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Årsberättelse i radiotelegrafi. 

Under de senare åren har den u ppfattningen gjort sig 
gäl1land e, att samtliga de hj ~i Lpme:del, vilka användas för över
bringandel på s törre avstånd av uttrycken för den mänsldiga 
ta nken, 1 långt högre grad, än v•acl tidigare ansetts vara fallet , 
bi,ld a ett helt, vi lk ets delar lw m pJ.cttera varandra och därför 
m åste bringas till en .intim samverkan. Ett exempel på denna 
·uppfattning kan man finna däri, 1att 1för dessa h j älpmedel 
inom marinen inför ts den lwllektiYa benämningen »förhin
delsemeclel » med flere a v detta ord h~i rl eclda benämningar 
såsom »förhindelsetjänst » o. ·s. v. I delta sammanförande 
Jigger på sätt cch Yis ett s lags för tru stning av ifrågavarand e 
·olika hjälpmedel, genom vi lken man sökt alt samordna olika 
slag av ma teriel mecl personal och föreskrifter för materiel-ens 
betj änande till en högre enhet, s·om, G ·slort sett, har en enda 
]d,a r t angiven uppgift : a lt h andhava »förbindels ema ». 

Av de olika utslagen av d.en nyssnämnda stränw att till 
en enhet sm11manföra förbindelseväsendels olika g.renar må 
h ä'l· endas L ·fram hå l tas el e L se111as le: 192G å rs kom m i ttc röran
de den Centra,la .för·svarsförvaltningen har i si tt yllrande av 
förra året för m a rinens viclkommamle upptagit den angiYna 
tanken 'och i sitt fö'l·slag givit densamma organisatorisk ge
staltning. De anmärkningar, som framförts mot förshagel 
ha, så vill bekant, icke vänt sig mot principen att sammanföra 
förbindelseljänst.cn till rn enhet, .utan ha fastmer vänt sig 
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bl. a. mot dc -o-rgonisatoriska konsekvenserna av denna - av 
allt att döma önskvärda - enhetlighetssträvan. 

Då de två tidigare årsberättelserna i radiotelegrafi nära 
nog u tcs:lu tand e .syssebatt ·sig m.ed radi•olekniken som sådan, 
synes del berältigat och rättvist aH huvudsak•ligen koncen
trera denna årsberättelse på utnyt:ljandet av radiotekniken . 
Om en sådan tillfällig orientering av ·för emålet för denna års
be-rättelse lmn Jinna slöd i den allmänna, nyss angivna, )) för
lrusif:ningstendensen)), är detta dock icke det enda motivet fö r 
alt d et huvudsakliga intresset denna gång inriktas mot radio
teknikens utnyttjande . Ett vik,tigare motiv härför utgör d en 
omständigheten, alt år 1927 kan betecknas såsom. ett mär
kesår för här avsedd gren 1av .fö·rbindelse·tjänsten. I nov<:mber 
sagda år avslöts nämligen i \Vashinglon en synnedigen efter
längbad ny internationell radiokonvenhon. På grund av den
na konventions betydelse för äm.n·et >för denna årsberättelse 
kommer en redogörelse för de viktigare delarna av densam-
ma at-t lämnas nedan . 

Radiotraf ikens utveckling. 
Innan konventionens be·stämmds·er behandlas, synes en 

aHmän överblick av •radioLrafikens utveckling efter världskri
get höra glivas . ·Det har därvid ansetts nödvändigt att ute
slutande taga hänsyn till den kommersiella sidan av radio
lra>fik·en, det vilJ .säga den trafik, vilk•ens användande är öp
pen för allmänheten. En redogö-relse för den sjö~nitlitära l~a
di:otrafikcn ·skulle, om en god ·sådan ens kunde g1v•as, av latt 
insedda skäl lm'appast giva någon uppfattn,ing av radiotra
fikens i stort s-ett verkliga utveckling, utan skulJ.e blott kunna 
1Jämna elt slags medelproportional m ellan .sjömiiitära önske
mål 1och ))·statstfinansie1la skäl )) i denna fråga. 

Tabell 1 innehålleT en •sammanställning av antalet vid 
slulct av va.rt och ett m r dc senask åren bcfint:l:iga, för allmän 
korrespondens öppna, radiostationer. 

i-

.\.r 

1918 
1910 
1920 
1921 
1922 
1923 
J924 
J925 
Hl21i 
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Tabell 1. 

.-\ntal radi ostationer å 
sYenska handelsfartyg 

57 
so 

16rJ 
19~) 

2I:l 
226 
:!:il 
245 
:260 

'l'o tal a alltalet för all 
män korrespond ens 

öppna ra(] iostitt i o ner 

G,2.J2 
6,G23 

13,0!:14 
l-I-,S2 L 
15,730 
10,!22 
Lii ,971 
16,4ti2•;:-) 

') 

*) dlirav : 14,678 fartygsradiostation er . 
1,273 knstralliostationer. 

44U fasta radiostationer och 
G2 tiygradiostationer. 

Antalel för kommersiell trafik öppna svenska fartygsra
diostation er har sålunda betfunnit .s'ig i ständig - tidvis syn
nerligen kraftig - stegrån g, och 11 tvecklingen av det totala 
an talet radiostationer på j orden har haft att uppvisa en lik
nande, ehuru ej fullt lika hranl kurva. Nedgången av antalet 
stationer ·tillhörande den sistnämnda kategorien år 1925 är 
icke att tillskriva en direkt minslu1iing ·av antalet ~·adiosta
t i,on er, utan har minskningen uppkommit därigenom att sag
da år 'ett ranla'l med radiostation förseelda fartyg av.förts ur 
fartygsför.teckningm·na. I tabellen är även angivet för år 
1925 huru .de befinthga radiostationerna fördelades efter upp
stätllningsplals och uppgift. Man finner därav, att det över
vägande antalet radiostationer b efinner ·sig å fartyg. En jäm
fö,r else m ellan tabeH l och en uppgift å befintliga fartyg skulle 
an giva, att antalet med radiostation förs edda fartyg i förhål
-lande till det tolala antal et fartyg jämväl stegrats. 

Sedan i taheH l sålunda givits en k vantitativ bild av 
situation en beh·äfl"and e en av förut sättningarna för radiotra-
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f i k, nä m !igen hefin lligl1eten a v radiostabon er , må belysa s 

huru denna Lr'afik, d . Y. s. utnyttjandet av radiot·ckniken. 

·lllvccldats. Tabell 2 giver en uppfattning av förh å J,Janclen a i 

rlelta hänseende, i vad dc beröra svenska s ta·ti<oner. Där an

gives .dels svenska 1fa.r l ygss l ~l'l ;ion e r s trafik , dels sv·cnska kus t

sta tioners trafik med fartyg och dels svenska fasta station er s 

trafik med anclra fasta stationer. S·amt li ga silT ror giva an lal rl 

telegram p e·r å r. 

-,----

Svenska handels-
Ar fartygsstationers 

trafik. 

----
J !:JU) 8,83H 

1920 15,21 3 

1921 J 3,1-12 

192:2 :2 1,998 

1923 27,700 

1924 3 1,658 

1925 30,!)56 

1926 40,5oo·:·:· ) 

·:+) Ungefärlig siffra. 

Tabell 2. 

Svenska ku ststa- l 
tio ners trafik med 

fartyg l 

13,267 l 
20,426 l 

13,42t i 
14,47 1 
14,9:20 
19,8:2 1 
18,083 
21,657 

Svenska fas t:t sta
tion er s t rafik med 

fasta stationer 

8,677 
26,712 
12,215 
58,67;3 

133,G5 J 
177,202 

288,103 

324,072 

Om man h ä r Jrånse r det ur sjöfar tssynpunkt nära n og 

abnorma å ret 1920, .finner man, att .såvä•l t elegramtrafiken 

över •svenska fartygsstation er som trafiken mellan svenska 

'kuststa ti•oner och fart yg på havet befunnit såg i en näsl an 

-oavbruten slegr.ing. En j ~imför e lse m ell an t a bell l och 2 i 

Yad TÖr svenska handel sfartygssta ti on er yisar ~i v.e n , att utny tt

j ande t av racli oslati<o nerna ä de enstaka fartygen i meclcll a l 

uppYisar en långsam .s tegring aldtseclan 1921. 

Dock h a r radiotelegramtrafiken 'ingalunda tagit n ~tgon sa

dan omfa ttning, a tt t' n radioinstallation å ett handelsfartyg .i 

r eg•el har 1någon förutsättning a ll yar <l. direkt ek onomiskt lii

n a n·cl e, om man d ~irm ed m enar, att inbetalla, far tyget tillkom

m and e ·r acliotedeg·ramavgiftcr skola bekosta s tati onens förhy

rande och drift. ~JotiYen •för .a tt redarna försr sina fartyg 
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med radiostation er äro att söka annodecles än i. sådana eko

nomiska sp·ekulat.ioner. D c huvudsa kliga skälen till all h an

.delsfar tyg :förses m ed radiostation er tord e vara följand e: strä

van efter ökad .sjöfartssäkerhet, önskemålet att även kunna 

dirigera far-tyg på ha,·e l, rekl am och konkurreil1 s (i f råga om 

passagerarefartyg ) samt icke mins t i Jagföreskriftea: beträf

fand e fartygens u trustning m. m . 

D en sisla kolumnen ,i tabeH 2 har alt u ppYisa e tt .förlopp 

av h elt a nnan natur ~in d c båda första kolumnern a. I fråga 

om radi otra f;i], en m ellan fas ta punkle r ha r utvecklingen varit 

så stark , a lt orsakern a h ~i rtill erfmcl ra en något vidlyftigare 

helysnin1g. Att radion kunde anxänclas j ~innäl för här Hråga

, ,ar·a nd c tra fik var Yiss erligen tidigt känt , m en .fö r trafik m el

lan {asta punJde.r voro, åtminston e före och unel er världskri

ge t, trådförbind elserna i ngcl förh~irskande. Nä r världskri

get avs lutades, framkommo plölsligl krav på et t a ntal nya 

fredliga förbinde lsevågar, l< r::w, vi•ll' a tråd - och kabelnäten 

icke omedelbart kunde tillmötesgå med di·rekta förbindelser. 

Det var därför naturligt, a lt man ·tillgrep radio i förs ta hand 

fö.r ·såda n a förhincle l ser, där trådförhin el c l se rna ur tekni sk el

ler ekonomisk synpunkt vor e mindre lämpliga. Under denna 

tid uppl•og även rad iotr afiken en ciTekt iv konkurr en s med 

tråd l rafi k en. 

·Dess'a f'örh å ll a nclen, vilk a för vårt lanels vidkommande 

\'Oro r ådand e intill slut et ~w år 192-!, ei·höllo en kraftig skärp

ning i oc h med .all vid sagda ti d radiostationen i Grimeton 

öppnades för direkt k orrespond ens m ed Norcl-Amer ilws före n

ta s la ler. Si fl' ro rn a .för å r 192;) och 192G, jämförda med m ot

svaran de ·si fTr or tidi ga re år, hänt ell tydligt Yittn esbörcl om 

elen trafiktekniska betydelsen av sagda förhi111Clelsc. 

l ålski.lli ga främmand e hinder har unel e r dc scna·r c å r en 

atwändand el av så kallad e »heam-stalioncr » erhållit en hcty

damd e omfattning. Dessa sta ti on er, y)Jka arbeta m ed en rela 

tivt ringa e!Tekt och m ed riktacde, kml a radi ovågor, ha varit i 

stånd att möjJ,iggöra en direkt och h as ti g telegramtrafik även 

över synnerligen s tora a\·stån<l, såsm·n mellan E nglan<l och 
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Sydamerika, mellan Canada och Australien m. fl. trafikvägar . 
Den ekonomiska inverkan, trafiken mellan dessa stationer u l
ö.vat, belyses bäst därav, att i januari 1928 det engelska im 
p eriets olili:a intresserade mynd:igheter sammankallats för al t 
dryfta d e probl em, •som uppkommit genom .ifrågavarande tra
fiks kon kurrens med rkablaTna. 

De två tabeller , som här givits, ha emellert id även ett an
nat •syfte än a tt statistiskt redogöra för trafikens utveclding. 
Av dem lframgår även med all tydlighet, :att radiotrafik icke 
.längre är en trafik, som endast är lämpad för fartygen p å 
h a ven, ·utan alt d en samma j ämväl kommit att erhålla en syn
n erligen viktig plats i ett Janels in- och utländska förbindels e
sys te m. 

Den omfattande användning, som .racliotelcgra'fien fått i 
meteorologi ens tjänst, säskilt för att hastigt överbringa syn
optisJ,a obscrva tironer från ett lands meteorologiska central
anstalt till därav intresserade länder s motsvarande anstalter 
tord e icke tarva särsk;ild redogörelse. 

H.a.diopej lingar m eddelas numera till fartyg på havet i en 
ganska stor omfattning. F ·rån Sveriges 4 för kommersiell 
trafik öppna sådan<a stationer :förmedlades under år 1926 1,11 2 
sådana pejlingar. Detta antal har hållils n ere t ill stor 
del beroend e på alt aygiften hittills vaTit 5 kronor per enkel 
p ejling. Med delta års ingång har denna avgiH reducerat >. 
hl! kr. 2: 50. En viss, icke för låg, sådan avgift är utan tviv el 
nödvändig för att förhindra att 'faTtyg begära radiopejlingar 
»på okynne», varmed bör rförslås alt de begära denna naviga
tm:iska hjälp utan att den är direkt erforderlig för fartygen ;., 
säkra fram'förand e. Sker så, kam det lätt inträffa, att dc ku st
stationer, som förmedla p ejlingaTna, ·bliva så upptagna a\ 
trafik, att d e ej medhinna att avveckla den mer legitima tra
fik, som åligger el e m, varjämte »et ern blir upptagen » i onödig 
utsträckning även för annan tTa.fik. 

Här vore måhända platsen att :ingå p å en granskning a-r 
radioteknikens yngsta och mest popl:Jära t elningar, rundr a
dion och radioamatörverksamheten. En sådan gransknin g 
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skulle emellertid föra för långt frå n ämnets kärna, varjämte 
t iclen knappast för närvarande är mogen för d ensamma, var
för ·ett påpekande av dessa två radiogrenars existens kan bliva 
den enda :formen för deras omnämnande. 

Radiotrafikbestämmelser före 1927. 

Efter d enna granskning av r adiot:·a:fikens utveckling un
der de senare åren, synes e tt par ord böra ägnas åt de bestäm
m elser , som re.glerat och .intill slutet av ,innevarrunde år :kom
ma att reglera radi.otrafiken. 

Redan :till sin natur är ·radiotrafiken i högsta grad inter
nationell. Ingen annan feknisk anordning medg-i ve r så rika, 
nästan obegränsade möjligheter för e tt land att träda i direkt 
förhind ese m ed nästan vilket annat !::und som hels t, och ingen 
annan anordning kan sträcka sina ogymnsamma verkningar 
,så :långt som radio. Ett land kan genom invandri:ngslagar 
utestänga icke önskade 1)ersoner, det kan införa importförhud 
på varor , böcker kunna uppföras på ,irndex, men .ingen metod 
är uppfunnen, som sälber en barriär för radiovågornas väg 
ovan jor.clytan. De områden, där radiotrafiken liksom dess 
motsats, ·den ·störande rradion, kunn3. utöva sin verksamhet 
omfatta ,eller kunna omfatta hela jorden. 

Det är därför givet, att man redan p å dt r elativt tidi.gt 
stadimn ,sökte att genom internationella överen skommelser 
•reglera r.adiotrafiken, så att man skulle kunna draga största 
möjliga nytta av densamma, •samtidigt som d e ·Olika slagen 
av trafik så litet som möjligt ·skulle störa varandra . Det 
första framgångsr,ika försöket i d en vägen var den internatio
n ell a racliokonvention, ,s.om avslöts i Berlin år 1906. Denna 
rad:iokonvenhon avlöstes år 1912 av ·en i London unelerteck
nad liknande konvention, ,och denna har på grund av världs
kriget s mellankomst icke blivit ersatt av n ågon ny, förr än d en, 
som avslöts förra året i Washington. 

'Bill ·och med den, som cicke mer ingående sysselsatt sig 
m ed radio, m åste erkänna, att den tidsp C'riod av femton år, 
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som förlöpl sedan den förra lwnfer cn.sen, är omåttligt lång, 
jämfört med Tadions synu1erligen hastiga uheekling. En blick 
på tabell l och 2 bestyi'J,eT (efter vcdcrböPlig extrapolering ti Il 
år 1912·) att så måste vara Jörhållarldct. Två e:x:cmpcl för 
tjäna att tframhållas, viLk a belysa olikheterna mellan de för 
hå>llanden, som voro rådande år 1912, och de, som för när
varande äro tillämpliga. 

Ovan ~ir anfört hurusom under dc sista åren radiotra 
fiken mellan fasta punkter utvecklats till att bliva av största 
betydelse. Delta slag av radiotrafik var knappast d:'örutsell 
i 1912 års 'konvention, och gjordes här till föremål för enelast 
e tt flyldigt omnämnande. Internationella regler för sådan tra
fik saknas sålund a alldeles där. 

Då man år 1912 diskuterade det här behand lade ämnet , 
använde man i regel ej ordet H·aclio », utan a nvändes »gnist » 
såsom synonymt härmed. Vid 1927 års radiokonferens disku 
lerades - och beslöts delvis - att h elt ,förbjuda användandel 
av »gnist »-apparatcr. ]{ort sag.t, cle avsänclarapparat er, som 
år 1912 bi ld ade den enda formen ,för •radio, belraktas år 1927 
som särdeles m ·enliga för :racliotrafiken, och bord e användan
det av dem i dc flesta faH förbjudas. 

