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Utdrag ur årsberättelse i navigation och 
sjöfart för år 1927. 

Avgiven av lc' clamoten rl. Grefb erg. 

l. 

Navigation. 

DiU'e.rse. 

ÅT 1927 kännetecknas icke av några revo1uti1onerande 
uppfinninga'r elle; uppslag ino:m de områden, ~som beröras av 
denna årsberättel,se, men givetv,is av ett framåtskridande. 
Genom <ett intimt samarbete ~mellan v·etens1\.apen och prak
tik,en l'i<ldas navigation en a]iltj1ämt med förbättrade OC'h för
enl"l'a<de eller nya hjälpmedel och metoder. 

nä sjöfarten tillfördes för praktiskt bruk användbara 
.gy;rolwmpass,konstruktioner ö:l"ades därmed, som bekant, möj
ligheten att :med ledning av kom,passen hålla ett fartyg på rak 
lnms, ~enär d.)'1hka ko:mpas1S·er 1nedgiva 'avläsning av mycket 
små avv,dm.ingar från kursen. :Den med gyrokompass·en kom
binerade sjä,IvstyraTen e,Uer s. k. gyrolotsen, vi,lken ett par år 
var-it i ,bruk ipå utländska fartyg, :företrädesvis på de stoLl 
atlanterångarna, betecknar .ett ytterlig<aT'e ~ steg framåt i detta 
hänseende . Under år 1927 har gyrolobsen införts i' svenska 
handelsflottan i det »Grips'holm» .försetts med en d.)'1lik in-

Tidskrift i Sjöväsendet. 20 
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sta,Hatrion av· SpeTrys ·konsbrukti,on. iFör » 'sj~lvsty:arens~~ prin
cip har :r·edogörds•e lämnats i år 1924 ~avgt:ven arslbe~·aUei.~e . 
Ehuru vis•sa konstruktionsdetaljer ~avs~e att kompens•er a gy~r.o
•lotsens oförmåga att »stötta» för gir, hava erfarenheterna fran 
e:x:empelvi's tyska ångaren »Beil'ilin» givit vid handen,. att appa
raten vid stark sjögång är underlå1g.s·en •OCh mer pafrestande 
styrmaskinen ~än oms~orgsfull hand:styrn.in_g. • 

Beträffande racNopejlling synes utveckhngen ga mot en aJlt 
m er utbredd användning •av ·fartygspej.lapparater, vi~lket otvi
velaktigt sa:mmanhäruger med sv.åri.gheten att i närheten av 
:land, vid dållig sikt ·och i trånga, .stanld trafikerade farvat~en, 
då .behovet av r·adiopejlingar är mest trängande, utan hd~
uMr.äkt ,lmnna ·erhålla dylika :från 1landstationer. (Marcom
bo,J.aget har fått i uppdrag att upprätta radiafyr:~r r~mt StoT
brittraniens lmsteT). Möj ligheterna tilrl ortbesta.mmng med 
tiUhjä1lp rav radiopejlingar på stö·rr.e dista~s mel,J_an ofmtyg och 
.Jandstationer hava på 1senare t-ider hetydhgt utvidgats. Bl. a . 
!hava tabe.l1lverk utg•ivits, vilka avse att underlätta bestäm
mandet av den vid radiopej<ling från fartyg rerhållna ortilinjen, 
den .s. !k. »lika az'imutch·.lwln». Ett sådant talbellverk är d.~t 
·under året rfr,ån .förlaget Krayn, iBerlin, publicerade »Mess
l<~aTien zur Ermittlung der AzimutgJ.e.i-chen» 1av pro:fessor W . 
Imm1l•er. Metoden 1för tabellverkets användning, för vilken re
docrörelse lämnas i detsammas rin.ledning, är i P'rincip den_~ 
s;a::m1a .so:m :användes vid ast•ronomisk ortbestämning; allt sa 
en beräkning av •ett ,korta1re stycke av or.tli.njen il. närheten av 
det räknade rstäLJ.et, v:11ket stycke i kortet kan utläggas som 
en räl linje. Vissa m ed ·mdiopejling sammanhängande pro
blem rkomm'a 1att i det ·f<ö.Jj1ande nännrare b eröras . 

Med växande avstånd mellan farytg och lm1dstation för
minskas .dock tillförlitligheten av ortbestämning ;m·ed raclio-

'J' - ·ber·oen·de rb·l ·U •d·els :å mer -eller mindre oberäkne1Jiga •peJ 'l.U.t5 , , . , . • • . .. . 
»'avhöjnin~a.r>> av azi:mut•strålen, dels av energ1:forluster hos _de 
.ankommand·e vågoTna, viU_.et s·enar·e [örsvåra·r .ett rskarp_t 111-

s tällande av p ej ]anordningen. Ast1•onomiska obse~vatwner 
förbliva dä1,fö.r antjämt de tiHföditlig1aste m edlen for ortbe-
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stämning t i],] sj öss på större ravstånd från land. Med s•ena,re 
tiders klarare uppfattning av det astronomi.ska ortlinjepTo
blemet hava den ast.ronomisrka navigationens m·etoder väsent
J.i.gt förenUats. Beräkningarna hava jämväl reducenats .genom 
tabell e<ring av den astronomiska grundtri1ange.Jns e'lement. 
L·ärobok ·i Navigati.on av S. Ulff ·och Y. Naumann med Nrllhö
rande Na uti s.Jw Ta1beller torde stå på höjden av moderni,t•et 
beträffande den a.stronom~ska na'Vigat·i·onens metoder. En ny 
omar.betad upplaga .av Aquinos tabel.lverk, benämnd »Newest 
Sea rand Air Navigat.ion T.ables », innebärande en de1l nyhete1· 
beträfl'ande t'abelJ.ernas .uppställll'ing m. m. ha·r under året ut
givits :fTån USNI. Från samma .institut har ävenled~es nyligen 
utkommit ett nytt höjdtabellverk »Line of P.osition Book» i 
vi.Lket Ltn: Commander Weems publioerar av jaJJanska ingen
jören Ogura upprättade tabe]i].e.r. För sistnämndra tabellverk 
lämnas längr·e fram en näTmar•e redogö·r-e.lse . 

Såsom var •att vänt a intaga numera d e moderna ekolod
appurat ell'na ·en [ram·skjuten plats .bland rnavigrat·ionens tek
niska h j älpmedel. Tyska fors·knings- ·OCh s Jö:m'ätningsfa<rtyget 
»Meteor» har den 2 juni 1927 återkommit från :sin mer än 
tvååri1ga forskningsfärd i Södra AtLant.i·s.ka Ocean,en. Resul
taten av de mätninga·r, som utfö:rts med ~ombord insta]ilemde 
och :i årsTapporten :för 1926 beskl'<ivna ekol1odapparater måste 
betecknas ·som u tomordenth.gt lyckade, Viarom mera nedan. 
I D. T. f. 1S:s ,febrwa.rihäfte .av 1927 redogör ,Jqptajn Dirck
nicl<.-Holmf.eld .för omfattande iförsök med en lodapparat av 
Langevin-H·orrissons konstrukti.on (se :årsberättelsen för 
1926). rFörsöken ägde rum omhmd i ·inspektionsfm·.tyget »ls
l1aods !Falk» undeT ·en expedition år 192·6 ti.Ll Färöarna, ooh 
lyder författarens tobalomdöm c om desamma sålunda i svensk 
översättning: »För n avigerings- och •sjömätni•ngsbruk erbju
der Langevin-iF.lorr.issons .lodapparat rså iögonfallande fäTdelar 
framför .aNa andm hiUiJls Jwnst.rurede lodapparater, att d en 
får sägas intaga en ledande ställning». 

Av på senare tid utförda !försök m ed andra .för navige
ringsändamål 1avs edda akustiska apparater förtjäna följande 
att ·OJnnämnas: 
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Vid hamninloppet hU New-Haven hava 1.1ppställt·s tvenne 

mistlurar på vardera sidan om •infartsleden och IJå lil<a stor t 

avstånd :från densmnma. Ljudav.givningen Tegleras av en 

elekt.risk tidapparat med vilken lurarna stå i förbindelse. Då 

ljudapparaterna äro i funktion ·avgiver den ena luren två lju d 

med >ett tidsinte rvall av e n hUJ!v sekund meLlan ljuden och d en 

andra ett ljud av ·en halv sekunds varaktighet, inpassat m el

lan de ;förstnämnda. Ombord på frartyg, som befinna s·ig i 

leden, hörras de t.renn e ljuden som ett •sammanhängande så

dant. Om man avviker .från l·eden ·uppstår en förskjutning 

och .förändring i det ·sammansatta ljudet, varrav ·man ~<an be

döma, på v.i,lken sida om rleden fartyget bef·inner sig. Med an

,litande av ·appamternra •säges fa.rtyg ihava tagits 'in till ham

nen av lots med förbundna ögon. 

Utaniför .S.an Francisko hava ·ombord i .fartyg utförts lyc

lmde iföTsök med en •apparat avs·edd .för b estämmandet av rikt

nin-gen ti.Jl en Jj ud källa ( »lyssnarapparat»). Instrumentet bc

stå•r av en mottagare med r·egistreringsapparat. Mottagaren 

ligger i brännpunl<ten av en parabolisk ljudr·eflektor, som ay 

·en dekki•s.J;:_ motor vr.ides kring en vertikal •axel nwd en om

loppstid av en sekund. I det ögonblick ref.lektorns axel ligger 

·i riklnlingen till en ljudkälla koncentreras ljudet från denna lill 

brännpunkben, där det verkar .på en n1i.krofon, som omformar 

ljudvågorna hll elektriska vågor; ·en .elektrisk ström shrtes 

och ·en lampa tändes. Der.ma lampa är .fästad t'irl,l spetsen aY 

en visa:re, s.om p å elekt.r.isk väg tvingas följ a re.flektonTs r ö

Te•l•se. Visarens lampa b elyser vid uppUammandet grade

ringen på ·en skal•a, på vilken sålunda riktningen bii)l lj-udet i 

frågra ·och förändr•ingar i denna riktning kontinue.rligt kunna 

avläsas, ex :vis i .fårhållande till faTtygets ,l ång s.lu~ppsr1ktning . 

Mm1 har lycka ts göm •a,ppraraten särskilt känslig ifö.r vi·ssa t on

höjder, •så att ,J.am.pan lyser rs tarkast , .då mottagaren påverka s 

av d essa. Genom a tt använda toner av högt sv.ängaingstal , 

15,000- 20,000 svängningar i• sekunden, vHka ·ej äro uppfatt 

•ba.ra .för örrat, M ir det möjligt att, exempelvis i ett hamninlopp. 

a nvända ljudsignaler för ·a ngörning, som ·kunna utnyttjas a ' 
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med arpparat en utrustade fartya t1ba·11 tt · 
~ a annan mrsts.ignwle-

ring därav störes. 

Akticbo_laget Gasackumulator har d marknaden s l•äppt ut 

e~1 automatzsk, elektrisk klippljusappamt, avsedd för e lekt

nska fyrlmnpor. Ljuskara·ktäT·en åsbadkommes genom att 

apparate~1 omväxlande sluter och bryter ·strömmen bli lam

pan. vangenom en bes;paring i driftkostna·derna vinnes. I 

ärldr•e ·elektri<slm fyrar ·med icke 'fast sken b .· l 
. • · ' , · Imner ampan 

hela . d ·en bd ·fyren är tänd, och ås badkommes fyrkaraktären 

v_anbgen mede,Jst rotemnde sl<ärmar eller Hnssyste:m. Hä l

~mgborgs ·och Hernö fyrnr hava 7·edan .fåltt d en ny•a appa·rraten 

'Inmonterad, och avses Ma:lmö inre .fyr •under 1928 .förses m ed 

en dylik. 

Enligt :för IrHB (Internationella Hyd'rograf·iska Byrån i 

~lon;aco) gärllande statuter sk•all i regeln en inlerna.tionell 

I_lydrograrfisk konferens .sammrankaU·as vart f·emte år. Den 

for sta rkonferens•en ägde Tum år 1921 och den andra 1926 i 

Monaco. Vid den sdstnämnda• representerades Svericre av che· 

fen •för sjö.k~rtev erJ('et, kommendören R ei•nius, och 
0

J<aptenen 

Bouveng. V·Id ko:ferensen behrandla·s föreh1ädesvis .forågor, som 

avse att befrämj ra de .strävanden, som .företrädas av IHB näm

li~:en 'international.iserandet i möjligaste mån av navigat.~onens 

·hJa,lpm edel , så att d e med fördel kunna :utnyt•tjas av allra sjö

/farande. Vid :konferensen ,fattade .beslut och uttarlade önske

mål hava offentliggjorts i IHB :s »Hydrogr.aphic Revi•ew» n :r 

7. Nyssnämnda 'strävanden hava redran tbcaktats av vårt .sjö

karrteverk (IKSV) . I från och m ed år 1926 :från detsamma ut

givna sjökort har nämligen, för vinnand et av .internationell lik

Il et, ·en del nya b eteckningar införts. Sålunda hava tecknen 

~?r far·l•eder, Jyrrar, •fyr sk epp och :fyrserldoPer för.ändra ts, vaT

J:mte engelsk t·ext användes jämsides m ed den svenska, där 

sa •ans es erforder,l!igt. Origina,lsjökort över den svenska kusLen 

l:ava härigenom gjorts användbara för så gott som alla sjö

farrand e. I samma sy:ft.e är 1927 års. upplaga av » V•år'a Sjö

kort» avfattad .på ·såväl •SYenska som engelska, vilket ock se

dan år 1927 är .fallet med inledningslmpitlet i U. f. S. (Under-
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rätteirer för Sjö.famnde) rsa1111t Hera andra KSV :s puhl·ikati,oner 
i deras helhet. Sveri<g·e torde i detta avseende kunna betraktas 
som ett :föregångsland. 

Det har rlänge varit ·känt, ratt de j.ordmagnetiS>ka fönhål -
1andena i öst,ersj.ön roch Bottniska V·iken !förete en del oregel
bundenheter, samt att ett srtort antal på missvisningen »stö
rrande ·områden» därståde~s finnas. På kusten och i angrän
.sande vatten utfördra magnetiska mätningar ävensom rappor
ter från .fartygsbefälhavare havra pekart på önskväTdheten av 
sådana mätni111gars utsträckande tilrt sjöss, viH;;_et tidigare ('l'll

sågs aubförbart - en åsikt som ·e:mellert·id numera jävat's ay 

Garnegie Institutet, genom vaTS förS>or.g ~omfattande magne
ti.s]m undersökningar på världshaven verkstäHts under detta 

århundrade. 
Under ·so:mrarn:a 1925 och 1926 hava magnetiska mät

ningar till! sjösrs försöksvis utförts företrädesvis i Södra Kvar
ken. Mä·tnings·ex.pediti~onernra hava UlLkommit genont rsam
ar.bete melrJ,an .svens·ka ·sjökarteverket, finska statens meteoro
logiska centralanstalt ~och estnisk hydrogrrafiska byrån. Vid 
arbetenas ut:förande har man begagnat rsig av den »}ärnrfria» 
yachten »Geci!i.a» (Es·tland), som ~bogserats ~av sv·enska sjö
mätningsfrariyget »Falken». Personal från s-amttliga tre nyss
nämnda länder .har deltagit. IFör .ex,pcditionernas plan·ening, 
rut-rustning, rgenomförande ·OCh resultat r-edogöres utförligt i 
·IrSV: s jordmagnetis.Jm publikationer 5/ 26 och 6/ 27. iDet an
ses, aU de ·sålunda försöksvis utförda undersökning•arnra tirll 
en viss grad varit :Iyck•ade, ~samt aU rfmmdeles sådana böra 
förretagras i randr·a delar ra'V Hrågravrarande vatten. 

Ny metod för tidvattensberäkningar. 

Av Admirra1lty Tide Tables Part II, vilken som hel"an t 
innehåller uppgifter .för icke »standardhramnar», har 1927 ut
givirls en ny upplagra, den fj .ärde i ordningen. · 

Trabellvcrk.et utgavs· första gången 1858 och har seder
mera omtryckts ·så gotil som årligen samt givetvi~s under åren s 
Jopp utökats och rförbättrat's men dock i huvudsak betriäffand c 
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uppståU!ning och användningssätt förblivilt o:förändmt intill 
den sista u,pp1a;gan. Denna är uppdelad i två avdelningar. 
Avdelning I i.nnehåHer rHknanrde ~up.pgi.fter ·smn föregående 
uppJia.gor, under det att ravdetning II ,för ett stön··e antal ham
nar ~över helra vär[rden upptager s. k. »harmoniska konsrtanter» 
för på tidvrattenspwblemet inverkande olika faktorer. Kon
silant~errua hava, lbest,ämts med tiUhjrulp rav ~s. k. harmoni,sk ana
lys av för hramnarna i fråga under ~erforderlig tid gjorda nog
gran:na ohs~er.vatiro.ner av tidvattensförloppet Med användande 
av de harmonirs:lm awnstanterna kunna tidvarf:tensberäkn~ngar 
utförras med för praktisM bruk fuJilt ti.l:Ifr,edsstälrlande tirll:för
Htli.ghet. (I IHB : ~s specialpublikation ,n :r 12 åtevfinnes en 
redogörelse för .m1llväg.agångssätbet vid bestämmandet av de 
harmoniska konstanternas värden.) 

Äl!>år~e beräkningssätt, viHm stödja sig på i avdelning I 
givna uppgifter, giva oft,a högst felaktiga Tesultat, varför d-en 
harmonisim metoden T·ekommendems navigatören ti,I:l använd
ning ri de f•all, då för densamma e11forderrliga uppgifter före
Ugga, i all synnerhet som uppg:iHer :för de äldr~e oh!Hörlitli•gare 
metoderna måhända lwmma att utes,lutas ur en kommande 
upp.I:agra 1av Tide Ta.bles Part IJ, v•adör det ·är fördelaktigt att 
·redan nu ,göra .sig förtr·ogen med den nya m ·etoden. 

Tid för högt och lågt vatten, kan ioke direkt bestämmas 
·enligt denna metod, men tidvattnets höj-d i en rhamn kan be
~räknas Jör villken dag och timme som h elst. Om så önskas 
•lmn därför tiden :för högt och ·lågt valtten erhålla~s ur 1en serie 
beräkningar, varrvid man lämpirigen ·kan •använda sig av ett 
enkelt d~agt,am med tid och hdvrattenrshöjd som kooTdina;ter. 

AJVdelni.111g II i Part II upptager för vm· j e hamn· nio elc
m•enrt rbeniämnda M2 , D2 , N 2 , K 2 , K1 , 0 1 , P 1 , M 4 och MS4 och 
beräknas dessa dements vät,den var för sig för en vi:ss hamn 
vid en viss tidpunkt (timme) m ed användande av f<ormeln: 

f H oos ( E - .g) 

Summan av d e sålunda bestämda värdena addem•s tiU för 
hamnen angiven medelvatt~enhöjd A0 • Resultatet är tidvatt-
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nets höjd vid f.iJ;Uållet ·i fråga. Våd beräkningarna användes 

zontid eller lokal tid på stä1Mct, enli•gt uppgift i tabeUverket 

vi.d var j c >hamn, sam t 5 st. t1a.behler. 

I >f.orme.ln f H cos (E - g) är: 

if en faktor ·ob-etydligt avvi1kande från l och oväsentligt 

varierande år .från år (tall. III), 

H elementets i \fråga amplitud Ii fot för hamnen (erhåUes 

ur uppgifterna .för hamnen), 

E en vinkel 'lika ·stor för .aM·a hamnar men vari.erand~ 

med datum (.erhålles ur tab. I ocih II så·som sum'lnan av m 

och d) och 

g ·en lwnstant vinkel, speciell Iför viss hamn och visst e!le

ment (erhålles ur uppgi.ft.erna för ihamnen). 

De h'annoniska konstanterna för en hamn är.o a>lltså vår

deTha på H ·Och g :för de nio •Ovan nämnda el·ementen. 

För fo.rmelns •s.lutliga uträkning 1användas tab. IV och V 

varvlid iakttagc1s, ratt t:abeiJI 1IV är uppgjord för kl. 0000. Avse 

beräkningarna annan tidpunkt uppsökes .först värdet iför kl. 

0000 i babe11en, vareHer det sökta värdet åter.fin.nes ri smnma 

kolumn så 1många 1l"lader uppåt e;ller ·nedåt i densamma, som 

det antal timmar tidpunkten ifrå1ga ,tig·gcr :fö·r·e eller efter !kl. 

0000. 

För h e[ysandc av metodens 1a.nvändnin.g ;].ämnas föJjande 

exempel. 

Beräkna tidvattnets höjd i Seattlc (n :r 9448) den 4 juni 

1927 J{ll. 0400. 



" - -/ N:r l l M. l s. l N. l K., l K, l o, \ 

l 
:l 

3 
'! 

