. som f'innas ltpp lagna å f (idccknin gen över ul'fie crar e i aktiv tjilnsL tlt'n 7 fl'lll'uar·i 19~ <.
~t rd anledn ing· <i\' d c,;,;;l IJ t' ,;tämmeht' t' gör t idn in<Jc n tlre J-Ta mp ,.;ilit'<·
' l'c tl·g t·apil antl P ost följ and e r·L'fl t•kli on er· : Il e nya ·IJt•sleintnwlsPrna an f!·aentl e nagc;·nl~in::; ra v.g<'rng från n"k.li\· Ljiin::; L knnTDlcl tll itgligl 1'C1r tnangrt arn iral er ·som , om d e ic•k e lttfäTclals, ·skull e slil n.n at k\·;n· sil läng e so m möjl igt
i t.iitnst i J'iil'lwppning att n ä<JOL skolat l1ända t ill deras fa\·ör. ~r e n ])1' for·tJr·ingsrnöj·ligiH'kt·.n:: t t'>kas tJclt d et ilr därför som !J cs tiim m els<'I'IHL •Lil tk o mmil. Br lriHf an tf t• admit'a ls nf lit e Fl·cct k;ln Li lt<llelsc n ;tll kYar,;l;t i
tjäns t till ():J fil' lill tlmpas cntl a•o<l i d r• t !'all. atl •r n ,;itLlan amind llckliltl l't'
p os t en so111 l<'i rs t ::'t•a fJord nclr tlr l Jinns sn fa tillfillien att all,; Li l !Cin tp<t
densanrrn a..all hesl ilmnwlsen ,;y n< ';; Yar·a li lll,ont m t·n ·t•ndäsL för· alt kunn a
lillgr·ipä>' i ")t Cciclla Jall.
Jl :ltl;tnl'flr r: kumma ad n t i r al,.; ort t Yi t·r•-ad nt i r· ;cls a ll rtYgil ut· "'' l i\
l lit
lj :l n~t \·id lldnnlr·a n. n rn dr it-1; 1' ilro a\·,;edd·<t fi<t' särsk i lrl lll'fallning.
iutills !har· "dl n 'tdtu" !JeYiljah dPn nel1 rldl a <JiliiP r fnrtfamndt • för· dr·nr
so !ll !J.efo rrlt' itl~ fC,r· c tl en 7 J'PIJI'uari JD'l7 . .\ll t1 r· ca r·-mlm i r· ::tb ii.t'·O i nll• '
!.!;t·i pn a i tl t• n JJC sL:lnlnWisc n. a ll amiraliLt •l l'L !Jat' r·:ltt all aY~!; c tl a dl'm , ,~; ,
dt • 11 ef.o nl t'<b lil! \'ir·c-ad rn iral~ . o m ;1\·,;iklcJ t :lr aLL icJ;c Yiilare giY<L dt'tl
nagol :IJC'f':il. ~ o lll hPJ'altning;,r·na itt·o fa n!'lt tit' , ,.;um l1 an1 fiin rl.<lttningilr
nll kunnH IH's Lr·i,t<l 1t r m . :1t't' m ;1 ng a, lw t,·ti <'l' <lt•tL;~ , ,. ;lutar tidningen. itl l
Pil lll'l d PI <1\. d c ntiY·ara nd P t'l' ctt·-arlnlit'<l ls J';-tll a Jiir· Cl'tlil·e ~)·"an , sa ~n al'l
•k llli\·a lldttr·llratlt·.
(T•i tl' ll;llllJ"Itit'l' T •·l< '_!.!; t' ;tptt <tlltl t'ttsl. J8 !'elit'.

t ~ID. )

Grekland.
.\ \·.an·et i 'l'o ulon Ilat· d et gr· el;iska skolfar·tygc t ".\r ··cs" n~·Jige n löpt
rt\' s t<l [ll'ln. Fai'L)·gc h ltU\' Ut tLiatö ilr r1: JiLngd 77 m ., br elid J,'l tu. , Licplacem en l 1,810 tons oclL farL lll k no p. l •'a rL~ ·<Je t blir lJar·kri<J(:)a t m ed en sC<Jelarc;t ay 1,GOO m.'. ~la,;ki n reic t ut(:)ö t··es aY en trip pcl cxpansi on,; ångmaskin
nrl1 angan pt'l\dttr' <Tas i1v LYå Dai)r· ock- \Vi l,;ox i\ n•gpann u r· för· 1,000 hkr.
B-c,; L~ ·~: I;ning~n •l..w~ lat' av .t, 7G mm. l;;rn . B csät ln ings.s Lyr.·k an (l;acl eLl c r: ocl1
clc Y<'r in r:1k natlf' ) l; t,mnwr n tl upp<Jå till !,Oo m an.
( L e Y ac l1 t, G fe iH'. l a27. )