Yllerligarc en interna ti·onellt an.lagen rförcskriH måste i 
detta sam m anhang heröra s, ·en föreskr-ift, .som m era tog sikte 
på radioteknikens materiella sida ~in 1912 åTS radiokonvcn
tion, nämligen 1914 års Londonkonvention rörande betryg
gandel av säkerheten för människoliv till sjöss. Samman
l<allandct av den internationella konferens, som behandlad e 
sjösäk erh ctsfrågorna, skedde under det omedelbara intrycket 
av Titanic-katastrofen, varför densmmna signifikativt stun
dom omn~imnes såsom Titanic-konferensen. Dcnsmnma ut
arbetade bl. a. åtskilliga föreskrifter i fråga om handelsfar
tygs ,förseende m ed radiostationer, nödsändareinstallationer 
m. fl. med sjösäkerheten sammanhängande a nordning.ar . Fö r 
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Syeriges del ratificerades vis ser ligen korwcntionen i decemhe1· 
191-1, m en dess efl'eld.iva ikraftträdand e kom på grund av dc 
under v~irhlskriget rådande förhållan•dcna att å tskil ligt för
elröja s. 

1927 års Radiokonvention m. m. 

Till den i \\'ashington förra åTe l, under förbehåll av re
geringarnas ratifikation, antagna radiokonventionen med till
hörande aktstycken ä ro praktiskt tagel alla jordens länder 
a nslutn a. För vårt vidl<ommandc ~ir det dock av betydelse 
att konstatera, att Ryssland, vilket land , såsom icke erkänt av 
U. S. A., ej var inbjudet att sända representanter Lill \Vashing
ton, icke de.Jlagil i utarbc.tandel av kon,·entionen och sålunda 
ej heller preliminärt antagit densamma. Det är på frågans 
nuvarande ståndpunkt omöjligt atl aYgöra vilken följd detta 
kan hava för rysk radiosignaler-ing, men tillsvidare må man 
blott konstatera, att ifråga yarande .land icke rför nän·aTandc 
har bundit sig vid <less föreskrifter. 

En fråga, som vållat mycken diskussion före konferen
sens sammanlTädancle Yar , huruvida i " Tashington skul le 
träffas några a v tal, vilka Jnmcle m ed föra större c konami s k a 
k onsekvenser för reclcrinär.ingen; om rnan skulle upptaga frå
gan om vilka fartyg , som skulle färses med Tarl ioslationer, 
dessas efTckt, antalet t e legrafister lll ed flera dylika, m erl 
radiotjäns ten sanlinanhängande problem. Rad·iokon.fe rensen 
visade sig eme llerti d Yara synnerligen angelägen a lt ute
'Slutande beh andla cl e rent n1diolrafihnässiga proble
men, och, schematiskt uttryckt, avhailcllar konventionen en
dast Yacl som händer Yi<d en telegrafering från del att tele
gr afisten trycker ned nyckeln. Alla de nyss nämnda frågorna 
ansågos icke höra till radiol<Onfcrcnscns domv~irjoo. Endast 
frågorna angående telegrafisternas yrkesskicklighet samt an
gående egenskaperna hos dc utsända •syängningarna upptogas 
i enlighet med nyss nämnd princip av racliokonferensen. 
Man sade sig sålunda, aU sådana prohlem som »vill<a fartyg 
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skola ha radiostation », »vill<en klass i radiohänseende skola 

fartygen tillhöra» etc. skulle besvaras av andra, :men om ett 

fartyg tillhör en viss klass och har 1·adiostation, då är del 

racliol<arwentionens sak att giva föreskrift er för radiotjänste n 

där ombord . Schematiskt sett kan man säga, att racliokon

feTense n på tagit sig alt spela roUen ay »Yice-värcl i e tern ». 

Av de inlernali oncllrätt sliga problem, som upptogo kon

ferensens ti el, t i lldrogo sig t v å slort intresse ocl1 vor o föremål 

för omfattande m.eningsutbyten, nämligen sättet för slitanclet 

av '!\'ister m ellan dc olika staterna i radiotekniska fråg.or samt 

huru röstrält en vid konferensen skulle utöva s och regleras . 

Den 1fö·rra frågan - om .sl:itande av tvister i radiotekniska 

frågor - löstes så, alt obligatorisk skiljedom skall komma till 

anvä ndning, chir·est endera av d e i tvisten inblandade staterna 

påyrkar ·såcla.n åtgärd. Ett a\' de spörsmål, vilka särskilt an

togos komma att bliva föremål· ·fÖT så·dan behandling, var tol

kand el av föreskrifterna angående våglängdsfördelningen 

(varom m era nedan ). En annan var tilldelning av vågläng

el er till nya fasta slati>oner. 

H.östrätlsproblemet vi<cl konfCTensen löstes i hög grad cn

l< c1l - kanske litet :för enkelt, det lösles nämligen icke all s 

- utan till.ämpade man uneler den pågående konferensen ett 

provisoriskt arrangemang, und er det att till en lwmmancle 

konJerens, avseeld att hållas i Madrid 1932, de intresserade 

staterna skulle på diplomatisk väg uppgöra -ett arrlagligt för

slag, enhgt \'i·lket rösträtten då skulle kunna fördelas mellan 

dc olika 1staterna. 
Hesullatet av \Vashingtonk on fercn se n för eligger i en kon

Tenlien ·samt ett allmänt och dl tilläggsreglem ente. Del sist

nämnda har blivit nödvändigt på grund av dc i U. S. A. och 

Canada r ådande -förhåUanclcn.a. ·I dessa län.der är nämligen 

radiotelegra:f:ien icl< c direkt underkaslad statsverkens k·ontroll, 

och därJör ansågo sig dessa länders regeringar icke kunna 

binda sig föT en del bes tämm elser :;~ngåencle tax,or och fö r 

racliotTafiken i stort mindre betydelsefulla föreskri.fter. Då 

övriga stater önskade ·erhålla gemensamt bindande förcskrif-
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ter även i dessa smärre frågor, å ter,stod :ingen annan 11lväg 

än atl utarb e ta ett tilläggsreglemcnte, vilket underteckn ades 

aY al la s'tater utom ay ·de tYå nyss nämnda. 

Innan r·cdogörelse l~imnas för Yissa av radiokonferensens 

resu ltat må här citeras den artikel, vilken avhandlar dc mili

tära ·statimwrnas ställning och elen militära radiotrafiken s ut

förand e inom den inlcrnatione.Jla rc.m, som konYenti onen 

m. m. hilda. 

»De fördragsslutand e regeringarna bibehål·la fullständig 

Jrihct i fråga mn sådana racl·ioanläggningar (som icke äro 

öppna .för allm~in trafik ) och s~irskilt i fr åga om sådana an

läggningar, som utförts för flo'llans eller armens räkning. -

Alla .dessa anläggningar skola, :så vilt möjligt, iakttaga rcgle

mentsföreskriflcrna bclräffancl c hjälp, som bör lämnas i hän

delse a v nöd och åtgärder, som böra vidtagas tiH förhindrande 

aY störning. De höra likaledes, så vitt möjligt, iakttaga r egle

mentsför·eskriHerna i Yad avser de ·sv:ingnin@sslag och dc fre

kvenser, som Jå anYänclas, i enlighet m ed det sl.ag av trafik, 

som sag.cla stationer uh·äxla. » 

Det är icke tYivel underkastat, att de internali·oneHa he

stämmelserna måste utöva ett hclydanclc inflytand e på mari

tim radiotrafik, såväl i fred smn krig, I båda fal•len sträYar 

man nämligen i rege.] (ehuru kanske av skilda anledningar) 

efter all undvika att störa andra och alt själv bli störd. 

Hcda·n ticliga-re har omnämnts, att gniststationerna m åste 

på grund .aY sina störande egenskap er - 1shillas på a Y

skriYning. Dc viktigaste bcst~immels~rn a i de lta hänseende 

äro följande: 

Ingen ny gnistanläggning får efter elen 25 november 1927 

upprätlas på landstation er eller fasirt. stationer. Befintliga 

sådana .anläggningar få brukas, dock .icke längre än till och 

med år 1934. 

På mobila stationer rfå e.fler ingången av år 1930 inga nya 

gniststationer 11pprättas, ubom så·clana, vilka haYa en lägre 
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ell'e kt än 300 \Yatt ( \·åra torpedbå tsstation er hava 200 watts 
eiTek l ). Befintliga mobi·la gniststationer få användas inti ll 

utgången ay å r 1939, dock m å h ä r stationer av högst 300 wntls 
ell'e kl a nvä nd as äYen eft er sagda tid. För att y tterliga re in 

~; kr~ink a gni s tsta.tionernas ·störa nd e inverl<an är angivet, atl 

desamma ef ter ingången av år 1929 endast få am·ända vissa 
fas ta våglängder, nämligen 800, 730, 705, 660, 600, 450 (m ecl 

vissa inskränkningar ), 300 (med vissa ins.kränkningar ) och 

220 meter. 
E n bedömning av dessa h cs t~immclser giver vid h ande n, 

att dcs•amm a äro oYä ntat toleranta mot gnistsändarna, och så

lunda innebära alt s tor h änsyn lagils i. ill dc ekonomi ska syn

punkterna i f råga om rfarlygs <förseende m ed radiostationer. 
Dc 12 å r, som en li gt bes tämme lserna beräknats återstå av 

dessa 1s tat ionc rs <livslängd, ä r en väl tilltag en avskri vni ngstid. 

~lan må dock icke anse sig a lltför säk er, att dessa frister 

för gn iststa tionema komma alt bibehållas. Det är ick e h e ll 
otänkbart, att dc komm a alt förkortas, vilket är så mycket 
möjligare som, så vitt för n ärvarande kan överhlicka<s, ytTer

ligare två r ad iokonferen ser l<!omma att hållas {öre ulgå·ngen 

H \ ' 1939 . 
Ma n h ar givetvis ej kunnat in s l;:r ~inl<a si g hll a ll mer 

elle r mindre gradvis ·förbjuda användandet av störande aY
sändarc och därigenom bana Y~ig föi' dc modernar e avsän
darna. :'vlan har även måst tillse, a t ~ fartygens racliosla lio

ner kunn a m ottaga de · sv~ing ninga r , som uts ä ndas av moderna 

avsändare. Dc.tta har blivit ti ll godosett genom en föreskri fl , 
som inn ebär att a lla fartyg, vill<a äro sk yldiga alt hava radio

slali·on, skola efter in gången av 1932 vara ~försedda med mol 
laga re ,för kontinuer.liga svä ngni ngar. Belr~itlande sådana far

tyg, vilka, utan alt va r a skyleliga clärl ill , liln·äl äro förseelda 

mecl r aclioinstall a ti on , har man givetvis måst avstå från be

stämme lser, vilka kunde yerka avskräckande Yicl anska lla nd el 

av så da na sta tion er . ~·I a n ](an (och h5r) häri ut·lä sa en slrii
van a t~ L uppmuntra frivillig inmontering av radiostationer n 

hande lsfartyg. 
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Den omständighet, som måh~incla me'S t av alla p åk a llade 
ett om edelbart ingripande, nll' , a tt »situationen i etern » h o

tade aH bJiya outhärdlig. De olika s tati-onerna kommo .ofta 

i konf·likt m ed Yaranclra därigenom ~~tt de av dem a1wända 
Yåg längderna voro inbördes stö rande, och d e tta ntr sä rskilt 

Jallet helrä!Iande två slag av l1·a fik , nämligen trafiken 

m ell•a n fasta punkter ·och runclra cliotrafikcn. Under det 

att man vid del ~ första siagel av tra fik redde el.J.er söklc at t 

r eda ul probl em et p å ege n hand (gr;nom övercnskommelst· 

mel lan förva-ltningarna), och ld agom å l fr å n utövarna av den
na tra fik mera säl·lan lwmm o .till allmänhcten'S kännedom, 

Yi sade det sig snar t, att rundradions stöTningskällor - h ä r

ri)rand e såvä l fr å n andra rundradiosl::ttioner ~som från farty
gens tra fik - gåvo upphov till så mycl( c t kraftigare ullryck 

fr ån a llmänh etens sida. Vis·scrl:igen sökte man att genom en 

inter-Europeisk överenskommelse fasts.lå vilka våglängder, de 
olika nmdracliostationerna ·skulle utnyttj a, men härigenom 

lyck ades man dock icke all •fri gör a sig från fartygstr a fikens 

inverk an på rundradion. Detta må blott vara a nfört såsom 
exempel på de konfli·ktanl ed ningar, som fö rekomma m ed an
ledn in g av att någon uppdel nin g av de ·tillgängliga vågläng

dcrna ick e var gjord. 
Här m å vidar e inledning sYis omnämnas att man - av 

r elativt svagt grundade sk äl - a nse tt ·sig höra övergå fr å n 

att angiva de e.lcktromagncti·ska svängaingarna i våglän gd till 
att i stället beteckna dem med frekvens (ki·locyld ar per se

kund ) . För att underl ätta övergången angivas i konven tio
nen a lllid våglängder i p a renles, e ft er kilocykelbeteckningen. 

I .denna berä ttelse följes dock (för att underlätta j ~imförelse 

m ed gäll an de bes tämmelser) endast våglä ngd sbe tcckningcn. 

Hela våglängdsområdet från 30,000 meter till 6 meter har 
Hppd ela ts ·i v~tglängdshand (Yåglängsområclen), vilka tillde-lals 

de olika slagen ay trafik , antingen för uteslutande bruk cHcr 

ock fiir bruk gemensamt med andra .sl:1g av trafik. Det skull e 
föra ifö r l ångt aU ingå i detalj på elen eft er många kompro
mis se r och ·lå nga und erh a nrllin gar slutgiltigt faslshillcla fö r

delningen. 
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Här må blott, med förbigående av detaljbestämmelser , 
angivas, att av Yåglängder över 500 meter följande våglängds
hand, uteslutande eller de·lat med andra slag aY trafik, få an
yändas av ofarlygsradiostationer: 5-±5- 850 och 1,875- 3,000 
meter. För flygradion få de fl es ta av fartygsradions Yå g
längdsbancl användas samt därjämt e 850- 950 och 1,050-
1,550 meter. 

För att 'förminska » tr~ingscln » mnkring den hittills ·Så
som enda anropsvåglängd använda 600 meters våglängelen 
hava införts, :förutom dem1a våglängd, vilken avses alt använ
das dels sDm anropsvåg i allmänhet och dels som anropsvåg 
för nödsignal er , följande Lvå, nämligen 900 m eter för flyg
.fartyg och 2,100 meler för fartyg, vilka använda långa konti
nu crhga svängningar. 

För att tillgodose, att d en j n Lernationella anropsvågen 
( GOO meter) för nödsignatler i minsta möjliga mån slöres av 
ovidkommande trafik, är skapat ett »·skyddsområde» i när
heten av denna våglängd, och har detta gjorts så, alt våg
längdsbandet 580----'620 m et er nära nog uteslutande avses för 
anrop, samt det vidare bandet 545- 650 meter (utom för 
anrop) ej får användas tför sådana svängningsslag, vilka skulle 
kunna störa 600 metersvågcn, näm]i,gen dämpade svängningar 
och radiotelefoni. 

H.edan den här givna flyktiga slöJdringen av våglängds
fördelningen skulle kunna giva anledning hU vissa anmärk
ningar, och så är i långt högre grad fanet beträffande den i 
(.r.acliokonv·entionen _bifogade) tjänstgöringsreg,lementet in
förda dela! j era dc fördelningen . Förtfattaren avstår emellertid 
från en kritisk granskning- icke av det skäl, att fördelningen 
syn.cs vara elen bästa möjliga, däres t man endast behöver be
trakta den f'l·ån sin egen ståndpunkt - utan därför, alt ha11 
anser den vara den bästa, som vid dctla tillfälle kunnat åstad
kommas i en fråga, där 79 (konventionen m. m . unelerteck
nad es av r·epresentanter tför detta antal makter) m er eller 
mindre s tridiga åsikter skulle förenas. 
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Hetlan tidigar e iir framh å ll et, alt radiokonventionen icke 
angi\·er vilka 'fartyg, som skola vara fö~·sedda med radio m. m. , 
men man har ·definierat tre kategorier av tfartyg m ed hänsyn 
tiiJ vakthållningen å desamma m . m. I förcskritfterna är s~t

lunda i c ke heller berört vilk a fartyg, som skola ti·llhöra dc 
olil\a ]\alcgorierna ; det enda som gjorls är att an;giva vakt
hållningstidens längd på d e far tyg, som tillhöra de ol-ika ka
tegorierna. :Man har sålunda, bilcllikt talat, endast angivit 
rubrikerna lill el en tabell, i vil.kem m ed radiostation försedda 
fartyg ·skoh1 införas. Införand et av Eartygen i denna tabell 
är överlåtet till andra myndigheter. 

Ha dioslationer av första kat egorien hava s tändig radio
p a s SHii n g, 

ra'Clitostahoner av andra kategorien hava 
a ) vid korta sjöresor radiopassning på av resp . förvall

ning fastställda tid er, samt 
b) i övriga fall passning under vissa :internationellt (i ra

diokorwentionen) angivna tider, vilka antingen ä ro av åtta 
eliler sexlon timmars varaktighet, samt 

radiostationer av tredje kategorien, hava antingen kortare 
passningstjd än å lta timmr eller ock hava dc icke fastställd 
sådan tid. 

T elegrafister, smn fi'llnas på de nyssnämnda kategoriern a 
av >fartyg, skola innehava cerlifikat angivande d eras yrkes
färdigh et. Sådana certifikat, varom mera nedan, förekomma 
i ,följ and e ·kla·sser: 

l. klass certifikat, 
2. klass certifikat, 
specialcertifikat ·samt 
radiotelefonistcertifikat. 
Fartyg, som deHaga i intern•ation ell korrespondens slwla 

hava minst följande antal kva-lificerade radiotelegratfister: 
s tationer av iförs ta kategorien: en radiotelegrafist med 

först a klass certifikat och m ed minst ett års praktik, 
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stationer av andra ka tego ri en: r n radiotelegrafi st nwd 

t'ö rsta ei>l·c·r andra kla ss <.:ertifikat oc h m ed minst ett h a lvt års 

praktik, 
stat ioner av tredj e kategori en : en radiot e legrafist, som 

godkänts i proYen för andra klass certi·(iikat (praktik är hä r 

icke nödvändi g). 
Fordringa rna för nhållande av de olika s lagen ay cerli 

f i.k at är·o obetydli gt skä rpta, men preciserade, jämfört nu gäl

land e fordrin•gar. I .fr åga om telegr aferingsfä rdighet fordra s 

avsändnings- och mottagningsförmåga (.felfri s ignatlerin g) 

m ed en hastighe t av 
för först a kl ass ce rtifikat 100 tecken/ minut på code elle r 

<.: hifTer och 125 bokstä ver/ minu t klartex t på mod ersmål e t. 

för a ndra kl ass cer tifik at ä ro ·m otsvar ande siffror resp . 

