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Årsberättelse i navigation och sjöfart. 

Senaste ursbcrältelsc i OYann~imnda Yetcnskapsgrenar av
gavs år 1922, sålunda avseende Hl2 1 års utvecl<ling. 

För eliggande årshcrbi Ltel se kommer där för a t l ä ven nå
gon mån beröra 1922 å rs sjöfartsförhållandcn. 

Navigation. 

Den livliga u tvecklings- och uppfinnarevcrksamhet, som Översikt. 
kännetecknade världsikrigels år, har så småningom. dämpals 
och efterträtts av lugnar.c förhål lnden. :\'y!.-e[.crna hänföra 
s!·g h uvndsakJi,gen till förbätlringa·r av förut befiintliga insh·u-
ment ·cch metoder. Den 'hela jonlen omspinnande radion 
ävens•om a111dra elektriska yttringar hava alltmer lagils i an-
språk jämviil i sjöfartens tjänst. Gyron har vunnit tillämp-
ning icke blott för kompasser ulan ilYCn ,för fartygs stabi,Jisc-
.r•ing vid gång genom vattnet ·saml ,för alJitomalis .k styrning. 
Unden-attenss1;gnaleringen har tag.its i bruk för ortrbestämn·ing 
samt för 'mists'ignaler•ing även i för ening med radiom!,st,signa-
ler ing. Tryckmälnin.gs,Joggarne ha,·a lförbäl<trals och nya ap-
p.a,rater infö rts eller uppfunnits . Förhältrade konslrukt·ioner 
av .sextant och ksintant hava sett dagen och nya pcjlanonl-
n>irlgm· hava ,införts. !nom sjöfartens ·olika områden haT en 
SJbrävan gjort s.; .g giilhnclc att införa förkilt ringar och iekni,sJw 
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nyhe ter m edgivande s•lörre sä kerhe t, ·b ~ittr c ek onomi i drift en 

~lamt reduJdion wv bcsättningssl yrkan . 

Betr~itiande metocJ,erna för na·vigcPingcns utförande och 

bes tickens förand e på öppna haven så 'har numera den s. k . 

höj•dmetoden fulls tändigt slagi t igenom, v.a rom längr e fram i 

de nna år·sberättelse ska.U något r edogöras. 

Radion i sjöf'arlens tjänst. 

Det har synts föredwgancle lämp ligt aH .j denna å rsbc

rättdse lämna en sammanfaltr11i•ng av den nu varande s tånd

pund<'l·en av radion i sjöfa:rten s tj ä nst i nautiskt avs.eencle. 

I sådant avseende 'ha r r ad ion ta git•s· •i bruk för ortshe

st-ämning m edelst pcj lnin g, för radiomistsignalcrin g, för spri

dal1Jcle av tidssign a ler, väckrleks uncl errä ltels·er, slornwarningar , 

.i,s- ·och seglationsmeddelanden , sjöfartsunclerrättels•er m. m. 

Racliopcj lni111gen u tf ör es, som bekant så, Hitt en med r iktad 

radio uirus>Lad ·mollagnin•gsst·at ion pejlar den r aclio.si•gl1Jal,eran

cle. Radi·opcj lningen kan så! und a utföras anting·en f rån en 

station i land mot ett signalerande fat'~tyg cHer tväntom. Den 

förr·a mfetodcn är d en f·ö·rhärskande. Alt f,a•s ts tälla sitt läge 

Lill sjöss g•e:nom radiopej l•ning påm•inncr j u rätt mycket om 

d en fr å n .t err•es,t ra n aviga tion en välkända ortshestämningen 

gen1om kry,s.spejlningar. Den huvudsaikliga ·sk•illnaden är d en , 

a tt man v•id avsättnin gar av ·r adiropejlninga·r i sjökort av Mer

caters proj.ekti.on m åste införa en avståndsl{'orrek·bion, enär 

radi o'stati1onerna äro helägna på be tydliga avstånd , jämförd a 

med clcm v id optiska pej lningar. Radiobäringen blir på gru nd 

härav .en storcirke-l, v iJken, avs1aU i ett sjö.Jwrt av Mercators 

proj ektion, bildar en m o t el< vat.orn konl<•a v kroklinj e m ed 

Sltörsta höjning, då elen gå r i 0 -V-lig riJdn~ ng, så .småningom 

avta•gande, ju ~ner dess .riktning närmar s•i.g No·r·cl och Syd, 

då .d en sammanfall er med meridianen. T]ll skillnad h ärifrån 

kan en optisk p·ejln·ing avsätta'S i ett växande sjökort såsom 

en r ä!Uinjig bäril1Jg, ·en \kurslinje, enär på de förekommand e 

korta av lå nd en avvikn ing.en frå n rS·torcirkeln Iu1.n försummas. 
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Korrekti onen ay racl'i•opejlningen kan lätt berä kn as e ller 

ock - cinom beg ränsade Jatihtd s,sk i.Hn.ader - uttauas å för 

ändamålet uppgj-orda korrcklionsskalo:r e ll er l< arto7.. *) 

Förh ål landel å skådliggöres ay nä r s tåen.de skis•s F ig. 1. R. 

i ett sjökorit av Mercal·ors p r ojektion. S:keppel cmotbauer från 

två •radiop cj l stah on er bär i ngarne 244 o Pcsp . 277 o , l1lle~ må,stc 

y,jd avsä ttningen korri ge ra des.s·a bär ingar ,så att rJ es1s skä r

nin•g>spun,ld samman fall er m ed 11csp . stor cirkla r s sl"är n•in as

pLmkt, y,i]J~er: äT !fartygets rälta läge. B. utvi1sar del Jäg•e, s~m 
slwll c erhalhl s om dc insign•a.lemde pejlningarna a\'Satts ulan 

att korrigera,s. A. ut vis.ar storci rkl an1as Pesp. de lwrrirrcrad e 

pejlningarnes skärningspunkt. C. är fa rtygebs räknade
0

pJats. 