Frankrike.
JJ L' n u fTit- ie lla Jwn ilmn i n·g en ;\ f loLtiljl cdn rn a a,· " Ja g uar"-k la:; ,; cn är
lliitla nl'!'tt' l' · · ~.··clni r· e ut· :; i<'f!·rr·s".
( NaYal and \lil i t at·~· l{e coed, 26 jan . 1027.)
tJt ' Co n:;ril ~upcr it• t tr d t· la ~ f a rin ~ $Rmmanträl1de. i m ilLen av .i an u al'i
l' ari s fö r atl d r ~· fla \· i,;~,, f t·äg o r. tläeiblant! YC rl;stäl lanLI I' t aY n)·J)Yg<Jn•aclspr· oc:Tam:nct W r· l !l27- t 0~~- Som f'öru t i eLL m eclcl elanLi c i1r nämnt ·h ar
Ll etta pr.og.ram l' ecl an bliviL ·e Lt ilr för se nat ocli clc t J'ornmee rtlt blivrt y tber ligart• fi\rs enal i rl cL all ti e n)· a f ar tygen J,:omma att p ii'IJö rja.s JörsL S€X
man ad er sen ar!' :l n man IJ rriiJkn a L DeL hes löts at t fran j u Ii 10n L o. m .

uw; fiilj.an l tc' fal'l)·,g slwlle påiJö rjas : en 10,000 ton·s kt·~· s:; ar c. tre
2,780 tuns f'l olliljle Lia l'e, t:ym j ägare pil 1,500 to n :;, f em 1,600 Lo ns u-b i.i: trur

Jun i

oc l1 en 800 to ns minuLl itg(J nin gsu-lJåt ; all t så tillsamman s l 't faTL,Yg oc l1
dess uto m nc\gr·a rn inllr e sallana för· kustförsvar·.ct samL ,;jöl'!Y g pJan. Prog r'ammet Yii.nlas ic k e bliva ge nomfört förr iln Ur J930.
lJ nLiet' L e Cons·eils fortsa tta öv•erlii.ggn ing<llr bestämLi c Ll·e t 5·ig cm d lerticl för at t 1'ör.·etaga en ·d el m odi fikati.o n er i deL säluncl a upp<Jjord a prngramm c t. ~l a n IJe,; löt till sluL alt tie f)T•a L'iOO t ons jaga rn a, so m skolat
byggas 1a27-J928, skull e t rtiJ)·tas mot tre 2,700 Lo n s flottil.il edar e aY J30
rn. Llngd o~il 70.1100 Illa·. , vilke t uppl)r·in gar an l al et stor a floLliJj1ccl m·e 'lill
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· g.ar na till ' 'Ti,C!:re"-t' .'[Jen :~tam ~·tte!'ligare
Dc lycl;:ad e ri·tnm
'"
,,
.. t "S J· ngen ändrin °0 '. 'rvå stora kafö!'IJättra ts. I u-bEttspr ogramme t f ure
Do
~
nonlJåtar . k•raftiga nog att kunna reda sig mot jagare oc l1 lätta kryssar·e
.
komm a ~tt byggas för l'·oloni alförsvar et.
15 '5t. Et r 1930.

1 allmänile t
Ya ch t. :\len man
att d e äro mindr e
låcler h ela typen
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stämt; 8 53,, cm. d uiJlJc l torpecltub ee, f)Ta Paesons tuebincr på
:150,000
l1ke., beräknad fnrt 3::i ·k nop . 'Sy·s terfaetyg ·et ''Trento· •, .s om by. g~ges
.j Li·vorno , är änn u icke sjösatt.
( Le Yacht, 29 jan. 1927 ).

~tr· man m~·ck e t nöjd med cle nya jagarna. anmärke r L P

.. ·r·an{1c fl·o t t'rl'lccl·ar'
tons nwnstatee••a.t.
Ila l' lJ.etraf
J ·< r1·'" [Jå' 91,00
~.
·gocla s·om J;:an onpl attfonn ar b ctraktad·c. dt.~el som \icloc li som d'Ct ~iJi' a\· y.lter:;ta YiH att aYhJcdpa J1os dc

följand e serierna.