80 och 100. 
För a tt erh å ll a första och a ndra kl ass ce rti{ikat fordra s 

d~irjäm t e viss praktik. 
Bestämmandet av fordringarna 'för erhållande av special

cer tifikat sa mt de Yillkor, Yar nnder med sådana certifika t för

sedda telegrafister m å avä nda s, är i Yiss utstr äckning över

lämna t ti ll r esp. regeri ngar . 
Inne'börden av radio te1e>fonistce rlifikalct torde ej hehöva 

någon , ,idare utl äggn in g. 

El"farenheten fr ån dc gångna åren har visa t, a tt den in

t ernati onell a nödsignalen, den b erömda SOS-signalen, s tun

dom missbrukats. Dels har signalen m åh ä nd a n ågon gång 

på rent okynne utsä nts , och dels h ar man vid .flera tillfäHcn 

utsänt SOS utan att någon direkt fara för människoliv varil 

för hand en. De t sistnämnda 1förhåltlanclet kan förklaras där

med, att ·hlilti1ls endast en en da nödsignal funnits att tillgri pfl, 

<O beroende av arten av nöd, varuti m an önskar erhålla hj ä lp . 

Om orsaken ä r förk·larl ig, så ~ir verkan av detta missbruk 

~iven lätt insedd, och densamma kan i korth et ang ivas så, all 
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j nnebörden av SO.S avtrubbats. För att r åda bot härför h a 

införts e tt an tal olika signaler, a vseclda a tt giva r adiomedd e

landen a före trädesrätt och att påka lla speciell U}Jpmärksamltct 

av lyssnande radiostationer. 

Först bland dessa signaler ·bör n ämnas n ödsignalen, vil

]{en 11tgörcs av ·teckn et . . . - - - .. . ; denna signal , 

vilken ej ,få r r iktas tiH någon viss mottagare utan behandlas 

såsom elt a nrop »lill a ll a », angiver a t t fartyget ( luftfartyget ) 

befinner s~g i aUvarlig och överhängande fara samt erfordrar 

om ed elbar ·hj ä lp. Ett sådan t anrop h ar obetingat företräde 

framför a ll a andra m eddelanden , och var och en, som hör 

detsamm a, ska ll omedelbart avbryta trafik, som k an störa 

anrop e t eller därav betingad korrespo nden s, samt lyssna på 

elen använda Yåglängden. För a tt möjliggöra utsändandel 

av nödsigna l från fa rtyg eller luftfartyg, vilka endast h ava 

radiotelefoni , är ra.di otelcfoniordet MAYDAY infört (motsva

rand e det engelska ulla let av det fr a nska ord e t m'aider ). 

Den, som avgivtil nöds'ig na l, skall , för att undvika alt all tra

fik h å ll es avbruten onöd igt länge, d:1 nödsignaltra{iken av

s lutats, h är·om .utsända e tt allmän t meddelande. 

T eknikem a ha .länge sysselsatt sig med problemet att 

å stadkomma en anor dning, vilken, när en nödsignal ankom

mer till en radiostation, automabiskt var skor radi·otelegra

,fist en . Ger10m en sådan anordning skulle sål tmcla ail.J a .far

tyg, oberoencl·c om dc h a de ·s tändig radiopassni ng ·eller ej, 

kunna mollaga nödsigna ler och bi springa d en n öds tälld e. 

Sådan a apparater finn as redan konstru erade (och anbefallda 

tiH allmän l br uk å engelska hand elsflottan). För a lt få dem 

att f un gera erfordra s en r e labi Yt enkel signal , och h a r därJör 

·inför ts ·en alarmsign al, vilken beslår av en seri e med vissa 

lidsint erval ler givna långa streck. En a larms ignal har till 

uppgift enelast a tt kall a telegrafisterna till radiohytten på så

d an a fartyg, ·där ständrig pa.ssn ing ick e äger r um . Alarmsig

n alen sl< a·ltl alltid ·eftenföljas ay elen reglementariska nöd sig

n alen. Till äggas hör , a tt för eskriHern a a ngåend e den au to

mati ska a larm signa len ~i ro så a\"fattade, a tt de på int et s~itt 

T idskrift i Sjöviisendet. 14 
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skola prioritera redan gjorda upp:finningar i fråga om autom a
tiska alarmappara ter . 

För att angiva att elt .meddelande, som skall ·sändas, ä r 
i höcr orad brådskande för .fartygets eHer luftfartygets eller 
nå«o~1 ~mbordvarandes säkerhet (m en av lägre grad än nöd
sig~1alen), är en Usign·al införd, v~lken vid fartygstrafik u.t
göres av bokstavsgruppen XXX upprepad flera gånger och Yld 
luftfartygstrafik ( såväl vid tel-egrafi som t elef·oni) av bok
•stavsgruppen PAN. Ilsigna.J.en giver anropet och m~dd_e.landet 
företräde framför alla andra m eddela nden ulom nods1gnaler. 
En sådan signal bör alltid g,ivas till viss angiven adressat. 

Med speciell tanke på isberg och cykloner s~mt ~vri~a 
plötsligt uppkommande nuvigaloriska hinder har .. v1dare ll~rat,
tats en »säkerhetssignal », beståend e av bokstaverna 1T1 . 
Densamma rriver alltså ·en uppgift om meddelandets art. Så
dana medde~anden hava prioritetsrätt eft er av ilsignal inledda 

m eddelanden . 
För att, även om intensiv radiotraf·ik skulle pågå, möjlig-

eröra för de nu nämnda signalerna att bliva hörda, har en före
~kriH införts om två tysta perioder under varje timme, varder a 
om .tre minuters varaktighet och bör}ande den 15 ·och den 45 
minuten av timmen enligt GMT. Und·er dessa· perioder skola 
.fartyg, vilka el j est skulle hava sina mottagare inställda på 
andra våglängder, ö·vergå till a tt ·förrätta vakt på 600 meter 
( anropsvåglängden för nödsignaler). 

För att behandla vissa tekniska :frågor, vilka kunn a upp
stå under mellantiden mellan två radiokonfer·enser har e.fter 
ganska .stor tvekan inrättats en rådgivande teknisk kommit~e , 
•sammansatt av radioexperter från i frågan intr·es serade rfor
valtnincrar. Denna konunitte skal1l endast på begäran uttala 
si<s i de

0

frår1or, som .föreläggas densam111a. Dess uppgifter äro 
så~unda, Ji~<.som dess maktbefog enhet, synnerligen begr än-

sade. 
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För att vid inlernati·onell radiosigaalering anropa ett far
tyg anY ki ndas nu igenbinningssign'aler, sa mmanställda i en 
från radiounion ens intern a tinneHa byr å i Bern utgiven för
teckning. D ensamma är så anordnad, att va.rje land har sin 
seri e av ·signalgrupper och ur vardera av dessa seri er tilldelas 
av resp . länder s tclegraffönaltning igenkä nningssignaler till 
landets fartyg, ku s tstation er m. m. D å principen för fördel
ningen av des sa signalgrupper uppgjordes, voro de tres tälliga 
signalern a tiHräckliga för samtliga radiostatlioner, men nu
mera har a ntal et sådana stationer vuxit långt utöver gränser
na för att cletta skulle va ra möjJigt. Idan har därför sökt att 
förbättra systemet, som användes vid uppgörandet av sådana 
signal er, varvid man även, vilket n eda n k·ommer att ytterligare 
beröras, sökt att tillgodose den •optiska signaleringens krav. 
Numera ordnas igenkännings-signalerna inom va•rje lands se
rie (de svenska .skola Jiksom tidögar e, hämtas nr .serier, vilka 
börja m ed SA - S~1) och så, a tt 

fa sta ·stationer och landstationers igenkänningssignaler 
äro treställiga, 

och 

fartygsstation ers 'igenkänningssignaler ä ro Jyrslälliga, 
Juftfartygsstationers !igenkänningssignaler är·o femställiga 

amatörstationers igenkänningssignaler äro bildade av en 
nationalitetsbokstavsgrnpp, en sifrra samt h ögs t tre bokstäver. 

I vissa fall må dock luft'fartygsstationerna•s igenkännings. 
signaler ·förkortas till att omfatta endast d en första och sista 
boks,tavcn i den längre igenkänningssignalen. 

Följ and e utgör exempeJ på de igenkänningssignaler, som, 
med tillämpning av vad ovan anförts, komma att användas av 
sven s lm sta tioner: 

SCJ - svensk kuslsta tion, 
SKLB - ·sven sk fartygsstation, 
SBVHI (eller ·förkortat Sl) - svensk luftfartygsstation, 
SrF 5 G - svensk amatörstation. 
Det anta.J anropssignaler , som tilldelats vårt land, är väl 

til!räcldigt för här ifriigavarande igenkännin gss ign aler. Till-



- 192-

gången hll sådana signaler för svemka farlyg utgör sålunda 

( teoretiskt) 8,788 st. 
Av övriga länders igenkänningss·ignaler må här endast 

omnämnas, a t l följ ande länders igenkänningssignaler bör j a 
(motsyarandc det svenska områd et S:\. - SM) på n edansla

ende sätt: 
Tyskland DA - DZ 

Nor.gc LA - LN 

Finl,and OH 
Danmark ou o z 
Soviet RA RQ o. s. Y. 

Redogörelsen för systemet med de tilldelade igenkän
ningssignalerna för 'fartyg h ar här avsiktligt gjorts något fyl
ligan~, än ·vad som betingas av dess radiotekniska bctydelsl' . 
Dessa signaler avses nämligen , som redan antytts, att i fram 
tiden ·erhålla en vidare användning än den, som betingas a v 
enbart radioönskcmål, nämligen så, att man vill möjliggör a 
att samma igenkännängssignal jämväl •skaU kunna användas 
vid optisk ,signalering såsom »signalbokstävcr». I fråga om 
det nuvarande tillståndet heträtTande d essa senare torde det 
vara tillräckligt a tt erinra därom, att man icke kan erhåll-.t 
uppgift å ett fartygs signalbokstäver utan tillgång till Hråga
varande lands skeppslista - och hur många fartyg ha alla 
länders skeppslistor? Till denna nackdel kommer, att signal
bokstäverna i ett lands skeppslista väl kunna förekomma än· n 
i etl annat lands motsvarande hsta, varvid sålunda nu gill
lande signalbok,stäver icke i och för sig äro entydiga. 

Vid upprilltandd av radioigenkänningssignalerna har .;J.nan 
sålunda s·öl<t att tillmötesgå önskemå!et att ett fartygs Igen
känningssignal vid radios,ignalering bör kunna Yara densam
ma som signalbokstä\··crna vid ,optisk signalering, men då den 
·internationella optisl<a signaleringen, ehuru Jöremå:l :för k on
ferensens verksamhet, ej kunde bliva :föremål för internatio
nellt antagande, kunde principerna 'för de nya optiska sig nnl

lJoks l ii \'e rna icke heller fastställas h är. 

Ny internationell signalbok. 

Redogörelsen för huYnddragen ay den nya inter nationella 
radiokonferensens resultat är därmed aYslutad, men, trots alt 
~im net icke fonnelit hör till föremålet för denna årsberättelse 
(och på grund av att det knappast hör till någon annan års
ber ättelse), synes ett synnerligen kortfattat omnämnande av 
en projekterad internationeH signalbok här vara berättigad. 
Den projekterade internationella signalbok, 'Vilkens signale
ringsbes·tämmcls er och allmänna anordning behandlades av en 
separat kommitte av \Vashington-konfer·cnscn, torde icke kun
na föreligga klar för användande 1förr än om cirka fyra år. 

Denna bok skiljer sig avsevärt från sina föregångare, 
bland annat genom införandet av ytterligare tretton signal
flagg.or. Denna anordning (vilken även har sin motsvar.ighet 
vid mors esignalcring ) medgiver att siffertal kunna signaleras 
på ett betydligt bekvämare sätt än vad hittiUs varit faliet. I 
signal er ings.föreskrif,terna samt i den betydelse, som tillagts 
vissa signaler, har all hänsyn tagits till gällande ombordlägg
nin gsreglemente m. n. internationella föreskrifter, som inrym
ma ett vi,sst mått av signalering. Så har t. ex. signalen I ( .. ) 
konsekvent vid all s .. ignahnateriel erhållit belydelsen »jag girar 
bahord hän». På detta och liknande ·sätt ha signrulföreskrif
terna i hög grad standardiserats och förenklats. 

Signalcoclen, vilken samheligt l<Ommcr att utgivas på ett 
flertal likab.erättigade, grundläggande språk, är uppställd efter 
helt nya principer. Så har codens tyngdpunkt lagts vid elen 
del, som a'vses för radiosignalering, och lwmmer denna del 
att i och för sig utformas såsom ett slags t elegrafcode. Den
samma är ,uppställd och anordnad så, att en felsignalering av 
en bokstav i en codegrupp idze kan giva upphov till fel upp
slaget codeord , utan endast giver sig till känna därigenom, 
att codegruppen icke åter.fin nes i coden. Genom en särsl6lcl 
anordning i uppställningen av coclcn kan man därjämte (där
est en bokstav mottagits fel i ett codeord) m.ed en rält hög 
grad av sannolikhet framkonstruera (2.v fem möjliga utvälja) 
det riktiga codeord et. Denna del av c oden är femställ ig. 

Den för optisk. signalering avsedda a-llmänna coden är i 
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regel treställig och innehåller ord, fraser m. m. såsom ett u t

drag ur elen .femställiga radiocoden. Denna code har inga sa

dana kontrollmöjligheter, so.m omnämndes beträffande r aclio

eoclen. 

Nyare radiotekniska uppfinningar. 

Inom varje gren ay radiotekniken pågå alltjämt och m ed 

st'Cgracle såväl veten skapliga som l eknis'kt-ekon·omiska resu r

ser omfattande försök och snart sagt dagligen göras nya rön , 

varför e tt omnämnande av alla är u! eslutet. Här m å blott 

beröras två nyare tillämpningar av radiotekniken, vilka på se

nare tiden framkommit, nämligen bildtelegrafering och t el e

'\'i•si on. 
\'ad som innefattas i begreppet bildtelegrafering torde 

ulan Yidare framgå ay namnet. 'Dc t ekniska anordningar , 

som edordras härför , äro visserligen skenbart r elativt enkla. 

men d e erJ,orclra ännu så länge en hög grad av teknisk spe

cialfärdighet för sin skötsel, ·varför de i fråga om raclioteJ.( 

nis'k användning knappast J(.unna •sägas vara lämpade för 

allmänt bruk. Så vi.tt bekant .finnes för nänarande regulj ä r 

bildtel egrafer ing endast dels öv·er vissa tråcltel egrafhnjer inom 

U. S. A. samt dels per radio mellan New York och London . 

Detta bildöv erbringande är dock l<n appast . att anse som eko

nomiskt bärkraftigt. 
Dc nu i bruk ya-rancle anläggningarna - det är ur teknisk 

synpunkt nära nog .Jil<giltigt, om överförandet s.k~r per tråd 

eBer radio - av detta slag arbe ta t eknis·kt sett fullt (oc h 

k ons.tnärligt sett relatid ) tillfredsställande. överfö randet aY 

en bild av ungefär en boksida i stor oktavs stor.Jek erford rar 

en tid a Y cirka 20 min u ter. 
'De korta avstånd, som inom vårt land k omma i frå.gn . 

möj.liggöra för särd eles angelägna hilclsändni1igar a tt med jäm

förbar snahbhet överföras medelst flygfartyg. ÄYcn för tför

hincle l.serna m ed de europeiska kulturcentra synas flygfar

kosterna erbjuda tillräckligt snabba förbindelser. Naturligl

Yi·s ut es'll1ter intet, att r eklamhänsyn lmnna leda till instal le

randet av sådana a·ppar.atcr i Sveri ,ge, men man måste ställ u 

sig r eserverad i n för en t u sias tcrnas för detta förbi ndelsemcd cl 
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pås lående, att Yl w ·om kort »icke skola taxera yåra telegram 

}J er ·ord, u ta n per kvadra ttum». 
Det är icke heller omöjligt, att bildtelegrafering i fram

tiden kan komma att bliva av sjömj.litär be tydelse, såsom 

t. ex. för översändandet av en ,flygfotografi eller skiss aY 

fi entliga ans ta lte r, m en för nänarandc äro de erforcler.liga 

apparaterna alltför känsliga för att föras å farty.g och alltför 

skrymmand e för att kunna placer as å våra fartyg. Därtill 

kommer, att t elegraferingostiden är för lång och därigenom 

u t satt för fientliga störningar i Iå ngt högre grad än något 

radioteleg ram. Så vitt bekant hava föTSök med bilcltelegarfe

ring å främmande nMriners fartyg enelas t utförts en gång, 

nämligen under de stora amerikanska flottövningarna mot 

Hayaiji. De meddelanden, som kommit till synes angående 

dessa övningar, haya enelast konstaterat faktum utan angivan

de arv resu.Jtatet, varav man torde få sluta, att detsamma icke 

varit uteslutande gynnsamt. Ett gott res•ult.at hade säkerligen 

reklamYägen läckt ut. 
'Den andra nya nyss åsyHacle .uppfinningen, television, 

erfordrar n ågon förklaring. Den här använda benämningen 

h ar valts i stället för det m era adekva ta, svenska »fjärrskå

dande », vilket s·enare ord på vårt språk i regel har en annan, 

mer psykologiskt betonad betydelse. Television avser att ge

nom elektriska ifenomen överföra rörliga bilder på avstånd, 

varvid originalen till bi1derna äro de genom televisi·on åskå

dade föremål en själva. Här föreligger sålunda ingen fotogra

fisk process mellan överförandet och åskå!clandet. Ehuruväl 

televisionen för nänarande är praktiskt möjlig, kan elensam

ma icke säg.as h ava Iämnat experimentstadiet. Såväl avsänd

nings- som mottagningsapparaterna äro högeligen komplice

rade, och de överförda bilderna, kunna kna>ppast motivera, att 

anordningen i dess nuvarande skick utsläppes till allmänhe

ten. Den förekommer hittills, •så vitt bekant, ingenstädes i 

.allmänt bruk, anen möj1ighet föreligger, a tt så kan komma att 

ske. För militärt bruk har appara ten för närvarande enelast 

kuriosi tetsintrcsse. 
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Reflektioner till Betänkande och Förslag rörande 
den centrala försvarsförvaltningen, 

avgiy.et den 14 novem ber 1927 av den jämlik t Kungl. Maj :ls 

besl.u t el en 29 okJo'ber 192() till s a l ta Ber ed ningen. 