Ehuru ortbes.tämni ngens n·oggra.nnhel är beroend e av den 

ol1ilka grad av prccisiron, som finnes för bestämni:ng av d en 

eJ,ektroma·gn e tiska vågen·s rik tni ng, måsl•e en sammans.tälln•in.g 

a_v fl er•a _r.ad'i•opejl1ningar v.a'l'a en utmärkt k ontroll vid navige

nngern, I 'Synne rhet vid •an•göringar. F ele t i en raclioiJCj.lninrr 
f o l ' b 

ran andsta•tion, där det f·inn es övade t.cJ.egra1fi·ster och yä[ 

ju s.t.er:acle ins:lrument, övet"S! liige'l' i allmänhel .ej 2o unel er d e

g~n. N~ltetid kan felet hliYa större, men tillförlilli.ga npp

gi fbzr harom sakn as ännu. Pej lningarna•s tillföditligh el :~.a

S•es ,ä·v.en vara i vis•s m ån bero ende på pejl aingens väg . Går 

denna tmgefi:i r pa rall el·t m ed en kustsl'riioka ·eller dels över 

}~~el del•s över vaHen , kan dcU.a förmins ka pej ln·ingens prc

Ot'S'lon. 

Sven ska kustens r.adiop ejl s lali·oner, i svenska sjökarl he

t•ecknrade med förkortningen R. P. S. omgive n av en oval, iiro 

f . 111~. HåHö och Vinga samt uneler anläggning ~Iorup, S•amlliga 

bela.gn·a på västku sten. 

På osHwsten finnes ännu ingen R. P. S. men anliiggandct 

av de1n planerade racli•ostalionen vid Landrsol' t torde taaa si n 

början ·inom kor t. Som bekant iir d el ·emcllel"lid m e1~ingen 
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att t vennie rstati.oner skol<a an läggas för angonngen av stock
h olims s'kärgård. Var den andra <stationen komJmer att vm·a 
bel<ägen lä•rer doeik ännu ej vara bestämt. Vialet s.tår meJ.lian 
Grön sk är <och Sondhamn, men även den frågan tordre finna 
<S·in lösning inom n·ä~·maste tid en. 

Radi-apejlsrtart<i•oneTna äro på väg att ·bliva populära in
rättnirngar. Att v:ästlurs t1sta~ 'i•onerna var.it nav:igatör·erna till 
god hjälp erkännes allm<än1t. Dessa st<ahoner äro aVIs1edda att 
m1ed 600 m. våglängd he-stämma fart.)~gs läge i KarttegaH och 
N. Skagemck. Tillförhtrri.ga pejlninga'l· kunna }ämnas på en 
maximaldist1ans av l 50'. St·ationerna, s1om hållas öppna för 
allmän trafik elygnet ru111t, äro ej utrustade med avsändnings
appam!t'er utran endasrt med Inlortt,agare. De kontroUeras av 
Göbeborgs Dathorst•arhon, som 1ys,sna<r på 600 m. våglängd. 

F•a<rtyg, .som önskar radiopejlning, •anropar Göteborg och 
heg,är clyfi•k. Därefter ·inväntar fartyget SVIarssi•gnal och ut
s·ä nder ·s·edan undm 50 sele egen anrops•signal 01nväxlm1de 
1u ed viss bokstav, som sän.cks l'ån,gsamt och m.ecl förl'älllgda 
streck. Göbehorg a•ngiv.er däref•ter resu%at.et medel<st 1 nterna
t ionell signal, åtföljd av pejlstationens anropss·ignal. RacEo
ptejlningen måst.c däre.fle'l· innan den utlägges i ett väx·an,cJ e 
M·ercatorilwr;t - smn fö·rut näm11It·s - korrigeras för skillna
dem Jn.ellilan ,st'Orci<rl"elbäring ·och Mercatorbä11i·ng. Fin,n<e!s till
gång till sjöl@rteverke1:s radiopejlkarta öv.er västkusten, k a n 
fiarrtygets plats e<rhå:Has dir<ekt ur detta. Va1rj1e pejlning är 
hel1a;gd n11ed avgift. 

Det är tydligt altt racliobäringm· kunna •S!ammans1tälla<s m ed 
or Uinj er, erhållna genom observationner •av hin~melsk•roppar. 

Des·su:t•om kan radiohärirugcm belgagnas på 'l<io'l't disLa1ns såsom 
ort:l!injie på lik111ande sätt som rs. k. "Snmmm·-Iines." vid annal
ka<111de 1av hamn, angöring av :land, <frilinje för grund o. s. v. 

FöT·sök utf.öres s·edam den l <S•epbember 1923 ~ned ortbe
·stämni·ng medel·s!l: r.adio i .förening med un<dervatltens,ldoeka. 