Lettlan d.
U-båten ''Spi clol a" ·håll·ler nu på att utföra ina pr·ovturc r j ChcrlJom·g . De ~J ava utfallit tillfreds5 täll a nd c ·ocll faeten i ö.-v.-lägc ·
h ar uppgått till 13 knop. U-båten foet·s ä tter .~edan mecl d y:Imingsp roY på
djupt
vatten utanför Bres t.
(Le Yacht, 5 fc.JJr. 1927.)

Förent a statern a.
U . S . A.

Förenta staternas •-a m·IJ"," ssaclo" r• i Lonelon litr !lava Jått i uppclmg av
sin r eo·,crino- att mecl. den JJrittiska regeringe n återuppl aga frågan
om del'
svåra "artil~et"iets el ev<~~ti o nsYi nJ;:I.ar å Yissa slagsl;:epp i U. ::i ... A:~.
flott~.:
:\Ian .förmocl,ar att ambassacdör.en komm ee alt yel;:a på att. clcs•:;a kanonet'
el-evation svinklar m å tte få ökas s<. , •a tt de erus sl;:ottvidcl b lir lika
m ed elen
för motsvara nd e artiHeri i dc bri>ttiska och j a panska flottorn a .
n e flestfl .a v dc sYä r a k nao ncma å V . S. A :s slagskep p h·aYa nu en
skottvidd av 17,000 ya:rtis mot 30,000 yarcls för Jnotsvara nclc al'tillel'i
å utJänclslk a fart}g .
.
. _
Då kongr.ess e n år 192.3 !J e slöt öka det svåea .art i l le r ~e ts ele_w< Lw
n~vinklar, sat~e sig Englancl clärnwt pil de grund, •att d et an:;ag .att.
atgar.clen
stodc i s trid m ecl andemen ingen i \ Vashingt onförcclr age t od1 cla:·
ro~ lJlC\
bslu~et annulera t. Jap an gj ord e ej d å någ.on inY~ln clnin g m ot atgarcle
n,
vidtagan de och man antar att d et ej h cll·e r komm et· •a tt s;Uta :s1g
dar emo l
nu, där est .förslag därom ånyo skulle t'ra:mföras.
('Phc Cl1i cago Trilmnc. J::i jan. 1027. )

Italien.
La H.iYista i\Jaritima uppger för kt')"SSat·c n '' Tr ieste'', :;om sjösatte-

19'>G
föl]·
ande clata som l1äcl•anef tcr kunna << ns cs v am offi ci-ella:
cl en 9'·
. . '± 0 ·1-t
\._ .
.... ,
,
•
r.
cleplace mcnt ·10,000 tons , längel 187 m., lJreclcl 20'" J~l., med e lciJupgc~e
ncl e ~ ."

m .. huvudbe stycknin gen utgöe cs a\· 8 20 cm. );:.a n. ·i fyra dubbelto tn
1 mt d

sJ;:~pp sli nj·e n ; ·d·e t sckumlä m artill'cri>Cts :sa mm a ns ~Utni ng· i1r 'in nLt tc l;:c
l l •'

Pol en.
iDå förlidet å r· en fransk sjöstyrka , .h es lä•cncle av 2 flottiljle.c
lare, 1.