5 
G 

7 

8 
9 

JO 

l o l l o l o l o l o l 

Tab. I m·;;) t /e 1927 ............... ····· ............ 697 136°0 
l 

627 
l 

479 
l 

510 
l 

551 
l 'l'ab . II d för den 4:e ... .. ..................... . ... 287 000 2J8 006 003 284 

m + d =l + 2.. ... . ............. ··········· 984 
l 

3GO 
l 

815 

l 
485 

l 
513 

l 
835 

l g. (konst. för Seattle) ...... ··········· ···· ····· 141 159 114 161 158 144 

E - g=m + el- g=3-4 ···· ···· 843 

l 
201 

l 
7Gl 

l 
324 

l 
355 

l 
69 1 

l 000, 360, 72Q·X· ·:·:· ) .................... . ..... ..... ........ 720 000 720 000 000 360 

5 -- 6 (E - g) ······· ·· ···· ········ ······ · ... ... 123 
l 

201 

l 
04 1 

l 
324 

l 
355 

l 
33 1 

l f f f f f f 

H (kon st. för Seattle). ..... ...... ..... . ... .. ... .... 3 G l 0,8 l 0,7 l 0,3 l 2,7 l l ,5 l 
Tab. III f ...... ················· ········· ........... l :oo l.oo l ,00 J ,03 1.02 J ,03 

0,3 f H = 8 X !J ...... ...... ... ..................... l 3,5 O,s l 0,7 
Tab. IV kl. 0400 cos (E - g) .................. - 0,53 + O,;R- O,no + 0,09 

2,s l 1,5 
+ O,oi + 0,91 

'"'(E - g)j+ 3,, ~ l -=- l o 
ö, o 

f H l 
l 

~ l o l l (tub. V) - 2,7 ~ -'"" "' 
S:a + l,o f l 

A0 (konst. Seattl e) 6,9 » 
l l 

Höjden kl. 0400 = 7,9 f l l ----

*) Kvantiteten är ökad med 360° för att underlätta subtraktionen med g. 
**) För att r educera E -- g under 360°. 

~ --"' -.,. 

l 
l l l l 

J:', \ 11i, \ 11iS4 

o l o 

l 561 
l 

673 
357 214 l 

o 

6!J7 
287 

918 
l 

887 
l 

( 

154 095 
984 
-

764 

l 
792 

l 720 720 
-
-

044 

l 
072 

l f f 
-

0,8 l O, t l 
l,oo J.oo 

-
-

0,8 O,t l 
- 0,~6 + 0,57 1 

l .o l + 
l o l l '"' l l 

l 
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Approxrimatlion är tillåten, om icke så stor noggrannhet 

erifordrws, .genom att utesluta ett eUer ,flera eJem·ent av m·indre 

betydelse i .första hand MS4 , M4 och J{ 2 , vmjämte f i så fa ll 

sättas = 1. iBeräkning.en ubf.ö·res i övrigt enligt ovan. 

Av :formeln f H oos ('E- g) framgår, att ett C'lement aldrig 

kan ~.ngå i s,lutresultatet med störl'e värde än d et, som vid 

hamnen angives. 

Förutom, som tidigar,e nämnts, til'lfreds•ställande nog

gnannhet innebär metoden fö~jande fördelar: 

Värdet av de olika elemen1ten .för en viss tidpunkt \beräk

nas altHia på smnma sått. 

Beräkningssälbet är detsamma för alla hamnar. 

»Line of Position Book». 

Såsom tidigm·e i denna årsberäbt·else omnämnts har ett 

av j.apans'ke ingenjören Ogum upprättat höjdtabeUverk publi

oerats av lieut·enant c'Onunander W·eems, USN, i ett fl'å.n USl~I 

under 1927 utgivet v·e<rk :med .ovans:tå·ende tJitel. T~a!be,llverket 

är 1avsett ratt användas t.Ul höjdberäkningar vid 1anlitandet av 

den s. ,]c höjdmetoden för asti .. onomis,k ortbestämning tiliJ. sjöss 

och utmär~<er sig f.ör ringa omfång, omkring e tt 30-tal sidm, 

samt ,klarhet och enkelhet heträff,ande uppstäUningen. Ogu

ras höj dbe~·äkningsmetod är snahb -och lättfattlig, vilket h är 

p 

z 

E Q 

Fig . 1 
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motiverar en kort redogör·ells e för den!>amma och tabellverket 

i fråga. 

I ,figuren •ovan (fig. 1) är PZS den astronomiska »grund

triangeln», N en från Z motsvarande sida fäiM perpendikel, 

som s-kär dennra sida i O, ·och E- Q himmelsekvatorn. K är 

O:s avstånd från himmelsekvatorn, alltså OS = K- å. 

En'l<irgt Napi•e<rs ·r.egler är : 

cos t = cot K tng q;; tng K = tng q; see t (1) 

sin (jJ = sin K cos N; cos N = sin q; cosec K (2) 

sin h = c~s N cos (K- å); cosec h = see N see (K- å) (3) 

Med givna värden på t och q; kunna K och N beräknas 

ur formlerna 1 och 2. Den algebraiska skillnaden mellan 

K och å bestämmer sedan K- å, där K är positiv och å 

positi vt eller negativt beroende på om deklinationen är av 

samma eller molsatt namn som latituden . Ur formel 3 be

räknas höjden (h) med kännedom om värdena på N och 

K-å. 

Med tillhjälp av formlerna l och 2 har Ognra upprättat 

tvenne tabeller benämnda A och B. Höjdberäkningsmetoden 

grundar sig på formel 3. I tabell A erhålles mot t (i tab. 

b.:tecknad med HA) och q; (Lat.) värdet på K och log. see 

for N (A). Sec. för en vinkel är ju alllid större än ett. Log. 

see för 10° är därför ex:vis 10,00 665-10. 

För att undvi:lm •Onödigra n ollor hava i tabeUv·erket secant

logaritmerna multiph·cerats med 100,000, alltså angives Io·g. 

S·ec för 10 o :med s~fl'.ran 665. ATgumcnt i tabell A äro HA och 

Lat., på hel,a rgrader. Tarbc.Jl.en är upp11ättad 'för Jatituder mel

l<alll oo och 165 °. Mot dessa argum ent erhMles amtså A( = log. 

S·ec N) och K (i grader, minuter •Och ti·ondel<a•r av mrinuter). 

Tab. B innehå ller thelt enkelt ,l'og. s.ec för varje minut av 

vinklar. Logaritmerna äro förstonade som nyss nämnts. I 

~enna tabell kan log. see. för K- å uppsökas, varefter h (Hc) 

avenh~des upps,lå·s i denna t'ahell mot summan av U·o.g. see för 

~ och K - å i enlighet med fonneJ 3, varvid man ingår n ed till 

l hu b e lien ( S·ec V = C'OS·ec 9 () 0 
- V) . 

Höjdberäkningen för en asbronomi•s1k observation Ullgår 

såthmda med Oguras tabelle·r. 
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Ett •antaget iläg•e i närheten av det räknade vålj es så, att 

t (ta ) och cp ( tpa ) bl i va på hela grader. Detta läges lat. och 
long. hehöver ick·e avv~ka från det räknade ställets mer än 

högst 30', varför allt för stort 6 11 icke bör ifrågakomma. 
Mot ta (HA) och tpa (Lat.) uppsökes i tab. A värdena på 
A och K. K- ö beräknas. I tabell B uppslås log. see för K- ö 
(B) vareHer A ·och B summer1as. Mot denna .summa finne s 
ävenledes i tab. B den himme,lskroppens höjd, tha, som :m'ot

svarar det antagna stället, 6 11 beräknas sedermera på van 

ligt s•ätt. 

För att dä·r·efter kunna utlägga den 1astronomis·ka ortlin
j en i Hzortoet ·erfordras k-ännedom mn himmelskroppens azimut 
i obs·ervat~·onsö.go.nbllicket. !Denna 1kan .erhållas ur azimuUa
bel!I.er eHer diagram. I Line of Posihon 'Book •rekommendeDas 
oatptain Rusts azimutdiagram, vilket medlfötljer tabellverket 
som h i·laga. E;ftcrfö ljanck ,figur (fig. 2) åskådliggör använd

ningssättet av detta diagram. 

För t = 25°, ö= 20° och h = 65° är enligt delta dia 

gram az = 70°,5. 
Diagrammet användes på sätt, som den brutn a med pilar 

försedda linjen utvisar. 
För att ytterli1garc belysa metoden anföres föil}ande exem-

pel med nödvändigt ubdmg ur t1abelltlver·ket. 

Ex. Den ö 0/ 4 27 å ffJr = N 37 ° 10' Lr = Vv 15° 21 ' 
observerades Sirius i S\V. h s = 21 ° 8'. GMT = 20t 15m 555 

• 

ö = 16° 37 1 s. 
På vanligt sätt beräimas ll:g till 61 o 16'. 

tg = 61 ° 16' 
La = 15° 16' W''') ö= 16° 37' s 

K=47° 19'7N ta = 46° } A= 8698 
Ta= 37 ° B = 35738 K- ö= 63° 66' 7 

A + B = 44436 
Z enligt Rust = S 47 ° 7 Vv 

hs = 21° 8' 
ha = 21 ° 4' 
6 11 =--4, (mot) 

·ii) Väljes i närheten av det räknade stället sa att ta blir på helgrad. 

- 287-

Deklinations- och latitudsktnYor. 
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Table A. 

~ 

::::: 47° (3n 8m) 1 48° (3n 12m) 149° (3n 16m) 46° (3n 4m) 50° (3n 20m) 

L A l K A l K l A l K 1- A- 1- K A l K 

l Q o 
l 

15,823 0°0'0 16,622 ooo•o 17,449
1 

0°0'0 118,3061 0°0'0 19,193 0°0'0 l 
- - - - - - - - - - -

37° 8,698 47°10'7 - - - - - -

l 
- --

- l - l - l 
- l 

- l - - - - - l -
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Table B. 

K - ö ll 60° l 61° l 62° l 63° l 64° l 65° l 66° l 67° l 68° Il 
--Min. 

Alt. 

O' 30,103131,443132,839 34,295 85,816137,405139,069140,812142,6421 60' 

- - - - - - - - - 1 -
57' - - - 35,738 ·- - - - - -
-

Il 
- - -

l 
-

l 
- -

l 
- - 44,436 4' 

- - - - - - - - - - 0' 

-
Il 

29° 
l 

28° 
l 

27° 
l 

26° 
l 

25° 
l 

24° 
l 

23° l 22° l 2 10 11 
Min. 
Alt. 

Altitude Hc 

Internationellt sys t.em för utpr.ickning. 

Beträffande d enna :frågas uppkomst och tidig-are :utveck

ling samt det preliminära fö.rslag till internationella !bestäm

melser för utpridmling, som upP'rättades vid Nationernas För

bunds ·sjö-f•artstekniska kommi.tte.s sammanträde i Stockho1m 

sommaren 1926, hänv,isas tiH årsrap.porten >för nämnt år. Ti.U 

d et!ba förs.laig hade kommitten fra mkommit ~ samarbete med 

IHB. V•id Stockholmskonf,erens•en uts•ågs ·ett utsl<Jott, hestå

ende :av a·epres.entant.er :för !länder, däT ·l<oa•rdinrulsystemet nu 

användes, :m ed uppd1~a:g att under orrdförand·eskap ,a;v .g.eneral

loitsdir.coldör E. Hägg och på dennes J>JaHelse sammanträda fö r 

dryftandet •av gJorda .ei'far.enheter vid JöTSök med de föreslag

na nya sjömärkena i 1mrdina'lsystemet och att, ·Om så ansåg•s 

nödvändigt, tiH sjöfartstelmi•ska kommitten inkomma m ·ed er

inringar •och :förslag heträfiande nämnt •sys<tem. I utskottet 

qngic'k även ett •Ombud från HoLl•and såsom r·epresentant för 

de 'l·ändcr, villm :utes:Jutande •använda ·sig av Iateralsyst·emet. 

Vid .Stiocl>Jhohnskonfer·ensen upprätta t förslag inncba1·, att 

utpicknling tiiH •sjöss skulle ske en1i.gt J{ardinalsystemet och av 

farleder enli·gt 'l·ateralsystemet. 

l 
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Sjömärken fö~· kardina,lsystemet föreslogos •skola hava 
följande färg ·och topptecken: 

l) i norra Jwadranten (sMunda i huvurdriktn'in•gen N om 

grundet), svart m ed 'hoDisontaH vitt ·bälte ·och ett eHer .fl·era par 

'koneT n1ed baserna m·ot varandra, 

2) i Ö•stra kvadranten, vit med h1oris·ontalt rött bälte och 
en ·e'Uer :flera sfår·er (baHong:er), 

3) ~ södm :kvadranten, röd med !hori•sont•aH vått bälte och 

ett ·eHer Hera par koner m •ed •spets•arna mot varandra, 

4) i västm J{vadranten·, vit med hori-sont.al<t svart bälte 

och ·en .eller 'f.l·em koner med spetsarna nedåt. 

Försök med ifrågavarande ,u!Jprli.ckning hava under 1926 

och 1927 utförts ·i Sverige, Tyskland •och Finland, •oCih om~at

tade desamma äv·en prov i >avsikt att ·SÖ•k•a utröna den crröna 

färgens sil<'tharhet i jämförell>se med svart. o 

Sjöfartstelm:is·ka kommittens utsl\lott sammanträdde den 

26 .. j~~~~3 ju~i 1927 ombord å .finsk·a inspektionsfartyget 

EJ,akoon Ii Helsin.gfo•rs. Sverige, Finl•and, Holland, Norge och 

Tyskland voro representerade. Utskottet ·enade sig om att med 

anledning av de .gjorda försökens r.esuHat avgiva ~ö>ljande ytt
rande och förslag: 

A. Yttrande: 

l. De vita :bojarna och prickarna m ed röda och sv.arta 

b.~n~ •. hava visat •s.ig mycket si.ktham under goda belysnings

forhallanden m en under dålig •si!kt, särsk~lt i mist och tjocka , 

var siktbarheten kke tiH:fredsställJ.ande. 

2. F :lyt·ande •sjömärk·en, vars övr.e delar äro TÖd- eller 

S\"artmålade, äro <avgjort m•era soi·ktbara än m•ärken, vaTS övr.e 
delar äro vitmål•ade. 

~· ~opptecken av sam'ma färg som d en del av sdömär

k.~t, hJa vilken de äro apterade, •synas vara att .för edmg.a f·mm

for <tecken •av ·en s:ki•l:ja,ktig färg. Den större ytan Ii en färg, 

som sålunda erhåMes, öka•r siktharhet·cn ·Och giv.er sjömärket 

·ett m era kmaktärist~,s3d utseende. 
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4. Under al:la omständigheter, utom då belysningsiförhål

Jandena ä1,0 särskilt gynnsamma, har grön färg vi<Sat sig av

.gjart under.l<ägs,Em svart. 

B. Förslag ti1H ändrad·e !bestämmelser beträtf,ande färg 

och topptecken .för sjömärken 'enligt kardinalsystemet: 

a) I nol'ra k.vadrarrte.n: 

övr·e deikn svart, nedre vit. 
Ett eller Hera par k·oner med has mot bas. 

b) I ösh"a kvadranten : 

Röd färg med ,ett Vlitt horizontellt bälbe, en eller fl.era 
sfärer (ballonger). 

c) I södra kvadranten: 

övr·e delen röd, undl'e vi t, ·ett ei,Jer fl.era par koner med 
spetsarna 1not varandra. 

d) T västra 'kvadmnten: 
ISvmt färg med '81-t vitt h iodsonta.Jt band, en em.er flera 

>l~oner med 'Spetsarna nedåt. 
Uts·eendet av de sålunda för ·kardinalsystemet av utskottet 

;föreslagna sjömärkena framgår av fi,g. 3. 

Med hänsyn tagen till de erfm-m1heber, 'som o1nnämnts i 
u tskottet·s yttr,ande .ovan, har dd,samma även föres.la@it en del 

ändringar och ti!Hägg i de »SäPskilda b estämmellser», som vid 

Stockhomskonf.er·ens·en föneslogos :för såvä1l kardinal- som late

ra!lsysLemet. 

II. 

Väderlekstjänsten och sjöfarten. 

För väderlekstj ä·nsten 1i ai'lmänhei är det av vi:kt, att ti.lll 

de oentra la meteorol,ogiska anstalterna kunna insamla detta för 

samtidi.gt tagna mete01·0'logiska 'Observa tioner .från ett större 

antal punldcr, spridda över ett betydande område av jordytan. 

Sedan Tad:ion .togs :i förbindelseväse ndets tjänst har genom me l-

Tidskrift i S jöv äsendet. 21 
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l:anfolJd,iga öve~oenskomme~ser öv·erhring,andet a~ väderlel~sun
derrättelser staterna ,e:meHan under'lättats, vangeno~ vad~r
lekstjänst en i hög grad utv·eckla'ts och blivit an~annytbg . 
V~d de me1!eorO:lo.giJska s.baVion•erna på bestämda b1de~o t~~gna 

b rvationer ~nsändas ti~l derolika 1}ändernas centrala 1nslltut, o. se 'd t .. 
där de sammanstäMas, varefter de på -f,aststäUda _t[· er ~- san-
das ·och vidarebef.ordr·as staterna emellan. Här;1d anv~nder 

· · [l ·· het av rtadiotele..,rafen ·och ~en anternahonel'l man s:1g 1 a , m,an · · ' ~:> o 

cod·e, vilket möj!li·ggj.ort utsändning av ett sbor~ antal oda~a -~a 
-ett minimum av hd. Dc oentral•a anstaHerna sattas pa sa satt 
~ stå·nd att uppgöm väderlekskartor ·spännande öve~. betydande 
områd·en, vi·lka kartor 1iigga t1'H grund .f·ÖT uppstallandet av 

o Detta internat~onelllt r.eghwa,de system omfattar 'Pr.ognos·ei. · .. . .. 
. ännu !icke världshaven i önskvärd utstracJunng. En .for d:essa 
hav ti,Uho·edsställande ,organJ.s.erad väderlekstjänst slmU.e gwet
v·is fö.r sjöfarben innebära ·stor.a :f.ördela.r ur såväl säkerhe.~s
som ·ekonomisk synpunkt odh Mir med utvidgade luftf.arbsfor
bindels,er .en nödvänd~ghet. Länderr med .oceal1'sj<Yfart hava 
äv.en .creruom överens:lwmmels·e med r ederierila sökt in~rag~ 
f.artyg~ ut•l'ustade m ed radiostationer av li'l~roäckEg räek~1d~, l 

vädcl'lekS1tjänsten. Väderl:eksr,apporter.na ,fran fartygen 1-~lsan
das över kuststationerna och s•annnanställlningar ut,saJlldas 
(.excmpel'vi1s av E·iffeltornet). För att d:~ssa . n~edde~a~1d:en 
skoll,a bliva tUl mera nytt•a f.ör ;sjöfmolen an lutt~,]'ls, fOI dias 
emellertid tätm'e 'Papporter •och ·ett intimare samarbete me'lla·n 
,fatyg och kuststat>ionerna, ;än man ännu l~olm~s åst,adkomn~a . 
saken är tför·emål Jör intern,aho.neNa överlaggmn,gar, men pro
blemet väntar ännu på 'en tillfredsstäillande ~ösnin~. 

rFör den sjöfarande är vädertleksintress:et .givetv}S av lok:l 
nabur. rFör honom gä,Uer det ·att få .en uppfaUnring om ~~en ra
dande väderl.oken .ocih utsikterna i de farvat:ten, so~ na,r~nast 
skola ,befaTas. För f.artyg i kus~farva:tten är härv1d!l·ag 1. a~l
mänhet ry,äl sörjt. !Från -Ianrasbationerna utsändas per ~oadw 
väder lekshulletiner, väderileksfö'lo utsäge1s•er, ·s lormvar.n~ng.ar 

"ll d · .. ·heten av resp stattoner •och israppo.rt'e·r HL m . ga . >all e l .nai . , o :. . o 
l]iu..,andc :farvatten, varvid m an använder s1g av 'saval antmna-
iot>n~elll code .som klart språk. statens meteorologisk hydrogra-
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fiska anst·ait har 1926 utsänt en »Handledning vid beg,agnan
det .arv meteorol•ogi·ska ;radiorappo'rter berärrande öster~jön och 
Noi,dsjön» , vilk·en utgör •ett utdra1g ·av sjö:karbev-enl{!ets »För
teckning öv.er Nautiska R.adi.ostatilonrer etc.» v•arViU i detta sam
:manJhang hänvisas. Hä'r förtjäna.r 'emelle-rtid omnämnas, att 
de rs.venska stationerna, genom uts.ändnd·ng av s. 'k. » \V.eather 
Shipping» vunnit ansllu tning till de engels•lm utsändning,a.rna. 
På l<ll aTt språk, ·engelska, kan därför den sjöfarande erhåHa 
väderle]{!StmderräUelser, ulsilder ·OCh stormvmonin,gar för hela 
Nordväst-Europas k •ustf.arvatten. Förmedelst ,av rundr,adio ut
sända mpporter rs.ättas mi.nd~oe fartyg i kustfart i rstånd att 
mottaga lmde.rrättelser utan att härför erfordrras dyrbarare 
apparat·er elle·r ~·adimrtbildad personalL I ~op'bisk rförhindels·e 
med rkusten rkunn1a aHa fmolyg dmg·a fördel} av på densamma 
upprättade stormvarn.ingsstatåroner m. J.ll. 

