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Årsberättelse i navigation och sjöfart
för år 1925.
Av.given Yid 1\:ungl. ödogsmn nnas;iJ;Isli apels sa mmantriide den 3 mars
1926 Hl' ledamotrn s_ u l r L

Astronomrisk Navigation .

Återblick.
Det urgamla problemet om longitudens finnande till SJOSS
började i mitten av 1700-talet närma sig sin lösning på två
olika väg·ar. Tack vare den unge tyske astronomen Tobias
Mayers måntabeller samt engelsmannen Hadleys uppfinning av
sextanten möjliggjordes nämligen vid denna tid longitudens
bestämmande genom måndistanser, och denna metod vann en
varm anhängare i den engelska Astronomer Royal Nevil Maskelyne. Vid samma tid var emellertid Harrison färdig med sin
första kronometer och gjorde anspråk på utfående av det höga
pris av 20,000 pund, som av parlamentet utsatts såsom belöning·
till den, som kunde uppfinna någon metod att finna longituden
till sjöss. Den skarpa strid, som nu uppstod mellan Maskelyne
och Harrison slutade med att den senare till sist erhöll priset,
och därmed blev även metoden »long-itud genom kronometer'»
eller, vilket är detsamrna »longitud genom timvinkel» den allenahärskande för lång tid framåt.
Det är närmast ägnat att förvåna att ortlinjebegreppet ej
framkom tidigare än fram emot mitten av 1800-talet, då det dock
låg snubblande nära till hands, men detta kan möjligen förklaras
Tidshitt i SjöväsendeL
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-

160-

därav att sjömännen redde sig med den invanda metoden och
vetenskapsm ännen ej hade någon anledning att syssla med vad
som försiggick till sjöss.
Som bekant »upptäcktes» den astronomisk a ortlinjen år 1837
av den amerikanske sjökaptenen T. Sumner. Då han, vid en
resa från Amerika till England nämnda år efter en längre tids
segling utan observation er, äntligen fick tillfälle att taga en
solhöjd uträknande han denna på grund av osäkerheten i besticket med tre olika latituder, och fann att de tre erhållna
punkterna låg-o i rät lin je. Denna »upptäckt» blev i själva
verket av största betydelse för navigatione n. Sumner påpekar
själv i en sedermera utgiven skrift att varje observation giver
en ortlinje, som är en cirkel på jordytan med himlakroppe ns
projektionsp unkt till medelpunkt och det mätta zenitavstånd et
till radie. För ortlinjens utläggande i sjökortet rekommend erar
han samma metod som den han själv använde, hos oss bekant
under namnet Sumners metod eller kordmetoden.
Det dröjde dock ännu länge innan ortlinjebegr eppet lyckades
helt slå igenom. Särskilt i England och Frankrike döko nämligen
ständigt upp nya metoder att med hjälp av den s. k. Pagels
koefficient, i Wrangels Navigation kallad k, komma ifrån att tala
om ortlinjen . Emedan Pagels koefficient g·iver det fel i longituden, som beror av ett visst fel i latituden, äro dessa metoder
dock ej annat än maskerade förskjutning ·ar utefter ortlinjen
utan att klarlägga detta förhållande.
Först sedan den franske amiralen Marcq St. Hilaire år 1875
framlagt höjdmetoden , kommer saken in på en riktig bog·.
Visserligen avsågs med denna metod ursprunglig en att finn a
»le point le plus rapproche» men nu låg dock själva ortlinjens
uppdragand e i kortet så nära till hands att denna utveckling·
av »det Marcqska förfaringssä ttet» ej länge lät vänta på sig·.
Efter bortåt 150 års arbete befinna vi oss alltså för närvarande vid den förenklade uppfattning en av det astronomisk a
ortbestämni ngsproblem et, att, sedan två höjder observerats, ber ä knas de härav erhållna ortlinjerna medelst höjdmetoden och
utliiggas i sjökortet. Deras skärningspu nkt är fartygets läge
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cch med ett belysande namn skulle hela förfaringssä ttet ]runna
i;·allas »astronomis k krysspejling ».

Astrono1niska tabeller.
Varje beräkning inom elen astronomisk a navigatione n går
ut på att med kända eller antagna värden å tre delar av
grundtriang eln (jfr. fig. l) söka en eller två av de övrigg, delarna. I »longitud genom timvinkel» beräknas sålunda tim-

p

Fi~

1

vinkeln, i höjdmetode n höjden och asimuten. Vill man behandla
timvinkelob servationen såsom en ren ortlinjemeto d sökes även
clär asimuten.
För dessa beräkninga r har tidigare aldrig ifrågasatts annat
..
a~ att använda den sfäriska trigonometr ins vanliga formler och
losa triangeln genom logaritmisk beräkning. Redan tidigt har
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dock elen tanken framkastats att härigenom daglig-en en mängd
sfäriska trianglar lösas av elen praktiska sjöfartens män, och
att detta arbete borde kunna besparas dem genom att beräkning·arna utfördes i land och resultaten utgåvas i tabellform
Den na tanke realiserades först genom utgivandet av asimutt abeller. Såclana funnos redan år 1829 och hava alltjämt utlwmmit i olika former och med olika argument. De hos oss
mest bekanta och använda äro Burdwoocls asimuttabeller, där
timvinkel, latitud och deklination äro ing-ång·svärden. Lika händiga äro de s. k. a-b-c-tabellerna, vilka finnas intagna i senaste
upplagan av Klints tabeller. Emedan asimuten vanlig·en ej behöves med någon större noggrannhet är det tillräckligt om argumenten äro angivna på hel grad, erforderlig proportionering
kan g-Öras i huvudet.
Annorlunda ställer sig saken då det gäller timvinkels- eller
höjcltabeller. Ville man uppgöra dyhka med argument för varj e
minut, vilket här skulle vara erforderligt för att erhålla resultaten direkt, vore det nödvändigt att förutb er äkna icke mindre
än 157,464,000,000 t r ianglar. Med en takt av 1,000 trianglar
per dag skulle detta taga bortåt 400,000 år.
Man har därför varit tvung·en att gå fram på andra vägar.
Dels f innas timvinkelstabeller, där argumentvärdena latitud q;,
deklination ö och höjd h äro angivna på hel gTad och resultatet
erhålles direkt mot dessa. En omständlig· proportionering i tre
riktn ingar måste dock därefter företagas. Redan år 1876 utgav
Sir William Thomson, som beräknat nyssnämnda siffror angående
antalet trianglar, et t tabellverk benämnt »Tables for facilitatin g
Sumner's Method at sea». Detta avsåg att finna himlakroppens
timvinkel och asimut för en punkt i närheten av det räknade
stället. För deklinationen verkställdes proportionering och vid
ingång·en i tabellen användes närmaste hela latitudsgrad. AY
timvinkeln beräknades longituden och genom den punkt i kortet,
som svarade mot denna latitud och longitud uppdrogs ortlinjen
vinkelrät mot asimuten. I jämförelse med nutida tabeller var
användandet tämligen ohäncligt, men principen var delvis densamma, som ligger till grund för vissa nya höjdtabeller.
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Så länge metoden longitud genom timvinkel var allenahärskande var det självfallet kring uppg-Örandet av timvinkelstabeller, som intresset samlade sig·. Efter höjdmetodens införande har det istället blivit praktiska höjdta.beller, som eftersträvats.
Principen för höjdmetoden är att mot q;, o och t beräkna
sidan h i grundtriangeln (f ig. l) och därefter jämföra denna
räknade höjd h r med den observerade höjden h s. Från den
punkt Z, för vilken höjden beräknats, avsättes skillnaden mellan
dessa höjder i asi mutriktningen och ortlinjen uppdrages vinkelrätt mot den senare. Eller med andra ord: man söker avståndet
till ortlinjen från den punkt, från vilken höjden beräknats.
Det låg· då nära till hands att förutberäkning och tabellering
~:;,v höjden skulle ske för ett visst antal punkter d. v. s. för
vissa q;- och t-värden samt med olika ö -värden.
Enklast och överskådli gast blir givetvis att beräkna dessa
höjder direkt mot argumenten och uppföra dem i tabellform.
Så har ock skett i de engelska tabellerna av Ball, vilka först
utkomma 1907. För varje hel grad i q;, ö och t erhålles här
höjden direkt och därefter verkställes proportionering för deldinationen . För latitud och timvinkel behöver ej proportioneras,
emedan man söker höjden för en punkt, som finnes upptagen
i tabellen. Som r esultat av beräkningen erhålles alltså avståndet från denna punkt till ortlinjen. Även asi muten kan
uttagas ur tabellerna, men de härför angivna metoderna äro
dock relativt omständiga. Dessa tabeller hava för att räcka till
måst svälla ut till tre volymer om 250 sidor vardera och omfatta
ändock ej högTe latituder än 600.
Redan tidig·are hade andra författare fortsatt på den väg,
som anvisats av Thomson i hans förutnämnda timvinkelstabeller.
Det är nämligen möjligt att geno:n uppdelande av grundtriangeln
medelst en perpendikel i två rätvinkliga sfäriska trianglar nedbringa såväl omfång som kostnad och samtidigt göra tabellerna
användbara för alla tänkbara fall. Dylika tabeller kunna indelas
i två grupper beroende på hur perpendikeln f älles:
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Perpendikel n fälles från himlakroppe n mot meridianen.
Denna metod har använts av Fuss, Ryssland och Aquino, Brasilien;
2, Perpendikel n fälles från zenit mot deklinations cirkeln.
(fig. 2). Denna metod har använts av Souillagouet, Frankrike,
Delafon, Frankrike, Nev,rton och Pinto, Portugal samt i våra
nya höjdtabeller .
En jämförelse mellan de båda metoderna visar att den senare har den fördelen att lämna de grundläggan de värdena 9
och t oberörda av delningen, varför dessa lättare kunna anl.

p

vändas som argumentvä rden och uttagas ur tabellen. Därjämt e
kan vid den senare metoden ordnas så att endast en proportionering behöver verkställas. Vid den förra erfordras däremot två.
Vid räkning med alla dessa tabeller sökes höjden för en
punkt i närheten av det räknade stället, som bestämmes av de
rp- och t-värden, som tabellen innehåller. Med våra tabeller
ställer sig beräkningen sålunda:
Mot ingångsvärd en a och b (jfr. fig. 2) uttages direkt rp
och t samt <X, varvid rp och t väljas så att de stämma så nära
som möjligt med det räknade stället. Av (90 - o) - (90 - b)
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bildas c och mot samma a-värde och c uttages höjden h samt {J.
fJ erhålles
Härvid proportione ras för deklinatione n. Av
asimuten. Alla dessa värden återfinnas på, samma uppslag under rubrik a. Beräkninga rna föregås av en uppslagning i samma
t abell för att finna det a-värde, med vilket man skall arbeta.
Tabellerna omfatta 45 uppslag, alltså 90 sidor.

x+
1

Märkliga såväl på grund av sitt omfång· som på grund
av det därå nedlagda arbetet äro de av Hydrograph ic Office i
Washington under senare år utgivna tabellverken H. O. 203 och
204, varav endast det första lär hava kostat 50,000 dollars att
framst älla. Båda g·iva med full noggTannhet samhöriga värden
av de fem i navigatione n använda sidorna och vinklarna tabellerade för varje grad i latitud, deklination och höjd, den senare
i vissa fall tätare. De användas så, att man ing·år med närmaste
värde å latitud, deklination och höjd och uttag·er timv.inkeln
OL:h asimuten. Dessa proportione rnas sedan för minuterna i
deklinationen. Denna timvinkel sammanstäl ld med timvinkeln
i Greenwich giver longituden för den punkt, där en ortlinje
svarande mot tabellhöjden skär den använda lat.itudsparallellen .
Denna ortlinje färskjutes därefter parallell med sig själv ett
stycke svarande mot skillnaden mellan observerad höjd och ur
tabellen erhållen höjd.
Tabellen ~r alltså en timvinkelsta bell och man kan säga att
det är samma skillnad mellan denna och Thomsons gamla timvinkelstabell, som mellan Balls och våra höjdtabeller . De båda
förra giva t resp. h direkt, de båda senare efter ingång i två
rätvinkliga trianglar.
Det stora formatet och sidantalet, c:a 850 i H. O. 203 och
någ·ot mindre i H. O. 204, g·öra tabellerna mindre händiga ombord
och då de ej räcka längre än till 600 i latitud kunna de ej få
någon spridning hos oss. De äro dock utmärkta att hava vid
undervisnin g· och dylikt enär man alltid direkt kan slå upp
storleken av grundtriang elns sidor och vinklar.
Som förut nämnts måste man vid alla tabeller avsätta avståndet fram till ortlinjen från en punkt i närheten av det
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räknade stället. Anhängarna av de logaritmiska räknemetoderna
anföra detta som en svaghet i tabellmetoderna. Då man numer a
i båda fallen skall uppdrag·a ortlinjen i kortet synes det dock
vara av ringa betydelse om man avsätter detta avstånd frå n
den ena eller andra punkten. Viktigare är att tillse att tabellernas värden äro angivna med tillräckligt små intervaller för
att de punkter, som stå till förfogande, skola ligga så tätt att
fel i ortlinjen ej kan uppkomma. Ligga nämligen punkterna
långt ifrån det verkliga stället kunna fel uppstå på grund av
ortlinjens krökning eller olikhet i asimut.
Det finnes alltid fyra olika punkter att välja på, emedan
proportionering endast verkställes för deklinationen och latitud
och timvinkel bero av tabellen.
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värden med 60', bliva sidorna i fyrhörningen här (fig. 4) ena
vägen

[~=!J 30' och andra [ 1~!