Försvar·sv~isencl e l s ledning och fön·altning skall enli gt del 

av beredningen framlagda förslaget ulövas - förutom av för;: 

svarsel cpartcm en te t m cd kans l i och kommandoexpeditioner 

- a v följande organ, nämligen: 
W1mestyre lscn under en generalsperson, chefen för armen ; 

marinstyrelsen und er ·en flaggman, chefen för marinen ; 

smnl 
j'/ygslyrelscn under en generalsperson eller flaggman, che

fen för flygvapnet. 
Härtill komma deJs j'örsvarsrådet, dels rikskommission en 

j' ör den ekonomiskra j'örsual'Sberedskapen, de l s ock •särskilda 

förva ll ningsul s kott. 
Så lyda i sammanfattning de nya form lern a för den cen

trala ledningen a Y försvarsväsendeL 

Ledningen av rikets sj öförsvar skall under Kungl. Maj :t 

ulöyas av nwr,instyrelscn, som bör vara ett centralt verk saml 

intaga det r um lllancl rikets ~imbe t sv·eri<, som förvaltningen a\' 

sjöärendena tidigare innehaft. 
I s l or a drag an g i va dessa rader elen nyorganisation, som 

för marinens Tidkommande föreslås . Då den är av genom

gripnncle nnlnr synes det angeläget att belysa den ur olika 
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synYinklar ·Och a.tl ber edningens motiYering göres till föremål 

:för granskning. Följand e r efle ld ioner ä ro n edskrivna i syfte 

att bidraga till sådan belysning och g:·anskning, och har h är

vid samma rubricering som i Il e tänkandet kommit till a n

vändning. 

1. Kortfattad historik rörande organisationen av för
svarsväsendets ledning. 

Den h is lor iska utr edn ing, som inne'hå lles i detta kapit el, 

skulle för m ar in en s viclkomm::111dc lutva vunnit i värde om 

utredningen jämväl sök t finna svar på frågan i Yad mån dc 

olika öve rstyrelse form erna för vår flctt a uneler gångna lider 

lyck ats skapa och vidmakthå·ll a ,en operation sd ug·lig flotta, 

eller om så ej a lltid va ril .fa lle t, huruvida skälen hä rtill voro 

tillfinn andes i den ce ntra la le.dningens organisa tion eller be

roend e av andra orsaker. Genom en såda n uppläggning av 

ämnet skulle törhända klarhet hava Ytmnits i en del v iktiga 

organisatoriska problem liggand e inom ramen för ber edning

ens utred ningsarbet e. En sådan orienl-er·ing i fråga n skulle 

nämli ge n h ava givit vid hanelen att ett särskilt organ i mar i

ne n s centrala ledning an cd uppgift a t t planera flottans ÖY

ningar i fedstid och operationer i krig.stid saknades i flottans 

överstyrelse i gångna tider, och a ll just kon sekvenserna av 

denna brist tydl igt avteckna sig på hisloriens bind. En så

lunda v unn en in s.i kt sk ulle, s tä·lld vid siclan aT den kunskap 

som slålt atl vinna beträfl'and e ut\·ecklingen av nmrinstyre l

sen in om ifrämmande ·livskraftiga mariner, exempelvis den 

en gelska, troligen hava hilJl·ingal beredningen en riktigare 

uppfatlning om marinstabens betydelse oc'h arhetsuppgifter. 

III. Allmänna riktlinjer för den av beredningen före

slagna organisationen. 

Under denna rubrik komma jämy~il en del und er rubrik 

VI. 1\'Inrinstyre•lsen u pptagna sakförhållanden alt beröras. 
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l. Här meddelas en del erin ringar emot den nuvarand e' 

organ is·ati.onen, vilk.en »anses yara behäftad med aysevärda 

brister, vilka det är angeläget att undanrödja ». Att den mest 

avsevärda bristen , nämlig1en elen att .Konungens r ådgiva re 1 

m ili lära angelägenheter, såsom icke varande fackman, saknar 

nödiga förutsättningar för att kunna giva sakliga r åd, näm 

ligen y.etande på det militära området, berÖPes av lätl inseelda 

skä·l icke. Då i beredningens lanl"evä:·ld troligen ingen plat s 

funnits för en ·lösning i elen riktningen, alt giva armen ·och 

marinen var sin sakkunnige repres·enlant Yid Konungens r åds

bord, men beredningen m ed försvarets vänner landet run t 

delar den meningen att de t är någ·ot smn brister i ledningen , 

sök·er den »unclamöclja bristerna» p å nnnan väg, och upptager 

till jämförels·e andra områden av statsförvaltningen, inom vil

ka man funnit det nödvändigt alt r·cd an i en lägre instans ä n 

Kungl. Maj :t sammanföra ~ircndena. Denna väg synes mig 

böra vara framkomlig jämväl 11eträffande försvars·väs endcl 

och tanken är ur mi·litär synpunkt til!talande. Huruvida be

r edningen beträffande marinen härvic! funnit de rätta form

lerna synes mig dock kunna ifrågasättas. Några av mina tvi

vdsmål ·i detta avsecll(] e komma i fortsältningen att belysas. 

2. Innan ber edningen angiver d c riktlinj er, efter vilka 

försntrsväsenclets ledning i vårt land lämpligen bör ordnas, 

h a r el en ansetl sig böra undersöka, på viikel sätt de högre 

militära myndighelerna i vissa andra länder hava organiserats, 

samt uppger alt r esultatet av denna undersökning framgår av 

elen i bi1. l lämnade nclogörelsen. \'ad som vid gransknin g 

·av denna bilaga ur sjömilitär synpun~d för s t fall er i ögone n 

är den a'bso•luta frånvaron av några som h elst uppgifter h c

träft"andc organ·isalionen av vär'lcl ens främsta och effektiYaste 

flotta, d en engelsl<a, medan Tyskland<s föruh·arande och nu

varande marinorganisahon göres till för em ål för en grund

ligare behandling än något annat lands . Seclan redogörelse 

för Tysklands förutvarand e organisation himnats, anser si g 

beredningen kunna konstatera , att »oläge nh e tern a av den 

splittrade led ningen mycket skarpt {r~mtr~iddc under krigeb 

- 199-

sam t anför bl. a. Amiral von Tir pi t z' yttrande i Brinner ungen 

»vad s·om främst saknades hos oss var ett enhetligt amiralite

t e t». I anslutning till de t sålunda anförda ans er man sig se

dermera ·bcråttigacl att å sid. 129 göra följande uttaland e : 

»Såsom a v den i bil. l till d etta betänkande läm n a de r edo"Ö-
" 

r elsen framgår, ÖYerensstämcle den tyska marina öv.erstyrel-

sens ·organisation före kriget i sina väsentligaste drag med 

den nuvarande svenska ». Detta uttalande är emellertid vilse

l edande. Ty även om de båda organisationerna på papperet 

förete v.iss•a likheter lorcl e man ick e kunn a säga, att de i sina 

väsentligaste drag överensstämm a, om man granskar följan

dc: R eichs-Marine-Amt (Marinförvaltningen ) var unelerställt 

rikskans·lären ·OCh ch efen för amiralstaben var dir ekt uncler

ställd k·cjsaren , som p ersonligen utövade det högsta militära 

befälet över marinen, dels genom n:ämncla chef dels genom 

ch efen för sitt marinka'binett. Chefen för amiralstaben hade 

på grund härav i högkvarteret icke samma befogenhet som 

tillkomm er vår marinstabschef. Lägger man härtill a lt kej

sarens rådgivare i fr åga om sjökrigföringen i främsta rummet 

voro riks·kanslären samt chefen för Hamburg-Amerikalinj en 

Ballin och stora generastaben, torde man nödgas erkänna att 

»dc olägenh eter av elen splittrade Jcclningen, som mycket 

starkt framträdde uneler lu'iget» väseatligcn bottnade i vissa 

för det dåtida Tyskland karaktäristiska förhållanden beträf

fancl·e an ra högsta krigsled n ingen. Och icke i d en p åstådela 

likheten med den nuvarande s·venska marina övcrstyrelseorga

nisationen. För att komma denna organisation tiH livs, som 

m ed sina brister dock som krigsorganj sation är betydligt över

lägsen den t i Il j ämförel'se up,p stå lida, torde m era vederhäftiga 

argument höra väljas. BmcHertid synes den av »krige ts n öd

läge .framtvingade» och seel ermera unel er Versai.Jlesfrcdens 

tvångströja utformade tyska marina överstyrelsens organisa

tion hava tillvunnit ·sig b eredningens fulla förtr·oencle. Seclan 

segrarmakterna i Vcrsai'lles bortopererat tyska JUrmens huYucl , 

stora genera·lstaben, och större d elen av d ess kropp, kan den 

tyska armeorganisationen ej längre anses som förebildlig . .;\fen 



- 200-

seda n maktspråk från samma håll berövat marin en dess ögon 

(flygvapnet) och dess u båts va pen sam t Jamslagit utvecklingen 

av öHig i en modern flotta ingående sjökrigsmateriel genom 

stränga Testriktioner, v ilka även omfatta pcrs·onalbeståndet, 

söker sig beredningen till detta land och dess - i förhålland e 

till Sveriges - senfödda örlogsmarin för att finna vad just 

vi h ehöva för att rätt o.rganisera vå r flotta. ~ågon optimism 

vitlnar detta ej om; måhända finner beredningen sådan ej 

heller vara av förhållandena påkallad . 
Tager man eme ll ertid den marina överstyrelsens organi

sation i Tyskland till <förebi ld , synes det vara angeläget att 

förebringa härande 1noliv, (lå man i fundam entala ting för

yanslmr förebilden . Enlwpit al förvanskning av förebilelen har 

beredningen nämligen vidt,agil. Inom h ela elen krigsveten

skapligt bilclacl c Yärlclcn är man seelan länge fullt på det klara 

mecl, att en marinstab såväl som en generalstab för sin verk

samhel är i oavvisligt behov 'av trenne livsorgan, nämligen 

organen för velande - underrättelsev~is cnd et - , viljande -

operationer (kommunikationer),- och kunnande - organi

sation. Avlägsnar .man något av d essa organ är staben ej 

längre funkti onsduglig. Enligl dmm a ·princip är ock den 

nuva rande tyska marinstaben (:Mari:1e Kommando Amt ) i 

lik'h e l m ed marinstaber na i andra lä•nd er uppbyggd. Hur vore 

för övrigt annat möjligt, sedan världskriget ytter ligare bekrM

lat principens riktighet ·och dessutom påvisat stabernas oer

hört ökade be tydelse i det m oderna kri ge t. :Ylen beredningen 

·- ti ll synes obunden av sjölnigsvetEnskapliga principer -

borles kamot enar h elt enl< elt tre av m arinstabens av(lelningar, 

av vilka tså rep r esentera marinstabens organ för kunna nd e 

och en utgör del av organet för viljande, och lycl<as därigenom 

göra marinstaben fnnldionsoduglig. Nu är att märka alt h ela 

den moderna utvecklingen inom marin ernas övers tyrelseorga

nisationer gåll i den riktningen , att uneler ch efen för marin

stahen sammanföra samtlig'a de organ som äro erfonl erliga 

för el en direkta krigför in g,en och h åUa dessa åtsk ilda från för

valtnin(!särendena. Som skäl för ber edningens förslag i raU 
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motsalt riktning anföres hl. a. {\en l"napphet på personal, som 

enEgt 1925 å rs försvarsb eslut förefinnes, vilken knapphel or

sakar att »en koncentrering av är·endena till marinstyreisens 

undera vdelningar måste äga r um i högre grad än vad fal>l e l 

är inom den motsYariga tysl< a organisationen » samt all av

sikten iir a tt undvika ett clubbelarbete inm11 ledningens olika 

organ. Att p ersonaltillgången är knapp samt att syftemålet, 

unclvika n.de a v dubbel arbete, ~i r b eaktansvärt torde ingen b e

strida. ~1en all med clesS'a förhålland en som hakgrund sam

manbland a stabs.ärendcn m ed leknisl< a ~irendcn och r en a för

valtningsärend en såsom skett i beredningens förslag, de t ~tr 

att söka bota ett ont m ed något Yicla värre. Exempel på expe

riment i de n riklning·en oc'h hur Cle utfalli t saknas inga•luncla. 

Den som t. ex. ger sig tid att s tud era de misslyckade för 

·söken med dylika blanclning1ar som gjorts i elen franska ma

rinen .under se naste 50 å ren, sln!lle nog anse sig förhindrad 

tillstyrka den försöJ.<sorganisalion ber·edningcn i denna sak 

föreslår. 
övriga mera fmm lrädand e motiv för beredningen s för

slag tiH marinstyrelse komma a tt granskas uneler rubrik VI. 

Marin styrelse n. 
4. HnYnddragen av den föreslagna organisation en. 

Vad h~iruncler anföres såsom skäl för införandet ay en 

direkt .under Konungen lydand e chef för vardera av försvarets 

huv.ttd grena.r , armen och marinen , torde i flera avseenden vara 

beaktansvärt. Den månghövd ade överslyrdse marinen för 

narvar ande är behäftad m ed m åste anses såsom en mindre 

god organis>ationsform, äyen om erfarenheten visUJt, att olä

genheterna av den samma r.ealiter ej varit av el en b etyd enhe t 

beredningen synes förmoda. Att ställa aHa dc olika p erso

nal gru·ppernas chefer vid marinen U!1 der en högste militär 

chef synes mig vara riktigt. All marinens utbilclningsa nstal

t,er jämväl under,ställas samma chef synes ock vm·a rikligt. 

Ur krigshereclsl<apssynpnnl<t syn es det vara fördelaktigt, att 

m arin stabschcfen, s·om i krigslid und er Konungen utövar be

fälet ÖYer sjöstridskrafterna, j ämväl unel er fr eds tid har dessa 
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sjös lridskrafler s ig understä.Jlda. Den föreslagne chefen för 
marinen bör emellertid vara identisk m ed chefen för marin
staben av d e t för elen militärt tänkand e t ungt vägande skälet 
a lt den, som uppgör och utformar krigsplanerna ·och som bär 
a nsYaret för dessas rätta utförande, jämväl s·kall hava m akt 
att genomclTiva yacl som för plan erTias realiser ande är vä
sentligt . 

Att ·e tt betydande an tal ärend en, v ilka nu avgöras såsom 
kommandom ål, överlämn as till chefens för marinen av.görande 
synes lämpligt. För att ch efen för marinen e m ellertid skall 
kunna göra sitt inflytand e gä·llande beträffand e dc YiktigaTe 
lwmmandomålen, som han ej själv äger avgöra, synes det 
vara nödv~indigt att han blir föredragande i dessa mål. När
mare utredning av de konsekvenser, e r:. sådan anordning skulle 
m edföra, synes böm utföras i sammanhang med berednings
förs lagets eventuella omarbetande. 

Inrättandet av ett försvarsråd av sådan sammansättning 
beredningen föres,lår samt av en rikskommission för den eko
nomiska för svarsberedskapen synes vara väl motiveTat såväl 
av beredningen som av det moderna krigets krav och böra 
cless·a organ i krigsberedskapens inl'r·es se redan i fredstid 
fungera. 

VI. Marin-styrelsen. 

Innan ber edningen framlägger e lt .utformat organisations
förslag beträfl"ancl e denna styrelse anser den sig böra fram
h ålla en del ytterligare förhållanden, vilka förmenas vam kän
neteclmande specieHt för marinen . 

Uppgiften i första hand för marin en s cenlrala ledning an
gives av beredningen vara vidmakthållandet av en i möjli
gaste mån •Operationsduglig flotta. Häri kan m a n instämma 
m en anses dock uppgiften böra sättas högr.c, nämligen att 
vidmakthålla en operationsduglig f•lo tla . Sedan tager ber ed
ningen först*) hänsyn ti,]] elen fÖ'r en nottas verksamhet h ögst 

·*) Kms i1·c ra t av undc ri·cclmad. 
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betydelsefulla f'artygsmaterielcn samt angiver, · att .flottans 
sammansättning av olika fartygsslag samt anskafTandet av 
fartygen med alla dessas olika stridsmedel och telmiska hjällJ
m edel m. m. kommer att utgöra resultate t av utredningar och 
besl u t beträlland e dessa frågor ur r esp . teknisk, ekonomisk 
oc'h militär (strategisk och taktisk) synpunkt. Beredningen 
begår här ett kardinalfe l i problmnets uppställning, som ej 
vars lar golt för fortsättn in gen. En örlogsflottas sammansätt
nin g av olika faTtygsslag samt normen för anskafiandc av far
tyg ä r en r ent mihtär fråga och bör .s:i led.es bedömas ur mili
tär synpunkt (strategisk och taktisk ). Att härvid ekonomiska 
och tekni sl<a möjligheter måste tagas m ed i r äkningen är 
självk·lar.t, d e ingå såsom integrerande delm· vid uppgörandet 
av d et militära programmet. Men att som ber.edningen gör, 
beteckna de t ekniska, ekonomiska ·och militära synpunkterna 
såsom jämnställda ? (respcktiva ) och därvid sätta d c militära 
på sladden är att fe laktigt disponera ämnet. 