För fartyg, 'som .s,läppt kust.fa1rvatten, äro förhållandena 
annorlunda. rDet är ej såkert, att från 'lm1drstationer utsända 
väderleksdrata, ~1ärstammande från 1fartygsobs·ervationer, ibe
röra det nu:vatten, vari• ·ett vis,st :fartyg för biill:fället :befinner 
sig. Genom fö:rfrågm1 till!l f·arty,g i närheten k·an vis.sel"lti,gen 
en .brild av rådande väderleks.förhråJlrla:nden ,erhålla·s, men dyl·ika 
under.rättelser 1kunna s,äJilan J.äggas ti1m grund för prognos·er. 
Meteorolog.ieal OfTioe i J.Jondon ar<beta'r 'energiskt för att be
redn ooeansjöf.arten möjlighet, alt t~U sjö.s's 'erhåHa sådana 
väderll·eksdata, ra Lt väder1leksl{artor -kunna :uppgöras ombord. 
Med ti'lllhjälrp av ·s,fl.dana kartor kan nämligen fartygs,befräl, ibe
•sittande nödv.ändiga m e teorologisrka ,kun skap er, vantigen .stäi,la 
väderJ.ekspr·ognoser .för i ~oouten ligg,ande farvatten för en dag 
eller t. o. m. längre tid :framåt. Tillvägagån.gs.säUet är för nä·r 
VaTande 'i'ö.Jjandle. Befälhavar·e, som hllhöra Corps of Vohm
tary Obseners och fö.ra av Mct.or·ological Office utvalda fmo
tyg, äT'o anmodade att liill »a!Jl .sh,ips » dag'ligen tirll •sjöss, på 
med hänsyn tli'l ndiopåpaiSsningen llrämpliga tider, 'avgiva vä
d·erJ.eksunde.rräHelser på öprpet 'språk i .standardrisemdr form. 
För 'att d e obs-erv-a trroneT, varpå dessa Tapporter är·o ·baserade, 
skola ta,gas å samma tider på ·O'lik.a fart)Cg inom etl vi·~st om
råde .föreskrives, att de s·ko:la verkställlas •å de GMT, som an-
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vändas av väderlekslj änst·en å närmast l<igg.ande ku,st. Den na 

bestämmeJse gör det ock möjiJigt, att vid väderlekskartors upp

r.äUande ·om.bo.rd eventuellt använda observationer från lämp

Hgt bdägna Jandstationer. Metemo[ogica:l Office'•s organ »Th e 

Marin·e Observer» .fö.r å r 1927 dnnrehMJ.er noggranna ·in,stnrk

tioner för •organis,abionen av d enna vädedekstjänst .samt e n 

utförlig handledning beträfiande ·sättet för densammas utnytt 

jande tiN upprättande av vädenleksl<Jartor mnbord. En dyli k 

handiJ.edning 1ämnas .äv•en i »Synopbiska VäderJekskartor i 

Navig1ationens tjänst», F. Llindholm 1925. Att ny.s.snä.mnd or

"ani·sai~on v,a.rit till ·en viss nytta, därom vittna e n hel de.l tiH 
o 

Meteorologica1l Ofl'ice 1insända, ombor-d uppgjorda kartoT, ,ay 

vilka :flera •ex.emplar finnas .reproduceTade i »The Marine Oh

serven . Åtgä.rden tm·de dock var·a att hetra'kta som ett rpl·o

visorium i• 1avva·ktan på en internationel1lt organiserad ·väder

lekstjänst f.ör väil"ldlshaven. 

I detta smnmanhang omnämnes, att försök pågå att rp cr 

radio be'fordra avbfi,Jdningar av uppgjorda väderlekskartor. 

Man använder såg dä,rvid av Dieekmans teldotograf.i,ska m e

tod. :För.f.aringssättet t<orde >knappwst bliva av större betydelse 

;fö.r sjöfarben p. g. av de appar atkostnader, som ä'l'O förenad e 

m 1ed dets<amma. öveJ·sändandet tager dessutom tämligen Jång 

tid i .anspl'åk. Det ameri1kans1m lufts'keppet Los Angeles h a r 

på ![ör,sök ,försleHs. med ·en trådllös bi•ldemottagaT·e fö.r nämnt 

ä.ndamåtl. 
Beträffande o.li'ka länders :system ·för avgivande 1av optiska 

sig·na,zer [.rån stormum·ningssign.alstatiOJwr råder fortfaTande 

•en för den a11Jmänna säkerheten tiU •sjöss h el\J.a,glig för:bistring. 

Frå gan ·Om ett enh elligt •system togs upp 'Vid den internatio-

11E~IJtla anet.eor.ologi's•ka <kon'fer.ensen i L eipzig 1872 och har seda n 

f,1erfaJtdiga gånger vm·it :föremM för behandling. V~d den i n

t.ernationeJ,]a meteorologiska .Jwmi.ttt'ms möte i Berlin 19 10 

enade man si.g om ett Jörs1Iag ti'll enhdligt system för optiska 

dags,ignaler och 1913 i: .R•om om två alltternativ fi)r 'stormvar

ningssi.gna•J.ea· under mör•ker -·ett tvålamps- och ett tr.e,Jamp s

system. Dessa iförsJ,ag bekantgjordes till d e maritima länder

na btl. •a. genom IHB:s specialpulJilikabion n:r 8 av 1925. över 
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nämnda försrlag .från en he1 del ,länder tiM IHB avgivna yttmn

den ·föreJ.åg'o saml1ade i by~·åns specia,Jpublikation n :r 8 a tirii 

1926 års möte m ed intcrnatlionella met·eorologi,ska kommitten i 

'Vrien. T1W ·s·amma 'kommitte överiJämnade IHB i srp eciatlpu

blikati1onen n :r 11 / 26 ·en av byrån vei'kstä'lldl utr·edning beträf

fande tillämpningen av Beauforts ,skala med försla:g tiM stan

da~·disering av densamm på bas~s av vindhastighet•en uttTyckt 

i 1neter per sekund . 

K·ommitten 1föreslog .f oljande att 'internationeJ,Jt antagas: 

Optiska stormsignaler. 

A. Dagssignaler: 

1. En kon m ed spets.en uppåt: 

Storm börjande med vind ·i NV-J(vadranten. 

2. En kon ·med spets•en nedålt (en »tratt»): 

Storm bör}ande med vind i SV-~kvadranten. 

3. Två kon er över varandra båda m ed •spetsen 

uppåt: 

Storm bör}andle med vind ,j NO-kvadmnten. 

4. Två koner över varandra båaa med spetsen 

nedåt ( två »trattar»): 

Storm börj,ande med vind i SO-kvadmnben. 

K'onerna skola bUl färgen vara svarta. 

B. SignaJ.er undeT mörlk er: 

T '.nå röda J j u s över varandra: se A: l. 

» vita » » » se A: 2. 

» ljus över var andra, d et övr e rött det 'lmdre vitt: 

se A: 3. 
)) » )) )) 

C. Div·ers'e signa•ler m. m.: 

det övre v:itt det undr,e rött: 

s·e A: 4. 

En sva ,rt baHong betecknar »atmosfäriska .störningar». 

En fl.agga av lämprlig färg angiver, aH högerv1idande 

(två flaggor vänstervridande) vind :förvänt,as. 
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V ·ndstyrka 8 Beaufort skall utgöra undre gränsen fö r 
l r-stormvarningars av:giv•ande, utom då lokala ' or-

'håJilanden på'fordra 7 som sådan gräns. 
Kommitten ansåg ioke ,s,ärskilda signatler för att an-

:g,iva speeiellt ·star•lm :stormar önskvärda, men 
gjorde inga invändningar nwt det sy~tem,. som 
redan anvtändc.s i Svenige, nämligen olika 'S.J.gna
Je.r J.ör »kuling» 10Ch för .storm. 

B,ea uforts siw/a. 
Beautf,orts ska'la sk,all användlas för att angiva 

styrka, varvid fö ljande hastighetsvärden 

gälla: 

N :r. 

o ···· ····· ········ ··········· 
l ...................... · · ···. 

2 ············ · ········· 
3 ···························· 

m./sek. 
0--0,;:; 

0,5-1,7 
1,s-3,3 
3,.Jc- 5,2 

4 ·· · ······ · ·· ········ ·· · ·· ·· · 5,3- 7,.Jc 
5 .. . ..... . .... .. . . . . ... . .... ' 

6 ··············· · · · ·········· 
7 ....... ·· ··· .... .. . ....... . . 
8 ·· · ···· ··· ······ ··· ········ · 
9 ···· · ······················· 

lO ...... . ......... . ..... ······ 
11 ....... o •••• • ••••••••••••••• 

12 ............ . .. .. . ...... ' .. . 

7,5- 9,8 
9,D- 12, .Jc 

12,5- 15,2 
15,3- 18,2 
18,3- 21,5 
21,a- 25,1 
25,2- 29,0 
29,o--

vind
skola 

Sålunda föreslagna stormvarningss·igna•ler överensstämm a 
ti. huv:uds·ak med de av .år·en 1910 och 1913, med utes~utandc 
av tre

1
lanrpsystemet för signaler under 1nörker och ~r 1~ 1 0 

föreslagen särskild <Orkan signall (två koner n1:ed ·bas~l n~ l~~_o: 
varandra). Den senare anså,gs av ·lwmnritt6n icke n~dvan 1g, 
enär •ork,aner ri eg,entlig mening knappast :förekom~la l Eur·~pa . 
IHB, •smn arbetat för dt enhelJHgt system, anva~dbart ~ver 
hda världen, har titll internationella 'konferens~~~l l \~Tashlng~ 

. Il r·· ·b· d~']sefr·>ao ()',or) OV·erlamnat Cl ton 1927 (iför internahane ' a . or lll' "' . o . ... d . • ,;·f-
promemoria, i v.ilken, i ·smnhand 1necl diverse foslao hetl <1 

-297-

fande åtgärder för befordrandet av säkerheten till ·sjöss, hem
ställes dels att 1926 års komm~ttes förslag måtte antagas tiH 
internaflioneiUa bes.bämmelser, de.ls att dten hdirgm·e föres;J,agna 
orkansignaJ.en däriVid måtte medtaga:s. IHB .fmmhåiller önsk
vä>rdheten av, .att 1en sådan signal ingår i det internabioneHa 
systemet ·Och sålunda blir bekant för a'Lla sjöfarande. Där or
kaner icke ·förelwmma, ,ko:mmer signal•en givetviis icke ti.Il ,an
vändn~ng. 

Den 16 februari 1927 utfärdades vissa änd:ringacr [ för de 
svenska statrmvatrningssi!J111a:l'stationerna .gäl,lande instruktio
ner. IS·igna1}ern•a hava nu nedanstå·ende uts·eende. 

Namn 
l 

Ut- l seende Betyd el se 

1. Kon .............. . Kulir.g från en riktnin g mellan N och V 

2. Tratt ············ T S och V 

3. Två koner ... .. . 1 N och O 

4. Två trattar ... l S och O 

l 5. Tratt över kon I utan angiven riktning 

6. Klot över kon t Storm från en riktning mellan N och V 

7. Klot över tratt t S och V 

8. Kon över klot • N och O 

9. Tratt över klot l S och O 

10. Kon över tratt ~ utan angiven riktning ..... . ........... . 
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Samtidigt <fastställdes ,följande tabell för uppgifter om 

vindstyrkan i för stationerna avsedda stormvarningstelegram . 

A. K<ulling, som motsvarar 

B. Storm, som motsvarar 

Beaufort. 

l 
7, styv kult}e 
8, hård » 

9, ~halv st~orm 

\

10, st~orm 

11, hård storm 
12, orkan 

Vindhastighet 
m./sek. 

13~15 

16-18 
19- 21 

22- 25 
26- 29 
30 o. dläröver . 

Som ~synes öv·er~ens~stä::mma ;best,ämmelserna i princip m ed 

de till 'internationent 'bruk :fö.r,eslagna. 

De <OJlika graderrua av stormvarning (A och B) hava till

kommit av hänsyn triN de ~siVensl\:a :fiskef,artygens varier ande 

.st~ol'lek ~och 'har, som ovan nämnts, int~ernationella m et. kom

miHen ~ej haft något att invända mot 'bibehållandet <av detta 

signa,lsyste:m. Hastighetsvärdena ri 1sekundmeter, som mot

svara n:umr·en i Beuforts ~s·kall,a , hava ri ovanstående srv~ens1m 

tabel.l för praktiskt \bruk avrundats. 

III. 

Sjöfart. 

Ur Lloyd's Register , BTassey' s Nava,l ,and Shripping Annual 

och I~ommerskollegiums :KommersieHa Meddelanden äro rföl

}ande statisti ska uppgifter hämtade b eträffande vär:ldston

nage ts ~iiiUstånd. Uppgifterna av:se •slutet av r·es<p . ,redl()vi s

ningsår. Ett •redovi~s mingsår <om:f,attar tiden 1 l 7-
80 l G: 
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Tabell I. 

Uppgifter i m~Il. br.-ton b eträffande världstonnagets för

de<lning 1914 ~och 1925- 1927 och <förändringar i d etsamma rför 

tidsperioderna 1914- 1927 och 1926- 1927: 

-
11914,1925,1926119271 + ell er ·-l+ eller -
l 14

/21 
26

/27 

- l 
Storbrittanien o ch Irland ...... 19,26 19,44 19,40 19,31 + 0,03 -- 0,09 

U . s. A .. .... .. .. .......... .. .... ... .. 5,32 15,38 14,88 14,67 + 9,35 - 0,21 

J apan ... .. . ... ... .. . ...... . .. ............ l ,71 3,92 3,97 4,03 + 2,32 + 0,06 

Italien ... .. ................. . ... ..... . l,Gi l 3,13 3,24 3.48 + l ,81 + 0,24 

Frankr ike ... .. . ....... .. .... .. ...... 2,32 3,511 3 .49 3,47 + l ,t5 l - 0,02 

Tyskl and ·· ··········· ···· ·· ······ ·· · 5,461 3,o71 3,11 3,36 -- 2,10 l + 0,25 

Norge .. . .. .. ...... ... ........... .... 2,50 2,68 2,811 2,82 + 0,32 - 0,02 

Holland ·· ··· ········ ··· ·· ····· ········· l ,50 2,60 2,561 2,65 + 1,15 + O,o9 

Sverige ············· ····· ······ ... ... l ,1 2 l ,i!O l ,341 l ,37 + 0,25 + 0,03 

Spanien ... .. . ..... . ... ... ...... ... .... . . 0,90 l ,18 l ,1 6 1,16 + 0,26 ± 0.00 

l Danmark ··· ·· ····· ······.·· ····· ··· ·· ·· 0,82 1 ,06 1 ,os l,OG + 0,24 

l 
- 0,02 

Grekland ······················· ···· ··· -

l 
0,90 0,921 1,031 - + 0,11 l 

Övriga länder ... ....... .. .. . ......... - 6,57 6,79 6 ,78 - l - O,o1 

Världs tonnaget : 49 , (•9 [ 64,64 ~ 64, 78 [ 65,19 + 16,09 + o 41 

V'äTldstonnaget öka des, som b ekant, oerhört å r en närmast 

efter IVärldskri,get och är aliltjämt under långsam hllhnäxt -

~ett :förhållande, som kna•ppast s tår i ~över ensstämmelse m ed 

.situationen på vä.rlds.fraktmai./lmaden, vil'ket Jwmmer att när

mar~e beröras 'Senare. Beträff,ande ård 1926- 1927 torde ton

nagets ökning i vi ss m ån ~kunna, tHlskrivas den eft erf'rågm1 på 

lastrum, som gj,orde sig kännbar tiden närmast efter d en 

enge,ls<ka kols trejken, v'i>lket hade tiH ·fö ljd, att n edskrotning 

av föråldrat 'tonna ge <för närvarande ic1"e pågår i normal om

fattning (bb. IV) . Uneler det ~s~sHörflutna redovisningsåre t 

ölmcles ång- ·och motorJa rtygsbeståndet m ed 595,365 br.-ton , 

rnedan segelfartygen samtidigt m~nkades m ed 186,825 ton, var 

för n ettoökningen utgJordes av 408,540 non. Tys,ldand och 

Ita,Hen hava gå tt m es t f ramå t m ed siffrorna 252,125 r esp. 

242,753 ton. IDet är be1lysanCi~e <för !k,onjun'ldurerna på världs

fmktmarlmad en, att Storbrittani~e ns tonnage fortfamnd e ä r 
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under ti:llbakagång. Kol,s.tr·ejkens hämmande inflytande p å 
·skeppsbyggnadsverksamheten måste dock härvidlag även h ål-

las i 1ninnet. 
Nybyggnadsverksamheten går mot en stegring av antalet 

större fartyg. Näm 63 % av de .fartyg, s•om löpte av sta1p eln 
1902 ·e•ll er dessförtinnan qågo un'der 1,000-tonsgränsen, medan 
unrder de ·.S·i·sba fem åren .endast 37,2 % ä.no att hänföra t ill 
d·enna •s·t:orleksldass. Av rde 889 fartyg ·om 8,000 ton och 
uppåt, s•om för närva.ranrde :finnas, har 212 färdigställts und er 
de s:ista fem åren. Vjdal'e bör nämnas, att sedan den 30 juni 
1926 ångfartygstonnaget minS<kats m ed 183,000 ton under d el 
att motonf•artygen samtidigt ök:ats· m ed 778,000 ton. Följande 
tabeller äro belysande för utv·ec.kllingen: 

Ta:beN II. 

SammanstäEning utvis•ande den procentudla fördelning en 
av totala ång- :och mot.or:farty.gstonna•g.e t på vi·ldigare sjöfmts
n ati:oner . (M·ed havsgående f·artyg av·s·e.s .sådana, som äro 
byggda· ·av }ärn och stå l, äro över 5,000 ibr.-ton, yngre än 25 
å r ·och ej a n vändas på d c stO'm amerikans:ka sj öarna ) : 

1914. 1926. 1 9 2 7. 
Samtliga: Havsgåcuck : 

Storbritba nien ·o. Irland 4l,G 30,7 30, 3 37,1 

u. s. A. ····· ·· ··· ······ ···· · 9,+ 21 ,9 21,G 22, 2 

Japan ·· ··· · · ···· ·· ·· · ··· ···· · 3,s 6, 3 6, 4 6, o 

Italien ··· ··· ····· · · ··· ·· · · ··· 3,1 5,o 5,-± 6, 8 

Frankr·ike · · ····· ··· ·· · ···· · 4,2 5,3 5,3 6,1 

T ysklan d 11 ,3 4,9 5,2 6 •) 
······ ·········· ··· 

,_ 

Norge ··· ····· ··· · ··· · ···· · · ·· 4,3 4,5 4,4 1,9 

Tab efil III. 
% av totala br u U o tonnaget: 

1914. 1925. 1926. 1927. 

SegeHaTtyg :och prå1na r . . . .. . 
M·otorfa rlyg .. . . ..... .... . . . ... . . 
Oljeeldade å ngfartyg 
Koldelad e ångf·artyg . ... . . . . . 

8,1 3,5 3,3 3,o 
5,4 5,G 

28,1 28,3 
63,2 62,1 

0, ;; 4,2 

2,G 27 ,5 

88,s 64,8 
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Ett ut:mär·kande drag för våra dagars skeppsbyggeriverk
·saanhet är den myck·enhet tanktonnage, som tillföTes fartycr,s
~est~nd~et. Den årlig.a världsförbrukningen :av olja är nu up~) e 
l ·omkrmg 3 .gånger :den kvant~.tet, som användes 1913. År 
1914 f.unnps omkring 1,5 miH. ton tankif'artyg ,0 m 1,000 ton 
.eUer därutöver. Siffran för juni 1927 är 5,85 milli. ton. Av 
detta tonnage ägeT Sbobrittanien och U. S. A. :ornkring fyr:a 
femtedelar. Sveri·ges anpart var •omkring 16,270 .ton . 

Tonnagets. kvalitet •och effektivit et b eror givetvi s• ;i första 
hand på dess å lder. Av tab. IV !framgå r , att U. S. A., Holland 
och StorbriUanien i detta •avseende är·o bä•st situerade under 
det att Spani·en, Sverige, HaLien och J apan hav•a de största 
prooent.talen för föråldrat tonna<g·e. 

Ta b. IV. 