J

60'cos a. Avstånden bli alltså

mindre vid större a-värden, d. v. s. då himlakroppen är långt
från meridianen.
I de amerikanska tabellerna bliva avstånden ungefär desamma som i Balls men vanera med asimuten.

p

p

Härav framgår att våra tabeller inom ett betydligt mindre
omfång giva tätare värden än de större arbetena och därtill
hava den förde'en att de räcka för alla latituder och deklinationer.
Fig 3 .

Gyrokompasser.
I Balls tabeller äro intervallerna i latitud och timvinkel
(longitud) 10. De fyra punkterna komma därför här (fig. 3)
att bilda en fyrhörning med en höjd av 60' och en bredd av
60'cos q:;.
Där man såsom i våra tabeller fäller en perpendikel blir
det intervallerna i värdena a och b, som bestämma punkternas
avstånd. Emedan a-värden finnas med 30' mellanrum och b-

Inledning.
Som bekant äro en del av våra fartyg försedda med g·yrokompasser från firman Anschiitz & C:o, Kiel och en del med
Sperrys kompasstyper. Under år 1925 har flottan tillförts ett
exemplar av den tredje existerande gyrokompasskonstruktionen,
i det att en kompass av den engelska firman Browns system
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installerats å Fylg·ia. Under det sistförflutna året har fir man
Anschutz färdigställt en ny typ av gyrokompass, av fir man
kallad »Feinmesskompass» emedan den med mycket stor noggrannhet kan angiva kurser och bäringar. Samma typ kan även
användas å flygfarkoster.
Innan jag här ingår på en beskrivning av dessa nya typer,
skall jag med några ord beröra de allmänna principer, som li gga
till grund för gyrokompasser.
Ett fritt gyro strävar att behålla sin rotationsaxel i oföriindrad riktning i rymden. Har man därför ett gyro fritt upphängt, med axeln i ost-väst kommer denna axel efter en kort
tid att bilda en vinkel mot horisonten med oständan höjd över
densamma, ty horisonten har sänkt sig i öster under gyrot pa
grund av jordrotationen.
Nu vet man även att om gyrots axel påverkas av ett tryck,
så avviker den ej i tryckets riktning utan vinkelrätt däremot .
Anordnar man därför så, att det nyssnämnda fria gyrot tvingas
att följa horisontens sänkning, blir detta detsamma som att ut öva ett tryck på den åt ost vända axeländan. Denna avviker
då vinkelrätt mot trycket d. v. s. in mot mer idianen. Emellertid
stannar den ej där utan pendlar över till andra sidan, och
skulle fortsätta med penellande svängningar kring meridianen
därest dessa ej dämpades.
Varje gyrokompass måste därför vara så anordnad att den
dels tvingas följa hori sonten d. v. s. att den håller sig horisontal,
dels har en dämpningsanordning·, som bringar den till vila i
meridianen. De ledande gyrokompasskonstruktörerna hava n u
gått fram på olika vägar för att nå dessa principiella mål.
I Anschutz äldre kompasser är g·yrot sammanbyggt med en
flottör, som flyter i kvicksilver. På grund av att det flytan de
systemets tyngdpunkt ligger under upphängningspunkten (deplacementstyngdpunkten) får systemet stabilitet, varigenom det
tvingas ligg·a horisontalt.
I Spen·ys äldre typer upphänges g·yrot i en ståltråd och
påverkas nedtill av en pendelvikt. Å nyare typer utgöres denna
pendelvikt av en kvicksilvermassa, fördelad i två behållare med

-

169-

ett rör emellan. Vid jordrotationen höjer sig· den ena behållaren,
kvicksilvret rinner då Över i den lägTe, och dennas ökade tyngd
åverkar då gyrot till insvängning· mot meridianen.
p Vid de ovan omtalade pendling·arna kring· meridianen rör
"jo· axeln även något upp och ned, och då de horisontala och
~:rtikala rörelserna bero av varandra kan dämpning ske genom
att nedbringa endera av dessa.
Vid Ansehutz-kompassen göres detta medelst olja, som kan
rinna över g·enom ett smalt rör mellan nord- och sydsidan, och
den härvid förbrukade energin tages från svängning·arna och
dämpar dessa.
Vid Sperry-kompassen sker dämpningen g·enom införandet
av ·e tt vridningsmoment kring· vertikalaxeln så snart gyroaxeln
börjar höja sig över horisonten. Detta moment verkar till
nedpressning av gyroaxeln, varigenom svängning·arna dämpas.
Emellertid verkar detta moment ej blott vid insvängningen till
· meridianen utan även vid alla andra tillfällen då axeln lutar
mot horisonten, varför denna dämpningsmetod stundom inför
ett fel hos kompassen.
Slutligen hava båda konstruktörerna måst vidtaga särskilda
anordningar för att ej kompassen skall slå ut ur nordriktningen
vid rullning. Vid Ansehutz-kompassen har detta skett g·enom
införande av ytterlig·are två gyron i sned vinkel mot det ursprungliga, vid Sperry-kompassen genom anbring·ande av s. k
kompensationsvikter och en del andra anordningar.
Efter år 1917 levererar firman Anschut.z i allmänhet en
förbättrad typ, där hela kompassen är innesluten i ett lufttätt
hölj e, evakuerat och fyllt med vätg·as. Denna typ finnes ej
införd hos oss.
Firman Sperrys senaste typ är en förenklad apparat närmast
avsedd för handelsfartyg, i vilken typ gyrot drives med likström
för att spara in omformaren. Alla andra gyrokompasser drivas
med trefasström, vilken särskilt väl lämpar sig för detta ändamål, emedan vid likströmen nödvändig·a kollektorer och borstar
där kunna bortfalla.
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Browns gyrokornpass.
Browns g-yrokompass är så till vida lik Sperrys att den
endast är försedd med ett gyro. I fråga om kompassens principer och utförande förete de båda typerna dock avsevärda
olikheter.
Hnvuclkmnpassen.

Kompassens konstruktion och utseende framgår av vidstående foto och figur. Gyrot utgör rotor i en trefasmotor, vars
stator är belägen i gyrohuset B. Rotationshastigheten är 14,000
varv i minuten. Till gyrohuset äro fästade f yra oljebehållare
E och C, två på nord- och två på sydsidan, vilka parvis äro
förenade medelst U-rör, så att de två västra E bilda ett system
kommunicerande kärl och de två östra C ett annat. De förra,
som äro störst, kallas arbetande behållare, de senare dämpande.
I nordsidans dämpande behållare finnes en regleringsventiL
Samtlig·are behållare skola vara till hälvten fyllda med olja.
Å gyrohusets östra del finn es ett stöd för luftfördelningskammaren K, vilken medelst rör är förbunden med de olika
behållarnas övre lock. Rören till de arbetande behållarna ä ro
dragna i kryss under det att de till det dämpade systemet gä
direkt. Å gyrohusets västra del finnes ett vattenpass g· samt
ett munstycke H.
Gyrohuset vilar medelst de knivformade tapparna M i Vformade urtag i vertikalringen F. Denna uppbär kompensationsvikterna D och kompassrosen U samt har på östra sidan ett
uppåt riktat luftmunstycke L, varigenom luft tillföres luftfördelningskammaren.
Vertikalringen vilar medelst en nedåtgående tapp i den
kardanskt upphängda bärbygeln Q och stödes upptill genom
att dess till en spets utdragna övre tapp passar in i ett hål
i en till bärbygeln fäst stålskiva. För att i möjligaste mån
undvika friktion vilar den nedåtgående tappen i en med olja
fylld cylinder. Genom en med cylindern förbunden oljepump
lyftes och sänkes vertikalrin g·en något 180 gånger varje minut ,
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vilket ytterligare minskar friktion en vid vridning·. Bärbyg·eln
är försedd med en ring· O, å vilken styrstrecket är anbragt.
Strömmen överföres från tre kvicksilverko:1taktr ingar R a
bärbygeln till tre släpringar S å vertikalring·en samt härifr ån
genom ledning·ar till gyrohuset.

V erkningssätt.
P å grund av gyrots rotation suges luft in i gyrohuset::;
centrum och drives ut genom ett hål vid tappen M på husets
östra sida. Luftströmmen ledes till munstycket L på vertikalringen och härifrån till luftfördelning-skam maren K Så län ge
g·yrots axel är horisontal strömmar luften från fördelningskam rnaren lika till samtliga oljebehållare.
Är åter gyroaxelns nordända höjd över horisonten kommer
luften att huvudsakligen tillföras de norra röröppningarna. Som
rören till de arbetande behållarna gå i kryss drives denna luft
till den södra arbetande behållaren och trycker oljan från den
södra till den norra behållaren. Emedan g·yrot roterar medsols,
sett från syd, kommer tyngden från denna olja att åstadkom ma
precession in mot meridianen.
Samtidigt pressas emellertid luften in i den norra bromsande
behållaren, vilket gör att oljan kommer att stiga i sydbehållaren.
Tyngden av denna olja söker att uppväcka precession i motsatt
riktning och verkar alltså dämpande.

Öve?'{öringen till repeterkompasserna.
Munstycket H utmynnar framför en till följeringen N fästad
luftflöjel I. Genom detta munstycke blåses vid gyrots rotation
en luftström mot flöjeln och när det står mitt för flöjeln är
denna i viloläg-e. Kommer munstycket åter någ·ot på sidan om
detta läge vrider sig flöjeln kring en vertikal axel och sluter
en kontakt beroende på, på vilken sida om mitten munstycket
befinner sig. Genom ledningar till följering·ens släpringar och
genom mot dessa anliggande släpborstar slutes då en ström till
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en utanför kompassen placerad givare till repeterkompasserna
och följemotorn V.
När följemotorn V härav igångsättes, vrides axeln d, vilken
genom kuggdrev mot följeringens kug·gkrans tvingar denna ring
att följ a gyrots sidorörelser, varigenom luftflöjeln kommer tillbaka t ill viloläget. Emedan repeterkompassmot orerna äro indent iska med följemotorn, inställa dessa respektive kornpasser i
överensstämmelse med följeringen och därmed även med huvudkompassen.

UndervaH enssignale ring.

Sedan de flesta fyrskepp numera utrustats med undervattenssignalsändar e har ortbestämningen i tjocka även för fart yg utan radiopejlingsmöjlig heter underg·åttt en avsevärd förändring.
Vattnet har som bekant förmåga att leda ljudet både säkrare och snabbare än luften och dessutom kunna riktningar
av u. v.-signaler bestämmas. Nya och förbättrade typer av u . v.mot taga.re inbyggas nu p å allt flera fartyg, och u . v.-sändare
med längre räckvidder än de tidigare använda u. v.-klockorna
hava införts på ett flertal fyrskepp.
Dylika u. v .-sändare utgöras i princip av en stålplatta anbragt framför en elektromagnet och så konstruerad och avstämd
at t den med god verkningsgrad omsätter den elektriska sändningsenergin i ljudvågor i vattnet. Särskilt vid Signalg·esellschaft i Kiel och Atlaswerke i Bremen har man härp å nedlagt
ett omfattande teoretiskt och praktiskt arbete, varför dessa firmor numera. kunna. erbjuda apparater, vilkas säkra. räckvidd
anses uppgå till 12' vintertid och 7' sommartid i Östersjön.
Även mottagarna äro föremål för ett intensivt förbättringsarbete. Vid moderna. mottagare sättes en stålplatta numera
direkt i fartygssidan och på dess insida anbringas en känslig
mikrofon försedd med membran, vars svängning·ar på elektrisk
väg fortplantas till hörapparater på bryggan. I stället för kol-
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pulversmikrofoner har man nu övergått till elektromagnetiska
mikrofoner, vilka g·iva betydligt större driftsäkerhet. Emedan
de strömstyrkevariatio ner, som erhållas av en dylik mikrofon
äro svagare än de, som kunna åstadkommas av en vanlig kolkornsmikrofon, måste dock vanlig·en ett förstärkarrör införas
mellan mikrofonen och brygg·ans hörtelefon.
En av de största fördelarna med u. v.-signalerna är att
den riktning, i vilken de ankomma till fartyg·et kan bestämma~.
Detta kan ske dels g·enom s. k. skärmmottagning· och dels g·enom
utnyttjande av det mänskliga binaurala sinnet.
A.

SkiJ;rmmottagnin g.

Det hittills vanligaste och vid navigering allm ännast förekommande sättet att bestämma den riktning·, från vilket ett
avlyssnat ljud kommer, består däri att man använder sig av
fartygskroppens avskärmande verkan.
Man har då en mottagare inbyggd på vardera bogen, så
djupt ned som möjligt, dock 1- 2 meter över kölen. Inkomnwr
då ett ljud från sidan, höres detta ljud starkast i samma sidas
mottagare, emedan fartygsskrovet avskärmar och försvagar ljudet till andra sidans mottagare. Genom gir med fartyget brin gas
ljudet att bliva lika starkt i båda sidornas mott<_lgare, ljudkällan
ligger då rätt förut.
Vid små fartyg· kan denna metod ej användas på grund
av att mottagarna ej kunna komma tillräckligt djupt ned i
homogent vatten. Man låter därför dylika fartyg· bogsera en
linsformad kropp försedd med 4 mikrofoner, medelst kablar
förenade med telefoner ombord. Då den bog·serande kroppens
massa giver tillräcklig avskärmning och då den går på så stort
dj up att fartygskroppen ej kommer i vägen för lyssningen, kan
man genom gir tag·a ljudet förut såsom å större fartyg.