jagat'e ocb 2 u-b ål.n.r, ank om till öste11sjön oclr a nlöpte elen p o'lska
hamn en
Gelingen sam t för etog ge m cnsammr t övnin gar mecl el en polska fl ottan
s fart~·g, fästes för först a gången p:1 länge åt-ee uppmärk samh
e ten på Polens
lystnacl ertee ·sjömakt, vlik·en är av väsentlig t annan inn c!Jöecl än den
för egivna, ·eller· ·att .clct enbart YOt'e av .e k onomisk a 5l;:äl , so m det
återuppståndna Pol•e n strävade till have t, rtnmärk ee Dcutsche 'r a.ges-Zei
tung.
Sedan T yskland uppl1ört att vam någon sjömakt i östersjön , fortsätter tidningen , .försöka tre mak.ter att vinna avgöe.a:nd c inflvtand
c clärstäcles, nämligen Ryssland , England ocl1 ~l ven ·Frankrik e, viN;:ct "s istnämnel
-a
lancl d essutom efte e,t r ak tar att .i h'lnclcls c av krig med 'l'yskland
kunna
·få en dil'ekt fö t'bind e1se m ed si n polska Y•asall och fö!'IJ.i ndi'a förbind
els e
m ellan clet g enom konidor en avski ljda Os tpt'eus.se n ocll de t övriga
1'iket
€!l er att fr ån en ,stack flottbas göra cle t omöjligt föe 'l'ysklancl, att
sjöleeles '
],omma d en anfalJna provinsen Os,tprcus s cn rtill ·l ljälp .
För d etta änd amål m ås te på elen 76 km. lå nga kus•tsträcka, som tillföll Polen i Vcrsaill eiS-förclra g et, en ny hamn anlägga-s, ettueu
!D anzi gti
hamn är fullt thlle~lcklig .föe el en polska e xpor~e n och Polen JJaclc
eättigllc t
att använcla Danzig so m bas för si n öt•logsflo btfl samt att d ossutom
p Ct
"West erplatte" i iDanzigs feistatsom räcl>e upprätta en föreåclselepå
m ecl en
b esä ttning aY 88 man. Den polska flottan är föe n~lr· varancl c icke
vidare
impon cr.and c. Den b es tile huvudsak ligen av 5 f. el. ty,ska. j agare
på 400
ton s. Av Y•tterligarc två stycken f. el. t~· ska jagare, som Polen ursprung
lig·c n ägde, förstörde s "Kassub" i Danzig·s •h amn förr a året ge nom
explosion und er att ".S iazak" lccl hav•cri och icke []U hat' n ågot strielsväe
cle.
Härotill komma tYå ny a re kano nbätae. en från Frankrik e Jevcrcrac
l u-bå ts-
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j aga re :;:111\~ ni\gJ':< mindre lijiilpl'arL)g. IJI'l senaste fönän· c t för d en
pobka l'lo~'lan är den l'rån Frankrike inkCtpla gamla pansarkl')·ssal·en ··n,•saix··. som ilr bygg d IDOl. Vnd som 1111 itke i"lr nagon sjömakt kan enw llcrlicl m ur! liimpligt Ir:wsh:t und erstäLl llliva deL, Ll· Ll et p ols·lm nl-D)".'i~ 
nallsprogramrnct .(lmi'attar till ar 1\l:1G ll)' ll)·ggnad H\" :1 liHta kt·)··ss*\l' t', x
jagare , :l '• Lorp edlJiHnr or.Jl. JK u- IJ :l'lar.
.·\nli"l::sgn rHi cl a\· den pulska ,Jtamn cn Cdin::s·cn Lttg·s att bur.ia m ed •·.i
villar·e allv::u·Jigt, i :111 .synncril c l. som ll cn p l-ats ma.n \·alt .Jlät·fut·, en fisk.a r by rn eli 400 innevannr·e nära gränsen Lill fristat en :IJanzig, a lld eles il'J;, ,
<' r!Jjöcl nagn1 illealisl'a föt'thall<tnll cn. ll i~ f anns Yark<·rr jänl\"ilg ell('l' Yill l <' ll\'i"lgar inat land el otit tlt't sag ut so m om li e sL<tt•arladP plan er s•o m uppg_jot·Ls :;ktri!G kumnt:< aLt •stanna 1':1 pappet·!' l. .\ l en ihcn llät· LräLlLl'll Franl; rikt• enwllan oril nwil til liljill[t :l\' rr·anska ingen,jör·r r JJIC\'0 pla:nerna ttlar l1d.atl e .<t t'it m ctl slöt! a\· eLL l'ranskl kon.srll'tium [MIJurjn<l cs arJJet c n:~ .
l~n del av ,-.Ltr e lmmn en m ed :tn~ ~ nlig:l k.ajan•l:igo;ningar är r edan lJ)':<W l
oc l t i tl cn <lilr· inmmf'öt· el\' tlu t·vmarkcr o~: lt. mor cuS -IJestärnd e Lcrr:insen b(it'.iar man 11u IJ)'<:;ga en inre l1amn. ~\l e n ft·.a ml'ör allt !tar man tbtacll,omnt iL
en j:irnvilg Gliingen-B r omberg :t\· 1!JO kil t. !Clngd, som komm er alL fa för IJinde'lse m OLl deL Ö\'Crst:l<lcsh~;a kolonu·•lLid. l Yet·i;lig·ileten lilaLic llamn·l'n
Törliden sommar till l'öljtl a\· tlt'll eng cbliil J'olstt·cjkr n en avs·C \',lrrl expor !
av polsl'a kol.
Ti ll följ~f a\' ]JCnn-ingbrisL i llåda ll• ' intresserade lii:mlel'lla gat· arlwLc t med ltarnnen en dast långsllmL framåt. Av d e arbeten, ,;om ,;!,olat Y::tr il
a\·slutadc under ·sistlidet år, JJi ev o i sonwas ·cnclasL .l:iO m. av d en sydlig:t
l;a,jcn fii.rdiga . Ka,j cn Yicl inl'oppd lill den inre ~Htmn e n , som :iwnl c tl•· ~
horL Yat'il färdig förlidet år , ilr knapp as t ens p ilbörjarl -oclt d eL lonlc L'i
rålla något tvivel om, a•tt clär cs L ;u·IJ CLcna IJ eclrivas i samma l empo ;;ott r
llittilb , ltamnen icl'c JJiir J'änhg inom ti c :lO närnta:sLt• Ctrcn.
1il eubl'itt' 'l' agesz<'i·Lun g , 31J jan. 1~l:li. )