BC'redningen fortsätt.e r: »Endast om aHa olika synpunk
ter härvid på ett kontinuerligt och rätt ·avvägt sätt hliva b c
a,ktade, torde resultatet bliva det under g ivna ekonomiska 
förusättnin gar , militärt sett, bästa möjliga. Vid planläggning 
och anskafining av sjökrigsmateriel måste sålunda e tt stän
digt ·och intimt •Samarbete äga rum mdlan teknisk-ekonomisk 
och militär sakkunska•p, e tt samarbete, som bör igångsättas 
genast från första början av en frågas ·lWpkomst och under 
ärendets beredning bedrivas från de Jäg.sta inst•anserna inom. 
den marina ledningen och uppåt för att så småningom växa 
fram till ett fullmoget resultat i ledningens topp». Man tror 
sig läsa ett s tycke ur Chronschoughs memoarer m ed den ski1l
n ad att d essa äro roliga . :Men man måste anmäla bestä!mt 
avståndstagand e från andemeningen i den sista Jånga satsen, 
såsom varande disciplinvidrig och oför.enlig med sunt militärt 
tänkande. 

I nästa styck e hinn er ber edningen trenne gånger sätta tek
nisk-ekonomisk ledning och teknisk-ekonomisk myndighet 
och tekniskt-ekon omiskt a v seende fr ::unför motsvarande av 



- 20± -

militärt slag. Det Yerkar såsom avsiktligt atl det militä ra 

sl<all komma på s ladd en. Emellertid ullnynn·ar beredningens 

rcfl.ektioner heträll"andc rartygsm a terielen i uttalandet a \' den 

åsi kten a lt an snn·et {ör Hotlans materiel i såYäl teknisk l

ekonom isk t och militärt oa yseencle bör påvila en enda myndig

h e l. UndeT a ntagand-e :w a tt den av beredningen föreslag na 

marinstyrelsen lwm mer till sltmcl torde ansva r et för flotta ns 

materiel i berörda •avseend en komma att påvila denna myn

dighet. I vad m ån det ekon omiska ansvaret skall »påvil a » 

chefen för marinen toTcl e dock tydligare än vad i betänkandel 

( se sid. l ·G3 ) ske tt böra precise ras, och föreslås i de tta syf te' 

e tt begränsande en li gt ungdär samma formulering som (ä 

s id. 76 i sjätte stycket ) gj orts 'bcl räiTande ch ef-en för arme n. 

Beredningen övergår nu till ett .skärskådande av perso

nalens betydelse för flottan ·och inlecle~· denna avha ndlin g m ed 

följande ord: »L edningen a Y de n för en flottas verksamh el 

y tterst betydelsefuLla persotmlen, dess organ isa ti on och utbild

ning m. m. kan u r många synpunkler anses Yara av militä r 

art». Det är jcke ·längre med förvåning man mottager dylika 

meddeloa.nden, men elen begr-eppsförvirring som dc åtta orden 

»den för en flottas verksamhet ytters t betydelsefulla persona

len » angiva, får dock icke läm nas oanmärkt. Det för en 

människas verksamhet y tterst betydelsefulla livet är ett f'l!ll t 

jämförhart uttryck. Utan personal, ut•an liv, ingen verksam

h et alls! I fortsätt ninge n ·får man vel a, att »materiel och p er

sonal inom flottan intaga i förhå,J Janclc till varandra ställ

ningen av likv~inliga faktorer, då d-äremol jnom ar.men el en 

l evande kraften, personalen, trots ckn aUtmcPa ·framträdand e 

t ekniska utrustningen, utan tvekan måste anses vara den ul 

slagsgivancle faktorn ». -Bortseend e från den lilla oeg entlig

h e ten, 'alt ställa två inkommur·cnstnahla faktorer bredvid var

andra och förklara dem likvä-rdiga, får man dock vara hered

ningen tacksam för detta klara ·och lydliga uttalande. :Mate

riel och personal ha .för en flo tt a samma värde! Skola vi 

med vår av ålder tyngda f•artygsmateriel res ignera inför denn ~~ 

t es? ~ej , ty den är grundfalsk ! Orh v i hava fullt fog för 

l 
t 
l 
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d en fö rhoppningen, a tt andan och dugligheten hos vår flottas 

p ersonal skall jäva detta beredningens uttalande om och när 

d~t P~ alh·ar gäller. l\Ien för atl så slmll ske gäller det att 

va l varda andan och rätt utveckla dugligheten hos flottans 

p ersonal. Äro mat-erielens målsmän s·om regel skickade för 

denn a uppgift? sjökrigshistorien ·och erfarenh eten från flot

t_ornas fredsövningar besvara denna fr8ga nekande. Där ängs

hg om sorg om materielen sättes for ä m st och det r1· crg· . .. . 
. 

· ' 0 er nata 

till h anels atl så blir fall et om maleri-elens målsmän få hand 

om personal ens utbildning, kan rcd•an från början den största 

tillgången vi äg-a förkvävas och förs·kingras. Den största till

gå ngen ja, den är densamma antingen det "äller kricrförin• ' 

till sjöss eller till lands, den utgöres av kriga~·ens käcl~a dåd~ 
lu s t, »elen ~idlaste k r igar dygden och clet rätta stålet, som ger 

vapne t d ess skarpa och dess gla ns». Endast elen flotta vars 

p ersonal ä r besjälad av käck cl åcllust, erhåller största m,öj!icra 

.slagkraft. Den som inser detta sätter ej likhetstecken men:n 

p ersonal och ma,teri-cl, än mindre sätter han materielen 

<främ s t. Ej heller formul erar han beredningens näsla mening, 

s~m !yder: Enelast 'under förutsättning att personalens orga

ms,atJon och ut bildnin g noga anpassas efter materiel en, kan 

fiollan erhålla största möjliga slagkraft. 

Dc.t tord-e var a ett bekant faktum att i engelska, franska, 

t~slm, Japanska m. fl. marin er che·fcn för marinstaben genom 

nagot ·organ, som i allmänhet benämnes organisa'tions- eller 

- ~ersona lavdclningen, bär ansvaret för personal ens orcranisa

tton och utbildning. Detta förhållande är djupt grunda~. Det 

tor_d e va r a begripligt, a tt den, som j krig skall dirigera sjö

stnclsluaflernas verksamhet och bära ansvaret för denna un

der förber edelseliclen bör ha de t rådar i sin"hancl, som i f~rsta 

rumm et äro av betydelse för att kunna leda denna verl<sam

h et, s~:nt ~ tt det icke är liJifyllcsl att han gör upp planer, 

ut~n Jamval att h an ser till att dessa kunna utföras. I vad 

ll1an u,ppgjorda planer kunna ulföTas med till gängJi,g materiel 

~ero r av pe rsonalen, a \· dess organisation, utbildning och dug

ltgh ct. Det ligger väl då i sakens nalur, att chefen för mari;1_ 

Tidslcrift i Sjöväsendet. 15 
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. . liricrcra dessa tjänst·egrenar. Liksm~1 att h::t~l 

staben sl-.all c o . b t ... 11. 
de a ll matenalanskall-

d t rerörand·c ordet e I a an 
sk·all hava e a' o .. l· I sistnämnda avseende 

. t tsmakterna as .. as. . . 

ntng sonl av s a .. ;·l· ·l' eren ett s teer i rätt nktmng, 
er" . b . -dn in crens forslag sa .. et lo o . . . -

utbor cre o l f' t···,. marinen blir rdentlsk 
.. .. l t · er a v att c 1e• en o- < 

under forutsa 
11111

o . a .. dock icke att sn-ed-
. f f"r marinslaben. Det duoer . - .. 

med che en o . . o odernt kric'svctcnskapligt tan-
. ·] t ;· ont h era l en p a 111 b 

-vnd·a c e vase o . . d . f")rebärande av knapphet 
b r ·ad orrranisatJOn 1111 ·Cl ( 

kand e upp :>go " . d l entr· erincr av ärendena , 
l d.. . bet! n u a (011C "' 

på personal oc l f 'ar~:ålla s, :tt dc ur marinstaben bortskm~n~ 
även om. ~et ka_~~. 1~111 lå dc ·u finnas kvar eller uppsta l 

organen Ick e f m svmna c J . ' l'elsens anclra sddion. 
. d r kar)ade manns,.y 

annan rfonn l en n) s .. l t. l clet är icke oviktigt, att 
l " . l n ratta p a s oc l 

De ha Ya c ~r IC (: s.I· lats P.ersom:.lär·enden berörande or-

livsor-gan s1tta pa ta lt P . ·. . äro rena slabsärcn-
. . . b'ld · .., mob1hsermg m. m. 

gamsauon, ut J nmo, ·l l ctsområdc, och kunna 

den, hörande till stabschefens vet (::mt:J-nisk-ekonomisk för-

ej ändamålsenligt handhavas abvl d ,· c: av I)ersonalärenden 
. . t En .samn1an · an n 1 nt> . 

va_ltmngsappma . o d t "tt be·r·ednincren föreslår är en l 
. l .. . den pa , e sa o . 

och te lons (a at en . .. er. rf " ,.ekommande for-eteelse, 
derna flottor numera ICke Ianole o. . .. d 

mo ·- • l i er där den tidi-gare vant prova . 
avskaffad ·sasom skad o• .. f" ·d - beredningen 

.. utöver de fornt an Ol a 
De skal som - .. .. ·flyttnincr från marinsta-

. . · . ·onahr·endenas ove1 "' o 

anser betmga pet s < d·l . alerielcns ledning» ater-
. d t ·gan sonl han Iar In .. 

ben bli » e 
01 

.. h t . . Redan en •så grundlag-
. .. t l· dar det · e er . » 

finnas I nasla s yc -.e, . . . tt'·on som fartyg.ens be-
f" . ·sonalens or gam sa 

gande faktor ' oi pet ]' t . tat·betas huvudsakligen 
·· . tt dessa ts or u 

sättnings·listor kravel a ·t·· .· l ns lednino·. » Man vore 
. handhar 1na er1e e o . o 

av det ·OI gan, som . l ll ledas om man 1cke p a 
f o rart nia-tenelen s <.a ' . 

frestad raga ' . t .. . si a vid d-en egendomllga 

detta ·stadium r·ed'an hm~m ~anJVal nh föresatt sig att söka 
texten l kapitel oc 

fom11uler-ingen •av ]J · o d"lJ·a si.cr bakom orden. 
. " -sonl evcnt ue t ma o . < o .. . 

utJ.eta den 111emno, . . .. 
0 

en crruncllaggande 
.. o lt 1 ättninashstorna a1 o ' 

Om det nu ar sa a )CS _o . d o .. r deras uppgörande 
l orcramsatwn, · a a 

faktor för persona ens . "' . t tt b-etrakta som e-tt stabs-
d ·, a n andrag1 a . 

på gr_und -av va J :lo ova "'!l .. crgas att dessa listor l 

.. l a· det dessutom ' Ll a., ' arende, oc 1 ;m 
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främsta nunmet måste tillgodose strid ens fordringar, vadan 

ansvaret för deras ändamålsenlighel icke bör utkrävas av för

valtningsscktionen. Nya besättningslistor uppgöras som be

kant vid tillkomslen av nya far-tygstyper, och hur pass ofta 

delta iniTätrar under en mansålder kan man med ledning av 

flottplan en beräkna. Att överföra elt sk1bsärendc, som kanske 

kanun er på dagordningen vart l-emt.e år, till den iförvaltande 

sektionen, synes icke Yara något hå llhart moliy för den förc

slagna organisationsändringen. 

Beredningen foTtsätter: »Personalens utbildning är dess

ut·om i mycket hög grad beroende på mat-erielens beskaffen

het. » Må vara, m en är detta något för floltan säreget? Vi 

gå vidare: »En gemensam ledning beträffande materielen och 

pesonalens •utbildning kan åstadkomma, såväl att personalen 

blir skickad att på bästa sätt handhava materielen» - detta 

har j,ag för.ut påvisat icke skulle bliva fallet - »som att vid 

konstruktion av materiel . vederbörlig hänsyn tages till den 

yrkesskicklighet, s·om är möjlig att bibringa personalen ». 

SkuHe den gemensamma ledningen kunna åstadkomma så 

·bedrövl·iga resuJt,at, som behådas i detta uttalande, då utgör 

denna möjlighet ett det starkaste skäl för att motsätla sig 

en sådan ledning; så ma torde det dock ej behöva gå. Märk 

väl att vid konstruktion av materiel hänsyn skulle tagas till 

den yrkes·skicklighet, som är möjlig att bibringa personalen. 

Ronstr.uktör·en skulle således ej med ent usiasm få gå till ver

-ket för •att framstäUa bästa möjliga materiel. Han måste 

först söka bilda sig en mening om, hur pass mycket han vågar 

släppa till av sitt geni, för att den fPamslällda prodn·kten skall 

motsvara den ynk·essk icklighet, •som är möjlig att bibringa 

personalen. J ag 'har unders lä lit de l ta beredningen s uttalande 

en framstående teknikers bedömande. Han Iförklarade det 

var-a rent nonsens. Som skäl för -den föreslagna flyttningen 

av personalärendena -eller .för den gemensamma ledningen 

torde det ej heller få a nses såsom särskilt bärande. 

I fortsättningen säges: »Härtill kommer, att personalens 

utbi 'ldning ·och övningar inom !flottan medföra avsevärda eko-
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nomiska konsekvenser , icke blott i ocl1 för sig, utan ~ämväl i 

rorm av betydand e kostnad er för materielens underhalL E n

das l därest ledningen av och ansvaret för såväl ~ersonalcn 

och dess utbildning som materielen ~iro oförlagda tJJ'l en oc ~1 

sanuna myndighet , kunna, enligt beredningens ~s ikt , orga_m 

satoriskt sett skap•as mö j li ghetcr för en läm ph g ~vvagnm~ 

mcll•an .anslagen til'l övningar och underl1åll samt till ett ef 

fektivt ·utnyttjande av dessa ». Huruvida man gen~m ~-tt sam-

f .. d a\T r)eL'SOnaFirenclen •OCh förvaJtnmgsarencl cn 
J11'an oran e c . c 

skulle lyckas åstadkomma en lämpl·i.g avvägning m.ellan. an

slagen till övningar och underhåll synes mig 1~1er an ~nvel 

aktigt, mn avvägningen skulle göras av förvaltr;m~ss ektwnen . 

Troligt är, -att personalens utbildning skulle fa s1tta e1:1ellan 

vid en sådan vägning. Ur krigsbereclskapssynpnnld ar d et 

··el ·· ]'at att den ]1är avhandlade 'avvägningen göres av de l 
no vane 1, , < · • • l 

primära (militära ) organet och på lå~1g .sdd, Icke .av' ~c . 

sekundära (f·örvaltande) organet m ed Ideliga rubbmngar 1 

' l ·te s.amt att dessa organ icke sam.mans1ås. 
Sl.( ' c 

"D f " . 
Ber edningen fullföljer sin motivering sålunda: .e o t 

fl Ltan särcO'n·a förh ålLanden - så »säregna>> som bereclmngcn 

fr~mställer o dem äro de dock ·ej - vilka ovan i korthe:. an

givas, s•kap:a sål·unda inom detta vapen ·e~t starl~t l~tpr.:gol~ ~ 

samband me11an personal och materiel, vrlket nodvan~1,,01 

förlä '"'a•ndet a v ledningen ·a v des.sa båda huvuddelar hll en 

"'"' dl. crliet Nå O'.ot motsatsförhållande mellan 
och samma n1yn ' o · o . 

p crso11 a'l och materi el får ic.~<.e .förefir1nas» . ~an _.stann~r ' ett 

öcronblick i läsningen och forsaker tanka s1g m I ett sada~1t 

"' t t f'" l , J la 1Cle t ·ex en kanon som blir osams m ed Sln 
Jn.o ·sa S Ol'1a e l · ' • ". · . .. tt lt l 

. d t d t ar e· · ny l h -
betJ· änina, 111 en finner J u snart ,a t t e ·en as . . 

"' · 1 h <matenei ser 
ryck för den uppfa ttning, s·om I persona ·OC . . -

likvärdi n-a faktor er, som jämst äUa ande med maten e ~ ska-

. "'d .1• t \ Ta el ·berednin O' en här har velat utsaga och 
paren 1ne vcr '-e · "' . . ·d 

s·om torde kunna u tJ ~isas ,ur fortsättningen .synes emellcr ti 

, . , tt a' uot motsatsförhånande m ellan de organ som hand-
vm a, a n o · l · J 

hava per.sonaiär.enden ·och de som styra m ed maten e en I~ · (.e 

f år förefinnas. •Detta är r1ktigt. Något sådant ~:1otsatsfo~ 

h åUancle komm er ej heller att upp stå, därest man gor klart fOI 
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sig alt de militära synpunkterna äro de best~immanclc och or

ganiserar därefter. Vid en omarbetning av det för.el iggande 

förslaget är det av synnerlig vikt, ·att denna grundsyn på pro

blem et får göm sig gällande. Porlsättningen lyder: »Det är 

den för sjökr igföringen s·kolad e personalen, som skall Ieda 

eks sa Låd a grenar, men ledningen m ås te u lövas gemensam t 

och enhetligt oc h kan icke utan sto ra •olägenheter var a för

delad på oli ka m ynd igheter, .fördelningen må nu göras på ena 

eller a11dra sätlet». Med h änsyn till vad jag ·ovan anfört synes 

komm entarer till de tta uttalande överflödiga. 

Härmed tord e del väsen tliga av beredningens allmänna 

motivering, villven för fl ottan s vidkommande anses nödig a n

draga för den föresl·agna omorga nisat ionen, VJara beh andla d. 

Innan jag lämnar detta avsnitt i betänkandet, som benämnes 

»Allmänna gunder», vi ll j~Ug dock knyta några reflektioner till 

beredningen s uttalande på sid. 128 och följande, som lyder: 

>) En konc·enlrering av den centrala ledningen till endast en 

myndighet inn eLär visserligen en icke obetydlig förändring i 

förhål!'and e till vår under senaste årt iond en så småningom 

framvu xna marina överstyrelse, 111en ä r d·ock i stort se tt en

dast ·en å tergån g till den ·organisation, som i forna ticler präg

lade sjöförsvarets centrala ledning, då den under sekler utöva

des av endast en myndighet, om än under olika namn, såsom 

ami ra l i te l s koll egi,um, gen er alamiralsämbc t.e, förvaltningen av 

sjöärenden a (under dess första skede) ävensom storamirals

ämbeteb>. 