FöDsöken, s'om försiggå å det dans.lm fyrsl"eppet Graadyb, till-

Radiomist
signaL 



-231-

gå· r så a t t s.amt•idigt som ]dockan J j u der a ng i Yes mi,s<tsignal 

pe r radio, varigenom fa<rlygel, •som observerar 'båda sii<g.nnlerna, 

krun bes tämm a ·S:h~il ri1ktningen som avståndet till fyrskeppet. 

Radiotid- RadiO'ti<dssignaler givas nume1·a '1arje dag (rå·n viss'a här-
sign<tl. för av·sedda •r.a.di,OIS•l'a•lione r, - d 'ock e.nda,st ot l fåt<al - till sjö

f,a:rlens och övriga obs'ervat.örers tjänst. Av,giv<mcle s lalioner 

i Eur,opa 1är·o Frankrik1c: Paris (Eiffellorne t ), Lycn samt B::>·r

cleaux; Tys·kland: Naucn; Hyss l<aoncl: Pe·trogracl och Mos·lnva. 

Av dessa är Eiffoeltornel dominem,nd.e oc·h omspinner stora 

områcle.n av joTclc.n. Ma•n föi lj er hä<r eH int ct'natione iH .system , 

det ·s . k. Onogo-systmet, för ticLsig.nal·ell's avgivande. Special

i·ntre·ss'crade här•för hänvi·s,as till t. ex. The Admira'lly List of 

\V•ireleoss Signals, vartill tidigare refererats. 

övriga ra- Föul•om hä·r ovan nämnda Yänlefulla r ·a:diomeddelanden i 
diosjöfarts - sJM·a·rt.ens ,tjänst förekomma en del andra icke mindre viktiga 

signaler. 

Radio
stationer. 

·såsom Yäclcrlcl"sunderrältds·cr, s tormv'arni,ngar och ·ism cdde

Janden. 

Att här ingå på nä'l'!11are redogör els·e fö·r dessa kan givet

vis icke ifråga•l«om<ma u tan hänvisas t:iH dc ·speoi·eilla publika

'liorn<~l"na, t. 'ex. de 01vannämnda 1källorna i dclba .av,scende. 

För 1att gi>na •en S!amm.anrkvltad bild av r:adiollls användning 

för :nalllti,srld bruk i våra egna fall'\·.a.tten närsJuLes en t·ablå över 

radi,us,ttationer, avsedela att fylla förutn,än"I<nda ' riktiga ändamå l 

t1i·ll rsjöfiartens bäst.a. 

Radiostationer för sj6{artsbruk omkring Sucriye. 

P = RmJi.opcjlstalion . .S = Starmv.arning. N vV = Na

vi<g. varni'n'g. V = V~ioclm-!tcksunderräftleJs.e. I = lsmcdde

lande. V A = Väderle'ksundrrräHels·e, int. 

station 

Sverige: 

Boden ..... ... . . 
H>Lmösand 
Vaxholm .... .. 
Karl sborg ........ .. 

Gotland ............. . 
Karls krona . .. ........ . 
Göteborg .... .. 
V inga... . ... . .. ... . . 
Hållö .......... . .. . 
l\forup .... . . .. ...... .. 

P f,innas : 

l 
""" l 
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Kl as s 

v 
V.S.J. N W. 
V. S. I. N 'N. 

V A. 
V. S.I. N 'N . 

V. I. N\\'. 
V. 

V. S. I. N \\r. 
P. 
P. 
P. 

1 (under uppförande) 

Våglängd m . 

GOO 
GOO 
GOO 

4,200 (odämp.) 
2,500 

GOO 
600 
GOO 
GOO 
600 
GOO 

Nmge: Utsit•c, Bergen, Röst, J.ngög, SpetsbePgcn. 

Danmark: ingen. 

Tys·ldla:nd: \ViiLhelms.haY·en , Borkum, Nordho.Jz, List, \Var

i1emiinde, Stolpmiinde. 

öst<r:a östersjökusten: ingen. 

Sllu tl:i'gen bör •i detta :S:ami111a\n,lmmg näm<n as elen nu så ak- Rundradion. 

tuella nmclr.ad.i.ons betydelse fö'l· medeldandet av storm '"ar n in-

ga r och väderlekiSIUl<sikbcr. I cH i .runclradiofrålgan av statens 

Met•eoT.ologisk-H:)ndrognafi.ska Ansta<lt ,avgivet ytt.mnde har <an-

s·ta lt.e•n ohemstäUt, att .s·änd>nings:st·ation<e'l'n'a måtte ubruSitas med 

sådan våghilngd och sändnilllgsen'cll'gi, ntt de lämpa sig ,för ut-

sändni'ng av väclc,rleksutsikber och s:torntva<r,ningar. An,s.ta<lLen 

fmmhåliLer, 'aitt frågan harr Sli'lt sLor·a intr-es.se därf.ö·r <att rund-

rac1i·Oifonin ut1an gens~igelS>e •to·rde va,ra ·det dicktivarste Inedlet 

för 1s•pridning av väderlcks.uts.i.M.er 'och därfår ·i ft'::tJinl:iden bör 

utny.Uj.aos för det·t•a ändamå'l, någ·ot sro.m i utlandet ofLa .rcdaon 
är ·fiaHoet. 