Spanien.
c;p a ni c n~ untll'l.' X F. ,; enasll' sarnrnantt·ii.dc l'ramställda anspråk
T ange t·-ft·aga n oclt tl en för l'ort Licl sedan m ed ILalie n ingan gna ~l cli• •l
IHtvsöv et· unslwmmclsrn !tar riklat 11ppmärk:;aml1 et cn pii d en ·p::t nska li t'logsmarincn, som kan !Jl'icka lilll)aka pil iit·ofulla tradition er oult :;om ä\' t'll
i sLriclerna rnryt Ri1Tka1Jylet·na vid talri•lm tillfälle n vi·sat prov pa sin du;! lig!Jcl, anmärker tidninge n P ester Llo yd 1\B.-Bl.
:::ij)::tniuns örlogsflotta berinner si.g, l'orL.säLL ct.· Litlll'ingen, under • 11
fulhit:imlig omges Lll ltning oclt tot·tl c inom kort utgöra en sjumakt pil va r-
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J;.rigst!Lrc;·iig,lt u-l ,jiiiiHikLst'ut·lt:'tllantlcna i .\ l ud·cllta\·cL komn1a aL t i l tug ::st·acl
influera~. J~flet· en lliln.g period aY O\'Crksamlt·el. som föl.itl c på den ol\·t·kliga ·, ;j(blricl cn \""id Filippin er na, IJI I' \' nr 1!lJ 3 eL! ;n ar u iml :\linmd cl t tlarbctclL l'lulL]tl'rt .c;·nult anlaget a\· parlaml'nlcl; pt· og ramm cL ornf'aLlnnlic 11\" )Jyggn:lt! aY '• ,;lttl'•a kt'Y.ssat:c , li ,iagare, :ltl u- IHtl:t,r. :3 kanoniJiltat· tlcl< Lt\
J;uslll<'\'a·l;ninl"·"l'al'lyg. l~lturu l:lntl<'l fiirskonrt<L<',; l'rån tl irl' kL til'llag·an tl u
i Yc"lt·ldskr i!!·ct . IJ II'\' tlock g<' nom Lietta·s n • t·kningar tll't ornniimnda n)·IJ )·ggnncbpt' O!)Till1llllt' l,; g<·noml'öranli c lJ <' t)·tll i c;· L föt·:;·e naL o e-Il .!t i tti l h l ten a entlast Htl.iHntlP f ar ! )·g til·lllörnntlc det La pt·ognull lujJt aY sL:<pr•:ln, nilmlig en:
K,OOIJ Lons p ansarl;r)·s·sar·na ,._\Jmimn le Crr\'C\':1 .. oclt "l'rin<·i pc :\ll'onso " ,
dc JiHJ.a kr)·ssarn:t ' ' Bi as l,t•zo· ' oclt '' .\ l cnd ez Ntrncs· ' l 't,7:211 tons ), .i ag:lrcn
''C:I1ururc·a" ( l, G:>O Lons ) , 6 u-baLat· (ROO lons ) nl'l1 (i tr-11:\tHt' ,),JIIIJ Lon,; ) .
.\ \. ti C il lclt·c l'at'L)"!)'t' n ans;lgo·s slagskt•ppr'n "Aifr,n sr t :\ITI ", "E:spana" 1J<:I1
''.Jaim l' l.' ' nu·a sLritls<lugJi.ga : d c löp l<' HY stap el n aren 1!)J :{ rlt'lt J9.l't oc l1
lla\'a <'LL d t'pla<:t'llll'llt aY I:J,'I':JO Luns samt llro l'ör ick e bngc sedan mocl er nbcrnrlr•. "· ~spana' ' sjunk rloek und ut· .\-lw·ockol"'irg·d vid Cap Tt·e·s J•' o rcas
på HifTI"r·sll'n ur·,lt litar i"lnntr icke IJliYiL biit·gacl.
.lii.msirl e,; lltt' tl floLLprogrammels genomförand e luu· Jl irvktoril'Ls marinm i n is l('[' Li,;l d·L' n ·störsLa Yil;t \'itl aU aYltji"ll pR dc ill'ist<·t·, son-i Yitll:ulclc
den gamla t'! o Ll.an. ln nrn alla omri.lcl•en vie! to .c; u s SfJcU'·samlt PLsatgät·de t· o c il
framl'ur allt ned!Jt'ingatl es anlaleL lt)·d.rog t·afiska sl,olot·, sa nt förut Junn os
i Ya r j e •!t an w. ti Il. !')ra. ~ l.a jJdh:icltla ma i örlo gs lt.amnama F•·tTO I, Ca r rat: R
ocll Cat·Lilagcna IJlevo ft t l.lsLiln<li,;t mnd c rnisreatlc. lot'l'dockol'tla ocl t ''Victori R-I~uscnia" - IJasiii.ingr'rna gjordes -cljup are ot:IJ uLviLigaLlcs, tYå ny•a l'lyttlockor ]m G,;:,oo LrJils byggeles oel1 öt'I U;!:iilascma Ct·ana or11 .\la,Jton ulYiclgalles, s:t at! nutn <· r a äY,en stöt T e fat't)·g -cli"l r k u nn a föt ·ses m ed fötTåd m. m.
J[a,h on JJJn· ot·k.-n inrilLL.atl till en \'il;Lig u -IJå l~IJa•s llt'il a i"t arna <Ju ::tt·cntana
vicltogos runortlningar l'öt· Liera,; anvilnclancl e som turpetiiJaLs'IJa~. :-;Jttlligetl
äro i earlitagena uel1 San ,Ju an stora l"·utfaht·ii;·cr unel er hyggnad.
' l',j iinstet. itl en i spansk<\ l'lottan ih· tr e år . .\lansl,ap cL i.lr \"'il Llisci[Ji incr::tl, kunnigt ol'it te~pprl'l . c;p ceialul!Jildat mansl,a]J finnes ;;ti"lmligt i Wl-