Uppgifter b eträffande tonnagets M der procent av oh·lva 
länders tonna ge •och ·av vär.ld s·tonnage t. 

l 
20 till 25 år 

l 
25 år och högre 

1925 l 1926 l 1927 1925 l 1926 l 1927 

Storbrittanien och Irland .. . 9,7 10,4 lO,o 
l 

8,5 8,7 9,1 
Brit. Dominions ··· ··· ········· 12,1 J l ,2 12,9 17,7 16,3 18,7 
u. s. A. 3,7 3,9 3,8 l 

4,6 5,4 5,s ... .............. .......... l Danmark .... ... .............. ... .. 13,3 12,2 11,5 15,2 17,2 17,6 
Frankrike ···· ···················· 10,2 10,7 12,1 11,1 10,8 12,5 
Tyskland .................. ......... 8,2 9,3 9,1 14,9 13,7 1 3,~ 
Holland fi,s 6,7 7,o 3,2 3,5 5,u 

~~~~:n ::::::---:::::::::-::.:::::::.1 13,6 

l 
12,5 14,3 21,4 24,3 26,7 

9 ,5 9,1 8,9 19,8 21,3 22,3 
Norge ······· ············· ···· ····· · 9,9 

l 

9,6 10,9 l J ,s 11,7 11 ,5 
Spanien ············ ··· ······· · ··· 8,4 5,6 4,4 45,3 44,6 43,8 
Sverige ··························· 7,1 8,2 10,6 31,4 3 1,6 32,4 

Världstonnaget: 9,1 l 9,4 11 2 , l 13 l , l 13 9 
' l 15 ,o 

l 
l 

l 

»Det Nor sk e Verliba s» h a r offentliggj ort tonnagesiNror för 
de skan:dilwv,iska länderna gälla n·de för å rsskiftet 1927- 1928. 
Med tillhj ä lp av dessa •S ifTr or har tab. V uppTä ttats, och be-



-302-

Jys·er densamma utveck>Jingen i dessa Iänder under senare haJv

året av 1927. 

l 

Tab. V. 

Up·pi,fter beträffande tonnaget i Sv,eri.ge, Norrge och Dan

mark den 3010 och 3111 2 1927 i br.-ton: 

Äng· och motorfartyg: ~e gelfartyg: l 

l 

l "o/s-•t; ,. ""/s 27 ~'/ t2 27 1so;"2731 /12 so;s 27 81 f t 2 27 27 

Sverige .. . .. .... 11,328,745 1,343,287 + 14,542 36,645 36.405 - 240 

Norge .. . ... ... .. . 2,802,552 2,840,741 + 38,189 21,673 14,293 - 7,380 

Danmark ...... 1,031,798 1,009,190 - 22,608 28,048 26,911 - 1,1 37 

Totaltonnage: l 
a.o_/_s -2-7-,j -st / 1~ 27 j "0/c-31/t• 27 [ 

Sverige .. . . .. .. ...... .... .. .... .. . .. 

Norge ............ ..... .... ...... ..... . 

1,365,390 

2,824,225 

Danmark .. ... .. ...... .... ... .. .. .. . ... 1,059,846 

1,379,692 

2,855,034 

l ,036,101 

+ 14,302 

+ 30,809 

- 23,745 

Det är anmärkningsvärt, aU Norge, som för r·e-dovisn~ngs

året 117 
26-•o 10 

27 hade en minsimlin g i tota'lt.onna.get av om

kring O,o 2 milt ibr.-ton (t ab. l), för 'Senare halvåret av 1927 

haT att uppvisa ,en ö'kning på •o·mkring O,o3 mill. lbr.-ton, trots 

att stegelfartyg,stonnag.et ·samtidigt nedgått med 7,380 ton . 

Sveriges handelsflotta :har under 1927 ökats med 9 ångf.ar.tyg, 

10 motlorifartyg •och 35 ·segelfa<l'tyg med hjä1pmotor, medan 

öv~g<a se,geiJifm·ytg minskats med 61 st. Det för svensk räk

ning vid sven·ska vaTV färdigs-tä:llda tonnaget uppgick endas t 

til,l .omkring 10,000 ibr.-ton under det att :från utlandet rför

väi'Vats cirk~a 60,000 br.-ton. Någon bri,st på hes,tällningar 

för~efinnes dock icl<'e vid de svenska storvarven, utan arbeta d e

samma, på grund av order {rån utlandet, un'der goda konjtm,k

turer. Icke mindre än 36 handelsfartyg '0111 74,000 br.-ton 

hava i 1fjol llöpt av stapeln fTå<n svens,Jm bäddar. Motsvarande 
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siffr,or iför 1926 "oro 49 :fartyg om S'ammanlagt 49,714 br.-ton. 

Hurvudpart·en av fjolår~e ts ,tonnage sjösattes v~d Götaverken, 

Kockum och ETiksberg. På dessa v•arv ·komma resp. 39,200, 

18,400 ·och 9,250 hr.-ton. Större de'l·en av det sjösatta tonnaget 

byggdes för norsk .rä1m~nrg dler 8 fartyg 'Om 45,935 br. -ton. 

Givetvi·s är det 'emeller tid endast en itidsfråga, när efterfrågan 

utiifrån kommer att minsrlms. Det är •att hoppas, att Stvenska 

redare då i •s1törre utsträckning än hitt'ills ·s•kola .finna· m·ed 

·sin f örderl iföTen1ligt att låta s:ina beställningar gå tiU de sven

ska varven. Det svensJ(,a •s.keppsbyrggeri•et sysselsättes alll

jämt i .st:or utsträdmin1g med byggandet av motorf~artyg i stor

l·ek m ·ella.n 5,500- 13,000 ton d. w. ;J ·oktober sjösattes från 

Götarv.erken för Transatlantics räkning ett kombinerat Jast

oc'h pas·s,agerarfar,tyg, v'ilket erhö•ll namnet »Mirmbooka». 

Fartyget, s:om är -ett 13,000 torus motorfartyg, ä:r det största, 

smn hitti1lrls •sjösatts ifrån svensk sta.pel:bädd och awmmer att 

insättas på linjen Sverige~Panama'kanalen-Ausl'ralien-Suez

:k,mm·len---,Sv·erige och blir det rförsl•a svenska. fartyg, som går 

m ed ·pa:ssag.erare jorden runt. 

Ur »Det Norsk·e V.eritas:» :siice!ppsregister har följande ta

hen s.a:mmanstäUts: 

Tabell VI. 

Tonnagets Jördelning på de nordriska ländernas större sjö

fart s·städer och förändringar sedan 192G: 

Oslo .. ...... . .. . ...... ... .. .. .... . .. ... . 

Köpenh amn .. . .... .. ..... .... .. ... . 

Bergen .. ... .... .. ... ......... . .. .. .. 

Göteborg .. .. ........ .. ........ ... .. 

1 Stockholm .. .... ...... .. ........... .. 

Tönsberg .......... .... . .. . .. . ...... .. . 

Haugesnnd ... .... ........ ... ... .. ... . 

Helsingborg .. .. .... . .. . .. . ........ . 

Sal).defjord .. .... .. .. .. ... .. .. ....... . 

Br. ton 
-----

1926 1927 

802,000 

784,000 

682,000 

51 G,OOO 

376,000 

366,000 

272,000 

121,000 

120,000 

823,000 

742,000 

689,000 

518,000 

398,000 

392,000 

275,000 

127,000 

103,000 

l 
Förändring 
sedan 1926 

+ 21 ,000 

- 42,000 

+ 7,000 

+ 2,000 

+ 22,000 

+ 26,000 

+ 3,000 

+ 6,000 

- 17,000 
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Köpenhamn går alltjämt tiU.bal{Ja. Förra året passerades 

d•enna stad •av Os:lo, som reda,n i år ligger ·omkring 80,000 

ton .framför Köpenhamn. 

På uppd~·,ag :av Sv. Hamnförbunde·t har en inh··essant u t

redming vel'!l(stäiJlts av docenten v:id Stockholms Handelshög

skola S. de Geer och rförste aktuarien Ii· 'kommerskolllegium H. 

Enebor•g beträffande tm'f ,ikutueckliirngen i östersjöhamfl'flrrn a 

från t~id en närmaJst före vä.rlds1ui.g>et till de senaste åren. Ur 

utredmingens sammanf·attning andrag,es >följande: 

Tmfliken på 77 öster:sj öhamnar, varav 35 svenska, h ar 

från 19J2L-13 till 1923- 24 gått tillbaka med omkPing 12 %. 

De utländska hamnarnas trafik •har nedgått med omkring 20 

%, medan d e svenska östersjöhamnarnas ökats med omlmi,n g 

2,5 %. 
rDen hetydels.efu>)i)aste rförändringen i tmfikvägarna p å 

Östersjön sedan förkri,gstiden :är ·otvivelalktigt det n:äm nog 

totala bortfallandet a"' ·en av trafikens rforna brännpunkter, 

L eningrad, var}ämte Riga, Libau och andra f . d. ry.ska ham n

städer födarat i betydelse. Dlllnzigs andel i östersjötra.fike n 

har däremot mer än f·öTd uhbl>ats . >Denna hamn har blivit d en 

störs ta eX!porthrumnen i östers.jön, 'SOm rföretTädesvis utför trä

varor ·och rkol. Andra •stora trärvaruhmnnar ha.va även ,gålt 

framåt exempelv·is KoM<a och Viborg--:Trångsund. Helsingfms 

hamn har vuxit sba.rkt ~såväl UJbsolut som relativt, :under det 

att Stetbin .gått .ganska myoket tHlhal<a. 

Det mest intressanta Iför vårt vidkommande tm·de vara, 

att Stoekholm, sedan Leningmd nedsJunkit till ·en mede·lstor 

hamn, b'l'ivit den mest betydande egenthg,a östersjöhamnen 

(man bortser då från Köpenhamn såisom icke liggande vid 

sj·äLva Östersjön). I för:bigåendc ibör här nämnas, att Göle

borg har alt uppv isa den störs.ta tra.filkökn:ingen s·edan 1912-

1913 med icke mindre än 1,650,000 ton. Et·t annat förhål1land e 

förtjänar i detta ·samm,a nhang att påpekas. Ända tiJ.l sekel

skiftet ägde östersjöhamnarnas hand e'ls<förbindelse med trans

oceana 1änder ru:m . huvudsa,kll~gen v ia de nOI'dvästeuropeislw 

hamnarna i EngJ.and ·Och på fastlandet. Stockholm äger n u

m era r eguljära transo-ceana .förbindelser och dylika läTa även 
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pl a.nems i H elrsingfors - en utveold~ng ·som bryteT den r-ela

ti va is·o1lering i vHken Östersjön t·1d igare trafikgeogmfiskt sett 
he:funnrit sig. 

Tonnageuppläggningarna hava gått 'tillbak'a sedan år 1921, 

då de vor'o av my·cket ·stor omf·attn!ing. Enligt uppgi.ft 'i Bras

sey's Naval and Shipping Annua1l hav•a uppläggningarna n ed

·gått fnån omkrin.g llmiU. ton l jan. 1922 tiH •omlkrincr 4 miT!. 

ton de~ 30 juni 192~: Av dessa 4 mill. toTl. äro nästa 1~ 3 upp

lagda 1 U. S. A., utgorarnde ci'r:ka 25 % ,av sagda staters sam

m anlagda t·onnage. Detta ans·es vara resultat av statens in

gr,ipande i S'kepp sbyggnadspolitiken därstädes. Ifrågavarande 

tonnagereserv V•erkar givetvi·s mycket tryokande på frakterna 

''OCh viHnar •Om en rådande disproportion mel'lan tonnage och. 

tonnag.ebeho!V. Enligt e n ~av först·e aktua,r:ien <i Jwmmerskolle

gium H. Eneborg veTkstäUd utr·edning ,beräkna:s världshandel~ 
sedan 1913 hava •ökats med omkring 5 % under det att ton

~naget stig~t med 30 a 40 procent sedan för:kr~grstiden. Dessa 

siffr.or äro dock 'icke ·direkt ;belysande :för bedömandet .av fr å

.gan rom tillgång och efterfrågan. Särskilt torde härvid böra 

t•a,g.as ri betraktande, att linjesjöfarten, specialtonnaget och 

p~assage~:aretmfiken ökats under de :senaste åren. Linjetra

fJk·en stoder sig nämlrigen i högre grad än ,förr på persontrafik 

och har de,s.su.tom i alrlt större utsträckning tagit :för andra än

d·rumål ·avsett ·specialtonnage i anspråik, ex·cmpeJvis tankton

nag.e, vilket tonnage går med last endast i ·ena THdningen av 

e~ resa, varför störr·e rlastrum erlfondras för varutransporterna. 

TrJUväxten 'i ·speci,altonnage och d för p ersontTafik avsdt ton

~age förstorar därför till vis1s gmd endast skenbart dispropor

hanen me>Uan tonnagebehov och tonnagetillgå ng. I •själva ver

ket torde den rbefintliga tonnagemängden ·ej stå i fuHt så 

o.~ynnsamt :föThållande till fmktgodsmängden, som ett första 

paseende av siffrorna 5 % roch 30 a 40 % kan giva anlednincr 
att f'·· d o 
· ormo· a. En summening av »Economisls» fraktindex för 

de olika månaderna 1926 och 1927 giver s'lutsummor111a re1sp. 

1,319 •Oc'h 1,3 18. Medeinivån för värld~fraktmarknaden ä r 

a'IHså för ifråg>avm·ande år i det närmaste densamma. Ar 192G 
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varierande emellertid frakt·indexet m ellan 88 oc_h 169 ~-100 -

medelfrakterna .för 1913) medan motsvarande sr~r·or for 19;~ 

äro 102 -och 127. Världsfraktmarknaden ha~· allts~- un~der 19_ , 

· ·· r·· t ed 1926 'l'aracktär:is·erats av :staibllacre forhaHanden. 
J arn -o r n1 • " · . o • .. 

Sj MaTten arhetar dock aH t jämt ~nder !å~·~ t ~l'frm~ .t.Illfl"'e~dss t al~ 

l d f .. 1 o llarJden ehuru man r-nom ·~rmher a de kr etsar anse. 
! an e , or 1a · , · · . 

sia kunna ,emots·e resuH•aten ·av 1928 år·s ,fraktfart m_ed en vrss 

"t. . Or11 slopningen •a v föråldrat tonnage Jdke tager 
op nnrsm. · · . , . . . 

ökacd faTt, torde man dock fortfara-nde hava att hefma skar Jl 

konkurrens om .Jå.g:a ,frakter på värld:smarknaden. 

Jämfört med de föregående •efterkrigsåren kan 1927_ ur 

svensk, ·e,konomisk rsynvinkel betr·aktas s·om ett återhämtmng

ens år. Sär-skilt anm:ärkningsvärt är den .gynn~amma. ohan

dclrs- och betalningsbalans-en med des.s iföljdverknmga.r pa va-

.. · ,. t F""· <första gåncren sedan 
lutamarknaden ·och narrngs'I1Ve . or . " . 

l · o I·a11 ett expor·to""ver:skott .antecknas, V'LH\.et approxr-
urcrsaren ·-. · . 

". t ,__ .. l t"ll 36 - mill kr - -ett vackert akbvt r-esultat 
n1atrv ,~.;~era \.nas r '" · · f "" 

mot 1926 åTS' pas·s~vresultat på över 70 mill. .Jn:. Dennarr __ or~ 

de'Laktiga utv·eo1dring är resultat-et av en genomgaen~e •ste"nnb 

.. . o . f.. .. t•a -exportartiklar. Enhgt Svensk 
i utf.o-rs-eln av var a · ornams , 

Sjöfa.rlstirdning har intill den l dec. 1927 exportera:s 1?,~J9 

. . ... , 'l n rnot 6 9-! mill. ton vid samma bd fo r e-
nnH. ton Ja:rnn1a r · ' .. o ... ,

1
. , 

o, ·de aor· varJ"ämte exporten av trävaror :for ar 1927 her a '-11US 

g.aen , .. o f"" . t 

tirU 975,000 ,stels. v:iliket -är 100,000_ stds ~1er o an ar~t · ~~u · 
1 

d 

.Medan det alrlmänna ek·onmm·ska trUsbndet l vart la 1 

alltså förbättr,ats. har den av in.ternatione1la förhåH~nden h elt 

h eroende svenska fraktfarten arbetat Ul]der ungefm· . samma 

,.. o 1 d ovan ana•ivits :för världsfr.aktmar.knaden, 
forhra'l an ·en, s·01n · b . rf . 

1
._ 

särskilt gä,lJer detta trampsjöfar ten. I stort s·ett hava. r a'". 

t. . . o S '-eri cre en hat Sv,enska HandeLsbankens fraktindex 

erna pa · ' b b . o .. , ··cr t da n 

d t l t 31- 34 procent över .frU'ktmvan ,for-e ku:se , m e ' 

en- as ' ega . . ,.. T densamma. 

d . b "" .· ao året VOl'<O upp-e [ 43- 57 proc. OVe 
e 1 OIJan p . .. . .... f ·t ]lar 

F ... ·t aae s,orn sysselsättes 1 Nord- ·och Os ter SJO ar ' 

01 on n b ' 
[" • d ·· eT11il 

1927 varit 'ett mycket dåli·gt år. De svenska UlJ•er-e. en -l 

.. l""d' . ot wlamvt goc .l 
torde däremot i allmanhet kunna g a Ja srg a l .. t 

. · · 1 . d r året beforc J <1 

boksJ.u t. Svenska AmenkailinJen Ja r u n· e 
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omkl"i!ng 35,000 passagerare över Atlanten och 'linjens popula

rit·et ·är i t:Wväx·t. Sveabolaget har i samarbete med Eller

man's Wilson Line utvidgat sina förbindels·er på England till 

förm ån för exporten •av s,ven:ska Jantbrukspr,odukter. Med 

tankfaTtygsbeställningarna har den svenska redertnäringen 

-givit 'S'ig in på ett nytt verksamhetsfäH och med fog torde 

·kunna påsbårs, att svenska sjöfart-en alltjämt är stadd i lovande 

utveckJing. 

A v er.farenh-eterna .från de senaste ,årens fra.ldmarknad 

aH döma. tyc-kes ·en mnvälvnin:g bet11äi!ande metoderna för 

-fraktfartens :bedrri vande vara på has tig frammarsch. Lin j e

sjöfarten, ·särskiH den ·so:m arbetar med snabbgående motor

Ja;rtyg, synes i allt st·örre uts träckning på väg att undan-tränga 

·trampsjö.farten, vilken ännu 'i allt :för 'St-or utsträckning br

dl'iv·e5 :med föråldrat tonnage, 'SOm S'täller sig jämförelsevis 

mera oekonomi·skt ~ drift. 

Sege'Lfadygsbon'nagets a_,llt hastig.are fortlöpande tillbaka

gång -och den därm·ed •samman'hängande svårigheten för sven

ska handelsflottans 'beJälsaspfirant-er att kunna förskaffa sig 

'eh'ligt gä!J.ande bestämmelser föreskr'iven sege.!fartygsutbild

·ning har aktua<hserat spörsmålet om det nautiska fartygsbe

färlets praktiskla utbrEdning. Utr-edning av frågan har av Kungl. 

·Maj :t an:förtrotts komm,ers'lmM·egium. Ehuru betydande :me

ningss·kilja·ktigheter kommit tm synes i fackpre-ssen, synes 

dock - råhninstone •om man .får döma av de öve·pJ.äggningar 

i :frågan, som ägde rum v id Sv-eriges Allm. S.jöfartsför·enings 

·årsmöte den 8 april 1927 - den alLmänna åsilden -ilnom sjö

·fartskPetsar hit·a mot dt bibehållande av kravet på obligato

J:Iisk segelfaTtyg·stjänst. Man hm· äv·en utta,lat sig för en syste

·:mati1sk 1)mktisk utbildnir1g av i-frågavarande ·aspirant·er. Spörs

lll å'lret -om statligt drivna sl{lolstkepp .för handelsflotta•n torde 

därför inom ·en ej allt för av,Jä·gs·en framt·id komma på dag

·ordningen. Det är ett tidens teC'I{!en, att civila yn-glingar med

·givdts ·t·i·llstånd medfölja på H. M. S. af Chapma.ns expeditio

n er. Tr'Cttio sådana ynglingar må medfölja 1928 års expedi

ti-on mot en avgitft av 300 kr. per person. KommersrkoU·egimu 

Tidskrift i Sjöväsendet. 22 
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.har i den 13 1f·ebr. 1928 •avgiv-et yttrande föreslagit, att medel 

\bevi'lja•s för !fem frielever, samt att .stat·en :för de övri•ga ele

vernoa bid'rag·er m ·ed 'halva kostnaden eller 150 kr. per elev. 

Av ·kommerskoUe.gium iför ändamålet särsk~lt til·lsatta 

·sakkunniga hava avgivit rörande beräknMdC'i och uppbörden 

av aZ.Zimänna sjöfartsaugifter, utom lotsavgifter (Statens of

fentli·g.a rutredningar 1927: 7). Utredningsarbetet har omfat

tat: frå•gan •Om huruvida nu utgående sjöfartsavgifter böra bi

ibehåHas, grunderna för •avgift.erna·s beräkning, deras storlek, 

·sättet 1för deras uppbära·nde samt öv1-riga i samballid med nämn

da spörsmål .stående frågor. Med •slopande av .en del nu u t

gående •avgifter ('las-tpenningarna, avgifter till svenska kyrkan 

i London, Danvi>kspenning.arna och fattigpenningarna i Stock 

holm) föreslås följande avgifter skol•a kvarstå nämlig·en: [yr

och båkavgift (med tillägg ·av .sjömanshusaVJgi:ft) s•amt hamn

avgift. Grundpenningarna föres'lås till avveckling för att efter 

tio år försvinna. Fyr- och båkav•gift.erna anses böra reducem s 

-til>l häl:ften ·av vad, som erfordras tiH täckandel av kostnaderna 

för :fyr- toch båkväs·endet ·Samt statens isln:yt·areverksamhet. 

Bland övrriga för sjöfarlen betyddsefuUa frågor, som för 

närvarande äro under beredning eller f.ör yttrande i kommers

koHegium böra omnämnas: 

Förs!lag tiU rinternatione>ll konv·ention rörande förhind

rand-et av farvattens föroren~ng •av .från fartyg uts~äppt olj a 

m. m. samt 

IFörslag beträffande obligatoriskt lastmärke för öst·ersjön. 