B.
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Binaural riktningsmottag ning.

Möjligheten att lokalisera den riktning, varifrån ett lj wl
höres, beror av att ett ljud från sidan träffar det ena örat
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något tidigare än det andra. Denna ring·a tidsskillnad g·iver
ett sidointryck, och emedan förmåg·an att skarpt bestämma denna tidsskillnad är störst om ljudet kommer nära vinkelrätt mot
öronens sammanbindningsli nje, vänder man instinktivt huvudet
mot ljudkällan för noggrann riktningsbestämnin g.
Avståndet mellan öronen har befunnits vara 21 cm. i medelt al. Emedan ljudets hastighet i luft är 333 m/ sek och i vatten
c:a 1,450 m/ sek., motsvaras denna bas i luft (21 cm.) av en
l,4 50 . "l
90 cm. 1. vatten. v·d
., _ .
b ..
.
bas om 3'33
~
=
1 nKtmngs estamnmg
av ljud under vatten förenas därför vardera örat med en
mikrofon och dessa placeras på 90 cm. avstånd från varandra.
l.

Riktningsmottagnin g ?ned vridbar bas.

Å vissa fartyg har principen med binam·al riktningsmottagning tillämpats så, att längst förut i ett vattenfyllt rum
har inbyggts en 90 cm. lång bas med mikrofon i vardera ändan.
Denna bas är genom hävstänger coh kopplingar vridbar från
fartyg·ets inre, varigenom alltså det vanliga vridarrdet av huvudet kan efterbildas. Mikrofonerna förenas med var sin telefon.
Nogg-rannheten kan uppskattas till 2 a 3 grader. Den vinkel
basen vridits kan direkt avläsas vid manöverratten.
Nu är det emellertid endast en tidsskillnad, som utjämnas
g·enom denna vridning·, och när öronen höra ljudet samtidigt
kan detta komma såväl rätt framifrån som rätt bakifrån. För
att ej vara i tvivel om vilkendera, som är fallet, g·äller den
enkla regeln: basen skall alltid vridas åt det håll, därifrån man
först hörde ljudet.

2.

Riktningsmottagnin g med förclröining av ljudet.

Inkommer ljudet snett emot en fast 90 cm. mottag·arbas
höres det något tidigare i det ena örat än i det andra och ett
sidaintryck erhålles. Fördröjes nu ljudet på sin väg till det
först träffade örat så mycket att båda öronen uppfatta ljudet
Tidskrift i .c.: .;öväsendet.
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samtidigt (ljudet centreras i huvudet) är den härför erforderliga fördröjningen ett mått p å den ursprungliga infallsvinkeln.
Hittills har härtill i allmänhet använts rent akustiska apparater, där man genom förlängning av rörledningen från mottagaren till telefonen kunnat åstadkomma denna fördröjning.
På senaste tid har man numera i Tyskland och Amerika lyckats
konstruera apparater för elektrisk fördröjning. Den vid f irm an
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Signalgesellschaft i Kiel uppfunna fördröjnin gsapparaten gru ndar sig på att elektriciteten utbreder sig i en kabel med en
hastighet, som står i ett visst förhållande till kabelns självinduktion L och kapacitet C. I ledningen mellan mikrofon och
telefon inkopplas därför (fig. 5) ett antallikadana svängkretsar,
vilkas L och C äro så avpassade, att den tid elektriciteten tagel
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att passe ra var och en av dessa är elensamma som ljudet i luft
tager att passera l cm. (eller i vatten 4,3 cm .) . Genom inkopplande av flera eller färre dylika svängkretsar kan dä rför
tiden för elektricitetens utbredning från mikrofon till telefon
fördröjas mer eller mindre . Nu motsvarar en vägskillnad för
ljudet av l cm. ett visst sidointryck, (en viss vinkel) och detta
sjclointryck kan därför centreras och uppmätas g·enon1 denna
fördröjning.
Inkommer t. ex. såsom i f iguren ett ljud 11 o från h öger,
träffas högra mikrofonen så mycket tidig·are än de n vänstra,
som ljudet behöver för att passera 17,2 cm. i vatten . Emedan
varje inkopplad länk fördröjer ljudet den tid, som det behöver
för att passera 4,3 cm. i vatten, blir, om 4 länkar inkopplas,
fördröj ningen till högra örat 17,2 cm. och mittelintryck erhålles.
Länkarna inkopplas med en vridbar a rm, som rör sig· över
Jänkarnas kontaktknapp ar, och av denna arms v ridni ng· kan
vinkeln direkt avläsas. Hela kedjan består av 21 länkar, emedan
ljudets väg från det ena örat till det andra är 21 cm . vid 900
sidaintryck Samma kedja kan användas för båda Öronen. I
slutet av kedjan f inn es ett ohmskt motstånd, som sug·er till sig
elektriciteten så att ej st~.ende våg·or uppkomma .
Nu motsvarar emellertid l cm :s väg·skillnad, då ljudet kornrner rätt framifrån, en vinkel av c:a 2°, vid 300 från sidan 30
och vid 60°, 6°. Med denna elektriska kompensator kan man
cl ärför, genom att den vridbara armen kan stå helt på en eller
delvi s på två knappar, inom ett område från rakt f ram till 30°
på sidan bestämma riktningen av ett inkommande ljud med
en noggrannhet av l o_ l o 1 12, och med en noggrannhet av 3°
upp till 60° infallsvinkel. Utanför detta område blir osäkerheten
stor.
3.

Riktad mottagning å tre baser.

För att enelast behöva använda elen elektriska kompensatorn
inom det område, där den mänskliga förmågan av riktningsbest ämning är skarpast (300 på varelera siclan om basens normal)
har följande anordning konstruerats.
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Tre mikrofoner A B C uppbyggas i en liksidig triangel,
(fig·. 6) sidornas läng·d som förut 90 cm. Kopplas nu telefonern a
efter varandra sålunda:
Vänstra
örat

Högra
örat

o

B

A

B

2

A

o
o

3

B
B

A

5

o

A

6

Riktning
n:r

4
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Luftsändare.
Även för mistsig·nalers avgivande i luften har konstruerats
nya apparater, där ljudvågorna uppväckas av svängande membran. En sådan sändares princip framgår av fig. 7.
Membranet M sättes i svängning·ar av en växelström överlagrad över en likström i magnetfältet F . De därvid uppkommande sväng·ningarnas amplitud och systemets verkningsgrad ökas genom ett lämpligt dimensionerande av rummen sl
och 8 2, av vilka det senare är utformat till en ljudtratt.

så lyssnas i tur och ordning i pilarnas riktningar. Man gör
sålunda en förskjutning av basen medsols med 60° i taget.
Härunder står kompensatorn på O.
A

Fi~. 7

Dylika sändare användas bl. a. å Graadyb fyrskepp och har
man där, vid samma räckvidd, kunnat minska den vid tidigare
använd sirenavsändare nödvändiga primärenergin av 50 hkr.
till 2-3 hkr., medförande en besparing i kostnad pr drifttimme
f rån 12 kr. till 80 Öre. Därtill kan den för luftsändaren erforderliga kraftkällan användas för uv-signal-avgivning· i pauserna mellan luftsändarens ljudstötar.
När man sålunda utrönt, i vilken sextant ljudet höres bäst
centreras ljudet därefter med kompensatorn , denna har nu endast -ett område av 30° åt vardera sidan att arbeta på. Man
håller sig alltså ständigt inom det område där riktning·en kan
bestämmas med en skärpa av 10- 1° 1/ 2.

Ekorodning.

Vattenlocl.
Under senaste året hava inga nya typer av apparater för
ekolodning i vatten framkommit. Detta torde dock ej få tydas
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såsom något stillastående inom detta område, utan beror snara n
på en jämnt fortg·ående förbättring av befintliga typer.
Sålunda har den i England använda typen, vilken beskrevs
i förra årets årsberättelse, numera utbjudits t ill försäljning g·enom firman Hughes i London. Den torde sålunda tillsvidare
anses utexperimente rad.
Det tyska Behmlodet har undergått en del förändringar
huvudsakligen avseende att öka mätningsområ det samt utveckling av apparatens användande som luftlod.
Flera olika typer av tidmätare, avsedda för olika ändam ål
hava under senaste år konstruerats vid Behm-Echolot-Gesellschaft.
Typ l, vilken beskrevs i 1922 års årsberättelse, anses numera föråldrad.
Typ 2, med projicierad skala, tillräcklig för djup upp t ill
750 m. Sistlidne sommar utfördes försök med denna å sj ömätningsfarty get Svalan, vilka försök dock ej utföllo tillfredsställande. Anledningen härtill är att söka i att vid fartyg m
Svalans ringa bredd är fa rtygsskrovets avskärmande verkan sa
ringa, att ljudet från knallen direkt påverkar ekomottagaren,
med påföljd att den roterande tidmätarskivan stoppas härm
och ej registrerar då ekot från botten ankommer ett ög·onblicl\
senare. Visserligen är denna typ försedd med en anordning,
som urkopplar ekomottagaren i början av förloppet och sätter
den i funktion först sedan ljudvågen hunnit ett stycke på väg·
mot botten, men vid lodning· på små djup kan denna anordning
ej vara inkoplad. Graderingen är här ej utförd i djupsiffror
utan i grader, varför en för fartyget gällande tabell över de
mot vissa djup svarande gradtalen måste användas. Vid ett
annat utförande av samma typ är till tidmätarskivan fästad
en visare, som rör sig över en graderad skala.
Typ 3 är den, som beskrevs i årsberättelsen för 1924. Denna angiver mindre djup direkt och större enligt samma princip
som typ 2, med den skillnad att skivan här kan rotera flern
varv. Typen kan därför användas upp till de största djup.
eventuellt i förening med den i samma årsberättelse beskrivna
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anordningen för ekots uppfattande med örat. Denna typ medfördes sistlidne sommar vid Amundsens nordpolsflyg·ning·, och
det var med denna som de utförda lodningarna på 3,750 m. djup
verkställdes.
Luftlod.

För närvarande pågår tillverkning av Behmlod fö·r luftskepp
och flygmaskiner. Då jordytan refekterar ett utifrån kommande
ljud väl, kan flygfarkostens höjd över denna yta bestämmas
medest ekolod. Emedan en barometer ej visar höjden utan
endast lufttrycket lider den i sin egenskap av höjdmätare av
följande nackdelar:
l. Barometern fungerar ej ögonblickligt utan med en v1ss
fö rdröjning;
2. En meteorologisk förändring av barometerstån det kan
särskilt i mörker och tjocka uppfattas som en höjdändring;
3. Vid flygning över starkt kuperad terräng är barometern
utan värde för att angiva avståndet till marken.
En landning· med hjälp av barometern som höjdindikator
bliver därför i mörker och tjocka eller å sådana landningsplatser
där det stereoskopiska seendet ej kan g·öra sig gällande (blank
vattenyta, snö eller is) av ringa värde, och ledde under kriget
till förluster av flygfarkoster.
I princip fungerar ett luftlod på samma sätt som ekolodet
för vattenlodninga r. Det prövades med gott resultat å luftskeppet Z R 3 och är även avsett att medföras å luftskeppet
Norge l vid Amundsens förestående nordpolsflygnin g.
Vid smärre flygfarkoster, där skrovet ej verkar avskärmande, och där även de minsta höjder över marken skola kunna
angivas vid landning kan detta instrument dock ej användas.
För sådana har nyligen konstruerats en indikator efter delvis
nya principer.
Grundtanken idenna är att det direkta ljudet från knallen,
som träffar ekomikrofonen , visserligen inverkar på denna men
dock ej stoppar tidmätarskivan . Skivan roterar därför vidare
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och kan utvisa när ekoljudet återkommer. Tidmätaren, som
är innesluten i ett hölje, är närmast konstruerad såsom den
gamla tidmätaren typ l. En ljusstråle reflekteras av en p å
den roterande skivan sittande spegel mot en skala så att ljusstrålen här rör sig uppåt. Men i stället för att stoppas vid
ljud i ekomikrofonen gives skivan här en stöt i sidled, varigenom
ljusstrålen gör en skarp avvikn ing, för att sedermera återvänrla
till medellinjen.
Å skalan synes före lodningens början en ljuspunkt vid
nollpunkten. Av knallen sättes tidmätarskivan i rotation och
denna ljuspunkt börjar röra sig uppåt. Inverkar det direkta
ljudet på ekomottagaren, synes nu ljuset gÖra en svängning
och därefter återvända samt fortsätta uppåt . När ekot kommer g·ör ljuset en skarp avvikning och å skalan avläses djupet
vid den siffra, där denna skarpa avvikning· äger rum. Den
första svängningen är obetydlig och hinner, då hela förloppet
går ytterst snabbt, vanligen ej ens uppfattas. Den andra,
djupangivelsen, är tämligen tydlig. Självfallet kan den eJ 1
klarhet mäta sig med de äldre typerna, där avläsningen blev
kvarstående.
Med denna apparat kunna även så små djup som l meter
registreras, varför den synes kunna få användning· vid flyg·farkosters landning under ovannämnda svåra f6rhållanden. Den
har prövats sistlidne sommar å .en Junkermaskin och g·ivit goda
resultat.
Apparater efter denna princip avses nu att byggas för
lodning i vatten, och man skulle då härmed hava ett instrument,
som är användbart för ekolodning å små fartyg, där avskärmningen är dålig.