räcklic;'L antal oclt gr1da t-us r t·y c r ,;tR lil'! förfog ande. n cnncl ut11itclning
fö1·siggar i nr:1rim•ns skolor Yid \·iJka l'le\'l'l'LHl inLaga~ Yid J~ at·s ;lid er "el<
där ul!Jiltlningcn png:U' i '• at·. nu·;w '!. års teort'li.sk kut·s , 1 rtrs Lillilmpning,~övnnig-at· oclt l ar ~ont a·;..;piranLL'I' il skol'i'LH'lyg .
li t· spansk;r sjö<JI't'it·,·rat·nn !tant jämförci,H' \'b ltöga ll'tlll't'. nwn tu:bl c
,..
tangt' J"·nr:;La i tit' ol ika ljii nst egratlt• rna. em ellan hcfonlt·an <·nda~ l sk L' l'
långsam l. l~ n ea pi ~ån da Pregata's Lll l' tl elälrlet· il r '•j - :10 ar, t' ll ca pi Lån t! "

~avio 's GO år. 1\:"vgon llii.>;skoleuu!Jiltlning lmt' föt'ttL ick e f'iirt·knmmil , nt L'Ll
nu finn es i ~latlt'i tl en sjökt'igs!Jög,;kola, Lhl t· tlt• lllh·anll c hc fälllaYat·na till
sjöss gt•nom gå en \) manaders leorclb•l; l;urs flit· alt sedan tlh i"lndas pa ett
ha!ft ilrs eskarl crlj iinst i friimmand e l'ana l•t cn.
~niMt't ·g,-·nnmförantlrL av amin1l :\i.it·antlas l'loLlpt·ogt·ant skullt' göt·a
!'loLlan t't'spektall CI, m en .ll irektoril'\. !tar tl ess ttlnm i j trli J!J2(_;
spa·nska
en
el