Under •år·et hava ny tunstadga (1SFS 391 / 27) och nya fö r

ordningar rörande {artygs byggnad ·Och utrustning samt ibo

städer ·ombord (SFS 184 & 185/ 27) utfärdats. 

Statsverksproposit>ionen t'iU ·innevarande års ritl\.sd.a.g upp

t::tger föTSlag till sänkning av .statsjärnvägarna·s godstaxa -

vi'lket för rederinänin>gens vidkommande är av ~ntresse p å 

.grund .av den rådande 1wn1nrrrensen m ·el>lan sj ötransportm·e

del, järnvägar och motoa:fordon - samt ·en ökning av reder i

olånefond en med 5 :mill. ·kronor. IF·onden skullie härig·enom 

uppbringas till 25 miH. kr. Kommersko.Jtlegium hade- m ed 
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hänsyn till rederHånefonden geno . .. 

s·kade ffel . . m penmngvardets :fall min-

·e <:hwtet ·Och det allmänna •ekonomi·s]ra ,, .. g t . 

· .. f t ·· · " ~a e mom 

SJO ar snanngen och behovet av 1 ·b o d . 
' 01 gtaen ·e modermsering av 

dd svenska fartygsbeståndet _ r ,1 . .. . 

. st 8 'Il 1 or·es agit ·en oknmu- m ·ed 

Inin mi·· . 'u·. 
~ 

Jämlliikt bestämmelsema ~ § 22 ·av o,d· r··. . 
o d 1.. r·· . na Ig ' Ol ·Ordnmg an-

gaen e a..~e al J flottans reserv (SF'S 365/ 27) må off· . . .. 

reserv ·av ]>" cr t I .. . t . . ICei •l namn d 
. aos . OJ nants tjänstegrad, som år ·befälh o 

h.ande>lsaTtyg, å . detsamma ,föm ·en standert av g avare a 

1174/27 :fastställd d 11 (b o o enom g. o. 

, . :mo e . , tla, tvatungad •st·andert med gult 

ankare ·omg~vet av trenne .gu;]a kronor) Det .. . tt '1 

tt d 
· a1 a wppas 

a · enna standert i sin mån m o tt 'b'd . . .. ' 

· . .. a e · 1 raga ·hll att oka samhö-

noghetskanslan mellan örtlogs- och handelsf,lottans . 
män. 
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Meddelande från främmande mariner. 
Mccld elad.e f1'ån Marinstabens Utrikesavdclning. 

(April 1928.) 

Motorbåtar. 

Ordet >> mystisk >> ty eks hav.a en osYildig Ycru;:an. skri,-er the K :1 

val and M.ilitary R ccord, och dädör är d<::t helt n atwrligt , att de t 

samJ1lla av någ ra tidningar anYänts rörande »ett antal fruktansYänb . 

särdeles ;kraft iga motmtmpcdbå.tar , ·som byggas vid. Hampton-on 

Thames för en utländs,J.;: m akt, vars namn iclc<:: kan upp givas».*) D :1 

vi icke, fortsätter t idskriften, vilja för.cJiärv a en god hi sto ri a, kunn:• 

vi i ntyga, aH Thornycro.ft, ge111om att (hel t r iktigt) väg ra att ypp a 

uppdrRgsgiva.rens namn, hm·a rymgivit det kontt'akt, som dc h ålla p :1 

att utföra, med en viss hemlighetsfullhet. Hrågava.raride beställni n g 

utgöres av ett antal mot orbåtar p.å omkring 15 tons och be räknack 

för en fa rt av 38 knop vid en maskinstyrka av 373 hkr., som två mP 

toner utveckla. De förse& med sä rskilt konstruerade propellrar för a lL 

underl ätta hoppning öve r hinder. De ras dim,e•nsione r uppgivas (någ uf 

som minsk ar det hcmlighctsfuUa omkring dem) till 16,8 m. längd, 3.4 

m. bredd och 0,98 m. djupgående, vilJ.;:ct minskas till några få dec- i

meter g<:: nom den lyftkraft, som den upp åtböjda stäven åstadkomml' ,. 

vid gång med full fart. 
Bestyckningen på dessa båtar h ar beskrivits som synnerlig<'l! 

fruktansvänl, men vi tro knappast. att byggherrarna själva äro il !l 

svariga för d enna uppgift. Den hestår av 2 torpeder, antagligen fl\ 

38 cm. typen, Yilka utskjutas medelst en apparat, som. sy nes var a rn 

förbät tring av den gamla anordningen härför, samt e tt par Lcwi " 

J..:ul sp rutor som kunna va r a bra att h a, men som icke ä ro några Stl 

särskilt fruktansvärda vapen till sjöss. Sjunkbomber inbegripas bl and 

dc synnerligen fr.uktansvärda. vapnen, men d å va rje f artyg kan för-

*) Antagli gen Holl and. Utr. anl:s anm. 
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ses med såda na , synas dessa icke särskilt ägnade att fördjupa myste

J-iet. Det Yerkligt intressanta beträffande dessa båtar, är, fortsätter 

tidskriften, det faktum , att n ågra sjömakter synbarligen fortfarande 

sätta tilltro till motorbåtens lämplighet S>Om u -båtsjagare, vilket är 

så gott som det enda ändamål som den 'kan användas til l. Dess ut

omordentliga fa rt kan göra det möjligt för båten att göra en lyckad 

kupp, men den är alldeles fö rsvarslös mot artillerie ld och en u-båt i 

öv.-lä ge sk ulle y·ara i stånd att aYgiva åt Sik illi ga skott under motor

båtens anlopp. 

Tho R. K. V. R utd:ördo mycket vågh alsigt arbete i motorbåtar 

und er kriget . men r esultatet blev mycket m agert i för hållande till dc 

kraftansträngningar som gjordes, och efte r vapenstilleståndet slopade 

amiral itetet hela sa mlingen och nedlade dess bas. Den sjögående u

båtsjagaren av elen typ, som amerikanarna inför(le, va r en helt annan 

sak, men ä\·en denna Yar end as t en dålig e rsät tning för jagaren. 

(K anll and Mi lita r y R•ecord, 4 april 1928.) 

England. 

P ersona] tyrkan utoder budgd.å ret 1928-1929 är upptagen till 

100,!J86 num mot 101,800 för år 1927-1928. Man bemödar sig så 

mycket som möjligt att förrbättra och ~Jtvidga skcppsgossckårcrnn, 

som Jämn ~ g·o(lra. rd u yter. Från och med juli månad intagas gossar 

riter att hava undergått en exa men. För övrigt råd.e r ingen svårig

het i att rck rytem kårerna, t y dc sökandes antal öve rstiger v·akanscr

nas storlek så att gallring kan företagas. 

:Fl aggmännens antal h ar redtwcrats ti ll det reglementsenliga och 

Royal Marines officerskår har minskats med tre överstelöjtnanter. 

Dessutom medger en sä rskild. förordnin g av år 1927 ntt 66 licuten ant

commanders få ·på fördelaktiga villkor t aga avsked i fö rtid för att 

minska k a dr er n a. 

Som bekant undergår (]c engelska sjöofficera rn as avl ön ing för

ändrin g nrj<:: år enligt lcYnadskostnadsindcxct s växli n gar. I förbi

gående sagt är deras avlöningsförmåner .mycket höga. ·unde r det nu 

snart förflutna budgct·året hava avlöningarna minskats med '/, %, vil

ket gör att (lessa sänkts med 6 % sedan :1.9:19. F ör att finna utvägar 

till förb ättring av ekon omien i vn rvcns drift har amira li tetet tillsatt 

en kommiss ion liksom fallet är eller vari t i alla andra. land. Men det 

karaktä ristisk a för den praktiska engelska uppfatt nin gen ä r, att a mi

ralitetet anfö rtrott ordförandeskapet i kommissionen åt en man från 
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den privata industrien, nämligen p residenten i T'hc M'Ctropolitan Yir 

kcr's Electrical Company och givit honom fria händer att fr amställa 

fi:irslag rörande allt, so m angår varvens organisation. Förste lorden 

har förklarat, att han härigenom förväntar sig kunna göra admin i 

strationen av varven mera modern och mera i överensstämmel se nwd 

den, som till ämp as i den privata industri en. 
Budgeten för flygväsendet ä r ökad mod 198,000 p11nd i j ämförPI 

se med föregåe nde år. Denna ökning anslås till störst a delen till de 

stora f lygmanövrer, som skola äga rum i slutet av innevarande år 

eller i början av 1929, då arbetena å >> Glorious», som nu omändra til l 

hangarfartyg, skola var a avslutade. 
P å det hela taget företer den britti ska budgeten intet nytt, m!' !l 

densamma visar en livlig strävan att åstadkomma besp ar ingar me n 

likväl bibehålla flottan Yid högsta möjli ga stridsbe redskap. 

(Lo Y aoht, 24 mars 1928.) 

I den återblick över flott ans ve rksam het unde r det föreg åendP 

året, som försto ami,ralitetslorden som vanligt gjorde i samband me<l 

överlämnandet av budgetfö rslaget för det k ommande året , anföres hr

träffande el en allmänn a -utbildningen inom flottan följ ande: Den 

allmänna utbildningen har särskilt i tekniskt hänseende gjort goda 

fr amst·eg, vartill de gemensamma övningarna med båda flottorn a i 

början av året väsentligt bidrogo. Aven luftförsvaret har utvecklats 

och fart ygens ut rustning för ddta änd an1ål födJättrats, minväsendet 

och minsvepningstjänsten hava gått fr am åt 'och takt iken fö r avvär 

jandet av u-båtsanhll har ständigt förbättrats. Marinens flygväse n 

de och dess samarbete med flottan utvisar g·oda framsteg och så ä r 

iLvcn fal let med -clc prestrrtioner, som fr amyisas av de till hang·arfarty

gen hörande flygplanen. Antalet till flygplanföra re utb ildade sjö

·offioer.::ll'e -och ·officcrat·o fr.ån the Marinos uppgår till 107 och ytterli 

gare 23 äro under utbildning. Till spanare äro 65 sjöofficerare ut 

bildade och 2:) genomgå kurser härför. ]<'örutom kryssaren »Yindic 

i"ive» är även slagskeppet »Ro.solutiom>, som. nyligen e.fter ombyggn;l <l 

ingått i Mcclclhavsflottan, försett me.cl en katapult för start av flyg 

pl an, och ocdan genom försök den bästa anordningen härför bli1·it fun 

nen komma flera fartyg att försos med sådan a. Första amiralite-ts

lorden framl1åller slutligen det stora "l'ärdot av dc nya förbättra cl <' 

radiostationsanläggningarna å fartygen, medelst vi lka ständig och 

omedelbar fö rbindelse m,ellan dessa och överstyrelsen är säkc rställ<l. 

vilket under oroligheterna i Kina var särdeles betydelsefullt. H n 11 

betonar ä\'On det goda samarbetet med armen och flygväscndct, som 
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till följd av utbyte av officer are under de förnämsta övningarna vid 

de olika vapnen ständigt blir all t bättra. 
(Marine Rundschau, -april 1928.) 

Sodan börj an av mars hava bä rgningsarbetena å slagkryssaren 

, Seydlitz» (25,000 tons), som av t ysk arna sänktes i Soapa Flow 1919, 

kraftigt drivits fr amåt. 
Slagkryssaren ligger på Bidan på 15 famn ars djup och blev svårt 

sk ::tdad dels av besättningen vid sänkandet och dels mot klippor å 

havsbotten. H ålen fyllas med cement. 
(Hampshire Telegraph and Post, 30 mars 1928.)_ 

Orde r har utf ärdats att epåletter icke skola bäras, då kappa an

vändes till p ar addräkt eUer ldädscl rock med epåletter, om det med 

säkerhet kan förutses, att 'kappan icke konuncr att avtagas. 
(Hampshire Te lcgraph and Post, 13 apri l :1928.) 

Frankrike. 

Den f järde 10,000 tons kryssaren, som bygges i Brast, får namnet 

>>Colbert». 
ö vriga fartyg av 1926 års program få följande namn: Flottilj

led arn a på 2.700 tons : »Vauban », »Valmy », »Vcrdun >>. Jagarna på 

1,600 tons: »Forbin», »Fron<clour», »Fougucux», »Foudroyant». U-krys

saren på 8,250 tons: »S urcouf». U-båtarna av 1:a klass på 1,500 tons: 

»Achillo», »Aj ax», »Argo », »ActeonJ», »Ach 6ron». Min-u-båten på 760 

"tons: »N autilus». Moderfartyget för ,u-båtar på 6,000 tons: »J u les 

Vernc ». U-båtarna av 2:a klass på 630 tons : »Amphitritc», »Antiopo>>, 

>>Atal antc», »Amazone». Fjorton av dessa fartyg s·kola börj a sina 

provturer 1929 och do övriga, bland dem >>Colbo rt», 1930. 

Kryssaren »Tourvi Ho>> har under sitt tretimmars fu llkraftsprov 

uppnått en fart av 36,18 k nop och därmed slagit »Duqucsne's rekord 

med 'f, knop. (Le Yacht, 7 ::tp ril 1928.) 
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Dc vidsträckta expeditioner, som numera företAgas av dc fles t:\ 

bland de nya frAn sk a fa,rtygen , k ritiseras ännu av v issa partier uncle:· 

moti1·cring, att dc är.o mycket dy rbarJa och llltlt de konsumera myc].;:<' t 

av det dyrbara bränslet. Det kan icke förnekas att si är fallet, men 

stridsberedskap till sjöss är alltid dy rbar och oparti ska bed'ömarc kun

na blott erkänna , att Mr. L cygue's (sjömini stern s) politik är en fö t 

ståndig sådan. Att så är förhåll andet fram gå r icke minst av dc fö r

del,aktiga omdömen, som gjorts i den utländska pressen världen ru n t 

beträffande do franska besä ttningarnas uppförande och hållning. B C' 

sättningarn a bestå till största de len av landso rtsbor, som h aft myck C'1 

litet t illfälle att se sig om i världen, men dc h ava un gefär samma lust 

dädill som unga män i andra länder, och utsikten att kunna fönork 

liga denna önskan under så gynnsamma förhållanJ on har sälw rligen 

haft on kra.ftig im·erk an på der as moral och gjort mycket för bckäm

p anclct av den kommuni stiska propagandan inom flottan. Och det 

kansl<c j.ust lh· därför, som det anföres klagomål m ot dessa exped it io

ne r fr.ån vissa håll. 
(Hampshire Tclegraph and Post, 13 ap ril 1928.) 

Kryssaren >> Colbcrt>> , 10,000 tons, kom mer att s jösättas elen l .) 

april i Brcst. Den p åbörjades för precis tio måna(ler sed an. 
(Lo Y acht, 14 april 1928.) 

1: a eskaderns (Toulon) Yå rövni ngar J.::,omma in ncyarandc år at t 

bedrivas i Atlanten och K analen under amiral Doctcur's befäl. Eska

dern lämnar Toulon i slutet av maj och gör därefter besök i en del 

hamnar å marockanska kust en. 
Därefter avgår esk adern för att utför a gemensamma övningil r 

med 2:a eskadern . som kommer från Brcst , varjämte sjöstridskraftern a 

fr ån 1:a och 2:a >>region maritime >> (Chc rbourg och Brest) ansluta sig· 

till dem. Sammandragning av alla sjöstridsb·aHcr äger rum i K a

nalen den 30 j u ni . 
1:a eskadern k1ommcr att bostå av slagskeppen >> Provence' >>, >>Lor 

rainc >>, >>Brctagne>> och >> J ean-Bar t», k ryssa rna >>Strasbour g >> och M.ul 

housc», hangarfartyget >>.Bearn >>, dc nya flottiljl edarna >> Panthere >>. 

»Tigrc>>, Chacah och >> J aguan>, 1:a, 3 :c, 5:c och 7:c j agadl ott ilj orn a 

och 3 :c u-båtsflottiljen. 
2 :a Psk:ulern omfattar dc nya kryssarna >>Lam otte-Picquot>> och 

• Duguay-Tronin >> , f lottiljl edarna >> Leopard >> och >>I"ynz >> , 2:~, 4:c och 

U:e jagarflotti ljerna samt 4:c u-båtsf lottiljen. Till denna cskadeJ' 
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koJ11.111a de nu i det närmasto färdiga kryssarn a >> DuqucsnC>> och >> Tour
ville>> att ansluta sig . 

Seda n st yrkoma samlats i Le Hane, kommo r en flottrcyy att äga 

rum inför presidenten, som lodsagas av sjöministcrn. Häruti komma 

även åtta flygcska,driljcr jämte h angarfartyget >> Bearn>> med dess 

cskaclriljer att deltaga. {Le Yacht, 14 april 1928.) 

En förordning av den 12 april bestämmer Yil lkoren för att man 

skap Yid s in avgång från tjänsten skall va ra berättigat a tt erh åll ~ 
avskedspremier samt de ras storlek. Sådana premier kunna erhållas 

vid avskedstagande efter elen 1:c april 1928, om en oavbruten tjänste
tid av minst 5 år inncJ1avcs efte r den 1:e april 1923. 

Avskedspremi ens sto rlek uppgå r för de n. som aYgår fö re den 2:a 

juni 1930 efter en t jänstet id av 5 å r, men mindre än 8 år, t ill 5,000 

frcs. För den, som avgår efter den l: a juni 1930 med 5 å rs t jänstetid, 

är premien ävenledes 5,000 frcs. Därefter öka s densammas sto rlek med 

tjä nstotidens längd till premien cfkr l2 år nppgår till 12,500 frcs. 

T ill den, som redan d on i: a ap d 1 1918 var i tjänst, kan avskeds
premie utgå med 15,000 fr cs. 

Det är intet tvivel om, säger Le Yacht. att de.ssa sto ra utg ifter 

för stntcn skola krafigt bidraga till en god l'Ckrytcring på lång tid, 

som är så vi ktig för t jänstens gång inom den mode rn a marinen. 

(Lo Ya ch t, 2l ap ril 1928.) 

Förenta staterna. 
U. S. A. 

DP två kolossala luftskepp. som m~n änmar bygga för U. S. A: s 

flotta, 238m. långa och två och on halv gånger så stora som det be

ryktad e Los AngC'lcs, äro mycket intt·cssanta, anmärker the H amps

hire Tclcgraph and P ost. LuftskC'ppcn få en aktionsradie av icke 

mindre än 11,000 milos och bliYa dc all ra modernaste bland sådana. 

A andra sidan kan det befaras, att dc bliva särdeles sårbara för artil

lerield och känsliga för vind, vi !k et är en risk, ,sorn U. S. A. m åsrto 

taga för att kunna draga nytta av do ovä rde rli ga tjänster, som luft 

skeppen skulle kunna göra i Stilla h avet. K ali fo rn ien är all tid, fort 

sätter tidningen, oroligt för att ett japanskt anfall skall komma som 

on blixt från klar himmel, och man inser, att upprättandet av något 
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olags kryssarbe•v.a•kn•ing för att varsko om fiendens annalkande, sk.nll <' 
vara synnerligen svår att åstadkomma. Men om be va kningcn fö r
stärktes med en luftskeppspatru ll slmlle den kunna göras mycket 
effektiv, och luftskeppen skulle också vara ~ärde1cs lämpliga för att 
hastigt transportera tr-upper till uts.atta pl1atser, sådana som de föt· 
närvarande orolig'l trakterna i Nicaragua. Man inser emellert id, att 
det ytterligare behövs en hel del arbete och experiment, innan färd 
eller landning med dessa luftskepp skall anses kunna försiggå mc1l 
någon säkerhet. 

Mari n budgeten för år 1928-29 uppgår till 369,190,25() dollar~ 
vilket är den högsta s.umma, som denna upptagit sedan W ashington 
fördraget och överstiger föregående års med omkring 20 miljoner 

dollars. 
:För marinens flygväsende upptages en summa av 31,315,000 dol-

lars, som innebä r en ökning med 11,215,000 dollars mot föregående års 
budget. 1,800,000 diollars avses för byggandet av två luftskepp. Bud 
geten upptar anslag till färdigställandet av de 10 fartyg, som nu äro 