- 236-

Försök med Icke blott den trådlösa u·talll även elen i •en kabel fram -
elektr. na- · · ] J f 

löpande elektrici;t-eten 'haQ· på "''iS'S•a l) labs•er t1agt ts 1 )rLH ör 
vi o·erings-

kabei. tmvi,gierlinrg.s·änclamål. E lcktri1ska navi'ge.r.i.ngska1bl<aw 'hava n ed-

lagts .j in s,egling1srännan ti.Jl en del en~elska och ame-ri·kansk a 

hamn•aoT. Försök, •som anställts med elylik ka,bcl vid Po:r·h

mou t h, u tföllo t i Il stor bel å tcnhet, vil·kel g i Y i l engelsmänn'cn 

a.nkcl'ning bill försök i •s•lörre omfaltlni,ng. ~1ottagnlin•gsappa

mtcn hcstå1· av LY•enne in1cluktionskabl.a r, anbra.gla en på Ya•r 

si-cJ,a av f.alftyget, och med hjälp a\' en dubbelldefon kan man 

kOJ11Sta,t-era, på vi lken s·ida om undervabtellls·]{laheln fartyg et b e

finner •sig. 

År 1921 uppLogs i Norge fråga·n om 'anstä l'iancle -av försök 

me:d såcl•a·l11 \l{abel Lill lecln.ing för nayigeringen y,i'Cl nngöm.nd 2 

av lursben under tj oclm. Navigationsch ne'klö1ren, sj ö.fa riskon

toret och sjölfapt·sorgani,swtio1nCt"na tillstyrkte förslaget, då cl e·t 

kunde !a'l1twgas, att föPsöken skull,e leda 1till 'sådana res uMat , 

att en dyllik anordning bleYe Lill ·slörst.a .gagn för fartyg, som 

nn:der tjoe]{'a sö.kte sig in mot kusten. Försöken i Norge bör

jade i angu·sti månad 1923 och '0111 resull:atet av dem föPmäl'er 

en nu fö~·digg.ande rappm·t från nors1l{'a minväs·endet. För

Siö,ken hade till huvuduppgift att bringa kla,rhet i frågan, i Yil

],,en ubs·Lräckning en dyllik undervaltens:kabel vid dc .slo·ra och 

ojänt.na dj up.förhåJI.anclen'a på elen norska <kust-en kunde bh Ya 

till vnklig nytta s'om hjälpmedel för na,vigeringen. Försöken 

ha givi't det ~iven från .an1clira länder kända r 0s ullatc1, all kän-

111ing .med koabeln kan hållas i·ntill eU djup av cirka 70 mete~·. 

Upp till ,cJetta djup med en •n ågorlunda jämn hotten fördigg er 

in@a svårigheter all ·finna kabeln och föJija elen. l\1'an kan 

t. o. :m. i det närmas·te på met.ePn fast slå , när m1an passerar 

l<aheJ.n. Ikgish·eringen av de fr·ån ~<·a ,beln moHagn1a signu 

lern'a •ka'!l 1sike på två 1säll, d.ds a1kusti slkt genom telefo n och 

dels optiskt genom en k•ä.nsJi.g galv-an.omet·er. Båd:a me·boderna 

kunna äv•en!.cdos ~wmb:in ,era s. Vid djup rmdlan cirka 70 och 

100 m.ctcr kunde si.gna'le•nna från k-abeln registreras c!1ock utan 

.säkerhet att kunna fö.Jja kab el n. På slöl"l·e djup för.svunn o 

si•gnalern·a f u Hs1täncli g t. 
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De r-egis,trcorand e ,s:i,gn!aierrn·as s ly r·k·a är i -så ·hög gmcl av

h ä n gig av dj up<Va·riationerna, att även på grunt ' 'atten svårig

heter a:tl fö lja lmbcln kunna uppstå, då det nämligen kan 

va;r.a b ni.velakLig.t, -om styrkevar:iali•onerna för·skriva tsig från 

a;vvilkeJ.s,er från e:ller närnmn:de mot kabeln eller f rån cljupför

ä.ndringa.r. 

Hittills vunnen erfarenh e l av metoden har så lunda givi: 

Vlid hand en, att kabeln •ula,n svårighet kan följ-as, då djup

VIari·atio·ner i farr·v.allnc-t ä ro ·ol:etyclliga 1sa1mt clj upel 'icke över

s tiger 70 meter. 

FJ.oH·ans gyro·lwmpa:s;ser ä•w fönlela1de enli•gt följa11Jdc 

plan: 

Huvud kom- ~ IRcperter-
F a r t .Y g 'l' y p pass A n t a l l kompass 

Placeriug Placering 

Sverige ········· . . . . . . . . l Sperry Central 7 st. !Se nedan 

Drottning Victoria ... » . G > » 

Gustaf V ....... . .. .... » . G . » 

Delfinen ................. . ?.Ianöverru m 3 » > 

l SvärcHisken ... ...... ... » . 2 . » 

l Tumlaren ... _ ........... . » l » 2 )} » 

Bävern- o. HaJen-typen Anschiitz l . 3 pr fartyg » 

Repeberkontpas,scrna .å pansarbåtarna äro placerade å n1'a

n öve-rbrygga·n, :i manöver·Lornet, Ya-rclera s•ty.rJuaski,n, 1i hand

sty•ITumrnct samt i centralen. Des'su'tctn har Sverige en på 

HBK. brygg,a. 