Lodbom ber.
De i förra årets årsberättelse omnämnda lodbomberna hava
under året ytterligare prövats. De tillverkas och levereras numera av firman Signalgesellschaft i KieL
En dylik lodbomb består av en liten laddning, innesluten
i en päronformad behållare, upptill försedel med två bromsande
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vingar. Dessa sätta lodbomben i rotation, då den sj unker genom
vattnet, varigenom vinnes dels att accelerationen upphäves och
dels att bomben sjunker rakt nedåt utan att gå i spiraler.
Deras användning å övervattensfartyg är enkeL Sedan en
säkerhetssprint uttagits kastas bomben överbord och då den
tag·er vatten igångsättes ett tersur. Dessförrinnan påtages u .
v.-mottagarens telefoner, och då ljudet av bombens explosion
mot botten höres i dessa stoppas tersuret. Emedan fallhastigheten skall vara 2 mj sek, blir djupet i meter två g·ånger tiden
i sekunder.
Det är härav tydligt att lodbombernas användbarhet står
och faller med deras möjlighet att sjunka med konstant och
riktig falll1astighet. Tidigare utförda försök hava visat, dels
att fallhastig·heten ej var tillräckligt konstant, dels att den i
medeltal var lägre än 2 mj sek Firman har därför numera
(efter oktober 1925) gått in för att före leverans kontrollera
varje lodbomb oladdad i försökstank och därvid korrigera ving·ställningen. Med sålunda justerade bomber hava vid försök i
november 1925 uppnåtts en noggrannhetsgrad av 1/ 2 7o i djupangivelsen.
Lodbomber levereras av två olika typer, svag öch stark
l&ddning·. I de förra är laddningen en sats knallkvicksilver i
en vanlig salongsgevärpatron, i de senare får eldstrålen från
samma patron bringa en därframför lig·gande liten tetrylladdning till detonation.
Erfarenheten har visat att man med lodbomber i allm änhet
får c:a 1/ 2 m. för stort djup. Detta beror på att tersuret
igångsättes då man med ögat observerar att bomben tager
vatten och stoppas då man med örat hör explosionen. Ernedan
Ögat reagerar hastigare än örat uppkommer härvid ett personligt fel om c:a 0,29 sek, motsvarande ett djup av 60 cm.
Utan u. v.-mottag·are är lodbombernas användbarhet så
starkt begränsad att de ej böra ifrågakomma.
Å u-båtar erfordras en speciell anordning för lodbombernas
utskjutning genom fartygsskrovet. Försök med dylika apparater pågå.
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Sjöfart.
Den minskning i världstonnagets storlek, som inträfh.de år
1924, har efterträtts av en ökning, som v id redovisningsåret -,
slut, juli 1925, uppgår till c:a 617,000 br. ton. De jämföran d.'
siffrorna för de tre sista åren för världens sjöfarande nationer
ter sig nämligen sålunda:
V ä1·lclstonnaget (i mill. br. ton).

1923

192<l

l \:!26

Ökning ell er
minsknin g

185 ·-

För Sveriges vidkommande ter sig emellertid ökningen betydligt större vid jämförelse av tonnagesiffrorna den 31 december 1924 och den 31 december 1925. ökningen under denna
tidsperiod utgjorde nämligen 88,000 br. ton. Motsvarande siffra
f ör Norg·e är 184,000 ton och för Danmark 25,000 ton. För
år 1925 blir då svenska handelsflottans ökning i procent 6,8,
vilket endast med 1/ 2 % understiger det norska tonnag·ets ökning under samma tid. Tonnagets fördelning på de större skandinaviska städerna ar följande, med förändringar sedan föregående år:

1924-1925

Storbrittannien och Do minians ···························
U. s. A. .......... . ....... . . .....
Japan .............................
Frankrike ························
Tyskland ························
Italien ·· ························
Norge ..... .........................
Holland ... ···· ···················
Sverige ··· ··· ········· ··· ··· ·· ·· ··
Spanien ········ ········· ··········
Danmark ················· ···· ···
Grekland ············· ···· ·······
Övriga länder ···· ·········

19,28
16,95
3,60
3,74
2,59
3,o;
2,55
2,63
1,21
1,26
0,99
0,76
6,53

19,u
15,96
3,84
3,50
2,95
2,83

65,16

64,01

2,50
2 .55

1,25
1,u
1,04
0,76
6,48

19,44
] 5,38
3,93
3,51
3,07
3,03
2,68
2,60
l ,so
1,18
1,06

O,ao
6,56
64,63

+
-

+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+

0,33
0,58
0,08
0,01
0,12
0,20
0,18
0,05
O,o5
0,06
O,o2
O,a
O,o8
0,62

Omslaget är som synes rätt kraftigt. Under det att fö regående år endast Japan, Tyskland, Sverig·e och Danmark kunde
uppvisa en ökning, stå vi nu inför det faktum, att endast
Amerikas Förenta Stater och Spanien visa nedg·ång i sitt tonnag-ebestånd. Procentuellt kommer Grekland med den störst ~
ökningen 18,4 %. men härvid är att märka, att detta tonn agetillskott till stor del torde utgöras av äldre fartyg. Härnäst i
ordningen kommer Norge med en ökning av 7,2 o och därefter
Italien med 7 %. Tyskland och Sverige visa båda en ökning
av 4

ro.

Br. ton

l

Köpenhamn ............................... .... .
Oslo .............................. ... ..
Bergen .......... .............................. .
Göteborg ........................ ..
Stockholm .............................. ..... .
Tönsberg ............................. ........ .
Hau~esund ............................... ... ..
H el smgborg ............................... ... ..

792,500
754,000
664,000
527,000
343,000
3 60,000
289,000
109,000

Förilndring
sedan 1924

+
+
+
+

+
+
+

4,500
45,000
47,000
57,000
500
25,000
28,000
1,000

Oljans allt mera framträdande användning som fartygsbränsle framgår av att, av i Lloyds klassade ång·are, 65 st. om
337,411 ton, utgörande över 25 % av det totala nybyggda tonnaget 30/ 6 1924~30/6 1925, voro försedela med installationer
för olj ebränsle. I Lloyds register för juli 1914 voro upptagna
ångare om 1,310,200 br. ton utrustade med dessa installationer,
i juli 1925 utgjorde detta tonnage 17,804,122 br. ton. Det måste
emellertid framhållas, att alla dessa ångare givetvis icke äro
enbart hänvisade till oljan, en stor del av dem kunna utan större
svårighet övergå till koleldning. Med nuvarande låg·a kolpriser
har detta också i många fall visat sig ekonomiskt fördelal(tigare,
särskilt vid fart i europeiska farvatten. En lika genomgripande
utveckling i oljans tecken är motorfartygstonnag ·ets ökning.
Denna uppgår för de senaste sex åren till i det närmaste 2 mill.
br. ton och belyses av följande siffror:
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Antal fartyg

Juli 1914
>
1919
»
1920
1921
1922
>
1923
1924
' 1925

..
.

········· ····· ········· ·······
.. ...... .... ... ... ....... .. .
······ ···· ·· ·· ·· ····· ·· ······

········· ············-········

······· ·· .. .. ................ !
··· ·· ··················· ······
···· ····· ···· ····· ······ ··· ···
... ...... .... .... .... .. ... ....

297
912
1,178
1,47B
1,620
1,795
1,950
2,145

Br. ton (över 100 t. ,
(inkl. fartyg m ed
hjälpmotor)
234,387
752,606
955,810
1,248,800
1,542,160
1,666,385
1,975,798
2,7l4,073

Den oerhört stegrade ökningen under det senaste redovisning·såret torde beaktas. Detta torde också hava sin grund i
att det större tonnag·et alltmera förses med motorer som drivkraft. Av 62 nybyggda motorfartyg klassade i Lloyds unrler
året äro 28 över 5,000 br. ton, och några av de största fart ygbyggda äro motorfartyg, däribland de svenska »Gripsholm» om
17,000 ton, »Svealand» och »Amerikaland» om 15,340 ton.
Det torde ligga nära till hands att fråga sig, om denna
alltjämt fortgående ökning· av världstonnaget motsvaras av behovet. Detta är emellertid ing·alunda fallet. Approximativt
kan sägas att tonnagets tillväxt sedan 1913 utgör c:a 20 mill.
ton. Som c:a 10 mill. ton kan skrivas på Förenta Staternas
konto, och bortåt hälvten därav numera är oanvändbart och
utan praktisk betydelse, hava vi ett överskottstonnage av c:a
15 mill. ton jämfört med 1913. Med utgifterna i g·enomsnitt 50
till 70 7o högre än 1913, och frakterna till följd av världshandelns betryckta läge på en nivå endast 5 a 10 7o över förkrig·sfrakterna, torde det icke vara äg·nat att förvåna, att många
redare icke kunna få sina fartyg att betala sig utan föredraga
att lägga upp. Endast i Storbrittaniens hamnar har uppläggningen under 1925 antagit följande dimensioner:

l
l
l
l

Januari 1925
April
1925
Juli
1925
Oktober 1925

............
... .. .......
... ... ... ...
.. . ... ... ...

JAntal fartyg!