under byggnad, nybyggnad av 2 specialfartyg för bärgning av u-bå
tar, modernisering av 2 andra fartyg, vari ingå.r ökning av kanoner
nas skottvidd, ökning av antalet flygplan samt underl1åll av mari l1 -
trupper i in- och ·utlandet. 

• Den totala lJcrsonalstyrkan uppgår till 83,250 man och 8,745 of-

ficerare. 
Dessutom har det nya nybyggnadsprogrammct, för vilket kostna 

derna uppgå till 274 miljoner dollars, blivit godkänt. Detta progran · 
omfattar nybyggnad av 15 kryssare på 10,000 tons och 1 hangarfarty.,_, 
på 13,000 tons, men medgiver presidenten rätt att helt eller delvis sus
pendera detsamma för den händelse, att en internationell överenskom
melse om rustningsbcgränsriingar till sjöss träffas. Dc Hi kryssar na 
förutsättas bliYa färdig.a år 1931 liksom också dc 8, som redan är " 
under byggnad. Vid denna tid kommer U. S. A. alltså att äga 2:; 
kryssare på 10,000 tons. 

Den andra av de sex kryssarna av 1927 års pr-ogram Jades på sb 
pcln den 6 mars i Camclcn. Dessa fartyg bliva något olika ,,Pensel 
cola.,,-typen. Bestyckningen utgöres nämligen endast a,· 9 20,3 cn1 
kan. i st. f. 10, farten har ökats från 33 till 33 knop; luftvärnsartill e-
riet har ökats från 4 till 6 12 cm. kan. 

Ett anslag på omkring 1li miljoner dollars har beviljats för om-
byggnad av 5 slagskepp. En stor del av anslaget är aysedd föt' ök
ning av de sYåra kanonernas skottvidd å ,,Pcnsylyania'' och ''Arizona 
som dessutom bl. a. förses med d t kraftigt l uftvärnsartillcri. 
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·~residentcn lrar hos ko ngressen begärt ett l . o 
lars for att sjöförsvarsdepartement t I- l . ans ag. p a 200,000 dol-
säkeQ·hctsanordningar å u-båtar cs (~a \kunna utfora försök med · e acht, 21 april 1928.) 

Italien. 

Eft~r n ågra månaders erfarenhet kan d . . . . vel om nktighetC<n av dc"· r' tal' _ l· . et lCl~e råda något tvt-. "~ ' rens ,a rcgenngens o t ... ·d .. de mmskandct av ant~lct flottl b od a gar er bctraffan-

d 
"' Jaser a e ur ekonomisk s kt 1 

me avseende på flottans S•tridsdu lin·h - .. . . ynpun ocn Telegr aph and Post. · · g " et, anmlarker the I-Iampshire 

Då den italienska sjömakten u b . ·l i börj an av BO-talet bo"t·J·ade ''t· .PP. ygg:es.eftm· dess pånyttfödelse 
' ' P0·1l rcr gora srtt fl t d .. talrika baser anlades överallt . 1 _, t . . 

1~ Y an c gallande, och ' l anue AtslollJn·a av d t'llk 
uteslutande av inre politiska orsaker . .. .. - "' cssa I ·ommo 
lokal än nationell patriotism i a ' ty forr fanns det mycket mera 
lades för att möta faran från ö;t n.(~?l~' meN~ an andra baser endast an-d euJ ,e. .umera faster m · It l' 
en ast avseende vid den nationella Jatriot' - an l a ren 
Osterrike hotar ej längre, vilket hat~ till f.~;.men och n~go~ fara från 
tans behov utmärkt ''a''l t ' ll . d 

0 
Jd, att den rtalrenska flot-. ' 1 ge oses o·cnom d b o J t · · zra och TararJto d .. -

1
- b 

0 a{ a s ahonerna r Spez-' me an or oo·svar t · C ll två ändamo l ,. l' .. b ''c l aste amare bibehålles' för a ' nam r gen for det första för t b 'l d · . . . rer och för dPt andra f". tt ·] u 
1 

nmg av manntngenJÖ-

f 
. ' ot a ver (a som re()'ulator på d k ' ld öretagens priser. Resultat t l . l l' . "' .. c ens -1 a v:nvs- . . , c rar J lvtt en ol-ad l·arJac't t .. ll l vtsat sig ekonomiskt fördelaktigt. " , ~ l c over a t o c l 

Av yttranden under diskussion . · d går att ... . . et 1 cputcradeka mmaren fram-
' SJO.mJmstern har för a 'l·t tt f" 1 ' 1928-~\) byo·O" t ' .l '. \1Sl ~ a orcs å., att under budgetåret - "b ::t va ~ryssare på 10 000 t f · -typen (1353 ton) h f . . ' ons, y ra Jagare av ''Nembo >> -. · ' s oc Y1 a modclst011·a u-båtar. 

.. Ar lD31, då alla under utföran l , . d aro avslutade komme. l 't r l- ~c v~l an c nybyggnadsprogram 
der Jn·i ·et b 'O' o· . . l .f on l. ~ Jens ,a mannen a t t - förutom de u n
tons 4 gl"tt yl"bda - aga fol:~ancle llya fartyg: 4 kryssare IJå 10 000 

· ' a a cryssat;c på G 000 t 1- f . . ' jagare på 1200-1 400 ' r ons: o lottJlJlcdare på 2,000 tons, 20 
På 800--850, tons __ , tons, 2o u-batar Yarav 5 på 1,400 tons och 20 

· (Le Yacht, 21 april 1928.) 
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Japan . 

J apans tredje 10,000 tons kryssare, >>Haguro», sjösättes i K ag a
saki i slutet av mars. Fadygcn av »~ achi »-k lassen, till vilken »H a
guro» hör, äro bestyckade med 10 20,3 cm. kan. och 4 1~ cm. luftyärns
kan. 1\: anonerna äro av ny modell mccl mycket stor utgångshastighet. 

Kryssarna kunna göra en maximifart av 33 knop och hava tre
dubbla skrov för att erbjuda största möjliga skydd. mot u-båtar. Kost
unden för varje kryssare är ;f; 2,200,000. Fartygen äro utrustade med 

fyra flygplan . 
(IIampshi re T clcgraph and P ost, 30 mars 1928.) 

Ryssland. 

Om R ysshuds flygväsend e moddel as nedanstående upplysningar 
av The Acroplane: Högst a ledn ingen över land-, sjö- och luftstrids
krafter utövas av folkkommissm·ion Vl nroschilof och under honom 
utövas ledni ngen av hela flygväsendet av ett »huvudkontor för luft 
stridsluaftorna», som är förlagt till Moskva och indelat i olika under
aydclningar; under detsamma l1ör också all lwntroll över den civila 

f lygtrafiken. 
U ndcrvisning och ,u:tbildning av övcrorch1ad teknisk personal samt 

office rare vid flygvapnet fö rsiggår vid en militär skola, som är upp
dclad på två avdelningar, en militär med en underanleJning för per
sonal från flottan och armen f lygvapen och en civil med fle re under
an1olningar. Varje kurs pågår under 4 år och är anlelacl i 8 tormi
ner; utbildningen är kostna.dsfri. En annan flygskol a - enelast för 

civilingenjörer - är förlagd till L eningrad. 
All indust ri för flygfart är förstatligad och ett 20-tal verkstäder 

för tillverkning av flygplan finnas. 
Flygplan, som uteslutande byggas av metall, kontrolleras av ett 

centralt aero-hydrcdy.namiskt institut (C . A. H. I .) i Mosb·a under 
ledning av professor A. N. Tupold, dter Yilkens intialcr (A. K. T .) 
dc ryska metallflygplanen hasa sitt namn. Det oyannämncla C. A. 
II. I. är huvudsätet för studiet aY luftfar tygens tekniska utveckling 
och den största telmska försöksan stalten i världen samt är försedd 
med all modern utrustning. Förutom denna anstalt finns det en h ol 
del mindre institutioner av samma art på olika platse r i l andet. 

Intresset för flygväsendet bcfrämj as av den stora organisationen 
OssoaYiachim. som utgöres av följande tre avdelningar: Föreningen 
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fl ygy•ap ncts Yänne r, fö renino·en det 1_ : . .. 
föreningen för nation alförsY: ret O ,eij~]skla. forsyarets Yänner och 

l l 
. '· · oa\Jac 11m ar delad på t o 

derawemnga r medsjäh-ständ · · t· · l ' 'nl un-' Ig s ' l c se •och y ·' rdera - l l . l 
en undNaH1elning· fö d" ' a\{e ningcn 1ar r propagan aa rbc to H e l ;dl 
3,100,000 och förenino·en har e n 11 1 l f ·1 o a m? emsa nt alct är 
bel samt h ar upprätt~t 3;J 000 J-L lbebcc s on: pa omknng 1S.OOO,OOO ru-

- , 'u a r spndcla ÖYcr hel 1 1 t D 
h ar skänkt över 160 flygplan till f l . T a _anc e . <" Il 
6 000 000 rubel till fl- . 1 .. .. y_g\ ap net och an vant omkr ino· 

' ' · J g p aneilS fo rbatt n n o· 1 t'll l . '"' 
medlen. Förenin gen h ar anl agt 3, f 11 b oc 

1 1 
c e kemi ska st rid s-

0 1
·dr1at f l g t t"" ]] · ' 0 u t r,Uistadc flygpl atser har an-

y ·u s a nmo·ar samt t .· •t · " ' u giVJ propagandaskrifter. 

Tyskland. 

T
Om] det planerade 10.000 tons pansarfartyo·et skriYer The H 

hire e .egraph and P ost följ ande· Man bö ':. amps
det nya fartvo·et bel 'i k ilas t "ll . 

1
·_ ~ . r J~arl.;:a, att kostnaden för 

Jb ' 1 10 ' 0 mmdre an f 4000000 l 
400 per ton. Intet fa rtyg har hi tti ll . o , , c. v. s. f 
d-etta, men ihågk,ommas bör att n a·· . s ll~~lsfttat sa mycket per ton som .

1
. ' ta l a en av hela l·ostn d 1 '1 

llll JOn pund, åtg-år ti ll dc ått 3~ 6 r ' ' a en, ·' 
stallation. Det talas c.mel a. v, cm . I-...r uppkano ncrua och de ras in-
i två trippe ltorn Sl-. ' t l~ t t~~~ om att mlllska -dessas antal till sex 
struktöre rna påstå a~~ov: ]-Ot{e bh_v~ mycket märkvärdi gt och kon 
hiU"ll ' c c \.unna go t a detsamma starkare än nå ·o t 

l s bygg-t. Styrkan föi'Drsaka r doc]· icl·e ··l-t·· - . . g 
ringar Yicltagas över allt d". d t .. ~-- . ' \h okmng, ty Ylktbesp ct-' a r e ar moJ]Wt hådc o·c ·· d · 
av elektri sk svetsnin o· i stä llet r. . t . b '. ' b nom an van n mg 
ruhe,,, och genom bruk - l or ~u. nmg, ltkso:n å k ryssaren »K arls-
Dieselmotorer av en t T) a.v a unumum, da r sadant kan användas. 
der d e senaste å . l~ l ' som elen_ tyska f lottan utexperimenterat u n -

'len, ,omma att IDstaller 1 b ... l . get hö o- f ·t o • • •• • as oc 1 e1a -en as g1va farty-
bFv b at ' ~en da avsikten ar att dd.samma i förstil hand sl· all 

A~ :a~~~1l;u:l~fi~t"s~~~J:sfrrtJ~g~ tolrde bränsleförrådrit bliYa r~lativt ri;;,,_ 
:· . · 1 _{JIIpbaCJJ(Pt htrt och \1ttrjc ton. som inl .. < 

anvandes bll anordnmga r för fartyo·eus sb·dd .o· "] . . X'Spata ._. 
och p ans•ncFicl- . " '" sav a genom s1dopansar 

' ' \. som uppdclnmg av det inre i vattentäta cellor. 



Innehåll åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter, 

Utdrag ur i :?11: arinstaben upprättad litteraturförteckning 
januari, februari och mars 1928. 

Utrikespolitik. 

Rustningarna ökas. Vårt försvar , 1/28, sid. 4.1. Rustning'arna.s ökning 
i främmande länder uneler senaste år (siffror) . 

östersjöpolitik. 

1. Gotl anels försvar måste stärkas•. Vårt försvar, 1/28, sid. 39. Refe
rat av mil. bef. Gotland skrivelse, där bl. a. under påpekande av 
historiska lärdomar F.årösuncls befästande påyrkas. 

2. Se Tyskland mom. 1. 

Internationell rätt. 

1. >>Die historische Entwicklung des Prisenrechts,. Rapitän z. S. a. 
D. Dr. Jur . Vauselow. Marine Rundschau, 1/28, sid. 13. En lci ar 
historisk framställning av den internationella: sjörättens utveck· 
ling till världskriget och slutsatser för framtida krig. 

2. N oen bemed;:ninger om overf0rsel av handelsslöber fra krigf0rcu· 
dc till noitrale. Premierl0itn. H. Lowzow. Norsk ticlskr. for sjo· 

vesen, 3/28, sid. 143. 

Fredsrörelser. 

1. »Will ciY ilisation cl"ash~" Lieut. com. J. M. K enworthy. Nyut· 
kommen bolc Författaren, som tycks vara en stor fredsvän, av· 
ser t~ycll igen att verka· för fredssaken genom at.t i mörka fär ger 
måla ett modernt krigs fasor samt genom att framhålla cle stora 
krigsrisker, som för närvarande finnas i världen. Boken är in· 
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tressant bl. a . emedan man får en god överblick över de utrikes
P.olitisl~a fö rhållandena i olika delar av världen just nu (boken 
ar slcnven und:er se~1m·e delen av år 1927) sett ur engelsk syn
punkt. Storbntanmens nuvarande politik kritise ras o·fta rätt 
skarpt. K. F. har blivit en stor missräkning för författaren. Han 
anser N. F. i sin nuvar ande form var a mera till skada än nytta 
f~r f1:edssaken. Vidare kritiserar han skarpt den propaganda 
for ohka delar av krigsväsendet, som numera förekommer i flera 
länder. Ub. anser han böra avskaHas. >>A submarine cannot 
a~.t cff~ctive ly except against the laws of war and of humanity ,. 
For ol1ka försök att förhindr a krig re{Logöres liksom för dessa 
försöks. fel och svagheter. H an ivrar för att allmänna opinionen 
sk all_ b1bnng~s elen uppfattningen att krig är >>a stupid, useless, 
and mclcfenCJblc crime'"· Han tror att Storb ri tannien, U. S. A., 
H olland och SchwCiitz tills·amma ns sk'ullc kunna hindra ett mo
dernt krig genom att liksom bojkotta dc krigförande. >>Ko na
tion_s breaki~g the peace could hope for any financial help against 
t hen· combmed boycott». >>Wit hout money, oil cotton, wool 
· · · · ... . ...... , no wa,r on the modern se ale would be wagcd for 
very long>>. Fr8\:lsvännernas opinion i dessa länder hopp rus h an 
skall förmå regeringarna till antydda åtgärder. 

Rustningsbegränsning·. 

1. Tremaktskonferensen i Geneve. Kom.-kapt. Bergmark. Krigs.ve
tenskapsalkad. tidskrift, 1/28, sid. 11, 2/28, sid. 17. En översikt 
över förha ndlingarnas gång och konferensens resultat. Art. ut
gör del av årsberättelsen i sjökrigsvetenskap. 

2. Ka,·al Armaments. Rc.xluction in size of t he f,nture ca·I)l·t,al l · c Sillp S. 

Vice-Admiral S. R. Drury-Lowc. The N a vy, 1/28, sid. 14. Föro
slår minskning av slagskeppen till 10,000 tons. 

3. The Post-War Navies. J. Bernard W alker. The N avy, 3/28. R e
dogörelse fö r nedskrotning av engelska och amerikanska fartyg 
efter kriget. 

1. 

Försvarsledning. 

Organisationen av elen centrala försvarsfön·altningen. Krigsve
t ensks psakad. tidskr., 1/28, sid. 1. ö versikt av CMS och CGS 
yttranden. En del diagram av lantstridskraft erna giva en god 
bild RV högre ledningen. 

2. Kort referat av "Betänkande och förslag rörande don centrala f ö<· · 
svarsfön·altlllingcn». Yttranden R v C'NLS, KMF, HBK, BAK. 
TS 2!28, sid. 57. 
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3. Ileflexione r till >>Betänk ande och fö rslag rörande den centrala för . 

S\·a rsföna ltni ngc11». Kom.-kapt. S. J. Dahl. TS 8/28, sid. 1!JG. 

4. Den Svenska Ma rinens Ovcrlodelseorganisation. Kaptajnlojtn. A. 

H. Vedel. Dansk Tidskrift f. S., 1/28, sid. 1. Red ogö relse för or 

ganisati,onsförslagct. Artikeln anlutas med ett påpekande atl 

organi sationen avse r e<tt poä ngterande av var ansvaret ska.ll li g

ga samt f ramhåller betydelsen av att amarbctet mellan dc tr,, 

försvarsgrenarna s ä<kras genom l agbestämmelser. Författa re !! 

slutar mc-d att uttala en förhoppning att principe rna i sakku nn i 

gas betänkande måtte komma att ligga t i Il grund fö r omorga n i

sationcn. 

G. Försvarskraftemus enhetliga ledning. N"y Militär t idskrift. G/?.". 

s id. 95. Utdrag ur tyske ];,ommemlören Groos, ut tala nd e i >> Dou l

sclw \Vohr,>> ang1åcndo nödvändigheten av en gemensam oper;l 

tionsplan för sjö-, l a nt - 'och luftkl"igföringen . 

6. Se »l<' Jyg>> mom. 2. 

strategi. 

1. ·what is our nav.al Policy worth~ The frcnch na,·.r {forts.). Cap

tain Sorb. The ~avy, 1/28, sid. 19, 2/28, s id. 50. K ritik av Franl; 

rikes marinpol i tik. 

2. The st r angling of the Scas. Th e 1\avy, 2/28, sid . 35. BchandLi ,. 

begreppet »Th e Freedom of the Scas>>. Typisl.;: engelsk tan k:·· 

gång. 

3. Frcnch navy notcs. Jtaly excelling Franco for speed. J. B. G an 

t reaLL X a val & Mil. R cc. 3/28, s id. 39. Italiens kryssarbyg!!•' 

bör uppmärksammas. Om intet gö res i Frankrike kommer »b<

fäl ct i The Mkkll c Sca>> .att öve rgå tåll Italien. 

Flottbyggnadsprogram. 

SYenska flottans crsättn ingsbyggnad. Kom.-kapt. Bergmark. Kri g.•

vetenskapsakaJCl. tidskr., l /28, sid. 1. E n översikt a\· saldmnni g<·

bctänkan(lct. Av författaren framhålles särskilt att anslag f i,r 

ersättningsbyggnad bör upptagas på 'ordinarie stat. Artikel n 

utgör del aY årsberä ttelsen i sjökrigsvctenskap. 

Briinsletillgå ng. 

1. Fucl and the navy. The 1\avy, 3/28, s id. 68. Försök mc-d puhri· 

serat kol. 

U pplysningsyerksa-•nhet. 

Modernt informationsväson. Prcssatt. E. Sundström, London. Sve n J; 

Ticlskr., 1/28, sid. 32. J3elyser behovet av organiserat svenskt UPt'-
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lysningsväsen i utlandet för att >>skarn atmosfär>>. Svenska för

smnmclscr hiir,uti och deras utrikespoli tiska följder. 

Personal. 

9. Promotion from tl1c lowcr dcck. F ifrt;ecn yea rs of the mate sche

ma. R a val & Mil. Rec., 10/28, sid:. 146. Belysande i rubriken 

angiven fråga med statistik. - Intressanta synpunkter. 

10. Sjöt.illäggct. Den syonske U 0., 6/28, sid. 137. Synpunkter för 

höjandct av sjötill ägget för UO inom däcks-, hantverks- och ck.

aYd. till samma belopp som för maskinister. 

11. Häl sn,_ing ~v tn~l)P - onbart utbi ldlllings.fråga eller även av psy

k_ologJ~k n~nebo_rd? ö verste Falkman.. K r i gsvctenskapsakad. 

tld9lmft, 2;28, s1d. 62. E n kritisk granskning av år 1928 fast

stä llda ElXcrcisreglomcntct för i n fan terie,t, bestämmelser rörand e 

h älsning av trupp . 

12. Bcfälsntö,·ning. Kapten G. W,ahl.ström. Bok.-rcc. i Sunt förnuft 

1/28, sid. 38. Ett recenserande av boken samt en liten citatplock: 

ni ng. 

1:3. With the Colours. By >>Progress>>. N. a. M. R:ccord, 1/28, s,id. 9. 

J3est ärnmelser för liära,ndet av utmärkelsetecken och band. Dessa 

mycket detaljerade, sä11skilt med avseende på placeringen. 

14. :Nav~l N<otions Promotions o·f Ex-Mates. >>Spot tc r ». N. a. M. Rr·

cord, 2/28, sid. 24. Befo rdran t ill Engc,lsk commander av f. d. 

manskap, vi lket l1ar hänt för fö rsta gången. 

15. Th e Home P orts and Ro.\"al Dockyards, Chatha'll1. :N a. M. Reconl 

2/28, sid. 29. Rekrytering. Officerarnas ådiga b~rnbjudninga/ 

Hl. >> Command and Discipl inc>>. Vice Admrinal, Sir Herbert W. Rich