Att fö rslagets genomf.ör·ande skulle i viss mån betyda en 

återgång till förhållanden, som i forna tider präglade sjöför

svarets centrala ledning, torde man nog med beklagande nöd

gas konstater a. Under den åsynade ticlen låg sjökrigsveten

skapen i sin linda och vår •marina överstyrelse handlade över

vägande förvaltningsärenden, vilket förhållande tidvis även 

avspegl,acle sig i själva namn et. sjökrigsvetenskapens utveck

ling har ·emell ert id framtvingat det organ för den militära led

ningen, som under olika namn, men med sanuna uppgift nu

m era innehar högsätet i tid senliga marinorganisafi.oner, näm-



- 210 -

li•'en marinstaben . ÄYcn hos oss har smnma utveckling huri t b 
frukt och trots motstånd från det ·föTvaltanclc ämbetsverke t 
nära nog lyft upp elen svensk'a marinstaben lill elen ställt:ing 
i spelsen för marinens ledning, sotn elen bör inneha. En fo~·t
satt utveckling i rätt .riktning måste ofelbart hava lett dar
hän. Denna utvecklings gång söker beredningen nu - n a
turligtvis i bästa avsikt - att hämma och snedvrida. Inför 
den möJ'Jiaheten .alt ·försöl< et krönes m ed framgång och stats-b 

. makterna a ntaga det av beredningen framförda förslaget, rmga 
j milt öra historieskrivarens ord om det öde, som på sin tid 
övergick segelsjöfarten. Dessa lyda: »Med de t rom erska k ej 
sarrikels sönderfallande förändrad es situationen. Den inbry
tande medeltiden betecknar i många avseenden en återgång 
till förhållanden, som Y·arit Tådande .flera hundra år tidigare )>. 

B. j\!Jarinstyrclscns avdelningar. 

Alt beredningen här behancHar samtliga d e såsom ingre
diens i TI. sektionen ingående avdelningarna först är logisk t 
ur .synpunkten materielen främst. Nien sedan de speciellt 
»materielbeton·ade » .avdelningarna tillrättalagts kunde ma n 
hopp•as, att de ur marinstaben .lossbrttlna »personalbetonadc» 
avdelnin,garna skulle få komma före. Nej, intendenturavdel 
nin«en ·och sjukvårdsavdelningen måste först org·aniseras, så 
alt bbeklädnad, sängservi,s, inkvartering och sjukvård finnes 
till reds .för »el en för en :flottas verksamhet så ytterst bety
delsefulla person•alen ». Det är symptomatiskt för inso~1nan.d e 
n a ti oner .att tillgodose ·en del ekonomiska och m atenell·a w
t ressen 1såsom sj nkdoms- ·oc'h ålde.rdomsförsäkring, framför 
sådana, intressen som äro för ·nationens fortbcstånd avgörande , 
:främst då .ungdomens rätta f•ostran och utbildning . Det är en 
med denna besläktad syn på tingen , som kommit till uttryck 
i betänkandet i vad detta rör marin·en och som föranled er mig 
att ålcr göra front •mot en sådan gruppering, vilken fått sill 
f·ulltoni a a uttryck i elen onaturligt utsvällda förvaltningssel<
tionen. b Varnande röster haVJa särskilt cifter kriget icke minst 
i England framhållit vådan aY att materielbestyren vid flotta n 
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och dessas målsmän bli dominerande, uneler framhållande av 
~1lt aktivilet ·och ·offensivanda dä rav bli lidande. Skulle icke 
den föreslagn a marinstyrelsen få j u st den »materielbetoning», 
mol vilken sådana va rningsord äro riktade? Bered ningen 
.åberopar sig ofta på erfarenheter Ifrån världskriget. Månne 
elen b eakl•at, att Yärlclskriget började i materielens t ecken men 
s i u ta dc i personalens. 

Stockholm elen 7 januari 1928. 

S. J. Dahl. 

P. S. Sed<an d essa re.fl ektioner nedskrevas hava myndig
heternas yttranden avgivits och nya sakkunniga förordnats alt 
omarbeta förslaget ifr~ga. Uneler väntetiden torde tröst må
hända •kunna bered:as dem, som i likhet med beredningen 
anse d en nuvarande organisationen lida av ·avsevärda brister 
eller som dela den av en beredningsl·edamot i pressen utta~ 
lad e uppfattningen, ·att marinens nuvarande ledning av flera 
skäl ·oc'h speciellt då 'Ur ·organi1sationssynpunkt måste betmk
tas som synnerligen undermålig, måhända, säg.er jag, kan trös t 
beredas ·dem genom att erfara, hur man i utlandet bedömer 
denna organisation .och ledning. Om vi gå till en av Eng
lands ledande tidningar p å det sjömilitära området, den an
sedda veckotidningen Hampshire T ele.graph and Post, som ut
gives i Porl1s·mouth, finna vi i numret av d en 6 jan. innevaran
de år •under rubriken »Efiicien t Swedes» !följande uttaland e 
om sv ensk'a flottan : »Den är liten men anmärkningsvärt 
e!Iektiv och bem annad med sjömän så goda som världen över
huvud taget hm· att •up.pv isa ». I fortsättningen heter det: 
»Ehuru den röda flottan !fortfarande i sig innesluter vissa 
skepp, som borde vara i 1stånd att blåsa bor t hel·a den svenska 
flottan från VJattnen, förlita sig nordmännen på sin ·eff.e.ktivitet 
och känna sig siikra på, :att om det konune till ett avgörande 
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Och det finn es föga tvivel skulle de giva sJaycrna r espass. 
n lt c' c icke hitteligen skull e göra detta .» Olll n ·1 

• l l Viikel vä rd e man än m å tillägga dyhka _u~~a-~n c en, som 
skulle kunna mångfaldigas, m å m an . dock eJ lforbrs e,. at~ . dc.: 

. f ·a uslaend e cn "'elsk expert pa 1 .. • fo"r·cla }1'll' o·J orts av en r c I . . . " ,uti an c " • tt · t det sjömilitära området. De t tord e därför erbJud a e . YJS S 

intr esse att Laga del av e tt sådant ruppskaltan:l c av de.n s~·c~-
.. ·loc•sflottan s nuvar and e operat ionsduglighet , da vr JU 

~ll'"la ~rr· o ~ulll en se m ed beredningen därom , atl flottans op ea a et . t' O 11 rationsdugli gh et är slutm ålet tför mm:inorgam~.a ronen . . . : -
döm et ·om vår fl ottas op er a tion sdugligh et uU.oll sannerh,c.n 
icke lika gynnsamt p å Nelsons tid , då en mannstyr clse. Jne~.~ 
öyer enss tämmand c m ed ber ed ningen s r ecept b ar ansva ret for 

den samma. 
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Meddelande från främmande mariner. 
:\ lccldeloclo från :\l at·instabcns Utl"i·kcsaYclol nin.g . 

(Fob n1a ri Hl28.) 

Bestyckningen å de nya u-båtarna. 
Dc rlctaljc r rörande dc nya u-båtarna a\' >> 0»-k i }l~~<' n, som det 

cugr•bk a ;~m i nilitdct ha r til l[t(it, bl in1 offpn tl iggjo rrl a och i synuct·
hct det fakt.um. att dc kolll ma att beslyck as rncd l - J0,2 cm . kau. 
samt dd fö rhl'1 ll andet ntt de n n:-·a >> P >>-k lnsscn a ntages bl iva ungefiir 
l ikadnn, har föro rsa.ke~t intressanta jämfö rr lsc r med brstyelmingcn ä 
ttUändsk a u-båtar, am n[i rkcr ticllli Jlgc lt the H am pshirr T cleg raph and 
P ost. U n rler kriget förd e tyskanJa 2 l3 cm. kan . och mimlt·e pj äser 
il n:lgr a ay s ina stö n r u-båtar . men dc anYände dessa n iista lt ukslu
t andt· wot h<llHlr l sfa ri ~·g och d l(']' r•xper inwnt nw tl >> l'l al bro nm>. u r
spr ungl ig<· n >> lJ l ;-l!h , bort t ogo fnmsm[in n<"n <lessa stora pjäser och cr
sattr• d r'm med l l O cm. k e~ n E u liknande lJl'styckn in g install c rarlc;; 
å de n ya u-båta rna ::t\" -R cd·outablc >>-k lassr n. t lll<.kr det Hit så\·ä l ita
l ienn rn n. smlr am erika nern a bestyck a s ina med l l0,2 cm .. l l 2 cm. 
eller l j 2.7 cm . ku u . Dc fles t a ;w {\e sc n>lstc j np an sk a u-båhu na föm 
l 12 cm. k nn. och någo n off iciell uppgift att d <• all ra nyaste sk ulle be
styckas med tYå s:td;ma kanone r förcliggct· icke. 

Dc :f nrh i1gor en del mncrikallSka journ aLister givi t uttryck i'tt, 
n ämligen aH .) apa n limnar aJw timla sitt u-båts\·apcn för ÖYcraskande 
bombanlcri ngsförciag mot l::ltilla h avskusten , sy n as dädö r knappast 
vara be r ä ttigadc. 

Den nya f ranska j[ltte u-biHcn . O'OIIl Yiiekt e n hel <lcl uppmä rksam
h et, uppgives komma alt förses med l l0,3 cm. ka11. , mon denna upp
gi ft är icke officiell och i Yarj o fall f illll s det god tid t ill att vidtaga 
iindrin g häl'\'i dl ag i tman båten insättes i t j änst . Världe ns mariuct· 
synas h aya kommit till insik t om, att det Him pli gas(c YHp nct för n
båten iir toq1ccl cn, slutar tidningen. 



D c bi\ tln 
pr)Jidli l fri\ n 

>> ( ' he~mpbin >> . 
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England. 

· · >>To 1·1J 'I">>. <J ···11 >>1'orc>Hl on> som J\:nna rh ti1l "Ji:l( 1'l-l l' llel l J \..- . : 

·E~1.daml. ]w m ma aH mndöpas t ill >> V nncoun' t.' » 
(l-f ampshirc T e kgraph n.11d J'ost . lO frhr. 10:28.) 

Am i r :il i l· d d ]1 ;Il' ;n s \ ut at ko n trakt om hygg;nhkt ;1\' dr• G u-bi'ttaf . 

1 -1· 1 1· ·t lo -: ~1_·) ,0 ."11-s nYh,·o·n·na{lSlll' D).!;l'<l m . F y nt a\' cll'SS:t SOi ll )('Yl J<-1 S (' 11 1g · V- - D (. ' " " 00 _ . _ . o •• • O', •. 
1
, 

lJ\' i!"·,1s :l\' \Viek ers-Annst rong·, e n av Cn. lll el Lat.t.'d oclt e n a, ot.lo,s\<1 ' · 
Y~tj Cbaih alll. Dl't\a ;ir den flndra g r u,pp2n <.11. ~le fyra pa se_: u -ha
t . · .~ · clct proo· 1 .. 1 m som o·ilJa.cks aY ll<trlam entet 192-J . D e11 nr, SO.D1 Jllgcl l o c..' o, l99(i D '. 1 ·otar få nanln:.:'ll försia oTuppen beställd es 1 liOYemhct - . cssa M . 
>, Os i 1 ~is >~ >> Oswald >> >> Ot u s>> l ,, O]ylnpml>>, >> Orphcu s>> och >> 0dn1 >> . I n g<' Il 
a Y dem , har tinnu ' löpt <lV stape ln. Förut har e n h'åt a \· >> 0 >>-kl:l:s~n , 

. 1· ·t 1"93-24 å rs IJ rooTqm T Ya andra >> (h-hatal. >, Obcron >> 1J\·g·o·ts Pn 1g -'1- • "' c · . . 

O -J.. 0' cJ·1v ~,"'otw·J ">> so m 192G bcstfi ll d<'s a Y uus t r allslm r cgenngc 11 , ,, x <, ,, ·J l J' y .. \1 
]äl!Jll<;dc !IYl io·e n Portsm outh för att m·gå till Austra 1en. or a · 
skilj;t dc u :bå~nr . so nl HU besHillts . från dr ni_o _tidigare . komma d_e >~H 
benämnas >>P >>-klil~sen och få 11am n , som bo r]a m ed denna boksLt~. 
ni1m1igcn : >> P :Hth iam>, >> P c rS>C u S>>. >>Posc iLlon>> , » P roteus >> , >> P y thom>. oc .1 

>. Phoenix >> . . . D . . ·t f?. n·un1w l D en nya k ryssa r<', SOlll s1;nl l lJygga s 1 . C' \ onpot l .IL ' 

>>Exder>>. l N alll n t• n pi't <le nya j ag-a rna bl i ya: >> A casta>> l >> Achaces>>. >> A c lP-
rom>, >> ActiYC' >>, >> AntPlop C>>, >> Antony ». >> Arden b och "_Arr oW >>.; " 

(H ampsh irc Trl cg r;lph and Post 17 f <'ht. HU -:.) 

] . · 1 "]l '· • 1 ·1 ·til ·cl om iH o·li rder för b tir:"·-Mnncltcstr•r GmHt t. all llllW l H LL L J , 1 ' .. · · ." . . · · 
· ... l 1. 1 1 ·' t . Den h f1c t." D{' ll sarskiltia komnussLOu. llllli! a Y foro yc ;;l{ e u - J,t n1. v • • .. Il 

son; sk till utrrda frågan om el en so rg liga förlusten '.~ '- ':s 4 >> . ~ka. 
L c1 .... '1 undersöka problcnt.d L dl l 0-'nH b b bärglll ng nY SJU!l],n :l u_-lMblt. 

J ' '"' l .. Jw te l"l:l l <1<'1"1~ ])c•n alltjiimt öka;lc storl ck(•n H \' u-bå lnrn;t oc l sa n:!,( <' n , :' · ,.· _ 
· .. 11 ·t·' ·'it S\'?1rio··h etcn ntt losn p rohltmet sLtn konstrnld1on gont cmc e 1 tn , " · • ,., 

tliot b l ir stö rr r. . ] f' , 
" ·M. R rido· l' nll.J JJ. Jci rst I~ord of Th <' Admirally . rcclog]orc e or JU -

i~<l1 s.ed Hn"' för d~ ,säkerhctsHgärkr, som fö rrkou1m a å c n gel s,ka 11· 
gon t · 1 t l l f·:trtyg IY1 'al båtar. Dc bestå a Y anordningn r för a i S1g11U e ra J · . . ' .. . ,' . · _ 
tcn ytnnl men (r huru. dd torck finna s apparat<'r. som t;H fol.Jd ,~v ;:~ ~ .. 

. m·Jo·1·u h c-mlio·h å ll as) Yill dd ej s~·mts, som om nagon <ll10 t·L1n ,.•: Jl,) n 11 r> e . . . "' . .. 1 lt ]" n · s s l . för att biirga bfti<'n finnes . :Man ]HH funr11l ntt ogonJ u Hr flll , '· 
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{lorn;L so m Comn t.< l!l{lct.· E lisbe rg föronh1t. ickr ·kunn a motstå p<lir<· "t
ning-Pn yjcJ slroH·ts l :dt~nck. 

Fri t.· aH andg-å <lct 11t"om onlentlig t Sl'i't.r a arbC'kt för cl ykm'Il<l al t 
nnbringa kättingar h :'1n dt bärgningsfn. rt;)'g nmt en sj nnken u -hH 
har Ami rnl Si r Charks Ottl c~- nyligen fö r<•slagi t att n -båten ~ .i tih 
$ku ll e mrdförn. bärgningskätl'ingar. Han an,såg att llOjar mctl en yj r;~ 
läDgd tross och kiittingar fä stMlc Yid {lessa sk ulle m Nl:förns å bått'll 3:'1. 
att då ho:iiln]a :f rigjo rd<·~ trossrn följde mecl till Yattcn.d a n . D å mun 
fl. hii rgningsfnrt~·gd ink11:og bojarna . skull<' deSS;l Olllborcliagas OCh 
irossan1a hemh;tias til ls dc SYå ra kättingarna kun<lc l äggas t ill spels. 
;Jcn dc•n mode rna u -b i\trn t å l rn så ytter st ringa Yildbc l astning, att 
det iir hiYelnLti g t, om anordningen kan tillämpas i praktiken. 

Amcrikmwmn h:w :1 å sina hå n~·a.stc u-båtar >> V ::; ,, och ,;v 6». 
<le stö rs ta i Ytir1clrl1, i n fö rt r n bdydclscfull uppfinning i ändamål ati 
rädda b 9" iittn ing<'n å rn sju,nk en u -blit . F yra an:lclningar å dessa 
11 -hflta r ii ro försedtia mrcl riid<l nings rum likn and e <lomr r eller kupor 
(öY cr luckorna). 

Virl rärldnin g til lgår del s~ . al t bottPn ti ll räddnings rummet öpp
Jias och hå nu1n ii n tnt npp i rummet samt s tänga l uckan rfter si p: . 
Därpå öppnas rn sidodörr, som t i llslutc'l' det rum i y jJket d c stå, och 
l ufte n sammanpressils i en luftficka upptill i J"umn!OL så att männen 
kunna andas medan dc stå i va lte n ti ll halse n. En man d,ykc r nu nrrl 
och n t gr·nom sidodörren St:lmt skjut.cs cläreftE'L' a\' trycket upp t ill vat
iellyhm. Den kYnnurandP mamwn s tänge r si dnclöt.·en , rummd Hill
s~t.s och förfarandet 11ppre pa s. 

D a ilr Ll na ld för d.Pn 24 januari imwhfilln följ aD cle artikel m rr l 
>I JJ lc.dning· U \' tl e n mn l' rikan ska amiralen Ch arles P lu nkctt's yttrfiJHlr· 
i fr:'1ga om dC'I. am<'rikanska n ,y by ggnntl sprogra nJnJct. und er rub ri k: 
<>Amiraler iiro s ig lik a i.i\'cral lb . 