Netto
reg. ton

332
312
430
359

488,252
393,062
777,179
574,364

Som synes nådde uppläggningen sin kulmen vid halvårsskiftet. I Sverige har särskilt Stockholms Rederi A.-B. Svea
tillgripit utvägen att lägga upp sina fartyg, och bolaget hade
tidvis bortåt 25,000 ton av sin flotta upplagd. Förslag har heller
icke saknats från såväl skandinaviskt som annat håll att sätta
uppläggning·en i system och därmed åstadkomma en förbättring·
av fraktmarknaden, men något resultat i den riktningen har
ännu icke uppnåtts.
Vad angår den för svensk sjöfart oj äroförligt betydelsefullaste marknaden, Nord- och östersjöfarten, visade denna i
början av året en rätt skarp stegring· av träfrakterna över
föregående års begynnelsefrakter och uppging-o desamma till c:a
70 7o över förkrigsnivån. Det alltid tillgängliga överflödstonnaget började emellertid göra sig gällande och under sommaren
sjönko träfrakterna till 40/ 45 7o för att vid säsong·ens slut åter
gå upp till 60 a 70 7o över 1913 års nivå. Vad åter svenskt
medelfraktindex för in- och utgående frakter angår, har detta
sj unkit från 133 för 1924 till 125 för 1925. Särskilt bidragande
härtill har varit de g-enomgående dåliga kol- och spannmålsfrakterna under året. Den tidigt inträdande vintern pressade dock
upp infrakterna under november och december.
Medelindex för världsfraktmarknaden visar en betydligt
sämre ställning. Det torde vara tillräckligt att påpeka att detta
index enligt »Economist» för november var 102,2 och för december 104,7, varvid medelindex för 1913 betecknas med 100.
För hela året blir fraktnivån i genomsnitt c:a 10 5-'o under 1924
års nivå, i det att detta års medelindex var 113,4 och sistlidne
års endast 102,2. Den låg-a siffran har sin g-rund i de ytterst
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låga index för maj, juni och juli, botten nåddes i juni med 91 ,7.
Vid jämförelse mellan världsindex och svenskt index måste dock
beaktas, att elen svenska marknaden hetung·as av betydligt högre
utgifter än flera andra, som hava fördelen av depricierad valuta.
Med hänsyn till det nybyggda tonnag·et har Sverige att
uppvisa ett kraftigt uppsving. Sålunda byggdes i Sverige under
1925 c:a 52,000 ton mot 33,000 under 1924, i Norge bygg·des c: a
:30,000 mot 25,000 och i Danmark c:a 63,000 eller detsamma som
året förut. Sveriges konkurrenskraft inom sl<eppsbyggeriet
framgår även av att vid årsskiftet voro 18 st. fartyg om 55,200
ton under byggnad i vårt land, en ökning av Över 5,000 t on
jämfört med samma tidpunkt ett år tidigare. Norge hade vid
årsskiftet uneler bygg·nad 20 st. fartyg om 13,000 ton mot 29,000
ton, och Danmark 17 fartyg om 60,700 ton mot 75,500. Det
är givetvis de förändrade valutaförhållandena i våra grannländer
som avspeg-las i dessa siffror. Den stabila svenska valutan mÖJliggör nu en effektiv konlmrrens från den svenska varven på
världsmarknaden. Våra grannländer sända numera icke blott
sina fartyg· till Sverig·e för reparation utan beställa även i stor
utsträckning nybyggnader vid svenska varv. Det bör här fra mhållas att denna byggnadsverksamhet nästan helt är koncentrerad till Göteborg och öresundsvarven, under det att Ostkustvarven huvudsakligen äro hänvisade till reparations- och liknande
arbeten. Av det under byggnad varande tonnaget är, vad
Sverige och Danmark angå motorfartyg·en förhärskande. Sålunda äro av ovann~imnda 55,200 ton i Sverige under byg·g·nacl
varande fartyg, 50,650 ton motorfartyg·, och i Danmnrk äro av
60,700 ton 56,800 ton motorfartyg. Till jämförelse kan meddelas
att av världstonnaget under byggnad utgör f. n . ungefär hälvten
motorfartyg· och hälvten ångare.
Blnnd de fartyg, som under året inregistrerats i svenslm
handelsflottan äro en del av det slag, att de tarva ett särskilt
omnämnande. Den ojämförligt största uppmärksamheten har
g-ivetvis Svenska Amerikalinjens nya passagerarefartyg »Gripsl:olm» dragit till sig. Detta fartyg representerar en ny aera
i oceanfartygens historia, då det är det första passagerarfartyg
av dessa dimensioner med motor som framdrivningsmedeL Det
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synes som om de stora förhoppningar, sorn satts till »Gripsholm»
också skola uppfyllas, åtminstone att döma av dess första resa.
l]nder utresan till Newyork nåddes en medelfart av 16,05 knop
vi d c:a 15,740 ind. hkr. Maskineriet pressades självfallet icke
till full kraft, som är över 17,000 ind. hkr. Samtidigt har
bränsleåt g·ången något understig·it den beräknade och utgjorde
på första resan 64,75 ton pr clyg·n inkl. hjälpmaskiner, donkeypannor och kök
Två märkliga nyförvärv äro även Broströmsrederiets nybyg·gnader »Svealand» och »Amerikaland» om 20,000 ton d. w .
vardera, d. v. s. världens största lastmotorfartyg·, byggda vid
Deutsche Werft i Hamburg . De äro byggda för malmfarten
mellan Chile och Förenta Staterna . Det kanske märkligaste
med dessa fartyg· äro anorclning·arna för utpumpande av vattenbarlasten, som uppgår till 6,000 ton. Detta måste nämligen
försiggå på synnerligen kort tid för att vara avslutat i ticl före
avgången från lastplatsen och måste dock påbörjas före ankomsten dit. Själva lastningen utföres nämligen på den häpnadsväckande tiden av icke fullt 42 min. Även lossning av
lasten går med rekordmässig fart och har slutförts på knappa
24 timmar.
Bland andra nybyggnader märkas motorfartygen »Axel
John son» och »Annie Johnson» om 7,200 ton el. w. för Johnsonlinjen i Stockholm, byggda vid Götaverken i Göteborg och inredda
för ett begränsat antal passag·erare. Samma rederi har även
utökat sin flotta med motorfartyget »Santos» om 6,500 ton d. w.,
byggt vid Kockums Mek Verkstad i Malmö. Linjerederiernas
utökningar hava emellertid icke stannat härvid. Ostasiatiska
Kompaniet har sålunda tillförts två nya motorfartyg·, »AgTa»
om 7,500 ton från Götaverken och »Delhi» om 7,350 ton från
Lindholmens varv i Göteborg·. Det förstnämnda varvet har även
levererat »Korsholm» om 5,000 ton till Svenska Amerikalinjen
och »Murjek» om 7,500 ton till Grängesbergsbolaget, bägge motorfartyg·. »Murjek» är det näst sista fartyg·et i det byggnadskontrakt, som på sin tid uppg-jordes mellan Götaverken och
Grängesbergsbolag·et. Även från Öresundsvarvet har i år levererats två fartyg till linjerederier , ång·arna »Arnold Bratt» om
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2,300 ton till Adolf Bratt & C:o och »Valencia» om 2, 750 ton
till Svenska Lloyd.
För tramprederiers räkning äro att anteckna det på Kockums verkstad byg-gda motorfartyget »Skåneland» om 7,650 t on
oeh från Eriksbergs varv i Göteborg motorfartyget »Falsterbo»
om 6,650 ton, båda för Broströmsbolaget Tirfing. För RederiA.-B. Roslagen i Stockholm har på Lindholmens varv byggts
ångaren »Roslagen» om 3,050 ton, och slutligen har Eriksbe rgs
varv levererat passagerarångaren »SaltsjÖn» till Vaxholmsbolaget. Dessutom hava vid svenska varv två isbrytare varit
under byggnad, den ena för Norrköpings stad om 700 ind. hkr.
byggd vid Eriksberg och levererad slutet av året. Den andra,
statsisbrytaren, vilken byggts vid Lindholmens varv, har redan
hunnit visa vad den med en högsta sammanlagd maskinstyr ka
av 6,000 ind. hkr. förmår mot de innevarande vinter särdeles
kraftiga isarna.
För den svenska linjesjöfartens del torde året kunna säg·as
hava gått i förbättringens tecken. Speciellt den utgående t rafiken kan uppvisa betydligt ökad frekvens, vilket kanske bäst
belyses av att värdet av exporten under de tre första kvartalen
1925 utgjorde 1,104 mill. Kr. och under samma tidsperiod 1924
1,004 mill. och 1923 890 mill.
Att döma av ovannämnda expansioner av linjerederiernas
flottor synas också de ledande nu med tillförsikt se framåt mot
de kommande åren. Med tanke på de rätt omfattande inköpen
av speciellt äldre tonnage för tramprederiers räkning torde nog
denna anda också kunna sägas g·enomsyra sjöfartens män i
gemen och torde väl vara den bästa garantin för sjöfartens
bestånd och utveckling i vårt land, till trots för alla de svårig·heter av olika slag, som alltjämt äro till finnandes.
Att härvid exemplet av den framsynte, alltför tidigt bortgångne, ledaren av Sveriges största rederikoncern påverkat
övriga sjöfartsmän torde icke vara för mycket sagt. Här är
icke platsen att orda om Skeppsredaren Dan Broströms verk,
men säkert skall den svenska sjöfartsnäring-en läng·e kän na
verkningarna av hans kloka och försiktig·a politik
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Flottoperationerna i södra Östersjön

år 1712.
En replik till kommendör G. Unger.

I februarihäftet av Tidskrift i Sjöväsendet har kommendör
Unger infört ett genmäle mot den av mig i samma häfte publicerade artikeln »Vår flotta under det stora nordiska kriget».
Med redaktionens benäg·na tillstånd vill jag här i korthet bernöta
den kritik kornmendör Unger ägnat mitt anspråkslösa inlägg
i striden om vår flottas uppträdande åren 1700, 1712 och 1715.
Ifråga om flottoperationern a 1700 och 1715 äro vi ju fullt ense;
den förefintliga meningsskiljaktigheten hänför sig således endast
till det som skedde år 1712 eller, närmare bestämt, till generalamiralen Hans Wachtmeisters omstridda beslut att från Öresund,
där han höll den danska flottan innestängd, seg1a tillbaka till
Östersjön.
Wachtmeisters manöver försvarar kommendör Unger därmed, att styrkeförhållandena skulle alltför mycket ändrat sig till
danskarnas förmån, om W achtmeister detacherat några av sina
fartyg för att betäcka transporten. Ankomsten av en dansk
eskader från Norge, bestående av 5 linjeskepp, 3 fregatter och
några småfartyg, hade gjort den danska flottan något överlägsen den svenska; denna överlägsenhet hade ju blivit ännu
större, om Wachtmeister helt eller delvis tillmötesgått Stenbocks
begäran. Det danska g·eneralstabsverket anser, att även om
Gyldenlöve »blev forstcerket nok saa meget kund e han ikke bryde
Tidskri ft i Sj öväs endet.

14

-192-

igennem eller udfolde sm Styrke i det snrevre och gTundede
Farvand». Av samma åsikt är Osl{'((r Fre.drik, som anser, att
Wachtmeister kunnat undvara åtminstone några av de fart yg·
stenbock begärde. Därmed hade, menar den sistnämnde författaren, transporten icke haft något att frukta av de danska
sjöstridskrafter, som voro stationerade i södra Östersjön . Om
Wachtmeister alltså detacherat 2 eller 3 av sina fartyg· , hade
han ju ej alltför mycket försvagat sin flotta . Frågan blir da
den, om dessa från huvudflottan detacherade fartyg i före ning
med de övriga i södra Östersjön befintliga svenska sjöstridskrafterna kunnat sh;ydda transporten.
Enligt Ungers karta n:r 2 (10. häftet 1925) uppehöllo sig;
inalles 10 danska fregatter och l skepp i södra Östersjön. (I
min föregående uppsats skrev jag några fregatter, vilket härmed rättas). Av dessa bevakade 7 fregatter och l skepp det
viktiga farvattnet mellan Riigen och fastlandet (Binnenwasser),
som danskarna bemäktigat sig· på sommaren 1712. Men är det
då säkert, att denna eskader (Sehestedts) kunnat lämna sin
viktiga post för att deltaga i jakten efter den svenska transportflottan? Det är ju ej otänkbart, att den måst stanna
kvar, där den låg, och i så fall hade ju de danska fregatterna
i Östersjön reducerats till tre. Enligt ovannämnda karta hade
svenskarna l skepp vid Karlshamn, l skepp och 4 fregatter v1tl
Riigen, summa 2 skepp och 4 fregatter. Om vi antaga, att
Wachtmeister detacherat 2 skepp, hade hela styrkan utgj ort
4 skepp och 4 fregatter. Ä ven om man tager den Sehestedtska
eskadern med i beräkningen, synes det mig, som om de i öste tsjön befintliga svenska krigsfartygen, understödda a'! de 9 spaniefarare, som åtföljde transporten, skulle erbjudit denna ett
tillräckligt skydd. En norsk författare, kapten Olav Bergersen,
som kommendör Unger citerar, säger ju, att de 9 spaniefararna
»vilde vreret en allvarlig· motvekt mot de 5 fregatter, som blev
sluppet lös på transportflåten ». Alltså synes mig läget i Östersjön icke hava varit sådant, att det tvingade Wachtmeister att
li:imna Öresund. Och det är ju ett faktum, att transportflottan
kom lyckligt fram, utan att oroas vare sig av den Sehestedtslm
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eskadern eller av de danska fregatter, som befunna sig på
andra ställen i Östersjön . Att överskeppning·en lyckades kallar
kommendör Unger för ett »under», men det skulle väl snarare
varit ett under, om den misslyckats, då den skyddades av den
svenska örlogsflottan.

...

*

På de två frågor, som jag tog mig friheten framställa, har
kommendör Unger haft vänligheten lämna utförliga svar. Av
det första av dessa svar framgår, att det icke var den sydvästliga
vinden, som tvingade den svenska flottan vilken (enligt Ungers
kart a n:r 3) den 16 september låg strax norr om Dornbusch,
att gå österut, så att hon den 18 september låg utanför Wittow,
alltså nordost om den bukt, där transportflottan var förlagd.
Om jag rätt förstått kommendör Unger, var det alltså Wachtmeist ers manövrering· för att tving·a motståndaren, till strid, som
förde hans flotta dit, där den befann sig den 18 september
kl. 2 e. m. Så kastade vinden om till sydväst, den danske
amiralen skickade sina fregatter in i bukten, utan att Wachtmeister, som hade vinden rakt emot sig·, förmådde hindra honom.
Förändringen i den svenska flottans läg·e elen 16- 18 september,
hade, menar kommendör Unger, ej betytt något för transportflottans säkerhet, om vinden ej slagit om till sydväst. Eljest
förefaller det undertecknad, som om transportflottan varit bäst
skyddad, om Wachtmeister kunnat bibehålla sin position vid
Dornbusch. Såvitt jag kan se, ledde hans manöver därhän, att
bukten Öppnades för danskarna. ·
Svaret n:r 2 ger oss elen upplysningen, att ej blott Hvita
Örn utan även två svenska linjeskepp kommo så långt fram,
att de voro »på eldavstånd» från åtminstone ett av de angripande danska fartygen, Lövendals Galei, som också måste slå
t ill reträtt. Efter vad kommendör Unger uppgiver, kom Hvita
Örn så långt fram, att hon »fullständigt omvärvdes av den
flyende transportflottan». Således hade olyckan redan inträffat,
när de svenska fartygen kommo fram, vilket å andra sidan
tyder på, att de voro något sent ute. Frågan, om undsättning
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varit möjlig, beror, enligt mitt förmenande, mycket därpå, on1
man kan visa, att de tre svenska fartygen kommo in i själv; 1
bukten eller icke. Att Hvita örn omvärvdes av den flyende
transportflottan få vi veta, men icke, om detta skedde inn e i
eller utanför bukten.
Kommendör Unger betvivlar »på det allra starkaste» riktigheten av den av mig uttalade åsikten, att olyckan vid Riig·en.
åtminstone indirekt, vållat den stenbockska armens undergån g.
I detta sammanhang vill jag anmärka, att uppgifterna om antalet förstörda transportfartyg växla mellan 30 och 80. Men
även om vi hålla oss till den läg·sta siffran, så få vi ej glömm a,
att de övriga fartygen flydde hem till Sverige och att de för dicl,
som de medförde, åtminstone tills vidare undandrogas den stenbockska armen. För så vitt det betyder något för en arme,
som står i begrepp att Öppna ett fälttåg, att förlora större delen
av sina förråd, sin ammunition och sin träng m. m., så var
olyckan av ödesdiger betydelse för expeditionen; faktiskt t vingade den stenbock att slå in på en väg, som slutligen ledde t ill
Tönningen. Han säger själv, att det skulle varit ett vansinne
att t åga öster ut med en arme, som var så utblottad på allt,
att officerarna och den civilmilitära personalen måste marschera
till fots, bärande sitt bagage på ryggen. Kommendör Un ger
frågar, »om det kan angivas något sätt, på vilket armen kun nat
räddas, sedan den en gång satt sin fot på tysk mark, även
om den haft trossen omolesterad med sig? Jo, om den danska
flottan blivit tillintetgjord och Karl XII kunnat möta i Polen,
så hade expeditionen onekligen haft vissa utsikter att lyckas
Men detta blir en annan fr åga, som ej bör sammanblandas mell
eller undanskymma de olyckliga följderna av katastrofen vid
Riig·en.