mond, Commander of the Impc rial D efcncc College, Londo·n. Ny

utkommen bok (186 sidor, format: 10X16 cm.). J3oken innehåller 

.utes lu tande ci tat inordnade uneler fö ljande rubt•iker: 

Dol I. B c fä J. 

1. BDfälscgenskap e r. 

2. Bcfälba,·arcns ålder. 

:~. Förberedel ser för befälsutö vni ng. 

4. Planering. 

5. Ledarskap. 

6. Ord er och lydnadsplikt. 

7. Krigsråd 'och förtroende till unde rlydande. 

S. Ansvar. 

9. Office ren. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 23 
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Del II. D i s c i p l i n. 

1. Disciplinen i det förflutna. 
2. Disciplinens principer. 
3. Disciplinen under det adertonde århundradets krig. 
4. Den inre disciplinen ombord. 
5. Allmänna betraktelser beträffande disciplin. 

Avsikten med denna samling citat är, säger amiral Ri ch
rnond i förordet till sitt arbete, att belysa vacl åtskilliga sto r<t 
härförare och s jökrig,arc av olika nationalitet och ticlslåldrar h a
va tänkt och gjort vid utövandet av befäl och vid krigstukteus 
upprätthållande; vilka egenskaper somliga hava ansett böra käll 
noteckna en befälhavare, och på vad sätt de hava förberett. sig 
själva eller ansett att andra böra danas för att bliva skicklig <t 
att påtaga sig det ansvar och de plikwr, som äro oskiljakti ga 
från högre militära befäl-spostcr. 

Författaren har genomfört denna sin avsikt på et t synner
ligen förtjänstfullt sätt. C i ta ten äro omsorgsfullt och ändarnåls
enligt valda. På bokens s,idor äro många beaktansvärda åsikter 
nedskrivna - tankar uttryekta av bilcl.adc, framstående krigare 
och militära skriftställare, som ins,ett de personella frågorn as 
stora betydelse och gjort sig möda att penetrera mecl dcs,amma 
sammanhängande problem. 

Personal. Utbildning. 

1. Sea training. The N a vy, 2/28, sid. 39. Konstaterandet av frånva
ron av sBgelutbildat befäl. 

2. Sj0officerarnes ,uidannelse og tjeneste ombord. Premierl0jtn. K . 
Kvarn. Korsk tidskr. för Sj0vesen, 1/28, sid. 43. Svar å k r itik 
i 10/27. Bemötande av förslag att samtliga norska officerare 
skola medclebs utbildning i ubåts- och flygtjänst . En sådan ut 
bildning bör e j meddelas yngre officerare, utan äldre kaptejner 
och stab~crsonal. 

Värnpliktsväsen. 

. 1. Emkild färd. ,Svensk underbef. tidn., 16/28, sid. 153. För undvi
kande av oordn•ingar vid färd till och från tjänstgöring böra vpl. 
få inst'älla: sig med enskild färd. - Undmbefälets prestige ned
sättes genom att dc ej kunna h ålla ordning. Den antimilitäm 
agitationen lika stor orsak till oordningar som spriten. 

Heservpcrsonal. 

1. L es cadres dc reserv d,o lia marine. H enry Bern,ay. Le Y'acht, j ,2 
28, sid. 61. önskemål beträffande organiserandet av resenper
sonal för franska flottan. 
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En klar framställning av det oeftcrsättliga kravet på orga
niserad e resener samt betydelsen av samarbetet örlogs- och han
delsmarinerna emellan. 

Ske]JllS,byggnadskonst. 

j _ The turbo-cl{)ctric stcamcr. An old idea . Eng.-Ca ptain F . J. Dro
. ve r. The ~ aYy, 2/28, sid. 44. 

2. Kritisk granskning beträffande tidigare crfarenhcte1· rörande ro 
der. lng. Leonardo l<'ea. Rivista Marittima. 

3. Propellervidming og fart0iers man0vrevnc. Kapt. J. L0chst0er . 
Norsk ticlsk. f0r Sj0vcsen, 1/28, sid. 30. Pro1)cllcrns vridande be
ror på reaktionskraftcr. 

4. Chile an destroyer launched. K a val & Mil. RccorJ, 3/28, si d. 73. 
Den första av de 6 beställda chiJeanska ja,garll'a >>Scnauo•>>, sjö
satt på Thornyerafts varv. Uppgifter om jagaren. 

5. The Weatherliness of warships. Sir Herbert Russel!. N a val & 
Mil. Record, 6/28, sid. 83. Sjövärdig:heten hos örlogsfartyg och 
dess betydc l se. Intrcss•ant. 

6. A makeshiit Destroyer Lca,cler. W. C. I. 'Stilcs. U . S. N. I. P. 
1/28 (N :r 299), sid. 49. Förslag till hur,UJ (äldre) amerikanska ja
gare böm förändr as för att bliva användbara som destroycr lea
dcrs, särskilt i vad avser förbättrade förbindelsemedel och av
ståndsmätningsanordningar. 

Taktik. 

1. Kustflottans övningar. Vårt försvar, 1/28, sid. 18. En fullständig 
populär redogörelse för kustflottans övnin.gsår. 

2. The Test of F act against Fiction in the Battlc of _J ntland. Capt. 
T . G. Frothingham. U. S. N. I. P., 3/28 >(n:r 301), sid. 169. >> The 
Battle of Jutland - -- - was first correctly analyzecl in the 
United Statcs>>. Förf. delar i huvudsak de åsikt<:ij, som anförts 
av Harper (The Tr,uth about JuUancl) och Schem (Fortnightly 
R eview). I-Ian framhåller som förklaJ·ing på engelsmännens åter
hållsamma taktik den defensiva strategi fö r Grand Fleet, som till 
sina grundprinciper angivits av ami r alite,tet vid krigets början 
(men han unelerlåter att framhålla den anpart Jcllicoe's memo
randum angående sagda strategi kunnat hava haft på principer
nas u-tformning). 

Beträffande slagots strategiska orsaker och följde r fram
håll es, att Sussex-fallet, vilket hade till följd att handelsubåts
kriget inskränktes, därigenom kom att. medföra ökad aktivitet 
hos Hochseeflotte. Vidare påpekas, att J,uilandsslaget gav den 
tyska amiral staben ökad prestige i h emlandet, vilket i sin tu~ 
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mNlförde, att amiralstaben efter slagrt hmdc genomföra sina 

krav på det ·oinsk ränkta ubåtskrigets upptagande. 

Handelskrig. 

1. Convoys. Na,·al & Military R ecord , 1/28, sid. 1. Allmänna r e• 

flrxioner Ö\"er kmwojsystem. 

2. The New American Cruiscr-Lincr. The r<aYy, 1/28, sid. 3. Anw

rikanska h&ndclsfartyg byggas med un(len·attensskydd mot t or

peder m. m. 

3. French Auxiliary Crui,scrs. The Na1·y, 1!28, sid. 4. Hjälpkryssa n ~ 

för förbindelserna mellan Frankrike och Afrika. 

N a yjgeringstjä n st. 

1. Meddelclscr fra K ompa9Yacsenct og Prov.ekammerot. Kapt ajn 

Dirckinck-Holmfekl. Dansk T. S., 2/28, sid. 53. översikt boir. 

kon st ruldian av lodapparate r, loggappar ater samt redogörelsr•r 

för undorsökningar av reflcxionsinstrurnent. Intressant! 

2 . A shorter and simpler Aquino Process. Chr. R. E. Rogers . U. ~. 

N . I. P., 1/28 {n :r 299), sid. 22. Anmärkningar beträffande nn

vändandet av Aq,u:inos. och an dra tabeller. 

.3. The Sargas ·o Soa. H. A. Marmor. U . .S. K. I. P. , 1/28 (n:r 299), 

sid. 33. 

4. The Intern ational Hydrographic l3ureau, Monaco. Rear Adm . . \. 

·P. 1\iblack. U. S. N. I. P., 1!28 (n:r 300), sid. 133. 

.5. Acoustical Mcthods of Depth Findjng. Li eut. H. H. Hill. U. ~ 

N. I. P., 3/28 (n: r 301), sid. 212. En kortfattad ö1·ersikt av ol ib 

apparater för »ekolodning », speciell t i amerikanska flottan l1• · 

fintliga apparater. 

il3 . Campas magnet iquc liquide å induction compensce. General 1\. 

Oglobli&ky. La Revue M ar i time, 2/28, sid. 145. K ompasse ns 

kompensering. Teo retiska kalkyler angående dedationsformoLL 

Sjömätnings- och s~ökortsviisen . 

1. »Die Varmessungen dC'l' Rcichsmarinc im J ahrc 1927>> . Kartograp~l 

·w ollo. Marine Rundschau. 1/28, sicl. 33. Tyska sjömätningar 192 •. 

Förbindel~e,tjä n st. 

1. >> Die I n ternational c Fun:kkonferenz i n Washington >>. Marin ~' 

R.undsohau, 2/28, sid. 73. Kmt öYerblick Ö\·or arbctsordningCJ1. 

2 . Radiofrågans läge inom vår arme. T. C. KrigsYct.-akad. tidskr. , 

2i2R, sid. 37. 
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3. Radicpcjhesendet i X or ge. K aptein P. Askim ~or sk tidskr. for 

Sjovesen, 1!28, sid. 18. 

4. Arsberätte lse i radiotelografi . Kapt. Anderberg·. T s 3/2 

173. 
~ . ., 8, sid. 

Tor1Jed tjänst. 

1. Litt historikk Yoclkommcnde »Marinens MincYoscn » samt :Mine og 

Torpedavapnets utl'ecklmg· 1 vår marine I~ a t · _ E E' 
~ . · ' · "-Pe1n '· 'mano·. 

1\ ors k t1dskr for Sjovesen, l /28, sid. 34, 2/28, sid. 82. "' 

ArtiJ Ieritjiinst. 

1. We!ght Ycrsus R~pidity. N. a. M. Record, 1!28, sid. l. Anses att 

G-mc~kanonen 1 kryssarstrid är lika god som 8-inch på o-rund 

av storrc eldhastigh t d o 1- t t ·d l · b 

. . ... .: - . e , a s ,o v1 (on av C'n 6 mchkanon uppgår 

ttU gransen for s1ktbarhc t. 

2. A Fighting Analogy. 1!28, sid. 2. Engelska A- o. B-krvssare av

.. sedda för resp. aggressiva operatione r eller för hand~lsskydd. 

;3. Arsberättelse i artilleri och handvapen 1927. IC.::om -l·apt P · l 

TS, 1/28, sid. 26. · · ' · a m. 

4. The German >>Marine Rundschau». The K a1·y, 2/28, sid. 38. Upp

gift om sk j u trcsul ta t . 

5. Co.ncerning . gm~~- Sir Horbert Ru ssel. N. a. Mil. Recorcl, 7/28, 

S,J.d . 99: J ::n:1~~relsc. mellan Kruppkanoner och tråd kanoner, på

' 1sandc dc fo1 1as fotdel ar. Systemet att bygga k anoner kalla och 

samJ~anprossa mantlarna med tryck inifrån påpekas. Dessa tor

dl'. CJ kunna omt.ubas. l3 cJysandc stntistik f rån Jutlandsslaget. 

Fonnodanden angucnde kalibcrbcgräns·ning för framtiden samt 

uttalanden om nedslagsobservationernas otillförlitlighet från flyg 

på stor a ayshhHl. Jnt ross.ant, {'huru ej 11ågot nytt! 

6. X e w Anti-Ai.rcmft Gun. U. S. ~- I. P., 3/28, n:r 301. Ett par data 

(dtcr Baltunoro Sun) om en ny 10,G cm. k .. ]äno·cl 60 ]-al V 

900 m is. - b ' • o 

'l. Les Telemetros dc :Jfarinc (suit<'). La Hontc Maritime, 1/28 s 'd 

49 r · , , 1 • 

': 'ranska mannens avstån(lsmätare, för - och nackdelar med 

coms. ·och storoomätaro. 

8. u 
n:· 110\' ell boml.Jo ·cl ' ttYion. La l~o nt<' hlaritimr, 3/28. sid. 399. Upp-

gifter ang. en ny bomb. (Amerika.) 

Ubåtstjiins.t. 

l. Frcnch submm·ino con.struction. X. a. M. Hecord, 2.'28, sid. 17. 

E om men t era r fnm S~ka ub-bygg<'t. 
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2. Safety in S.ubmarincs. Sir H erber t Russell. K. a. ~· Record,. 2.~\ 
sid . 23. Kommen ter ar förslag av Amiral Ortley t ll l anordnmQ':< 
fö r att underlät t a rädclancle av sjunkna ub-bcsättningar. 

3. »All sunk be neath the wav0>> . The problem of the :Doundered suh
marinc. M. P . The Navy, 2/28, sid. 40. 

'Å. Through th e periscopc. A german submarine commandcr's rcmini
scenecs of the W orld War . (forts.). Mau rice Prcndergast. Th t• 
Navy, 3/28, s id. 71. Rcecns i10n av en bok av ]~icutcn ant Johann c> 

Spiess. 
5. Unde r watcr and ove r wa.tcr. Sir He rbert Russell. ~- a. M. , 3%. 

sid. 35. Flygplan ombord å ubåtar och dess betydelse . 
C Frcnch m1 vy no tes. J . B . G autma,u'. K. a. M. Re cord. 5/28, sid. 71. 

U ppgifter om R ec1outablc-klasscns ub och deras förtjänster. All 
m ä nna synpunkter vid l;:onstruer::mclct av ub. 

7. D isasters r·ccallecl. N. a. M. Rccord, 5/28, sid. 66. Förteckning 
över fö rl orade engelska ub seelan 1904 samt antalet förluster av 
olik::t crsakl'l' uneler kriget, ävensom icke engelska förlusto 
1923-11)27. 

F lyg·. 

l. B·omhardc ring av staden 1'rån luften. R. Lindblad. Ky Mil. tidskr. 
l /28. sid. 23. Bombvcrkan. Förutsättningar för bombernas n er~ 
kastande . Försvarssynp.unkte r. - Elementärt. 

2. Flygvnpncts ställning iDom försnrct. Ny Mi l. tidsb., 5/28, sid. 67. 
En red ig art i l~cl, som kl8rläggcr chefernas för generalstaben oel 1 

Jllarinst abcn samt flygstyrclscns yttnmcle ö\·cr förslaget röran d 
{len Cl'ntr. försyarsfön'altningf'ns ord nande i n1d rör flygvap ne t. 

3. 1\ågra ord om luftDavigNing ö\·c r haY. Kom .-ka pt.. Ornberg. T. 

4. 

.S ., 1/28, sid. 3. 
Gallipoli up-to-date . Th e LaDding in 

Prcmlcrgast. The N a Y y, l /28, sid. 13. 

Ocbadilla bay. Maurir .· 
Flygels roll Yid lanclsti~ 

ni ng. 
3. Air P owcr Coast clcfenoe and reoon na issanee. Major P. L. H olnw

Tltc x~Yy, 1/28, sid. 22. Förslng till ordnandct fl\' kustrekoL! 
nosccr.ing·. 

13. A ir Power Commcrcc protcction. Major P. L. II·olmes . The :\a\·o· 
2128. sid. 54. 

7. Spotting against shorc largots. The i\~1\·y. 2/28, sid . G5. E:dlednin ;:. 
s. Small Scaplane Engincs. The Xavy. 2,28, sid. 56. Uppgtftcr an~·. 

>>C i n· u s>> cngincs. 
~J. A collliJinccl service a.ffai r. Th e 1\fsd Mullah campaign of 19:2\l. 

Hin ton Lake The K a vy, 3/28, sid. 90. 
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10. Spotting against shorc ta rgcts. Operations on the Belgian coast 
in 1918. D . Par oclc. T ho Na,·y, 3;28, sid. 73. NödYändigt att 
h ava marinutbild ade f lyg::t rc. 

tt. De.velopcmcnt of dock flying . Major P. L. Holmes. The 1\avy, 
3/28, s id. 86. 

12. Den I V:e internationella luftfartyg. k-o11grcsseD i Rom 24-30/10 
1927. Capitano di Frcgata Gu ido Almagia. R ivista Marittima, 
1/28, sid. 208. 

1.3. Les prog res dc not rc ael'oDautiquc naYa le. He nry Bc may. I.e 
Yacht, 14/1 28, sid. 13. Förändringar iDom den marina flygorga-
n isationen. önskemål aDgåc nde ett luftförsvarsministcrium. 

H. On the fn-tur e of f lyiDg-scrvice and ciYil. C. G. Grcy. The 'Aero
plane, 1/28, sid. l, 2/28, sid. 2\J. Flygteknik. 

15. >>On the developmcnt of flying hoats>> . The Acroplanc, 3/28, sid. 57. 
113. >> The organisation of Russian Air Powcr». A. B. Schcrschcwsky. 

The ACl'oplanc, 3/28, s id. 66. 
17. The Annu al report of the U. S. Air Corps. The Acroplane, 3/28, 

sid. 134. 
18. F rench n a val a vi a tio n The Aeroplanc, 8/28, sid. 25.4. 
l9. >> The combiDed operations in the Baltic>> . The Acroplane, 8/28, 

sid. 242. Samverkan mellan f lyg- och sjöstridskrafter. 
20. >> On Power Plant-Problem s>> . The Aeroplanc, 9/28, sid. 261. Flyg

te-knik. 
21. Sc1a an-d Ai r. Herbert Ru ssell. The Naval & Mil. Rccor.d, 11,'28, 

sid. 163. Med cmleclning av tidningspolemik mellan flygofficer 
och sjö10fficcr helyser födattaren det befängda i flygofficers ut
talande, om att flottan mrmcra sknll lämna plats för flyget. 

22. L uftjagares anvcndelso og taldile Kaptajnlojtnant E. A. Jensen. 
D ansk T. S., 3/28, sid. lOj. Jaktplanens användande, förbands
inde lning, takti ska uppträdancl.e m. m. - översiktlig framställ
ning me n ansluter sig dc anförda principerna till nu föreJ(om
mandc typer. TokDi ska framsteg komma att mcMöm ändrad 
taktik. 

23. Om Lnft\·aRbucts Am-cn<lclse indenfor Yort Forsvar. Solojtnant 
Greve. Dansk T. S. f. S., l /28, sid. 31. Födatta ren framhåller 
att flyg\·apnct ökar det sam lade försn rots effektivit-et och giver 
en översikt över >>f lygC'iS>> uppgifte r, därvid särskilt framhållan
dc jnktpl aJwns betyclc•lsr. Vidare heröres civilf lygningens läg-e 
och framhil ll es nödvän(l~ghctcn av att Köpenhamn - huvudsta
den - får C'tt starkt luft[örsvar. Författaren anser även att 
flygvapnet bör vara uppdelat på arme och fLotta; framhåller att 
för Dan m arks del är dess uppgifter till största delen aD•knutna 
till flottan s. - Av författaren framförda arg<tmcnt för sina 



24. 

23. 

26. 
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åsi kter synas vara de i allmänhet framförda och giva inga nya 

synpunkter. 
Die Ausbildung im Flirgcn in der Marine der Vcreini gte n Staa

trn. översättn ing från LJ. S. N. I . P ., juli /l927. Marine Hund

schau, 3;28, sid. ll2. 
Pilot Char t of the Upper Air. Cdr. C. C. ]3a.ughman. U. S. X. 

L, 2/28 (300), sid. l30 Redogörelse för meteorologisk kart a fö t• 

d o högre luftlagron över Nona Atlanten, dec. l927. 

Mech anical E ar for Location of Airpl ancs. Kcw York Times. U. 

.S. N. I. P., 3;28 (n:r 30l), sid. 225. R ed ogöre lse för en av Cap t. 

Ely uppfunnen lyssnarapparat. Densamma är fö rsedd med k or 

rekt ionsanordningar för vi nd och temperatu r samt är anordna<! 

för binamalt l1 ör andc. Genom elektri sk ÖYr rföring riktas str å! 

kastare i den av lyssnarapparaten f unna riktningen. Apparaten 

tillverkas nu för m·m6ns räkning. 

Voya ge 'l 'hyd r avi on !i fra ncais a u x pays Sc·:mdinayos. Li c ut. rl e 

vaiss. Aubort. L a R evue Maritime, l /28, sid. 22. En skildri ng 

över fran ska marinfl ygbesöket somma ren l927 i Skandinavien . 

nwttagandc å olika platse r samt vikten a\· dylika besök. 

Gastjii.ust. 

l. Skydd och skyddsmedel mot stridsgaser. C. D . Vår t försvar , l /28, 

siu. 29. Skydd mot gaskrig i l an d, särsk ilt skydd mot srnapsgas. 

H alvp opulärt . 
2. Chcmica l Wal"fare. tSir Herbort l'l-'llSscll. N a va l & Mi l. R ec. , 

10/28, sid. l47. Allmänna synpunkter beträffande gaskriget. 

Maskintjäns,t. 

l. Teorier och beräkn ingar rörande (lj c;;e]motorer. Forts. och ax~!. 

från l2/27. l ng. Giovan ni SeomJo. Rivis ta Maritt irna, l /28, sid. 

G l. 
2. The turbo-cloetric sto>m1cr. An old iclca. Eng. Captain F . J . Drn 

Yer. The Navy, 2/28, sid . 44. 

Sj ukvårdstjänst. 

l. Xaval Nations >> Non attributable,. The Spottor. K'1val & N il. 

H.oc., ll/28, sid. lGS. Det n uvarande systemet v id avskeda ndet nY 

invaJi.uer på grund av enda6t läJ,ares uttalanden. E tt allWir 

stort anta l. fall anses ej åd ragna i tj iinstcn . - Inrättandet ::t\" 

ett "Appral Boanh föreslås, d ä r w rje s ärskil t f a Il prö\·ils. 

2. Entscuchun gsordnun g fi.ir di e ,Standortc der Reichsmarinc. :Mari n 

C'Ycrordnun gsbl att, 9/28, sid . 38. Ma rina sjuJn·årds-(epcdemi) \'ii 

sendet i elen tyska marinen. 