-
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f r·amlag t ·e lL s·törr e s å da nt, so m ·e ft e r d ess r-e aliser a n·d c ko mm er a tt höj a
S pan ien till en sj öm akt, m c{] Yi lk en m a n unel er a lla -o m s tä n.d ig>ll e'L c r mås te
räkn a i !\fecl elhave t. De tota la n y iJyggn acls lw s tn acl er na, so m ä r o f örcle!arJ ,.
p å 10 å r. upp.gå ti ll 877,729,935 p es e tas . I för b i.gåend·e ag t m ed räkn as hä r i
85 m ilj on er , so m clc far tyg so m byggeles 1915 ko s tade ocl1 110 milj on er t ill
d em av å r· 1922. Do tre kryssarn a a 1· \Va s llingt on tnJ k os ta 268 ' / , milj on er .
t vå ·fl o ttil j leclar e av typ en ''Oitur·.u cca" 50 miljo n er , 12 u -h å lar H 4 millj nn cr , ·tv å o lj c tanilcfa r·ty g p å 6, 000- 7,000 r cg.-ton s 11 rni lj on e r samt s lutli gen
n ägra minfar tyg, mi n sv e.pnin gs fa rty g och p a trullfa rtyg 21 milj on e r· p es etas . :vrar in en s fl ygs tati oner i Ca rtt1 agcn a och V igo ä r·o reda n fullt färd iga.
d a i L\Ia iJ on och H io s i{lr{lni·ngs tä ll as för n ä r·,·ar a ncl c f ör en kos tn ad av 31\
m il j on er pes etas . Fö r a tt även gör·a s ig oiJero·encle av utla nd et b e tr.ä1Ta nd• ·
lor'p cclt iiJlYe rknin g ·ha.r ick e m inclr· e än 78 mil j on er p es e tas a nv ä nts för
fa br iks a nlä ggni n ga r i Ba r celo na i cl e tta ~ yft e . Därs täclas h a r äve n inr ätta ts e·n fl y g•stko la för· m a rinen t ill en ko stnad a Y 10 milj on e r.· pese tas. O ··
~ lor a s iffer ta len Yisa rn e.r· ä n utförli ga a n för an d en vilk en Yil.;: t m a n i S pnrri en f äs t er vie! H ottan s utvec kling . ·Fö.r att in prä nta Ya pn e b lJCt )·cJe ];;,.
ilw n h os lJe folknin ge.ns breda r e lage r utgiv er m a rinö ve r·s t>·l' e l,scn en li r!
sk r·ift, ]) enärn nrl "Hovi•s ta gen er all d c m a ri n a '', i vilk en a lla -f råg-or rö r·andc
l'l o•tta n b eha ndlas p å e tt pop ulär·t .s ä t L.
Ti cini ogen avsluta r s in a.rtik•e l m oll en förmod a n a tt i d en n ä rm ast •
fra mtid en cle t strat eg is k a läg e t i väs tr a MecleH1 a vet k omm er· a t t bl i'·"
:följ a nd e : Den domi ner a.ncle s tä llnin gen m ellan Malta -och Gi•l)r·a ltar i nn ~
ll as av En glan d m ecleJ.s t d ess .ge no m d e n ya s lagsk ep pen "Ne lson'' ocl r
' 1\od n ey " fö-r·s tärkta s lagsk epps- oc.l1 k r yssar esk a clr.at· ; F l'anla · il.;: c, s om
lä n.g s s in Yäs t- oc-h n ordk us t äve n ä r cngag el'.a t i Atla nten , :Il ar a lt s k~·d tl •
(len vi kti ga linj on i\Ia r se il.I e- Algi er ; därY id fl-ank er as d e t i ös te r a 1· elen
ital'i en slva marfn en , so m är· ung e fä r lik a s tark s om cles s egen och i Yäs k r
i t l' li en i full utv eck ling v a ra nd·c s panka flot t an.
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åtskilliga maritima och krigsveten skapliga tidskrifter.
Slra te n i oc h poli1ik.

Ou r \vCa k es t :li n.!.;: (P. U . s. l'\. L m a rs ). - ·Crui ser ty p es (P . U . S. K L
m a rs ) . - AnY ä nd n in gen m· lu fLs t r icbk r·aft c rn a Yicl .skä rgå rcl-s för·s yar·e t (Fi n l.
FL b. 2) .
Taldik
T ak tis k e Bc tmg tn in g er -o m a ng r.· ciJ nw cl'l'o rp cclocr ocl r Boml) e r kas te t
f r a L uftfa rt yl j e r (-D. T. f . s. mars ) .
Sj ökl'i!J Sit is l o eia.
Omformnin ge n a1· " t e rrä ng en" i Fin sk a Yik cn unel er
ll' e-s u lta ten a 1· ''r isl, lakti k en '' (.F inl . Fl. ·J·r. 2).