*

*

Till slut kan jag· ej underlåta att uttrycka min förvåni ng·
över den något irriterade ton, som kommendör Unger understundom anslår i sitt genmäle. Då jag i förbigående nämnde.
att en sjömilitär fackman var medarbetare i det danska g·ener al-
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stabsverket, hade jag· icke en avlägsen tanke på att underkänna
eller f örringa kommendör Ungers auktoritet, för vilken jag hyser
den största aktning. I en polemik har naturligtvis var och en
rätt att framdraga de auktoritativa uttalanden, som kunna stödja
hans argumentering, utan att därmed behöva utsättas för misstanken att vilja förrin ga motpartens auktoritet.
En liknande bitterhet framträder i de ord, varmed kommendör Unger söker försvara Wachtmeisters militära storhet.
Kommendör Unger finner det bittert, att svenska skribenter
tävla om att frånhända honom det anseende för gedigna ledargåvor, för vilket han - - - - - gjort sig väl förtjänt
o. s. v. Jag fö rstår ej, varför icke en svensk skribent - jag
använder samma något föraktfulla uttryck som kommendör
Unger - skall ha rätt att hysa och uttala sin ärliga mening
om en svensk historisk personlighet. Inga nationella hänsyn
få träda i vägen härför. För min del är jag övertygad om,
att Hans Wachtmeisters storhet är att söka på det org·anisatoriska, icke på det militära området. Såvitt jag vet, har han
icke utfört något stordåd till sjöss. Då hans ledareförmåga år
1712 sattes på ett hårdare prov, förmådde han ej lösa sin uppgift. Förmildrande omständigheter kunna nog framdrag·as, men
det intryck undertecknad fått av flottoperationerna år 1712 är,
att vår flotta under en skickligare och mera energ·isk ledning
skulle hava lyckats förebygga katastrofen vid Riigen den 18
september 1712.
Hugo Larsson.
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Hamnen i Gdynia.
översättni ng- ur Morskoj Sbornik, häftet n:o 2/ 1926 av G. L.

Nästan omedelbar t efter världskrig ets slut beslöt polsk:·
regeringe n att med finansiellt understöd från Frankrike u i. nyttja den genom Versailles freden till dess förfog·ande ställdel
utfarten till Östersjön och började bygga en stor hamnanlä gg·
ning vid Gelingen (Gdynia), beläget 30 km. vest om Dan zig·.
I samband med planerna på att upprätta en örlogsflott a
beslöt man att bygga en bas för densamma . Detta var även
i Frankrike s intresse, emedan härigenom även skulle åstadkom
mas en stödpunkt för franska örlogsflott an i händelse av at t
denna skulle behöva uppträda i Östersjön på grund av internationella förvecklin gar. Man ansåg att det var ofrånkoml igt
att i första besitta en bas för u-båtar. Men vid hamnbygg·andet
i Gelingen arbetade man icke uteslutand e med sjökrigets mal
för ögonen.
Planen upptog nämligen även inrättande av en storartad
handelsha mn, varigenom Polen skulle kunna exportera hela si11
kolproduk tion från Dombrova och övre Schlesien förbi Danzig
och samtidigt skaffa en säker grundval för handelssjö fart.
För byggnads arbetets utförande grundades ett r:o'skt-fra nskt
konsortium , som till polska regering·ens förfogand e ställde ett
lån på lång frist och med goda villkor. Kontrakte t omfattade
endast byggande av själva hamnen; densamma s förseende med
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varuhus och administra tionsbygg nader, maskiner m. m. åtog
sig polska regering·en att utföra med egna medel. Intill 1925
hava från polsk sida på hamnbygget nedlagts 50 miljoner sloti,
varav 20 miljoner på själva hamnen. Alla arbeten skulle vara
avslutade år 1930, men konsortiet förband sig· att före denna
tidpunkt till polska regeringe ns disposition inom vissa bestämda
tidsfrister överlämna delar av hamnen alltefter avslutand et av
yttre
.:1 rbetena. Djupet i inloppet bestämdes till 11 m., djupet i
hektar,
500
till
bassäng·en
yttre
av
ytan
hamnen till 8 m.,
längden av tilläggnin gskajerna därstädes till 1,000 m. förutom
en kaj för passagera reång·are om 400 m:s längd och en för
speciellt ändamål avsedd kaj om 300 m:s längel och 10 m:s djup.
Inre hamnen skulle omfatta en yta av 43 1/ 2 hektar med ett
dj up av 10 m. och förtöjning·skajer om 2,500 m:s läng·d.
Enligt senaste underrätte lser i den polska marina tidskriften Morze (Havet) har arbetet fortskridi t synnerlige n raskt.
Yttre hamnen är till största delen så färdig att uneler instundande vår arbetena i inre hamnen komma att bliva alldeles
oberoende av väder och vindar till sjöss. (Enligt Morze skall
yttre hanmen vara 150 hektar, som är ansenligt mycket mindre
än den först uppgivna siffran om 500 hektar. Tilläggning·skajerna skulle enligt samma källa uppgå till en längd av 4,215
m.). Kajerna äro färdiga på en sträcka av 380m., under våren
kommer denna längd att ökas med 88 m. i inre hamnen och
146 m. i den yttre. Vågbryta ren blir också fullbordad på 710
m: s längd. Lagerhus hava påbörjats och 2 st. kranar installerat s
så att hamnen ävenledes uneler våren kan börja användas.
100,000 t. kol komma härigenom att kunna exportera s i månaden.
År 1927 bliva inre hamnen och 540 m. av ytterhamn ens
vågbrytar e färdiga.
År 1928 beräknar man kunna Öppna brännoljeb assängen,
som är inrymd i ytterbassä ngen och slutligen år 1929 upplåtes
till användnin g en sädeseleva tor.
Man har även bestämt sig för att byg·ga en särskild bassäng
för trälaster, som skulle tagas i bruk år 1930, d. v. s. sedan
alla kajer avslutats.
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örlogsfartyg·ens bassäng är nu så långt färdig att de polska
örlogsfartygen under sistlidna vinter var it förlagda därstädes
st. f. i Danzig.
Kasernerna äro dock ännu ej avslutade.
Arbetena med järnvägsförbindelserna på hamnområdet påskyndas energiskt. Samtidigt har påbörjats en ny järnväg för
att sammanbinda Gdynia med de polska huvudlinjerna utan att
beröra Danzig-s territorium och för att bliva oberoende av stationsanläggningarna i Danzig. Denna järnväg kommer att ga
över Bugosch, Schljachta, Kostijerschina, Slavki, Ossovo till Gelynia (inalles 196 km.) och förenar sig i Bugasch med polska
centralbanan över Bug-asch, Inovratslav, Veljun, Cherby, Kalety.
Gdynia kommer härigenom i förbindelse med Polens stenkolsområde. Trafiken på hela linjen skall börja år 1928. Bristen
på penningmedel hindrar emellertid att arbetet utföres så snabbt
som önskvärt vore. Vid denna tid skall även avslutas järnvägen
över Kolety, Veljun till Podsamtje (112 km.), varigenom man
blir oberoende av de tyska järnvägarna för att frakta kol fr ån
Schlesien till Östersjön. Man beräknar kunna utföra 2,5 miljoner ton per år över Gdynia.
Redan höras dock röster, som försäkra att denna siffr a
kommer att visa sig otillräcklig och att man måste utrusta
Gdynia med de allra modernaste tekniska hjälpmedel, så att
hamnen blir den största exporthamnen vid södra Östersjön.
Samtidigt med hamnanläggningen har påbörjats en stad
i omedelbar närhet till hamnen. Detta arbete går emellertid
långsamt framåt på grund av Polens dåliga finanser. Frankrike,
som hittills ämnat Polen penningar i form av lån, genomlever
f. n. en svårartad finansiel kris. Ett av hindren för den blivande stadens utveckling är också att traktens innevånare höjt
priserna på tomter i dittills oanad grad.
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Meddelande från främmande mariner.
l\Ieclc1eluclc f1·im 1\Jm-in-:tabens l'lriLe.san1elning-.
(l\Iars m<'tnacl J 926).

De s.jn förniimsta sjömaktemas flottOI'.
En »hEL bol\» haJ' li.en 1 lll<ll·s ut giYits av e nge bka amir·a1itc·tet mcll
uppgifter J·ö1 a nclc clc s.jLL fii1näm sla ~ jömaUeu1<1S floi.ltw. D et f1·amgiu·
härav att Förenta Slaternas rlol ta iigc1· 9~1 llc1· hul yg· iin den br-ittiska,
men att den sennrc ilar 20 slagskepp (va1··av tY~L undr e byggnad) mot
den förras 18. Den bl"itllsl\a notLtn ~i.gl'L iiven l'y,nt slagbys.'icUe medan
U. S. A. icke lla1· n:ugot saclanL fartyg:. Englaml ilar· 47 lirysscue Hixclig<t
och 15 under byggnad eller pl·o.jektcr<Llic: U . S. A. lw.1· 32 fiiL·liiga liryssare och 8 unc1er byggnad c1lc1· p1 · ojeLterndc. ~i.lt U. S. A. ~,r feämst
ifråga om det totala antalet fnt_yg be1·m· lwvml sakligen pii t1es~ ÖVClhlgsenhet betJ·~iHallCic .j<lP:<1H' och u-h<"ttat. FloHan äger n ii m U gen i el\ C
mindre än 130 fl'er jag;m·c och 8:2 fler n-h<Ual iin den cnget sl\a , clc
under byggn a d varancle eller Jll ojel; ten1dc c!iinid mcdrii. kn a dc.
Totala antalet fartyg, LiHiig<1, unrlc1· byggnad e1le1· projcldeL:ade,
för _de respektiYc makterna iir:
Uneler bygg-

Brittiska Imperiet ....... .... .......................... .
Förenta Staterna ............ .... .. ... ... .... . ... ....... .
Japan .. ............. ... .... ........ ........ ...... ... .. ...... .
Frankrike .. .. ... ............... .. ...... ...... .. ........ .... .

l

~:~:::i····· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · l

Färdiga

nacl eller
projekterade

444
543
222

35
36
62

219
217

127

l7G

30

87

55

-
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ILil· ncclan följeJ' en specifikation i>ICJ· dc uLik<t maklen1as l ad,·[!:.
Siffron1n inom pnc·entes angiYna ;Jnlnlet t'nl'l yg nmlcr byggnad l'l.l 1·1·
projekte1 aclc.
Brittiska Imperiet.
Slag.o;J,cpp 18 (2) ; sl ngkryss;11C ~ (O) ; lil'.Pism c 47 (15); minLl'J"oS:ll<'
( O) ; pan sntcle l;u stf'ÖJ-svaJsCrrt·tyg och mon i LOJ·er 3 (O); bangarfm-L1·g 'i
(1) ; IloLtiljl,edm e 17 (O); jaga1·e 172 (2); u-b::i tar 36 (l O); sloops 34 (O ).
molo 1tOIJleclb:\lar G (O); kanonbalar ucl1 nv.isofnl'lyg O (4) ; flocllmn uJJ .
b åtar 1S (O) ; mi.nsYcpni ngst'aliyg 61 (O).

I•'iirenta Staterna.
Sl.ag,;kepp 18 (O); ldyssat c T2 (8); pans1 a el e bl sil'öl·svarsfarl.y g 1>1·11
monitoret' 1 (O); hangm·f;u·lyg 1 (2) ; j;1ga1·e 309 (12); u-bätar 120 (S):
LnnonlJiilctl oc.·l1 ctli.-'o[ndyg 1:l (O); Ilotlk;tnonbi'l tnr G (G); mins1·epnin g;;.
fmt.1 g H (O).
.Ta]lan.
Slagsl,ep[> (i (O) ; slagktyssare :[ (O): li1oyssa1c 31 (8) ; mink1y~o<t l <
;3 (O): lwn gar[FLI tyg 2 (2); jag;n·e 10:1 (2l ) ; u-i> ~Ltar 53 (26) ; moLod oi
J>CdbittaJ· 2 (O) ; lmnonb:Ua1· ocl! aYisot'a1ly.g G (O); floclknnonh~Ltar 8 (Il):
min.s1·ermingsfm-tyg J (2).

F•·ankrilie.
Slagsl;epp C) (O); l\J nc;;n·e 1.'i (9); minh-yssa r·c O (2); hnnga1 fa rlyg
O (2) ; floHUjleclm·e 2 (20); jagrrte G4 ( 36 ) ; u-b~tLlr4G ('i8) ; sloops 8 (O ):
lllotcn-tolpedbiltar- 2 (O) ; lmnonbithH' oelt aYiso[;n·tyg 49 (O); flodlmn o nb;ttm· G (O) ; m.inSI'C']lllings[:1rLyg 2~) (0).
Italien.
SlagoliC'Jl [> 7 (O): k1yssa1 c 1-1 (:'i); Jwn gn 1Lu·tyg J (O) ; floHiljlecl ai L'
11 (O) ; jnga,J e !)2 (24); tn1peclhitlnr :il (O) ; u-biltar 42 (20) ; motod oJ ·
pedb~tlm· 13 (O): lm nonb iltar och a.~· i sofrrc·tvg 12 (O): floclkanonbiil;n· :.>
(O); min,;ve pning.sfcu-tyg 40 (Ci).