De.J.fi,nen ih1ar en i maskin·ruJninet, en i manöverntn1-1net 

oc.h en 1. tornet. S•värclf1i•s.ken och Tmnlaren en i manöveiTum

me.t •och en i toa:nel. Bäv-ern, IHern, Ubtern, Hajen, S.äJ.cn och 

Vak.oss.en hava 1sina •repeterkompa•s.ser i manövernun , toTn 

och styrmtas.l<inrummet. 

Flottans 
gyrokom

passanlägg
ningar. 

Sperry el l er 
Anschi.ltz . 



Jämförelse 
m.ellan 

Sperry och 
AnschiHz. 
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Frågan huruYida SpeiTY reJ.I.er Anrsch iitz-sys·tem et ii..r alt 

föredraga, d et ena framför det fmd m, kan vam av intress e a l l 

undenöka. 

Om båda sys.tem en tror dc k u n n a säg·as, all de u n der nro.r

ll1!ala förhåll an d en med wvs eerndc på ti:Jlförlitli gh et och rfu·nk

honrs·du glighel ä ro j ä nrn slä !Id a. 

Vid insta ll ation av en kompasskonstrukhon, grundad på 

lJchöYlig dnivkraft, måste, srä r s.kill då d el gäller etl krigsfaT

tyg, hänsyn [,a,gas ,[i JJ bl. a . föru l:sättnin.garrn,a oför att kompas

s.en ·sk·a ll kunna ftmkliorn er a även underr a:.bnorma förhålla·n

·<l cn, fö rorMtka·cle av hav:e r icr, och i dc' tla arv-seend e Jöre'Jrirgga 

v :rsrsa oliklwter m·eJJ.a n de två ovannä'nTnda sysrlemen. Bå::la 

gyr.os~~s. terinen s snur.roT drrliYa·s j u, 'S'Olll hekarn t , av ström fr ån 

far ty;gels s la rr,]<ströilllsnät. SkuJI.e den.n.a rs lrömli.Jlförse l gre nom 

.hav.e·ri utebJ,i,"a, JJr:,b ehåll eT dock rS'mmran und er v iss tid rsin 

ha·strighel ·och s in rik tkraft Sperrys snurra, som är endast en 

och rsorm går i vacuum, bih chållre r farok-n un'd e.r sådana föThå l

,]anden änn u ·i G timmar ~oc h Jönnår upprätrthå ll a sin riktkra fL 

s•a m rt drriv.a rcpeterkompa·ssernra ·därunder \i 1 ' / ,- 3 tirm:m rur. 

Det ~i r sörrj t rför a t. L orter följ a r e.sy,srtcm et ('rerpret.e·t'kam passerna), 

'S'Oiln ,hlos Sperrry drives av li ksrlriim , m ed tillhjä lp av ett accum

latorrhallcTi i HSeT\' kan hållas i rdrift, äyen rsre.dan star·k!s.trÖm S

nä1et 'S'aHs. ur fu:nktio n. Hos Anschötz ä r mot svarand e tid för 

J'i Mkmrftens bibehållande hög sr t 30 minut.er (s nrmT·o rnra. bib e

h å lla farten c:a 50 min .), \'arjämte erfl erföljaresyst.emet, som 

häT d rti\'CS :mr::d \'äXe Jsl.rÖm , genrars,[ säl'lC'S UT f'unk[:i,on, Olll 

s trömnäte t ·s·]<,a das. 

EH par a·nrdra fö re lrräden för Sperry ä ro : 

- kn•r sen ayJäses dirr.ekl (ingen lwrrek ti on fö·r kurs och 

fat·t), 

- ,S{tmtliga r epclerkompastser insy;n'lu·oni.scms rsramtircligct 

f,r å n synkr,onilse·rtingstatvl·an vid huvudlwmparssen. 

- om f el upp stå r på en r ep elerkompasrs, kan elen från

srlårs m erdei]st ·srlröm hr y tare , oc:h de övrig~a l..:o1111pa sserna fortfrara 

alrt rfunktriron era. 
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I desrsa ·avseenden erbj udcr ick e Anschiitz sammra före-

1mäden: 'l< UTrsen måste ·nämligen hii'l· k ro.rrigeras för kurs och 

fa:rt, ri n srläl'lnli nrgcn och sy nkr·oni s·e·ringen räro n ågo t b esrvär

lrigare 'Och taga lärn.grc Lird. Upps.lå r fel på en repete r komparss, 

måtsr[.c denna lo·s skropplas i ,Jwpplingrsboxen, 10\111 de övr.igra skola 

kunna fu'!1kt.ioner a . 

Anschiitz-oJ<:ornpas:s cn har em cll ertricl även Jö rclrädcn fr am·

för Sp e:rry : InanrÖ\Teringen aY yrändmotorn ä r enkel och till

förrrl1it!lilg, transmitteranordningen (fö r manÖYrering av e fl er

följ arr esysrtem och rep e terlwmpa,ss) 'synnenJi.gen stabi lt ut·föTd. 