>> Då ami r akr Hilllll:l sina hahdäck och bes tiga i:a l<lrstolun ul.g(ira 
dc e tt dj iird och obeh·ingl igt s läJdc. skräcki njagarc ay instinkt. <1 11-
iid ÖYcriygan<lL' om aH krig rir öYcrhhngandc och hm u11 chikas on
das t mcd c1si· o.t.t.wdclbart byggande' m · >>y tterligare ått n Dreadnough t
s kepp>>- f• llrr 1·nd som för tii1Hillct ii r 1ikYiircligt m c(l <le tt<~ histori sk ;t 
k r i gsrop. 

Och R <·at.· ·ALlmir al Cha rles Plunkett, ch rf för örlogsyan'L't i Xcw 
York, är en amiral med alla dc egcn skap0r, som tillkomma h an s ran g 
och vapen. li a n är li-k a m ån om en stor ame r ikan sk flotl a som u;'t
gonsin von T i rpitz var om e n tysk e ll e r Fishe r Yar orn en stor cngc l"k 
f lotta. Och liksom sina likar Yärldcn runt tror h an ntt kista sät tet 
att erh ålla e n sådan fil' att uppväcka en kri gspa nik 
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J . l .. ·fo". "äo·er till d t amerikanskt andilorium , Dit tll'nne tt•rrc (aJ t b,"' . .. 
1 1

_ . 
· ' , .. - ]- 011 t 1.·oll u .. \'"l' htn·cn och t•dra ngo(,clar .,_omm<~. o l" . 11 \"t <>"l n c O\ a '· ' 

""" n n ge l . , <-:' . . t ·JU ni sitta i deHtt nnm>, snrnt då Nlet ni att få kng ltk <t \'JSS' som' · . . ll•· ?o· n mman 
o·•s att han ·iillagt: >> J8g menar mecl EngLmå .. <'. Ctlld':'o- . .. ?' 

~~~lo~l . Yar." intn·SS(' ll må hl i Ya berörda >> , är ens to,rsia m~twld\~ ,t ,u-
.. ]· . ·' . v]•'l'll'l och lli t dgra tro . att S·alLllli t<~l sL u . [' \'H·· gard att ryc: ut lld <-L-.. ,,t <- .... . 

ra u i tryck för :uniralitdcb uppfal lmng. o • . o . 't f" . t. to· o . 1 tan 81. 1no·het 1]lao a, ot J t,.., Och sedan kommer man JC ;:c ll ' ' o · • "' ' . _ : 

·n· -c<lan <·\kr :;å just sätlant lal fördes i London och_Jlcrl1n .oeh l:~~tu 
' . . ]-. t l"tt ·oo·(•t full· ansi\o· (]ct b>ll'il \'ill'll S.Johun<1Dl nas '> "all S0111 111\C,C a .l o - '\.. t-~ 

r,ch ln:rusom likYäl kriget \'l'rk\igcn kom. 
l ' t\ t ii\'\'l' samma knm sum \t t sk ä nt oss på rl!•mm si( Hll .Pc llll ·<'ll . .. ' • . . l \1 .. .. F rn] -tJn· j· :'J<'!l aUJ,\l ' . l Pl ll·ctt el ler hans hkar s ;:u c ',u a <a ' '- o . . hll1H>1 UJ ' · f llt 1 1 1 fö r faran lllll"JHigaro skull<' det \'tHa. att ],cJt lllti'J C' u . J 1111( _a b'· \ ·. sig 

, Dc- lJårzla fakia äro: ~\tt en k~us\a D\' ~mi·agon~sm l.tt t.C'I. Cl det 
i Il Ont do lctl8ndc l;: rdsa n ta i Englrm<l O(' h Forl'nia StatotnD ' ,1~t " . l 

· . . _ fl 'l-t,. öwr heln ylirldr·n mellnn l'llg(• lsl, ' el 
fön:~li~~n~:; ;1\tl~~t~;il~::~~: . '~~t' ~lf't finns lall'll ta ty istrfråogr (den huY_urll-
.tlnlJ,ctl..l\.. \.( ~ \l·· .. l ·Y<\Jl )) c:o1n an11ra "akli!.!·,;si.t· bland dem lir just den >> kolltrO · O\<'l 1'1 • .·_ ~. 1 . , 

l>lulli~eH i;!\ude Ulll), Yilka sk ull e lwnJla sknp>L sknrpa l;:onfJkt , l me,LIJ . 

dc (\'å l>ln rlcrn>t. 1 1 ]' . f c1)-t 3 I n te t y o re dåraktigare än ntt blunda för tlcs,m o JC lag l g a ' ~ - . 
, t l . \ 1'hna som l'll ll8nunnels0 om c-()cll " 1111· 1 .. -11 J>Juol;:ctts 11throt JOHO .J• '· 

1 
t" 1 · · " ' - · 1 t . · - c 'l w s ·a m' llm·d iC'Le ,11. en zlum tädan i fartygsbyggna<, 11 

dn. "
1 • .· _ . i 

f
.. .ts ]JO" ·llb fömuftigt Hinkande mtinnis];:or att snk<t unr11Jka l<~ll 
un·~a- ' ' ' • 1 , tt l" 'C'ot s·'ul·tn·t ';: -.. _ . n· • . t-' och ,utt ;;öka ordnt1 {Ci- su, a <at '" ' ' ~- · fon·ccl, lm.,,H upps <l t ... tt ''t n n·cnotn 01\'tS<'-

l l- . hiliigg<tS ptt anna sa · " YiH uppkulllm<t. r cssa ,unn,t _ 
~itligt sjli\Ymo l·tl. 

Frankrike. 

l ' i .. l r . p1 j 0(\0 tons i öv .-
1' ,. , .· 'L'll låter ntt hvggn en u - J a · ooln J ll " , . . 'Co 1 ltllg • ~ F t 11. 1o 7 J·noiJ' masklllstvrl:nu 

l " OGlJ ~ · u y l ä g· e ~ D r-c n ) u· 0 • \_ ' " Jiigc oc 1 :..., ' 0118 1 
.- ' · · o .. ·1 •["u·kl ·ttt dC'n -(' 000 hJ · r lT -l .. 'tten kan om bordtaga sa stort b ran s l o ' . ' t 

1. ' • . " '. n· -'mo· 0'\\'hrutct i GO dag'c\l'. ]kst_,-c];:nlngon ll -"1111n1a kall \'fll'il. undet ,..,, o ' 
1 1· . t . :10 torrlcdtub,·t· .. J·· 1 37 mm. kan. och cu splll Ol . - . u·orC~ n V 1_ 14 Clll. ulll ., - ~ . 19 f J . :19~8) "' .,,) t . , 1 . (J\.1· c ler :\'l'uestc -:\ ,teh nchtcn, - ~ r )l. --· ~ · f,('h iJ - Olpll f'l . 

. " 1. tJ'än st. kommer marinministcri.c,t D:\ tlc ny:l kryss<ll'llll lD SäLcliS 
,,u fort~iiltn slopandet DY dc iildrc fartygen i synnerhet dc stora ocn 
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\'ta rkll'"ll 'r>H lt• ];:ryssn 1· c, Yilka :för länge• sellan liro Olltodcrna och sam
tida nwtl. dclll. so m r c,Lm utgt\it ur den engl'l:;ka flottan . Den si:'b 
'om gi\r !JOrt iir >>Vicior I-hlgo>> . en nv (le• ryldhara Lr _,·ssarn :l metl 
fyra skorstenar i hå gntppcr med ett L'mgt mcll<mnun. t' n anordning, 
som framkn llailr· skämid om. att fartygen YCJt'O hyggdn l'~'\ 11·:\ olika 
vnn· oc-l1 serhlll sa1nrnann itad c- . Den ~i. llllU äldre >>.Tu ll's Fr•1:ry» slopn dc~.-; 
iörlicld t< l' och C'll ircdjl' kryss·ni'C nY denna typ . »T,I'Un Gamhdta >> . toc 
Jlcdcr::tcles 111111('1' Lriget. ilil'd dt d1•plnec-mrnt ''" 1'2.078 tons gjorde 
>>Vici'or J-lugo >> '2:! hlop, Lolfönildet Yat· 1,900 tons och lJcstyckuingrn 
utgjordC'S 8\' 4. 19 cm . knn. , J() 1G.:! cm . kan. och 24. 47 mm. kan. Sc
dcrment nsattf's 2 fl\' 1G.'2 cn1. kan. ll11'1l fl 14 JlOumls luftYiirnskanoncr. 
J~:msarsky1ldet 11tg:jonll's av dt 17l mm . gönlrlpansnr och det iit· av 
intresse ntt j ii m·föra k1·yssnrna med dN as sa1ntida i CJJgl'lsk<l Doti:ln, 
l0,S30 ton s k ryssarna nv Hamp.-hil'(•-i:cpc-n , Yilkn hnllC ' /, l;:nop bögTe 
fart. 19 mm . hlllnrrn· J>nllsar. oml;:~· ing sam ill a ko lf' iirråd och <'n hc
·tyckning HY 4 19 Clll. k an. (JC'h G l:) cm . L1n. 

Scd ,m >>Victor Hu gO>> lJ\i1·it nomincl.\t uts\ii\ 'll och förå \dr:d, 
har h on likYiil gjort myckd gotl ijiinst 11mler cxpcdiiioJ ICr för >ttt 
Y isa flap:gnn i A11str nli<·n oeh ck n fjfi r r an Os te rn , Yttres t. trots hen nr· s 
<'tldc r, hennrs n1ckra ulsecn{lc gjorde stori intryck. 

D t• första >l\' de fn:nska HL OOO ions kryssarnn . >> Duqucsne>> och 
>> T ourYillc» lul\·a mt iintligcn ],örjat sinfl p toYturrr. Den förstniimn{b 
Jades }Jå stapeln i l3 rest i oldob<'r 1924 och elen senare i L oriont i april 
:1 925. >> Duguay-Trouin >>-typen hnr utgjort ll1Önsk·r Yid ritningarnas 
uppgörande. Denna t:q1 h,n· Yis<tt sig synnerligen J:ccka\1 Yad angår 
sj övii rdighc•t och LH·t, men den har clock ickl' uJH lgtHt kritik i fransk:t 
faokkrctsrrr . Det ä r Hni'url igh is 3\' si'ö rsb illtrcssc, nnmiirkC'r H ::tmps· 
hi ro T C'lcgraph mHl l'ost, att jiimföra deras nllmiinn a ltunt{ldt·ag me1l 
den e n gelska typ!'ns. ]~åda riro aY sn.mma siorlck och ltn\'a samm:1 
ltm·udbcstJ'clming. Den f1 :msLa :20 .3 cm . L.111 är en lwH ny moddl 
inom f r nnska f lottm1. snm man YiinLH sig mycket nY . })om scktm
<lä r t arti l leri föra dl' franska fnrtygcn R 74 mm. knn . mot rlc cngclsbts 
4 10,2 cm. kan. och ehuru 20 .3 cm. ktin . synns hant ,l\'scvärt storn. 
clcYations1·i nkbr, kunna dc t~·dligcn ej komma upp iill dc 70° , som 
»Kcnb>-k r.l-sfi'a rna s sägas ]ul\'H. Det ii r i f<nL som dc fr anska kryssarna 
iiro ayscYit rt Öl'c rHigsnn, men detta l1>~r kunn at nås endnst på hckost .. 
nnd av priiktiskt taget nllt sk~·dd och å dc senare fartygen n.v samma 
i yp h aya konstru];:törCJ'Jla Yis>li'. s ig vi lliga ait offrn. nl'tgot ay farten 
fö r att kunna åsiadkom ma iltminstmw 11ågot skycltl . A <lessa senm·o 
fartyg anY>indcs också hlandMl eldning· av hiinsyn ti ll det skydd. SOIIt 
ett kolförråd c r],juder. V n el nki icsradien nngt'!r äro {le J'rnnska fnriy-
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(!en anmiirknjngsYiirt unrkrl ägsna dr eng<· I ~Ll i dd dc km1 n,t om 

hordtnga endast 1,800 tons olja mot >> Kcnts » 3.400, nwn clc haYa för 

dclen iltt Yara i'örs.cdda med Litapult ocl1 hå f!ygp l,m, ntrmccl cnclnsi 

kryss:Hnil i tkn senasic rngrlska Ll-asscu 11trusbis. 

(ILnnpshirc Telc•gn1ph >llld Post . 17 f r·br . 1828.) 

Eontcr-amir,il C'irot, chc f för 1 :a lätbt kr_,·ssan'sk. : ~tlc rn, hur gjor t 

d t ultalan{lo rörande dc 11.ut Lryssarna a,- »L umottc -Piequcb-tnwn . 

»Aldrig, sndc h an. har hiiti.lls sit fullkomlig>t faryg som dessa tro /Jii 

vit byggda. De hålla farten på 0tt utonlordC'lllligt sätt. Med on onth 

panna med åtta muns tyckc1 1. d. ,._ s. med allikr in g j;),OOO hkr. , gö r 

»Lamotto-Pil'tJuel >> sina 20 kl1op, li1C'<l tdi pannor gör l1011 23 knop 

och h<1lln <lrnna fart lwr länge som hel s t (n8got som icke är alltfö r 

Yanligt); mod h3lY lllaskinkraft (62.000 l1kr.) gör l1on en brt av ;}() 

knop. Pannor och tmb iner fungont så fullkomligt och Slllicl.i gt, ,1tl 

maskinmanövrl'l'na ],unna ut.föras med. fördinnndr hastighet. Oclt 

llJaskiuerict är mycket ckonomisLt; Yid j 4 knops fart är ol jeå tgångcH 

:100 kg. per lllillo (j,8.i5 m.) . Flottiljledaren ».l ngtwr» på 2,400 to!l'; 

dragrr ,-id samma fart j :)(} kg. IHi ra\· framgår att s tora fartyg lrc·n 

n· la t.i Y t bill i g>t i <lrift. 

]1ostyckn ingen ä r kraftig il re än det Y id förs la ögon knstct Y i Il 

syn as. 10,3 cm. kan. hant bcståtl s in a proY ; deras skottvidd är 2G,OO:J 

n1. (alltsii större än Voltairc-klassens 30,G 0111. kanoners), deras trliff

säke rhct. har överträffat alLt förYäntningar och tack .-are nya mctoclc l' 

för cldle{ini n gcn kan sahekl aYgivas med bästa H'Sultat. - Och bc

~ättningarna? Do äro fartygen .-ärdiga. Unde1· åtta dagars besök i 

Portsmouth förekom intet fyllorifall, icke någon försen ankomst blan,l 

:2,000 man! Till och med amiral dc Brock har rlärö,·er uttryckt siu 

iöntllling· och brundr<ID ». (J.e Yacht. 11 feb r. 1928. 

Förenta Staterna. 
U. S. A. 

Panamakanalens slikorhet är, anmä rker the IIampshirc Tcle 

graJllt and Post, så viktig för varje stratogi5k plan för U. S. A:s flott a , 

>ltt elonsamma trycker sin stämpel på al la sådana planer och varj <: 

synpunl.;:t på denna säkerhot måste tagas i boti·aldande . I synnerhe t 

iir donsamma av Yild i l1ändclsc U\' ett krig i Stilla ha.-ct, då alla dr ' 

mäktiga stridskrafterna från Atlant-sidan skulle insättas i kampen , 

och varj e plan, som i fön-iig uppgöres för ett såchmt krig, börjnr oför-
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iintlc l'iigen IIH'd dt försök f o 

På 
ran J<lJlclllSk s1d,1 a1t IJ]oc]-, ]-

. ' Si11l1Jll il gi\no· inser Jll'lll kl,·IJ't '",t ,,lJlal02l. 

ff l . o "' · ' a t t r' n s·'id ·Jn J J 1- 1 J 

c c dn·t tiSt>l<lkommas tlt·• o t . . ' ' 1 oc 'ac -::du m~·cl.: c't 
' ' nll llilgo Jll"l'l )' l f ' 

vamk fiPndc. och hnuo··nf. ·j .. t ' S o 1 Ull( e ran f'll möjligen bli -
. o c: dl ~ge » hl ntoo·as » f 

ha l' yitPrJ Jg<ll'<' f ii st l!Jlpmii rhnnllwtcn b . grnonJ art av kanalon 

tog<lS» bredd 3:2.2 m och sl . t harp~ OffiCI<' l it nr » Snrc~-
. u"spor ·il ruas 33 .) lll , 1 

måstr' ocL:å fi n n 1 s för f .. o f t . ' ' 111 <11 noc 1gt utn·mnw 

f .. ' . · 1 " 11 nr ,-gss Jdau utsl ·J· j· l f" o • 

or en kräno·nino·. Vi{] S· .. t · .. ' u cl!lc c oromal t'llr'r 
o a » ~... a' d. o o tl.'-;» forst ·:t I . 

all a möjliga försikti oJwts ' to·:·,. bl . . ' . l<lSsnge gcJwm kanalen, då 
"' a bd"({' l \Ol'O \' Jdbo· o] l 

komll!a on Yiss sJ · .1ch ·"t l t . 'clla, ra -::uc c hon ås tad -
" ' ' s usspor >l!' n 'l och 80111 1 · 

myckf't Hitta alt tillfoga sJ· · l . o .' • ( C'SSa Oll<'kligrn ri•·o 
l ' . "le Ol . pu\'.<; Jar dC'ttq v i]·j , 

stor_r•k021 a\' do fr•amtida . , .. 
1 
.. ·J· · . ' 'en a\' alt hog1·iiw,,1 

" 1110 1 ,,ms.,a krigsfartygen. 

Holland. 
RcgCI'ingcn l:Hcr bvo .. j . · . 

· l ' J ,g a .1 C lllJllS\·epnJnn·sf-11'1: . f" t ... 
111{ JC n. De äro helt 8111 ao f ·t o J "'' · ' :J g · or Janst i Osl-

o · < at yg pa .:nappa 200 t 
tva prope llrar och trirJpcl . . - . on s deplacement mc·cl 

.. · ex p a nsionsmasklllcr IJå 400 1 J- D 
orlogsn1n-ot i H ol do . , .. 1 . . · · l d'. c byo·o·as å 

1, en<U c et Yl sa-do s1 o· v ·H· ·1 1 ·u· "'"' 
där än å privat \''Il'\' M t ' "' ' < Jl 1garo att bygga dem 

f 
' ' · an ror att ett o·an -·ht t t t 

a rt J-g kommor att bvo·o-as t l _ "'' , ''· s or an al sådan !l 

t ... • ab' , Y c o synas , . C~r·t 111 ,.0 1- t .. 1 1 .. 
Jansten i Ostiudien. . . ' J cC Ya ampatlo för 

H olländarna synas ä\-on var a m,·cl·et ... 

tortOI]Je(tbåt, som Thornyeraft b. :ot ~ t 'l llOJda med don 1G,8 m. m o

dc 09 knop vid proYturcrnn D :Jgbf" ~ 9 c e:•~ och som med lätthet gjor

elska sättat och ,. . .. . f·.. en °1 
-

4.:>,f cm. torpedor på det onn·_ 

.. . dl U\Cl1 Ol'SC{Jd 1110-d 4 J- J· . t . .. o b 

lampl1g både fö. t ··d . 'u spi u Ol , 'arior batcn ii1• 

Il . 
1 s 11 s- och patrullenng-sändamål "' .. . 

.liVa mora användba· f'· 1 t .. · '· -"OJ. att den skn ll 
l Ot ce senare andam·'tlet ä. l H f" 

en tredje maskin p·'t 35 hl·. .. 11_ t .. ' · 1 J< en orse-Lld med 

l o ' -t.,\ld' arenm·hctådctt 1 
Jatar och synes öl·a de ras .. l / J " ' a s ag av motor-

' anYanc Jar wt bctyd!in·t. 

(IJampshiro Tclegrclp-h and Pos t 17 febr. 1828.) 

Japan. 
Regorino·cn l1 · f· ·tst "l 

0r t . . b. . al a a l t ny byggnadsprogrammot · f . .o o· 

a m. I mott,·cnngen för fast stä /b ud . .. . l la,a om u-

av u-båtskrio·et l·naiJI " 't J·. J . et anioies, att ett avskafhnclo 

b · ' ' '" ~ · 'an s \C unele r Ö Y er J o 11· t' l 
pans intressen fordra t" J- · · ' : S\ac J g l( och aLt Ja-

. u 0 .rHng a,- u-batsYapnet. 

föl' J~etf Japnnska nybnrgnaclsprogrammet för det löpande ,o . t f Il 

. JOs l ull omfattning. Det inncfatl · . ·b . . . . - atc Lt -

ll1Jnfartyg- och 8 u-båt r.r. aJ n:J 3 ggnad ay 10 kryssare, (i 

(l,iekr Xoucst o X;lchriclttcn , 12 febr. 1928.) 
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Ryssland. 

Tidskriften the -:\nvnl ;;JHl J\jililnry ]{cconl nnför rörnnd c tle n 
röda f]ottrm fö lj;tndc : >> D et iir mycJ, e t ty~l bing den röda flottan fl", •. 

1
:;in·nnlllrle. vilket annars ick0 iir ,·anligt enligt Nl(lsknts prinC'ipcr. 
Seclnn {lrn ,utfö1·d e en ckl iin1ingnr i 1~insl'n Yiken, ]Hll' man ej hör l 
11ågot om dcnsc~Jnlll<l. D el 1nysti~:ka 11tbrotl a1' nktivitet för tv it :~ r 
sedan, då nllt f . d. lll ttnsknp vid n·skfl flottan uppmfl.nad es att gemtsr 
återinträd::t i tjtinst och off icernrnn. frän d en kejscrligfl flothln in
],jöclos ntt tngfl. ny anshillning, S.)'Pes icke ]l;wa gi1·it något positi vt 
re sult;tt. Antagligen gå bolsjevi sm och sa lintltcn ic1'c 1Jro ihop. En 
hel del olikt r~·Jden gå ont rysb1 nylJyggnaclcr både i Osters jön och 
Svarta h:~xet. Hlen det är omöjligt att e rh åll a llålitli g;t 11llderrättcls<'l' 
härom. Att regrringen i MosJ,va slnllle al liför gärna vi lja använd:, 
<le ' jöstyrkor. som den k<m förfog;t ön' r för att ställa ti ll orolighel <' r. 
är 11tom all fri'w:a oeh s~ln1ol ik l l1~de hela de n r öda flottan b1i1·i t 
siind till dc kin;.s iska fanattnen, om det l1adc fmmils Llt'n ringa st<' 

ntsiJ,t till , at t den kunna! J,omm>t <lii". 
Men lyckligb·is, bmsh• rnan kan säg <l , kunna krigsfartyg ic1<~ ' 

iörflytl~s på s;ll11!1Ht lwJnl ighctsfu1Lt sätt so m trupper. ·Ryssland np]l 
gin'S ]HtYn snmbt stcnt tru11pstyrkor nära M•andsc}nlriska gränSf)ll . 
D C'tta må yara sant cllC'r ej; i n r je fall. ii1' det lll)'Cket möjlig!'. Nie n 
man skullo fullkomligt siil,ert yeb, att. om det uppgaYs att Jlyssl:lll •l 
i nll stillhet samlade s jösty rkor i V JadiYostok, dctt a Yore osanning. 

Antagligen är den Balti ska flottn1 in nestängd uv is och ob< ' 
mannud. D cth b ety<.lcr i yarjC' full ingenting. D en bolsjevikisk;' 
Hottan är ingalunda okunnig om sin Yärl<lsomfattande impopulari t et 
och den har icke den s tyrka, att elen knn sätta sig ö1·er c1Ptta faktum . 
D et r[tdcr intet tl'iYcl orn , att det är därföl', som m an bör så litet ont 

densa mma. 
Polen och FinJaJHl må. 1Jeltö,·a taga någon hänsyn till den rö<h 

:[lottan, men intet ;mnat land bryr sig om. att tä.nka på. clcnsamnw. 
D en gamla ryska flottan återhrimt.adc s ig aldrig cJ:te r ,less förkrossa n 
d e n oderlag yiJ ]'ort ""' rtlmr och T snshima. Ett 1ll~'ckct försenat n"·
hyggnndsprogram yar umlcr ·utförande då. världskrigd bröt ut , lll<' l

1 

],]ev hastigt stopp;tt. 1\~1gra ax do rostande skroY en uppges haya bll 
Yit Hircligbyggda. En ll'-båt hlcv det säke rt och gick omedelbart liD 
der med hela sin besättning. En flotta på. pappe r et gäller ingcntin ~X · 
Oel1 Jet ~ir j11St det, som den n·sJ,~ flottfln aY i d;tg är. 
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Litteratur. 

l~ag·ar och Hirfa t.tu iugar om 
bestiimm el~er, ;lY Gunn ;1 r Böö~. 

St.ockhol lll. 

Sjöfartssiikerheteu. A r d. II. Speeia l
l' . .A. Kors l<•dt & Söner~ Förhu. 

.. En n"· upplnpn il\ Av<l. l r a\' pub]ikn.tiOIIl'll >> Sjöfarts, iikrrltrkn >>. 
fo rut utg·ln'n a1· kollllii('I'Sl' l'<ldet C'·ll'l ~,r,lllll''ll 11" · l f· '(· f . ( ...._ 1_( L , - u] J{' lt!llll S (1

]' ()j'-

d:rlig till följd ill' rlt'JI i11gripawl<' l'l'l·is ion. för 1· ilken ·fkdalcl" , 11~ do 
VJktlg<fl re lnthö1·:m<k förLtllningMnn g-jorts till förcrn[tl och son 1 u 11 -
d ·C'I' .för<'gt1rndr i\ r nfttt si n :ful1LonL1n. För lwrördn rel·isionsa rhd<' n·
d ogo J~<:~ 1 kodlwt i inledning<' ll till d< ·n Jtya uppL1gan. 

ltl l <Jmfaltntng orh uppstiillning ö1·ere n ss t1immcr dt'n n.1·a upp
l ~g:ln i hnYuds~ddig>l !lelnr med LlC'n fön;ta upplnga11. lEn dl'l til<lr:' 
~orlal ;. n1ngnr P<l O·l lli' [Hkt. so m i Yissa slydt•n \':ll'it iilliin1plign und l' l' 
o1·crgu n gstHl·t'll fö1· 1914- 101:5 ;",r s b g·, J ift.ning. ]MYa i c l; r 1·id•ar<: n11·d
~~gJtS . . Diiremot hnr sarnling< 'll kompleHf'l'ilh nwd 1·issn n~·tillkomn u 
forco;kl'lHl'l' . Snn1 dr Yik!.iga s•t!' förfA1lni n garn;~ fön·liggt~ i helt nY! t 
ski ck och ,]i\ H<lll >iirknin gar ocl1 lliinl'isningt~r hrtriiHnndc d0 iini,. ,1 

J Y:H,k <ld: i.lj iivPrurbd:ltS 111<'<1 i;~];ttt~g:lntlc n1· 1·ml undn ;\rrn s lo;p 
~· .~~Jkn ': nllw n fiir<·komm it. ii r <ll'n nu för<·l iggnn{lc uppln~Xnn at! l<l'-
1<l"b S<tsom dl 1 stort sdt 11~·11 nrhet<·. ;l\'Scit för d<·nl !'i'fl lll h:<\· :1 

att. hlli·illtJlil gii lLJn<ll' t·t·gln >'1 sjii:I'Hrtssrik< ·rhdt•ns onll':'ldl'. all h:''t i 
f ram ~hi I' Uil1ll l<'t l'<•dtHt' ocl1 bd'älhni'HI'l' iiYt'llS!>lll d!'n ]ll'f'l'!'ntinl sjii
f m·J·ssiil"'rltdsh>nt roll r n s org:1 n. f n rl.1· gsi nspt'•k 1 imw n. 

. Yol'li-AntwPI'(li'U-Ht>g·\('l'na 1!12-1, En handbok om gemensamt ha
',en >11·. p,.r J-l;~ s.-t'lroL iir t ilP ln p tl dl n.Ylig(•n utkolllllld :Hlwt<· 11.'1. 
] . A . ;\ors!rdt & Siinns Förlag. . 

. St'dflil l ii ng(' lin v n p i\ gill l ,j t'iii':Lll<lt•li all. its.tntlkommil i n ll'l'll:<-
honcll l i l· f · · · 1 1 l J· "l'f' 1 \ 011111g: H' J(' rH · .iell}( e 1101'11\'l ' l'llct 0111 p:t' tll011 S c.lJllt h<lY f' l'i - P:l 
~~~t c rnali onnl La11· Associ;ltinn's konf<'l't•JlS i Stof'kholnl 1924 nnlo1~o~ 
larutinnnn Yorl, -Anh\·l'l'jll'll-l'l'glerna 1924. ' "III tliirdt~' l' LHI <'il ~tor 