Hrsslan!l.
Slagskt'JlP G (J); hyssale 7 (2); !J:tngad;u Lyg 1 (O) ; jagct1e 8~l ('H )·
11-b~ttar 2:) Cl); sloops 4 (O); molcntorpcclbälar 27 (O); lmnonbi\Lar ocl1
avisofm tyg 2 (O); f locllianonbittnr l (O) ; minsycpnings Cmtyg 20 (O) .
'l'ysl\1 a n !l.
Slag.skepp 8 (O) ; hyssa.r-e 9 (O) ; jagn1·r l G (1); torpedbittar 1G (O) :
kanonbatar u ch a v1,;ol'al tyg 3 (O) ; mins1·epni:ngsCartyg 35 (0) ..
(Na,·a l and l\hlita1y n cc:onl elen 3 mars 1926).
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England.
I sitt yttJ·aml c till m aLinlJudgeten för itt L92G :ml'ö1· l\11. BJ·idgcmnn
(Fi1st Lonl o[ l!Je Admiralty) bl. a. följnndc:
J'vi:11·inlmdgeten fö.t :\r .L92Ci shtlm p;t Cll s umrnct n.1· f :18,100,000,
vill; et ~iL' f 2,tiOO.JOO mi nclJC ~i u fiircg~lrnd e :\r. A n slaget til,l nybyggnad er iir höjt f1:\n '~ 7.2 :1.\7:37 a1· J92'i tiJl t 9,08:3,693 J'ö1· inne1·m·nnde iu.
I enlighet mecl \\'n.-;llin,.:toiJföl·clJagl't Lommil tre m· clc fyra slags];ep[JeJI »c\jax», »1\:ing CcOJ·g Y», Centu.1 ion» oclt »ThundeJ·cl·» aLt ncclslirota s i shttet a1· 19:Z(i. D et fjiiedc kommer att CLS~ilt::t »j\gamcmnon »
som miHI'artyg och del ta s isl nii tnncla fmlyg lwnunce att neclskl·ot;J,.;.
Flotln.ns pe1 SOJl< tl fö1·c~l its t iJl l 0'2,G7G man ell er lilm med fiiJ·egåencll'
å 1:.. Dcnnct sty1 ka llcl·iil,lws J·äeLa till fö1· hcmaJminf( ~i1·cn av dc ny<l
f;trtygen :tY 1925 :"ns p1-ogwm.
Antalet si•· och ma1 iuofl'lccl·ale, som uthihlnt s t ill. och t..jiinsLgÖJ:a
som flygplan fönn·e, utgö1· nu 70 oc·ll yttcrlignrc 42 ii1·o uneler 11thilclni ng .
De för.sta ny clr otTicc1 ;u·r, som Yrr1·it rrtlachrraclr Y.icl tlJC Hoyal Air
Force i enligh et JllC'cl 1ege1 Lngens heslut ;tr 1D:2:l, llfl\'c1 nYslutat s in nl bilclnin g t il~ flygofJicc1 mc ocl1 t.,jiinslgii1·a m1 ornhonl. ii. tgfu·clcJ· Jwya
vidtagits för n.tt alla sjijofficcrnJ·c mit fit genomgi't rn Lort Lurs i clcmenbiJ' f lygl,om;l i'l ett lwnga.Lfru tyg anli,ngC'n under deras sist:t at~ som
l;adetter eller vid fö.1 sta lilHiillc so m sjölmmmenclcJ aclc yng1·c of'ficerctrc.
Sädana nrranp;cnwng hoppas man "lia.ll öka clc yngte o[ficeJ~<1l'llt.tS intresse fÖl' L,jä.w;ten Tid t il e Fleet i\ i,. "\,-.m ocl1 l1iJr hljva a\· stm·t Y~irclc
för cl cm scclcJ·.me 1·a iiYcn om dc icke sln1Jl e 'llcclaliccrn sig [ör clcnnn.
tjän st.
Allt mansl;ap han l1oYnl A ir Fmcc, m·.sclt fÖl ' allmiin t.jiinst vid
tl1e Flcrt Air ,\t m, hm· er..;ntts med manslmp f1 :\ n flottan. Denna omplaccLing l1m· lw.ft tiU J·csultnt alt c1c11 totala ]Jes:ittningsstydmn tt
hangal'fnl't.ygen ];unnat betnlligt rcclucc1 ;J s, emedan .clella manskap ci.J·
tillgiin gligt för och l;u,nnigt i alt fi.'>JTätta sl;eppstjiinst, för Y il ken det
nn e.tscttta nwnsl\apct h;ln l'hgYapnrt icl'c 1·a1· uthiltclat.
Ö\'lling-ar.

Tro[, d c reduLtionet· som det nuit nöchänclig'L att Ticltaga i hunJcl ·
flottoln as numel'islm sL.1·1lmJ· :i s.nmcll!Ct behiiffa.ncle l ätta fcn-tyg ocil
även trots iikacl elwnomi ])etJ·iiiLuldc iitg·;tng nY br~insle, hant alla ansträng·tl ingm· gjods fii1 att t'ol'tsiiiLa flottans taklisl'n ÖYningm· på elt
så verklighetslilmnncl e siitl som mö,jligL ocl! ctU föl.'ja mrcl dc moclifili::J·
tioner och förbiitl1 inga t· som gjorts 1Jet1 ~iUanclc vapen och f:utygsbyggnadeJ·..
ömi.ngct1·na mctl m-lillc t·i oc:h tm pcclcr han\ lnlnlclsaLligcn inl'ik·
tats p:\ .l ösa nclet :\Y besli1mcla prolJl-cm, som fn1ml;ommit. tJI' :1Y mmin -
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202sLaben gjm da .slmlicr av htL l i oka l'öl'lmllanclen, .som upps lit uncle1· oLi ~q
slags sjösh-idc1· oc:h cLiumcler ltpplwmman,cle .s ituation er. DetLa h<ll' ll' tl
ti.ll vii,H lct'ulla övning,u· av umfatLnnck al'! , \ilkct haft stÖLTC .<il,n·ltc-L
i e lcldisciplin till i'öljcl.
Luftvä1·nsartille1·ict ii1· l'ull.fm ande lÖJemal LÖl' sto1 t i nkcc;,,,,_
Franwtsl'1 iclanclct fö1· Yapnet ltiimmas nntm·ligen uneler ele n tid sottt
iltg<l1· l'ii1· alt anSclmlTa elen m;ttet iel, som anses nöclviinclig, men I.ramste.gen t ill J'öljd a\' lippl'inningat·JJa hii1vicllag- homma a lt h~itttc i'l·Dm iriicht 11 iist<l <Ll.
'fillft·cclss tiillanclc l'mm.-;tcg l1ava gjul'ls i uL,·ccldingcn av mutmed c·l
mot u-b~ctm·..
I en li glwt mccl vncl so m unclc1· dc sel!wste ~c1·cn vm-i t brul,ligt oc !t
för· att Y.inna e t'lm·cnheL i lcclanclct aY slo1 ·a ,,jiisLydmr, l1aYa <ttgii nl c,
Yicllagi ls l'ör <ttt .Atlant- oc: l1 :Jieclellwvstlottmna inslunclaml e vin· skoLt
Lt Iöt'Ctaga .gemcnsc.unnHt ÖYni ngar i J\Ieclcllmvct. Tvånget att spaJ a
till~ti.CJ' icke n ~tgon mobili sn in g av och iin1ing rnecl the Resen'e Fl rd
umlCJ.· aJ· 1026.
P1ogtammeL Iö.1· 1926 upptager <llhlag l'öt· pabörjamlct av fijlja n <f,.
nyn. Inl'lyg: 2 A-kLhs b·ys.-;cuc, l B-ld,a ss l'r·ys.-;m·r, fi O-klass tt-b<t ln t.
L modedal tyg för u-hittar, l \"eJJ,stadsl'adyg ocl1 4 motorbåtar.. _\v cle.-''"
fattyg .-;lmht l A-klass hys-;m·e ocl1 J u-b;H: byggas ~~ ör.log.svarv oe;h rk
övriga av p1·ivata '\r;_l,I · V.
Följande fm·Lyg hant LircUgbyggts vid ÖJlogsnu1·en under in~ Hl 2.>
och til'O elle1 Iör·v~in tas bli v n. S<\ tta i l.j~1nst före i.nnevaramle bltdgcLtl "
utg~Lllg: k1yssmna »Eifingh a m », »Emet·alcl » ocl1 »Entelplisc» , flotti l.]lcclmen »lCcppcl» sa mt u-bi\.Larna X I oc: h L 21.
(Th e HamJ1shi1·c Tckgt·aJ.ih and Post elen .5 JlJaJ·s 192G) .
lnclioLt 1egcl'ingen hm· oiJ'ic:icllt lillLinnagiYi t alL Indien Lomm Ct'
att upp1·iitLt en egen ödogsiloLta, nu·-; fartyg s kola 1'ö.t·a elen en gel,Jct
iil'logsilaggan. Flottan Lommc1· till Cul bö1jun att be.-;tit <tV c'ndast I l
minclle IaJ'lyg, men 1·egcr in gcn hoppas att elen i nilemsLa flotlan ~:1
smaningum skall blin1 sLnk nog fö r att IötsvaJ·a lnclic.n s bt.ste1· Ul' iL
ltamnaL Dc ift·itgavarancl c U Jm·lygen sl,ola ui.gÖH1S av: -l sloop ~ , palnt llfadyg, J tl'ic\darc, 2 sjömcitningsfa l'l.y g och 1 d epåfm·tyg. In die n
l<ommc1· dock fortfa nmclc att ä l'li gen elliigg<t f 100,000 som CJ:sättn i ng
'till Impelict s J'lotla för uncleJ·Ititllet av osti ndisha cs lmclcrn.
The Roya l Incli.an .:\ayy's OHicerm·c komma att börja med att ut göras e ndast av bt-ittisl'a oHieenuc. Feamclelcs l'ommcr en valmns a1·
tre att 1esc1·v·cn1.s fö1· indie1·, om liim]Jlig>t sökwcle Runna erhäll as.
(The N a vy, mm·s Hl2G och NaYal allll l\Ii litm -y Hccm el den 24 febr. 192 G)
Ticl.,;lil'il'ten tltc Nantl nncl :Jiilit:ary Hcc:rwcl fi:it· elen 27 mm·s J 92r i
innchitlle1· en adi kel <tllgctcndc lufh·äuJ s kanoneJ·s .skott1ciclcl. Tidsln-irten
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anfö1·: »Mycken cliskus-ion lt;ct· upp s latt seela n man gjouJc elen upptäcl\ten, alt Fö1·enta Slalct·na uLnt slacle si na slag.skepp .med 1:3 cm. Juitvät·nskanon eJ· med en m ax ~m i s lwl tl'iclcl a,. sex rn ilcs (ll, LOO m.) och att
c1etta faktum visade med YilLet all 1m· de ame1·i kansim sjöm il i Lit·a myncligheten1a bett·akla lwt.c•t fl·i'lll luften mul .kt·i,gsfat-tyg. Fnigan om den
yerldiga nytta n a Y ett s;\ s1·iu-t lurtvii t·ns,·apen l; an emellC't·ticl clislmteras.
Det iir möjligt för ett lul'tfm tyg ntt st iga till sex mi les höjd, men el ess
besättning, som cFL lian a nda s encla.-;t ge nom extJ <t s,p·c tiJHör.sel , skulle
i c.Jce vara i slimd att utJ iilbt mycket m ilitiil't a l'IJ cle. En spanare tm·dC'
Jcunna taga fotugi·al'ieJ·, m en clc atmosl'iiL-isl;a fö t·hallandena skulle vara
onormaht .föt· alt kunna ut!'öu1 spa nin g, oc:l1 eldledning p it en sådan
!töjd s kulle 1ekc Lunna il'tagakonuna. Bombmdct-ing fl-~m sex miles
böjd skulle ntra 1·c n t a mnntni ti onssJösc1.i. Ju ni1unaJ·c m~tl. ct ett luftfartyg vid anfall klll lwmma .c\esto hi.i thc oc:l1 10,000 feet (3,0H m.) ä1
elen maximihöjd p;\ vilken YCt·ldigl cffckl:i\' bombardaing av ett mi\1,
som rör s i,g hastigt, kan ;i.ga ntm mccl n ~t.gon ltl:s ikt till fl:arng(mg».
»:\fat ur-li gtv· is», lJCt.t>1· ckt Yiclt\I'C. »loJ·dc del \'::tJ·a en fönl ·c l att kunna
skjuLa ned e tt fientli gt l.ufHat:tn.,· l't-it.n en ilii.jcl aY sex milcs, men vilken
utsild ii r clet att träffa elen sYiiYctnde p1 i eken pit .elen distan.,cn? Projektil'en skulle bei\ÖV1t en fly gl id a\· omLl'ing 2.5 seku ncle1·, om man
fönttsiitter en ttlg ~t. n gsha sti glt.ct a1· 8.)0 m .. ocil en bchit.llen ha stighet av
300 m. pr· seh».
»H os oss», slutar ticlskriften , »ilyser man elen i\.sikten, alt varje
ö lm i ng u töve1· Ya d som m;\ L1llns e fl' c kti ,. slwLlY iclcl för e l t l uft\·ärnsvapcn icir b01·tlwstacl et1e1·gi och att ökningen i ammunitionens Yil\t, so.m
för mecl sig J:igre shjLtthasti,ghct till föJjcl a1· tyngr·e mbete vicl amrnt mitionens hanteut.ncle, iit en oL'\gC'nlwt. so m icl'e uppv äges a\· ckn utomordentli gt l'i,nga mö.j.[,igl1clcn att Lunna Lt lillf'iille till skott ocil erhi\lln
träff pit avsEtncl ulö'\' Ct" oml,1 ·ing f'.1Ta miles (7,400 m.). Den 7G 111111.
lu ftvärnsLtnon, som Yi litade !lit unde1 L1 igels ticligaH' s];c'clc, Yisade
sig vi eJ Ylssa till:Lillcn olillrcic: ], l i g mot l1ögtflygand e l ttfl Cnt·tyg, men el el
10,2 cm . v·apcn, som Iöljclc cf'lcr elensamma, Ilar ii. n nu alclt··ig Iö1 felat
sitt m a l dä1 föt, alt Clet icke httln:tl s lijuLt ht.n gL nog».
Sal:t näsl' har enli gt Ctl amil·;<litctsorclet' 1ttgi1lt LLl mathit.llni.ngen Ft
alla f a1t.rg pic ana stal ione1 · och ltat· ct·s,ttl.;; mecl k öttko nscnc1· till omväxling med »comecl beef», cli'c clct utsjJi.-ms till middag.
D et salta HiisLet' ulgieli u1· poL'lionc n Yicl ljiinst a lttliinchkn stationeJ· I'Öt' tt·c tu: scclnn oclt lwclc teclan cliit·föt· ut '\'at·it ut· ht·tt. k Yid cxpeclitioncl· ;\ ,·:i ..,;l.kustcn a1· Al'tikn. Salt kött hod'l.ogs l't·im s piscnclningcn
redan 190::i.
( AIIIIV, 1\'a\.)' and A.it· Force c:nzcllc den 27 r·chllli\l'l 192G) .
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Frankrike.
lÖJ m ;u· i n c n ~ J:i l;ni ng ii1· un.d et· nn l :iggn i ng a Sei m's
Yid O!'ly. . \n.l:i gg ni ngc 11 om l'atl;u· en stOl· h a nga t' Iö e Ilygp lnn
uc lt en stOJ: ac1·oclwm fö1· lul'bkc pp. Pl a n erna l'öt· e tab l.issemenlet. :i 1·"
Lill. tagn;t i en s aclan s ka la, all o m lic helt utföta,; blit' 01·ly den slöhl.t
l'ly.~ IJ iUi i vii1lclcn.
l ~ n ~tm· fly gba~