Genrom inrstrntmet1'ter·ingen s enk el het riTar rd·et varirt m öj l:igt a ll 

inrrymrnm den i vatrl.enlrä'la låd orr . Rcpek~ nkompasrs erna ä ro 

frörscdda med särski ld ,skala för noggrann avläsning arv 0,, 0
• 

I JHOrlsats härtill kan för SpeiTY anför·rus: a trt c.ftorrföljlare

molc.rns •s'tröm saml'are, reli:ikonlakterna rför rm ro- loTn's manÖY1r e

r rirllg, ävens'mn trranrsmrittretrns konrlakler erforrdra GHa t'illrsyn. 

TiJ.l f.ö.!jd rav den rovanrnämnda res.errvs l'r Örmkällan (omformare 

och acculmull,art1orrba tt eri ) m .ed årus.tTU~1H~nrl·cring smnt synkroni

s-eringsanorrrdnringen förr ]{10rl11 passcrrt1Ja coch automlartisrka anord

ning ar m ed a J.ar'm'system ä r rinrsrlnunent eTi·nrge n ho s Spen·y 

il11Je.I"a om.fa,Ltand~e och ]"an på grund hrärav ej lämp.lig.ern in

'ryminars i valtcntät.a lådro1· . 

Så,som ·sammandrag av elen för ebra gta jä.mförel.sen torcl·e 

kunna 'sägas, att Spcrry-lwmpastsen lämpaT tsrig bä,st för större 

f.arrtyg un ed m~mga reperte.rkormpasser rOCh gortl 0 '111/ utrrymme 

rför placeringen. Ans chiitz~Iwmpas'S'e n lä:mprar.r sig häst för 

smär r e farrtyg, där utry.mm ct ärr 1irn.skränkt oah clä•r en rsrk,adad 

s.t.arksrlrröm!.erdni·ng rrerdra n i och för sig har tså '~ital betydelse 

förr rfartyget, a lt kompas.se rJJs för säHanrde urr fun'kli,on därvid 

så g1o1t.t som ka n förrbisc·s. 

JVI,an .skuHc h~irav kunna drag,a den slutsatsen a tt den 

inrO!m fl oHan be·s tående u ppdclningen p :J de l v å rsys tem en ä r 

i hu.vud s.aik d e.n r•:rktiga. 

S:lull'irgen böra här f,ramhå ltl'as några , ·idlagna förbä.Ur'in

gar av gyrok•ompasscn: pansa.r båten Sver·iges ,k om'p.a·ss har 

hlivUt fiö,r se dd m ed kv,icl"s·i!vers:tabilis,er.i rnrg i st. för med pctv 
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del. Drottning Victc r ias oc h Gustaf V :s k ompas•ser skola 

sn.::tra's t ändras på samlma S·äH. 

Loggfrågan inom flottan är fo'l'tfarande rickc allill eles löst. 

Genom k ontr akt elen 13 juni !919 bestä llde K. :\J. F. 6 st. s. k. 

Pa ulån~ l oggar, avsedda för Hajen, Säl en och Va lrossen, Bä

vern, Iillern och Ulte'l'n, men haYa clc"S'S'a kas,serats genO'ln äm

betsverkets beslut i hörjan ay år 1923. Dessa G st. u-håtar 

sa'kna clär>för ännu ']Jogga r. På Hajen finnes en äldre Sal-logg 

och å Svärclf.isk en likal edes en ä ldre sådan. Pansarbåten 

Sveriges Sal-l'o>gg har ef ter mode rnisering och cliYersc r egle

ringar \ni•sa·t sig funktionera rtilJfredsstä ll ancle, v.a:d'ör det pla

neras aJtl <förse äYen Drottn.ing Woloria och Gus taf V m ed dy

luka ilo·ggar . 
.:\:venledes ifrågasät tes att låta S\'Cnska A.-B. Logg u tan 

l<costnad för k>ronan in.slallt·ra en Sal- logg å en av de nyast e 

u-båtarna, på ~det aN del mälte utrönas, huruvida en sådan 

logg i >SiiH moderniserade ·sJ,ick ]<an giva f ullt tillfred:s·s lälland e 

r es ultat å u-'båt, i vilk et fall el ylika 'loggar torde l<comma att 

il1'säbtas å cle nyare u- båtarne. 

En annan Ioggf•irma, Navigalor, som erhålHt beg.ä>rd t•ill

lålelse ·alt få för prövning .installera sin J.ogg å Fy lgia, har 

emellerltid icl<c bega·gnal sig av detla medg ivande. 

MöJ'I],iuh eten att unde r tjccdu1 avgiva unde r va tten ss·ignaler Svenska ~ 

kustens un- från fyrsl«epp ·har ulvidg,ats. Fyrsk•cppen Gnmclkallen, Sven

~ervlatttenst- ·sk a BJ. örn Alm a arun'([ et, ö lands re•v, Trcl.lehorgs re del, FaJ.~ier-
stgna u rus - ' o 

ning. bo rev ·s·amt Malmö redd är·o förs edda med undervatlc nskloc-

kor , vi·l•ka dr:i.va•s ·med •komprim erad lu.ft. 

Där j ämtc är på försök en kombinerad lys- •och u nden·a t

·lens~dockboj U'tlagd ukmför Vinga, seelan nå·got år i1i.JlbaJw . 

Denna boj h a r AGA-lju s samt k1olsyra för dl"ift av kJl>ockan. 

En ·olägenhet ·hos bojen är a<tt m an av ~ tekni s.ka s<käl ej k an 

få så tä lt på varamlra komllllandc k hocl«slag •som ön sk värt vore. 