Y i~ rl cl s,k rig c' t

sa nt!

F ly n \'iise nd e.
'l' il c co m s e of trai nill!g for· s ltl(l ent naYal aYiators (P. G. S. K. I . mars ).
S ke p(JS bY!JfJ nads lw ns l.
Die Gc\\·i nnung cles Alumin irrm s , s r int· wi cl!l igs ten L og ie r un ge n u nd
d er e-n l~ i gmmg ·f lir el en Scl1.i ffb a n (i\Tar . H. 11. 3) .
Na viu a:Uon .
Gr.a fi sk b er eg ning av st or c'iek·e lkur·sL'l1 og raLli:op cjlin.g cr (N. 'J' . L S.
h . 3).
Ot·yart isa l ion.
Kog·lc Be l rag-t eb e r owr P laa d(•n:; hu dgel (.n . T . f. c; m-ar·,; ).
Oi\·c •·se.

Vacl ryssa m a-skri va ·om F inl a ncb flo lla ( l<' inl. F.!. ,]1. 2). - Di e Vcr·Wencl un.g vo n Sc·ll iffsge·s chli tz en in Os ta fr· i k-a n isc,[Jen F e ldzu gc 1914- 1!118
(Mar. R. h. 3 ). - Tl1 e NaYal Offi ce r in. D iplo m acy (P. U. S. N. L m ars) . Amer ik a n sk o •s y npunkte r Tecl r!(l r cnrl e IJ r'u k c n a 1· g'ifli ge gassarte r so m k ri gsVäp·e n (N. 'r . f. s. 11. 3 ) .
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar
lllC(l<lelade genom 'l'h. "\Ymninskys Patentbyrå, Stockh olm.

Datum

l Diarie-1

3/2-27

84J22
] 258/26

10j2-27

Uppfinningens art

l1UllllU Cr

3450/23

c- 1
Lodkropp !'ur IJ t' :-ilii m n i n,c: av ·llRYScl,jup . :-;jQ·nai-G
l
~
sellseltai'L 111. Il. I L 1\ i••l.
Anot·dn ing för· s_jii<HLni·n,g ncl1 uppclmgning ctv rnin dr· e IJI\. Lnr· . .\. l'r oscll. :-;tumsnäs.
"k.itttY>tp•·n nwtl !'Irra t' ltlrör· . :-;cllncirlt'l' & r ~ :i< '.
Prtt'b .

188/25
797/25
17/2- 27

1273/25
748/26

3838/24

24/2- 27

302/25
2055/25
:2938/25

3185/20

k rt för· automatiska skjuLYnpc n. Finland ,
.l' a·lt·o np a>
::-;kydtlo•kår·sor ·f!an:isati on , H el,; i ngfoe,; .
A/G. \'O t'tn als :-ik o~ J :· nnin gs iJr·orm; l'i\r· skjuLYapen.
da\Yer·k cn i l'il ,;c·n. l' rag-:-;miLiro\'.
HiUning:;l ws tätnnland e anonlnilltg t'ör milioändamä l.
~larc onis \\'i re less 'l' c leg r·ap'il C :o LLcl , L ond-on.
,\n oed nin g ,·id anl;ars pel. g:ån gspcl, Yinsrl1ae och
CI:H'\;e Chapman and
andm liiss:mortlningrrr·.

l

Co. L Ltl, Gatcs lrtcad on Tyn c, 8n.gland.
F art: g _,n :;ett som modcrf'arLyg för JlygiJc tm·. .ro.llll l
T. T •ltor·nYct·of'L & ·Co. I>Ltl Ol'll J. 1~. 'J',IlOr.·nyrr·ot'l,
\YesLIIl i·nsl c r.
-F. :-;cll eiiJ Cl't, IJrJJb cn.
~langbi'tl.
\T an"s on .l
O.
,·allcnfor·Liu n.
I:Ur·
IJ riYanoed ning·
1
_\JJI U!lds.g·är·tl. \ ·e.ssige\lro.

l

:-;[•<!Lianon lning [(jr arl i lleripj'ä~··r·. R:ll ci r.li~cltc •\l •'
La llwacu ·cn- unrl \ I C~sC'i > inenrGI!rik, DCt sse ltlo rl'
1lt'r't•ntlol't·.
_\ jtparat fiir npjJLilckantlc ncl1 bt•sL~immand ,; "" ri\;1ningr•n av ljud. :-ilr •wa rli D <lVit ,'<. .\<:q uipn wnl /
Cnr' [J.. ='l<"\\' Yqrk.