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I 11 tenden turtjii n st. 

l . Nå gra intendentur tekniska krigsc rfarenhctcr. Sign. Az. Krigsvot.

skapsakacl. ticl s.kr.. 2!28. sid . 46. AY mr'l' a sjömilitä rt int resse äro 

:lvdelningarna rö rande intcnclcntunerkstäclcr samt tYä tt och av

l u s n ingsanstaltcn. 

Nol'ge. 

Norge og Vcrd cnskrigen. Dr. Wilh elm Ke ilhau. Xyutkommen bok. 

Föreli ggande arbete, som utgör ett led i den seri e a\· c :a 200 

skrifter , som utg i\' its eller äro avseddc1 att 11tgiva s gcmom för 

mcdl.ing av ,Qarnpg·irstiftC'lsen för mellanfolklig fred,, är on 

objck tiY och lagom utförli g framstä llning av Norges socia la och 

ekonom is,ka hi sto ri a uneler Yiidclskrig{'t. Författa ren, som haft 

förmånen genomgå norska utrikesclepa rtomcntcts Hrki v, giver i 

sin bok on klar n 'dogörclso för alla dc svå ri ghctc•r, som under ett 

stolt krig möte.r en icke-stormakt Yid den o undYikliga balans

gången unde r försöket att upp rätt.h å ll a ne-ut raliteten åt båda 

s idor och samtidigt icke själv bli\·a utsvulten. Att Ka rge vid 

krigsutbrottet, trots bl. a. am i ralstabcns förutsägelse om k r i g, 

fullsUindigt sakn ade intresse för utrikespolitik och i Yid a mindre 

grad än öniga ne.utr ala lä nde r ntr sj äldörsö rjandc, minskade 

g ivetvis icke d<'ssa SYårighctcr. Enär do n eutrala lände rnas eko

nomiska l1i sto ria tmder ofredså ren är rätt Jika1·tad, blir det sär

dragen. som intresser a mest . och i förc\·a-nmcl c fall gäller detta 

sjöfar ts- och fiskerinäringarnu . SiMartens sdrighdr1· 1ni'tstc 

f ramför al lt ses m ot bakg runden a\- det oinskränkta ubåtskriget, 

Yi lkct gav upphoY til l det intressanta to nn agcada lct mod i nnc

IJörd, att bl. a. cng<.'lska bo\'är ade hm1elclsfa rtyg insattes p å den 

riskfyllda K ordsjöfa rten fö r att t rygga till försel n t ill X or ge, m ot 

det att no rsk,t fartyg i stället seglade i engelsk cllct· a lli erad 

tjänst på mi c1drc riskabla fan·attcn. Beträffande så\-äl drtt:l. 

"om andra a dal P' pekar författaren . att särskilt i krigstid yarje 

avtal måste Yara f ull kom ligt ]\lart s,kr iY et, enär varje tvetydig

het k ommor att gå ut ÖYcr (].e n S\'agarc parten. 

l övrigt åt erfinner man i boken med ett visst nöj o ett o b l 

kri st idsLom missioner med ett oändlig t antal sakkunniga, som 

sysslade mccl allt . från \·alfdt till mil itä r Yedhuggning. För flo t

tans vidl :'OHJm ande e ri nras om , att h ·å i E ngland av Korgo bo

ställda pallsarskepp Yid k ri gs,utb rorttct cxprop l"iomclcs, Yilkct gav 

en påminnelse om ri sken a v brist på själ dörsö rjning ä Y en på 

detta område. 
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Arbetets sista del omfattar Yalutaförhållanden och finan s

lJolitik , ett för Korge r ätt mö rkt kapitel, detta kanske delvis be 

roende på norrmännens böjelse för a tt alltid »löpa linan ut». 

Totalinirycket av boken är, att den är intressant och täm

l igen lättläst även för on på clot okonomisk.a området relativ t 

obeyandracl läsare, varjämte don har fördelon att vara skrivon 

på s. k. riksnorska, vi lk et i hög g rad underlättar ett studium ay 

densamma . 
l. örlogsmarin ens betydelse i fr<Xlstid. Kaptain L Eekhoff. N or sk 

tidskr. f . Sj0vesen, l /28, sid. l, 2/28, sid . 63. Avhandlar tiden 

1396-1692. Vi sar flottans het_ydols-c för h andelsflotta ns ut\·eek

ling. 3;28, sid. 109. Tiden 1709- 180:1.. 

Danmark. 

J . Mari nen paa Rigsdagon. K om .-kapt. Gad D ansk T . S., 2128, sirl. 

80, 3/28, sid. 135. Behandlingen av >>Förslag til Lov om Ri get ,; 

Fors\·ar». 

Tyskl and . 

l. Der J\u slanddienst der R eichsmarino von J(riegseudo bis r,um 31/1 ~ 

l93ii. Marine Il.unclsehau, 3;28, sid. 130. statistiken utvisar b!. 

a. att Gotland besökts icke min{lre än 40 ggr, av vilka 8 komm a 

på Vishy, l på Slite, 28 på Fårösund, l på Ljugg arn och 2 pa 

Faludde n. 

England. 

l. Are Battlesl1ips necessary? Possi bl0 conscquenc0 of abolition. 

H ector O. Bywater. The N a vy, l /28, sid. 15. England måsic' 

bygga slagskepp_ 

2. Our nayal nceds. Sir H erbert Ru ss0Jl. Naval & Mil. R cc., 5128, 

sid. 67. Besl.urtct om insiäl lnndet av planerat kryssn r bygge mot

s\·aras aY det nunrando marinpolitiska läget. Kort cxpos6 Ö\'e r 

England s DlJYaran(lc förh5lla.ndo till övriga makter. - Genom

gående pacifistisk! 
~. Fleets of the \vorlcl. N a val & Mjl. R cc., 10/28, sid. 150. Ann1äla n 

om amiralitetets »lJ\,å bok>> med uppg'ilter om olika nntioners 

f artyg. 
4. Cost of the fighling services. Naval & Mil. Rec., 1:1./28, sid. 166. 

Försvarsbudgeten 1928-29. Do t nya flottprog-ra mm et mod pb

cering a,- Yissa fartyg under 1928. - Uppmärksammas! 

5. Fi rst Lord on the Navy estirnatcs. Orui,ser programmc. Naval (>. 

Mil. R cc., 12(28, sid. 182. Tal i unelerhuset av Fir:ot Lord of Ad

miralty Yid framläggandct av anslagskn1vct för 1928-29. 

- 333 -

Frankrike. 

1. The French Dcsi.roye r-Flect. Fran.L: O. J3owcn . The Kavy, 1/28, 

· sid. 9 K ort historik öyer franska jagan·apnct. 

2. La Mari ne 192'7. Comm. Thomaz i. Lo Y acht. 7!1- 28. sid. L 

ö vni ngar undc t· 192'7. FörLin dringar inom det högre marinbefälet 

under 1927. 

3. Le Pavillon ~ation a l. J. Vivicllo. Le Yacht, 2312-28. sid. 86. 

F ranska national- och örlogsflaggans hi storia. -

4. Th
1
e F rcnch n'a'·.r of _1Jo day. J . B. Gautrcau. KaYal & Mil. Rec., 

6 28, Sld. 84. lJppgJfter om do nyn franska 8.000 to ns kryssarn:t. 

fRrtpr~c' stahoner och öu iga egenskaper enligt en uppmtirksam

mad mtNvr c,u med Amiral Priot. 

ii . Frcnch Kavy Not0s. J. B. Gautreau. KaYal & Mil. Roc .. 10/28. sid. 

131. Framhålks franska fl oHans uhcckl.ing under ma~·iDmin-ister 

J,c'_\·gu6"s _goda lednin g_ Fartup1Jgifte r ang. kryssaren >> Dnques

ne'>> och Jagaren >> ]3rcstois>> . Obsen·eras! 

6. Frcn~h- K aYy K otcs. All speed rccorcls be a ten by the Duqucsnc. 

Ef:lllorcncy and Economy : Valuc of speerl. Armour Prokction . 

Speed deprcciatcd by aeri al do\·clopmen t s. J. B. Ga,utrcaLl. N a

Ya] & Mil. Rec. , ll/28, sid. 16'7. F artuppgiftrr m. m. om dc nya 

. 10,000 tons k ryssarna. Betydelsen av hög- fad. 

7. F rcnch ?\ayy Xotrs. J. B. Gautr<'au. KaY~l & :M:il. R cc .. 12/38. 

sid. j 83. J~c Yacht. 24/3-28, sid. 141. Yttcdigare fartuppgifter 

om DuquesnC'kryssa rna ; uppgift om dC' nya 2,69() ions jagarna. 

La loi_ {les catlrcs dc la marine. Henry B<' rn ay. Le Yach t, 24/3-

~8. ~JCl . 151. L a R<'Yu c Maritim<'. 1/28. sid. 72. Tillgången å s~mt 

okn1ng av bdiilsperso nal i fran8ka flottan. 

Italieu. 

The Iblien Xa\·_y in the world war 191-:i- 1918. Office of the Uhicf of 

staff of the roy;ll il' al i r n n a\·~-- Xyi n kornmen bok. J september

numret 1927 a\· >> l{iYi sta Mnrittima >> iUcdinncs e n anmälan tw 

oyanniimnda a\· den iblirnska marinstab0ns historiska a\'Clelni11'>" 

nyligen utgivn a ptlblik<Jti on. u1· Yi!kcn kan citeras följande: "' 

>> .]Hg ]){'der sl ,u tligcn få pi\ kalla uppmiirksa mlwtcn p>"t ett 

ny tt och o\'äntat (detta ord synes mig passamk) arbete ut~>·in't 

3\' marinens historiska anklning: en ö\·ersättning till ong~lska 
~p ri\kct 3\" rNlogö rclsen för ltn liens sjökrig i Adriatiska ha,-~t . 

Jag am·ändcr ordet »oYä ntai» . en,iir det är första gång0n Yåra 

alltför slutna och tillbakadragna mil iti:ira org3n beg;lgna sig aY 

clc metoder, som äro nöddindig-a i fruga om modernt publicerande. 

Vår ytterliga tiJibwkadJ·agcnhet l1chäffande mil.ittira ;imncn ha r 
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11å sätt och Yis förorsakat, att utlandet ö1·e rsyämmats a1· dc mest 

absurda histori er rörande vå r t deltagande i kriget . . . . Arbetet 

söker på ett mycket trovä rdigt sätt t illbakavisa dc tendentiösa 

orik t igheter , som sä rskilt i sjöm i lit ärt. avscc rHl c h ava spritts i 

ll!tlandot röram:lc dc av Italien l i dn a s:kadorna >> . 

Av ovanstående synes med full tyd l i g hot framgå ändamålet 

med arbetets utgi.va ndc. 

Hoke n, vars tex t omf,a ttar c :a 60 si cl10 r, in nehåller så gott 

som uteslutande ett f lertal stat istiska uppgifte r beträffande d<

ital ienska f8rtyge ns och va pn ens användnin g und·er världskr iget 

och är uppdchid på två kapitel. 

I det första k apitl et (>>Den italiensk a f lottaJl S utveckling nn

dc r världskr ig'Ct >>) framh ålles inlcdnings1·is dc stora svårighcte1·. 

som för clågo· för den italienska flottan i Adriatisk a ha1·ct jäm

fört med den österrikiska på g rund a1· de st rategiska fö rhål

landena. 

örlogsflottornas styrkeförh ållanrlen angivas vid krigsutbro t

tet hava varit följande: 
Italien. ö ~terrike. 

antal ton antal ton 

Slag{artyg . . . ............ . 23 267.000 20 193,800 

J~ätta kryssare och sco uts . . g 24.000 7 23.000 

ö ven at tensto rpcdfa r ty g· 93 22,000 87 18,000 

l Y nclcn·a ttensbå tar .. . ..... 21 6.000 7 2.200 

Summa 319,300 237.600 

Luftfartyg . . . . . . . . . . . . . . 20 st. 60 st. 

D<' åtgärdt> r , som cfte1· krigs u t brottet för Italiens vidkom

mamk i frä msta rumme t visade sig prford .:)dig;n, voro anskaffan

d<' av jänwägsartillc ri och motortorpedbåta r. 

Under kriget am·ändes sammanlagt :1 2 st. a rmerade järn 

dgståg att skydda kuststräckan mellan Cc1·via och J3 rindis i, vari 

och ett bestående av 16-:1 8 vagnar och hestyckacle med anting~11 

4 st. 1G.2 cm. ],an. elle r 4 st. 12 cm. kan. eller 8 st. 76 mm. ka n . 

Anta let under två år tillkomna motortorpedbåta r nu 300 st. 

Bl and dc statis tiska .uppgifterna kunna fö lj ande anföras : 

A r t i l l c r i. 

A.ntal artilkri pj äser vid krigsutbrottet ........ . . 

)~. ntal arti lleripjäse r tillkomna under krigd . .. . 
3,036 
2,670 

--------
S umma 5,706 st. 
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M i nor. 

Antal vid krigsut brottet ... . 

Ant al ti lhcrkad<' i Italien und~ ·r· j<·l.; ~~~ .:::::::::: 
Anta l erh åll na fr ån cle allierade . ............ .. .. . 

2.999 
11,735 

2,279 

Summ a 17.013 st. 

Antal mi nor utlagda unde r kriget: 12,293. 

Härjämte tillverkad es l.OOO st. flytminor och 5.656 st. 

t1b-minor, a1· vilka senare 603 st. kommo ti ll am··äncln ing. 
anti-

T o rp ede r. 

Antal vid krigs~1 tbrot tet 
Antal tillkomna under kri~ ~~-: :::::::: : :: : ::::::: 

Summa 

1.924 
62-1 

2,548 ;;t. 

Av d <'ssrr torpedor kornmo 448 st. till användning under 
kri get. 

, , Som skydd m~t un{lc rnttensbåtar och torpeder a m·äncl r~ : 

D,0, 0.061 m· nat, 3.u00 ankare . 345 km . . kätting, 6,300 km. stål

•ka?el, 4.000 ton h a m p tross., 3,000 t·on ma nilla tross, 2,200 t ung·a 

boJa r, 6,000 f lyta nd e cylindrar och 400 lätta bojar. -

Beträffand e bränslf'bch oYd framl1a' llcs lJl " att It 1· · f .. , . · · .. .::.... · a l Cll l l a o a 

o~n ko~ ät· fulhtänd igt be roend e a1· andra länder, att kolförråd~O 

VJcl kngsntbt•ottet var· 493.000 ton .. vid å 1·sslutet 1915 870,000 ton 

samt att don månat li g-a kolåtgången uneler d-e försa krigsmåna

d_ern~~- var 1 medel tal 60,000 ton för att därcftf'r grad ,- is sjunk·1 

t1 ll .:..o,OOO ton per ntånad å r 191 8. 

l det andra kapitlet (»Flottans Yerksamhob) åt,..rfinncs fö 1·st 

?n ko rtfatt a{l redogöre lse ön•r dc vik t igast e sjökri gshändelsern a 

l _AdrJahska h avc•t samt uppgift å så1·ä l italiensk a som österri

~(Js l~ a fa rtygsfö rluster. IIfireftcr följer en rodogörc!sP för d(•n 

I[·abf'nska fl ottans insats fö r skydJando a1· sjöhandel och truup-

tr cmsport.c r. ' 

Efter alt med ett fl e rtal stat ist.iska uppg ifte r hava behst 

f lygYapnets utveckling och an1·äudning fö r ·olika ändamål aYs,lu 

tas kapitlet med en kor tfatt.ad rcd,ogörclsc för den italienska ma

rinens sanlYorkan med a rmen. 

Som bilagor upptagas: sammanfa t tning ö1•er fö rlusterna, krigs

k ostnaderna, namnuppgift å högre sjömilitära bcfaitning::;hantre 

och namnuppgift å marinc·n till hörande personal. som tillclcb (s 

tapperhetsmedalj i guld sam t anled ningen här ti ll. 
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Boken, som ä r rikt illush·e r ad, a,·sluta s med ett flertal gra

fiska tabell er rör and e fa rtygens, yapnens m . m. utveckling och 

anYiindning under kriget. 

:Förenta Statema. 

L Le Programmc nayaJc amcricain. Comm . Thomazi . Le Y acht, 

21.11-28, sid. 25. Det amerikansk a fJottp,rogrammct för å ren 192CJ 

- 1948. Programmet konuncr troligen ej a tt bliva genomfört. 

2. I,c Croiscm· ::\'ord-Amcricain >> Memphi s" . Le Yacht, -4/2-28, sid. 

5.1. BcskriYning av fartyget. 

Tjechoslovakiska flottan . 

1. La Marine tchecoslon1quc. G. de Raulin. Le Yacht, 21/2-28, sill. 

:26. Uppgift å örlogsfartyg, flott ba se r m. m. 

Krigshistoria, svensk. 

1. Adm iral Clas Flcmings instrukscr for sin fl åte. f . d . Kaptein Il j. 

Börj esson. ~ orsk tidsk r. f. Sjovcsen, 2/28, sid. 77. 

2. K arl XII och den rysk a sjömakten del III. Munthe. Bok. rcc. i. 

Dansk T. S., 3;28, sid. j48. R ec. av H. C. Gad. 

Krigshistoria. 

l. S. S. "P aris'> an echo of the IIisp ano-Amcrica.n war. Captain F. 

Victor Hughcs-IIallctt. Th e ~avy, 2/28, sid. 45. »Paris» f änl 

från E ngland t ill New-York vid krigsutbrottet. 

:Z. The escape of the >> Calli,ope , . "Taffrail». The :Navy, 3/28, sid. 70. 

Intressant förströelseläsning. 

3. Italienska t ideböcker 1801- 1815 (forts.). Ernesto Simion. R ivista 

Marittitna, 1/28, sid. 5. Anteckningar fö r en kommande italiensk 

sjökrigshistoria. 

4. K arl XII och den rys,k a sjömakten eld III. D ansk T. S., 3/28, sid. 

148. R ecenserad av H. C. Gael. 

5. ~a val f\.oti ons. An Echo of the Past. The Spotter . K a val & Mil. 

Rcc .. 6/28, sid. 88, 7/28, sid . 104. Skildringar ur Ri chard Leakcs 

liv. - En sjöhjälte f rän mitten av 1600-talet. Lcake sigcs h är 

vara uppfinnare av tidrör för projektiler cch mörsare. 

6. La Bataille de GalEn·cs do Gcnucs. 1:cr sept. 1638. B. dc Pircy. La 

R ev ue Marit. , 3/28, sid. 286. En intressan t beskrivning av 1600-

talets gale rcr s.amt striden 1638 ut anför Genua mellan span ska 

och franska galcrer , där elen franska galorflottan segrack över 

lri gsct. 
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7. A Naval Episodc of 1899. Capt. T. T. Cmwcn. u S -..T I p 
3j ')Q ( 301.) . el 18- . . 1'. . ., 

-~ n :r · ~ Sl · o. En skildrin:g av konflikten om Samoa och 

engelsk-am enkanekt samarbete vid dess b']" l 
. - 1 agganc e. 

&. An Ancwnt Overseas Campairrn. Cdr W C r St 'l , U s "'J 
p 3 2 . b • • • • j e~ . . . l'<. r . 
• . , l _8 (n :r 301), stel. 201. Athcnarnas expedition mot Syracuse 
ar 41D f. Kr. · 

!J. Nanking, March 24 1927 Lt Cd R 
p 1/28 ( .. 999) ' . . . r. . C. Smith Jr. U . S. ~- L 

.:' n ·1 
- · , SHL 1. Engelskt amerikanskt samarbe te vid 

forsvaret av curopccr i N,anking mot Kinesiska rebeller och 
trupper. 

10. L a modernisahon dc I 'cperon. Capit. dc vaiss Cast , r R 
Marit 1/28 ·d 1 2/2S . · ' ex. ~a cvue 
.· _ ., ' st_· ' , Sld. 191. >>Rammens >> histo ri a från an-

tll,ens dagar till och med slag·ct vid Lissa (1c'66) ( .. 
b l · . · o , som narmare 

es cnves, sloss) samt dess t aktiska användande. 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
meddelade genom Th. Wawrinskys Patentbyrå, Stockholm. 

Datum l Diarie-1 
num1ner 

Uppfinningens art 

8/3-28 2274/27 Ankardävcrtanorclning. B . M. Schauman, Atlan 

tic Highl ands, och M. v..r. Cantwcll, K<·,,· 

York. 

29/3-28 2073/26 Säkringsanordning för brandrör till projckti Jr.r 

och andra t ändinrättninga r. L. E. R emon

dy, Paris. 

12f4-2B 2219/26 F örfaringssätt för att mcdels>t vakmm1 avlägs n:1 

3328/26 l 

2184/27 

1611/27 

2074/26 

1800/27 

luft och gaser ur mata rvatten för ängp aJl

no r J. Ostertag, Stuttgart . 

Antennanordning för trå-ellös te lcgra.fi och tel <'

fon i. Marconi's \Vireless Tclcgr ap h C". 

Ltd. London. l 
Sätt att hopsYetsa met aller. B. Rachreff och :M. 

Gof.mann, Paris. 

Gasmask försedel med en inre efter ansiktet P"·'· 

sando tät ningskant. K . V. Vcnnootsch:t;l 

V cDccnigdc N cclcrlandschc Rubbcrf ab rickcn. 

H e1·ead wp, Holland. 

Anord ning för att förhindra åte rgång av t.än•l

låga n vid brand rör för projekti le r och dy

likt . ,Schneidc r & Cic, Pari s . 

.d' cmpcringsmaskin för ticlbrandrör. Schneider & 

Ci e, Paris. · 

19/3-28 1160/26 Ano rdn ing Yid minor, bom ber eller liknande . 

Vickers Ltd., London .~ 

2226/27 Anordning vid båt.ar med vattenuppsamli ngsnnn . 

F. A. H ammer och D. D auglass, Sydne~-. 

RATTELSER. 

4:e hiiHet, sid . 251. 

Uad 20 står: Dc clcldt·iska hjälpmaskine rn a äro å dc nya jagarna-

Skall , -ara: Dc clcktrisk.a .hj älpmaskinern a böra Yar.a 

Uad 27 står: Hj ii lpm askincr för l1 ögrc farter äro å dc nya ja gnrJ\"1 

all a ångdriYna. 

Skall yara : Hjälpmask in er för högre farter böra alla yara ångdr i,·IJ:L 