Fyrskeppet Gnmdkallen, utrustal med ett modernt fyr

skepps all a t ill beh ör, hyggeles på H.arl &krona varv och leve

rerades till lots>\'erk et und eT l 922. 

.. 
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N ya na uigeringsnistrwn en.f . 

En del i rflottan nyinförcla elil er till försök antagna navi

ae ringsins trum ent ·omnämnas här nedan i korthet. 
0 

Dcll'na cljupmätare, av viiliken 12 •st. li'l1'strument för när- Clausen s 

.. fl' d del f'"" l· H 'U ·båtar och kontrolldJup-yarand c aro a nska a e, avse• a or .a '-. pansc l · mätare. 

Fyl,gi:a, ingår såsom tiLlbehör till den \V'igz e ll ·~ka Lodappa ra-

ten ~och ersä Uer i denna såväl sjäh ra lodet som dc färgade 

lod rönn a v glas. Ins lru>mentet inne'håHer två s.l. av varandra 

ober;oende djupmätarc, var och en bestående av ett n-fonwigt 

l.Jöjt gUasrör , varav ena sjänkeln utgör limopps rör och den 

andra mätarrör. Mätningen gnmda,r >sig på vat:lcntryckcts 

varierand e förmåga a tt s·ammantrycka luften i röret och så-

medels t linpressa vatte n •i mätaren. Vattenpel a r ens h öjd i mä-

1arT'Ö>re,t, mätt å skala, ang,iv.er djupet. Den ena dj'upmätarcn 

mä,ter djup fr ån 10- 300 m., den andra fr å n 20-500 m. Tn

strutm enlc t ~ir uppfunn et av kaptenen i dan s'ka rrnanincn Clau-

s-en och -tiih·er.kas hos firm a n Cor nel iu s Knudsen i Köpenhamn. 

}'ig l T. 

Från samma .firma har unrler redogörelsettret ingått ctl Pri sma pejl-

f .. b.. ·1· 1 l B llidioptern. or atlra·t p eJ mslrumen yp , ocsen. 

Delta imslrumcnl, f.ig. l 1., ulgiircs av en på lämpligt s~itt 
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apterad pr,isma·kikar c, vari :pejln·ingen •uLföres över trådkors. 

V1id pcjln~n ,g meddst ånstrurnel1'tct ser ·man i kikann: tråd

korset, bilden av föremåilct samt en förstorad bild av p cj l

skiYa•ns .gradering. Med tillhjälp av en .invid kikarröret pl n

cera'Cl vridbar spegel kunna h·i'!11mclskroppar inrefl0kteras i 

l<ika<ren, va!"!igen•om möjJrighet aH pejrla dyhka förelårgg•er. I n

st rum entet h ar varirt utläimnat till prön'ling å Fylgia och be

funnlits l·ämpl igt. 
En annan utfäringsl~orm av ill'stnt•m,entet, nä1m·ligen en 

sp ccie'll naJkl crhuspej lski•va , är överlämnad till prövrring. 

Klarsikts- En annan pejlancrdn<i n·g, ·avseende aH möjhgrgöra av vä

apparaten der och v.ind os törd pejl111inrg, ä~· klarsiktapparaten av enge!s
(Kent's Clear 
view Screen ) 1nannen Kent's konstruktion. Det väs1entliga i apparaten är 

e tt fön.ster, täckt av ·en 1gl·asskiva ay polerat s. 'k. spegclglra s, 

vilken kan försättas i has•lig rotation, uppgående tiH 1,200-

l ,500 varv / min. Rota l·ionen ås ta d kommes lämpiJ'i.gas'l förm c

clrcl.st en liten cl e klr~sk motor. Gen1om rotaL!ronen •slungas. vat

tcnpartild ar från regn eller sjöstänrk of·elbar·t bort, och skivan 

håller sig fullkomligt klar, så att någon avtorkning förekom

mer icke. Gl•as•skiNan inmonteras i en lätt vridbar huv, S10111l 

innesluter pejlanordningen och i vill<·en den pejlande kan pl a

cera övre de len av kroppen, med plats ·för antcc:kl1'ingars fö

rande. Pejl•anorrdn.inrgen är ut.rust·acl m·erd nallbclysn,ing. 

Kl a r s':'ktapparate n är hittias uppstäJid å Fyl,gia och \Vmn

gd 10ch har Lilivnnnit si1g giUande. 

'l'rnmsextan - Vi1cl instrunnent m !ed trumavliirsning avki.ses elen märttra vin-

ten och k cn n på en hTtm.ma, s·O'lu är fäst fil! mikron11eterskntv•en. 
Kvintanten. Scm t:ig. 2 l. utvisar, är l1i-Inhens yttersta 1kant ,försedd me d 

en tandkPans, i vars länder miJu.ormeterskruven griper. Tand

kPansen är !'i•å bcrrä1<nad, all va·rje land m•otsvarar l 0
• När 

mirkro•m cters-l<ruven kring.vri.cles ett varv, har alllidaelen flyllat 

-.;ig l 0
• Cy Linrdern, soan sitter på mi'luo.meterskPuven, d. v. s. 

lnunman, är delad i GO (120) lika delar, så att var j e drel minl

svarar l' C/,'). 
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Fördelen med trmnrinstrumenten ligger i elen bekväma 

instäJln1i ngen och elen lätthet, varmed .avläsning•en kan sikc. 