]>rakli sk Hn\"find l! ing iiH• r li!'la l·iil' l<l<' JI. 

Tidshri[t i Sjöväsendet. j( j 
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FöreYar;tnde arbete inndat.tar i första hand en kommentar til[ 

dc nämnda intermttionella hnycriregkrna. 111en m nle ri nlet är så km n 

pletterat - icke minst med hällSyn till nordi sk rätt - att arbet<' t 

'''"~er att l enlighet med dcn ;mYäncla undcrtiteln Yarn en Yerkli g 

handbok ont gemensamt haYcri. Bokens syf,te är Yhsentl igen alt tjii

na till ledning för dem, som praktiskt syssla med hit.höran<l<' frågo ,·, 

sälcdcs redare, la stägare (ex- och importörer), sjön s.-; ul';tdö rer, sjöriil !s 

juri ster. En fullstä11dig te-o retisk behandling aY rimnct rir icke a,·_ 

~.ecld, och ty ngande app arat av citat och noter ha undvikits . I koria 

anlclningar, försedela med i nnchållsrubr ikcr, upptagas dc olika spör'

målen till beha ndling, dän·id i texten redogöres för belysa nde in- or-h 

utländska rätts- .och dispaschfalL Arbetets anviindbarhet sorn ttpp . 

sbgslwk und<"rlättas genom förekomsten a1· ett mycke t utförligt ~·tk 

n· g i s t er. 
Bokens pris [ir inb. i l1 elt klotband 8 kronor. 

Liirobok i NaYigaiou oc lt S tyruiugsreg le1: m. m. för motorbåtmiin 

seg lare av A. Schum lmrg. Pris 'l kr. 

]i'örf:tlta ren ha t· enligt fö rordet i denna ho·k sawlat elen del <W 

cina före läsningar, som X a vigationssällskarwt har såsom fordran fö r 

examen till aktivt medlemskap. På ett erLkclt och lättfattligt slitl 

framställes här vad motorbåtmannen behöver känna till och iakttaga 

nngåcnde ljus- och l ju(lsignaler samt styrn•ingsreglcr liksom även r åd 

och am·lsningar beträffande manönering och sjömansk<ll). Den liH 

Yigatoriska delen behandlar fö rst dc instrument, Yi lka andi ndas ::~l·· 

vill vid navigering inomskärs som v1d mera utsträckta resor, YarYi<l 

givchis äYcn sjökortets beteckningar genomgås. I fem oliJ.;:a kapitel 

klarlägges därpå pcjlin gm·, kurssättning, rättande av kurs,er och pej 

lingar samt angöring, vilka delar SPltare, tack Yare en rik.haltig cxem· 

pclsa,mling bl i1·a föremål för övning. Då härt ill kommer ett kapitd 

med råd vid vinteruppläggningen samt geografisld reg istN över four 

ncrarc, torde kunna sägas att boken kommer att väl fylla s itt ~incht -

mål till motorbåtmännens tjänst. 

Boken rek\·. gc>nom r e p. klubbsekretariat e ller hos författar en, 

<ldr. Stockholm. 

Innehåll 
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åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter. 

strategi och politik. 

s,.,, <~nd n1r (~<11 · . nnd lltil. Rt•cn rd j 4 nun~ 2x) . 

Taktik. 

The Trst of Fact Against :Fiction in thl' BatLLo of Julland (U. 

S. K. I. P. ma;·s 1928). - T,uft jagaJ·t's An Yrn<l cls(• og T akfik (D. T. f. S. 

mars 192El) . - Snbmarinc i.onnagc nnd tactics (;\a,·. nncl mil. 'Reco rcl 

22 fe br. j 92El) . 

Historia. 

Orlog·, tna !·in<'ns bdy,lning i fredsti,l (fort~ . X. T f . S ., h. 3 1D2S). 

1'\ayigation . 

D<' ii ldsta sjökor l t•n och scg-lingslws krin1ingarn a (Naut. T. :n:ns 

192~:<). 

.M a ~ li in Yiilscndc, 

Någ ra anteckningar rö rcllldf' ångtcknikt•us ufycclding under 

Hl:27 (Trkn . T. häftc i3 1928). - En ny förhdinniJtgsmotor (T d;:n. T. 

häfte 3 1!J:28). 

Di,·erse . 

I-Li lsni ng· n\' trupv - t'll ( ' Jl bnrt ulhildni ngsfr."tg;t elit' r ii 1·en av 

Psykologisk intwhö rd. (K r. wt . ak. T . h . 2 19:28). 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
mecldelade genom Th. " 'a.w rin skys Patentbyrå, Stockholm. 

Da, ~ n mi n~~~~~~~~- l uppfinningens art 
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:2Gjl - 28 12(i:21ij:23 1 FiirLII·ings;.;iill. ocl1 <lllOI'dning för <lit ,- j., [ :'u1g 
gl'llt'rl'ring i llllgJ>nnnr>r hcfrin maLirYalfn <'l 
fri\n fiir·orcning<~r .. 1. O'krfnk. Sinllg;~rf. 

8:!74/'25 ~\nu nlning· Yi{l il]J.J>ill'<lter för inY~indig n•ng:öri ng 

1:2 1-:28 1'25f:25 
19/ l - :28 14l!J j:23 

'"- [l ng·p<illiH'hliH'I' oc-l1 l ikn<~nd<'. :1. Sin r! i ng·. 
A ngt·! hol III. 

i'<·dslngshnllldröl·. Schncidn & C'i<' . Pilri ;.; . 
Elc·k Irisk ch i Hnsk 1·i ,·m n skin. Clli ffri<· rm<l SC l1 i-

JH'll A 1G .. llc'din. 
3022/25 J\Jl<r•rdni11g S'ör t•lc ·k ll ·.i sk liliifning '". l'll dhkr' -

niy;"i_ U. Huril111HIIll. T'remnib~. '.l\skland. 
:!/2- 28 867 /2ö Rc·n snillgSJIIC<h- 1 fiir motY<'rk<nlcln :11· pnnnstl'nS· 

IJi !dn i ng l'l''P · ''d ägs11 n mk n,. J'\'ilHn bi Ida d 
J1<1ll nslC'II. 1\ S . .:\ors k. J\jd<'rcnsn i ngsm idrl <·l 
, Jdcnl», O~ lo . 

V/ 2-28 210SJ26 Ski,ppsdfi,·Nt. Th1' W t' lin D<~Yi t & En g inl'<' rill ;! 
Co. TJld . Londrm. 

!G/:2-'28 281/25 Anordning för utl·ön;l nd f' "" uppsiiti n.ingsn,·sfi'ln -
<kf tör nrf.illl'l'ipjii,er och <lylikt. 0Psc 11 -
.<;C h<~H hir Elcktl·isclw Apparntc 111. !1. Jl.. 
.Lkrl in-~vl n ri <'Jlf'<'hk. 

573j:25 Anordning ,-i,l knnoll<'l' . s iir ;;.kili 'itidnn;l '"'st'ddn 
för sk jut ni11g lllnt rörliga lufhn [il. Rlic "i 
nisclic' Mc'tnllwn<li'<'ll unclJ\IHscllinPnf;~hrik i11 
Diissc ldorf. D t' l' l'JHI·orf. 

:24G9 /:22 Sätt och nppnr<lt 'fiir att mjnkgijrn Y<l!lt'Jl. \ \ ' n.1· 

23/2 - 28 62-J J22 
m' Tunk & Pu111p C:o .. Fort W,1~·n c· . A. r. S. 

Hränski nsprutn i ngs mu nst:-·ch' 1111'<1 "nord n i ng fiir 
rPgiNing a\' h rfinsll"!s spo·i ~lui ng. :1. & ('. (: . 
Bol i ndc' rs :vr,·k. \ '<'r b t nds A. -B .. Stnrld10·l !!l. 