~LJ· :imlct·

(Th e H:Ull]lSIJ.iiL' '1\•lq ::J ·a plt ;tncl l'ost den U nw1:.s 10:?0).
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Itali e n.
Friin elen l deccmbe;· 19:2.) g iiiJeJ' följanLic n y:1 ind e lnin g :11· [\otta n:
F.l aggsJiepp, clt slagskq) p: sl ag.-; kc ppsd.il'i,s.ion en: -l ;;l ags kcpp; 1 \J·y~,;arc
esJwcler n : l: a elivi sion e n:; l\l'J'·'Sill·e, 2:;t di1·is.ioncn .) lil·yssnJ·c: j<1gn.rclivisio nen : l ln-yssa1·c som lcclal'i'<li·Lyg, J :a j<lgm1Jolti .l jcn : l t'loltiJjlcclm·c
och 8 j ag;u ·e, 2:a ja.ga d'lot.til je n : :l flolti l jlcclarc och 8 .jn g mc· ; u-b å tsdivis ione n : 2 moclerfal'tyg oc:J1 G l'lolfj l _je J· pii t ill\S!i1 1llliHtns ·"13 ll·bi.i.tat;
u-b(t lsjagnrilot Li ljen: 1 lccl;trf:11'i yg oclt 1:; li-bi\.t.'ijngarc; G J1ji:i.lpim·tyg.
Jag;nJlottil jcn i övre .\cle iatis l; a h a l et, c[ l'allyg. StatiollCl'<lclC i ytt.crsta
(istc L·n, J fartyg, stationen i Dod ch a ncs (Hhoclos) , 8 .fmtyg. D.iYisionerna i Höcl a havet och Jn cli s ka OCL' <\l!Cn 7 l'ill -tyg, St a lion e J·aclc i 'rripol:is, G fartyg. Till mm-i n1n in h lct iels omccle.lbm·a Iiil'l'ognncle, ~l fm·ty.g.
C\I m·i m; Runcbch a u, 3 h äftet JD:?G) .

Förenta staterna.
U- hal'e n \ ' .J, som l nclcci pa s lnpcl11 elen l mnj l<J2:> hl.it' Jl:lgol uLiliit
mot d t• t1·c lö1 eg~tcllllc bitl<.u: nn <l l' ·' il !lUlla ida ~·'· De.-;,;a YO.l 'O byggda [iiJ'
:1LL op C!'C'Ht till.sannnan s med Llol lrm oc- 11 ha1·a cl:i1JÖI: jiiml'örclscyb slu.1·
l';n-t i. öv-Lige, 21 Jmop. V 4 ]HJ.J · lwnstltJeJ·ab Iii.1· alt upptt·~ich1 soLn
L'll hl'lt l';tdyg, m i ~ll l lHiggm·c , OC ll clc.-;s Im·t har i 11:\.gon m rm ol'i.'J·:tls iii!'
:l l t t i.lh'tl a h (ttc.n at t om bonl taga ett anscn ll gt <111 l a l m i nO l' och iii,: !L
b 1ii ns lciöJ ·J·iicl.
(.\uny, :\fa1·y ami .\i1· F oJH' C:azclte elen :lO .i<tll\JnJ·i 192G).

Japatn.
Uncle.1' innevarande ii t' b e 1·äkn as cl c b(tcla 10,000 ton.-; l\Jj'5Sm:na
»Nas hi » och »l\Iyclw » bl.int s.jösntt1. Dc lades p (l s tap el11 1 1l3.J. D c
bå d a sys le1 f m-tygen ».\ c lti g<ll'il» o~; h »liabUJ'O» Eiggas p ~t s tapel n i Yår.
Dyg;gan clet a v jagare, lDlpcclba bt· oc h. u-båtar Im-tsii Llc1· enl igt plan .
Amil·al.itctet Ilat' m eclclelat att clc i Hl2G- 1927 i.i.J ·s b ud get upptagna 1l
jagarn a u tgö1·a en d el n v d e m , som U])ptogos i planen J'ö.J: et·.-;ii,lt::wdet
av fö1· ä lcll·a cle I a1·tyg. (Denn a pl n n upptog n y byggn;lCl n\· :; lil')·ssarc,
20 j agaJ·c , 5 hjäl pfa.d y g oc ll :3 kanonh:tlm·, men cless hclJa!l(l l i.ng blev
(i\Jm inc Runcbclwu, :? ]1:irtct '192G) .
tipp s kjuten ett <ir).

Grekland.
l: c 1Jom med England li·iii' l' ctcl iiv e 1·cn s l;om mc lse J;om 11re l· flo Ha n s i.i.lc1uppbyggande såväl som p e t~o nal c n s utbiklni n,g att s ke uncle!.' cngcJ,k
leei ni ng. Seclan nyli g t•n ::; u-b iila 1· IJ es l~ilHs i F1 an lq-.ike, ]J a !· m an Lt it L
tic ~ild1· c fm\tyg·en nnclcr gii gl.' IUHili ga 1·cparatione1· Yid. i c;ynn c l'llct cn~t·lc
~ l ;a valT, vilka ;nbete n Ull s l:öi·~t;t delen nu ii1·o avsl utade. Slagsl;ep[l<'ll
»LClllllOS» och »1\il!\i;;» ii1:0 nii~ lan [iiHliga oc:lt p nns;\l'ki'.)'SSi\l·en »GCOl·gi"'
. \11·e 1·o l'[» s kall ocksii, seel a n elen t'l h hlli t nya p a nnor, in om ko,t·t atcl·l·iinci;J, till G t·cl;l an el. ;\ H'Jl J; t·y~sn J ·C tl »H el.lc», ~o m J·c pa 1'e.1·als a fnw ,Jd
lll-intl:l·nn·, bJ.i:L~ inom ho.J·t LiHlig. D c r,p ·a jaga ul a »Leon », »Actos:'
»Pan t11e1·a » och »Jcnn» Jl<t1'it ny l i gen J·cpm ·cJ:nts och mocl c.1·n i,.,c1·at s :1
(l\J a1 inc Hl lmhchall, :Z hi.iftct ·102G ).
en gels ka van..

Ryssland.
Flot.tans övningar pagingo liH mitLen av nowmb el'. Mnn lndc d~i r
'kj·u tHnclcr sii.J.·sblt an p<i i n t iin t snmm·bele m ed .lu.rts!J·.id s k1 aitc tna.
övn'ingar J'ö J~e togos octsa i stö i·J ·e Ollll:aLtnin g ~in t.idi g aJ·c p i\ i'u·cL. Särskilcl om :;m·g n ecll,a d es ä m.in c.t·i ngsö n1 i nga.t·na och det hii sLt ;u·hete t ch'i i·Vi d blev bel önat Sedan J'm·lygc 11 itle1·gaLt i h a mn Yidt.ogos övct·sy nsoch unclcJ·ll;\ll sm·betc V<ll'l'i.tl bcsiitlnin g;l.Ula i stOJ.· ul.sttiidnin g d cltogo.
Föt· aLt LillJ'öra notlan föl · l.j:in s Lcn b ~i.ttl C IöJ.·lJC.J eclcl ]lCI:S0 11i.i.l b at•
n yli gen föl jand e Iöronlni ng lllfiilllctb: »'.l'.jänsten Yitl llotl a tl fotTluJr
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mangs icli ga bmsJwper; dessa kun skaper tilli lm med utbildning i p olltisld.
!1~in see ncle mästc bibringas det bll\-,lllde manskapet vid fl ottan i gocl tid
p ~L det alt eldsamma efler inlm llclse m ~t på kortaste t id kunna Yi nn a
itJtl;idl' i s kolouut oc: h Jwmmemlerac; till skoUmiygen. I a.ll a stiiHt•
~.jösHi clet· uclt Yi el itl(lL!skia nLi;gni ng a rna \'id l; u sten oc h el e stiinc l'lc,
clerna Lommer det d:il'föt· att up[)l·;Htas 1mclenisningsanstaltee föt· d<'
blivande sjömcinnen, Yi lk a an stalters ledning skall ruJiör-tl'Os åt hit ·;u ,.
J.rån .flottan. De ti'1ll de m i.nk:lllaclc sl;ol a uncle1> tv~t Cu·s tid :inst.:il1 :1
s ig till ön1ing unel er en m iuwcl var-telera itrel. Flollan s per-son al ,; l;all
J"eamdc.les Ltteslutancle bepy;i tt'<as till s:'tclanl fo lk, som genomgäll en dyl il;
utb ildning.
Till unelenisning i skolotna sl,a]} i. stor 11 lstdickni ng utväljas medl em mar av komnlltnhlislm fiit·enit1ga1· och sädan a a rbetare, som lt:t\ a
tekn isk förntbilcln ing».
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För·sva1-s min iste1· Gess ler· f J a mltiiH att 1·egm ingen a nsäg det vara sin
pHld att fö r hinch-a alt 'f yskl a nd bleve c lt slagfält för utl;ändska malder
vare si,g dessa kommo fr-;m öster e L~e 1· y;ist\cr. Det vm· chix-för som den
i Local"l10 hade L im pat mot att ett sa tnt:alt avväp nat l and som Tyskland
sJwlle lnm na komm a att i ndt·agas i tvic;ter meLlan dc stont i mpcl'ialistislm makter na. Hege1·ingen v ill fö1·sölm att ll ~tlitt 1amlcts föt·svar nog
starldi för att upp eh älla dess nenlraHtct. Den a nsäg det v:na e n fosterlande ts plikt att hereda medel fÖL' ntt h älla flohan uppe vid den styrk a,
som m edgaYs i VeJ saill esfönlraget. För detila iinclam äl YOl e det n ödv~indigt att systemat iskt ersätta föri tlclJ·acle fat-tyg med nya.
Diirpå
goclk;indes budgeten ut an :imlr-i11g.
('l'h e Times elen 8 mars l92G).

Uncle1· clet att Il-än olil; a lliill tnecldcbmlen om Dybyggnadsplittl< 't
fö1> flottan ingä, :ir det lilq·;il att a nta ga ntt uml er inneYa t·ande åt· eJ, l
sLannm· ,-id istån.d siii!anclet av el en gaml11 matedelen, emedan tid ()t·!J
Lt·aftcJ· icke för närvarande tonlc r;ic lm t ill för· andra m-beten. Nyby ~g 
natlspl anen 11pptage1·: L[ ,\ G liilta li1yssm c pi't om "lir-i ng 3,000 tons ()( ·il
30 lu1ops L11-t bestyctacle nll'd 15 u11. knnonct: och tm·peclet>, ~ ja~ at\'
p;l 1,490 tons, 8 stora H-b:\tar Jl~L 1,000 i ons-1,500 tons, l lw ngm·Ltd _,-:..
p:\ 8,000 ton s och 20 hnops Im t samt ett an la] hj:ilpLn·tyg:.
(l\la1inc Hnndsclt:lll , 2 l1:iftet 192G) .

Tysk! and.
Mm·inbuclgelen be1·i ljndes a\' r i];sclagen tlrt1 G m a t s. Soc- ialislct·tJ;l
och Lotlllllllnis t e1·nn motsa1iie sig a nsla get p i't 5'1,000,000 mm·], t ill n i byggnad a v 11'i1 ], ryssare ocl1 ~j LL _j a gm c. SocialisteHB förkim ad e alt
alltiför mycket redan off' t a ts JI<L flo tta n so m höliL 100 officerare och :;11
tjänstemän, fli tutom e lt ansenligt ant:1l skr_i,·h il,rädcn, i övorstyrcl.-;cn.
En medl em a\" Iol kpnl"tiet e1im·aclc om elen po l sl~a flottans tilll·ii sl.
Han h-aml1öll att U a Y · Ft ;Hltl'il;e.s nyast·e j,1gare lw d c överliitits till
Polen. Han a nsi'tg att det ej lwnde btiva [t·:"tga om alt nclm medel ti ll
el c nya fartygen ocl1 a t;t soc i nlisterna i.cke ]Jm·cl e mot<itla ;;i,g ansl:1 ~d -'
hev.iljancle,, :tlldensl ttncl 43.000 .000 :w dc 5-1 ,000,000 nHul' i'tlgingo ti Il
nxlöni ng ar.
'l'idskrift

Sjöväsendet.
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