Instrument •av denna typ, vilka ·levereras från finnan C. Prath 

i Hamburg, är.o införda, sextanten å jagare, kvintanten å u

båtar •samt sJwla i övrigt ·~uccessi·vl ersälta ·förut·varand•e typer. 

F ig. 2 I. 

Teoretisk navigation. 

Under dc lvå s·i·sla åren mi.irrkas nyutkomna l·äroböcke·r i 

navigoa1t·ionsv.elcnslkapcn i England, Hollland och U. S. A., av 

V'ill<ra s•ä1rs•kil t må kam'håLI.as den en;gels1ka, henämnd "Admi

ralt.y Manual or Naviga tion 1922". 

D.enna senare är uppde·lad i två avdelningar, varav en är 

l11·cra a •vsccld för den vanlri·ga undervisningen, .och .en mitnclr·e 

clc11 för specialister, inn eL. ' !ande mtcm matematik och fonnl er. 

I arllmänhet inr~ld.as fra·mställHingen ntllmera på alt inskr·änka 
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på matemati SJl<a fonnler och f,incss:er, en tendcn,s, S·O'm är r~iL L 

genol111gåend c i den nyare navigati,onslittcraturen. NaturJi,gh'is 

måste ,en del såda nt 'm ed tagas., m en man .strävar efter att h åll a 

·sig L·ill det oundgänghgen nödvändiga . 

Som förul nämnt har "'höjdmetoden" "Mctode Marcq S t 

H i-l·wi<re" ,f, uHstäncl'igt ~.lagit igenom. Den har visserl,ig:en fu n

nits ungefär seda n sekelskift e t, men sj ö folk är som bckn n' 

rä tt konser.vativt bdrälTandc accepterandet av nya n a Yi gL'

ringsmc lod er. En ingående red·o,gö r else för sj.älva 'll1iebo<den ii r 

sål,unda ej h är av aktu elilt intres se. 

I metodcr1s begynnelse talades r ätt JTJ>yckct om att ana n 

däTmecl erhöll det s .k. sannol'i,J<a ·slällct, men detta h egrcpp 

har man num era med fuJ.l rätt hoTta rbelat, och utlä.g,gcr or1-

linj cn i ·korte t. Ungefär som Yicl en pcjln,in·g l<an en sål'un d 1 

ut,lagd ,ortlinj e sammanställas aned en annan, lerresber resp. 

radi o elller a s tronomi·sk, ~och såsom en ,pej lning tranS[)Orleras 

för ,seglad kurs ·och distans. In om elen nyutkomna litteratu r et 

är ·d e tta tänkesätt k onse<li'Yenl genomfört. 

Den O'm;nämnda engelska lärobok en medtager dock "long i

tude mclhocl", .el. \'. s. longitud genom timvi,n1ke1. Tyngdpunk 

len i 1l'r amshi.Lln in<gen li.ggcr dock å höjdmcto-den. I den sena s: 

utgivna tyska lärobo.ken (1918) om n ämnes endas t höjd m l'

tod en. 
Då de t vid höjdmetoden gä l•! er a l l med la lUnd, deJ<! in a

iion och limvinkel s<å•s.om kända storheter utfÖ·ra trigenomd

ri sk beräkning ay höjden, sa.knas del g1ivetY1s ioke otlika BIL'

toclcr ·och fo rmler härför. Det h a r u p p givits all c :a JO oli k 

tinöjl li g'heter till denna trigonometr iska beräkl1'ing Jära fra m 

fö rt s . Siffr an !'örefaHer ÖYerdriYen, nTcn vissl ~ir, atl mång 

Yäga r ofi:nnas . \'ilken scm är elen bästa ä·r svårt att avgöra 

alla •hava de l g.C'n1tcns amt, all d c nautiska Labe.Jl er m a n använ

der, hö.ra vara an1Jassade till elen foi 'm cl 'll1an gått ·in fö r. 

En om1faltad ås·ikt är, alt elen 'S. k. t y~lka marin formeln 

(\Vrangels Nav. 2 :a upp!. sid. 552) med en liten modif~kation 

är ·myc1ket h än,cJ.ig, och har den fördelen, alt den ej fc·r.drar 
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några -specialtabeller. :Modifikationen beslår i att lformel ( 2) 

inYenteras till cosec h = see (S - o) see x. Härigenom sparas 

en logaritmuppslagning: see (S ·-- o) är redan uppslagen i for-

meln 1. Denna modifikation aYser äYen alt från log. sin 2 ~ 

övtergå direkt till lo,g. •see x, utan uipps·J.agning av x verkliga 

storJe:k. Detla är särskilt lämpl·igt vid Klints tabeller, där 

• ? x 
log. see s lår breth·id log SIW ::! i\fodifikationen är angiYen 

a1v för eståndaren för Stoc:khoilm•s. Nav. -sk,ola, Kapten Björling. 

Höjdmetoden fordrar förutom höj,dcns beräkning även 

azim'llthens uträknand e med latitud, deklinatitonen 'Och lill11-

vinkell ikända. Härtill 3111VänJder man dock a ldrilg l o.ga<ritanis~< 

beräkning utan al.lt-i·d tabeller. Antingen Burdwo-od och Davis 

(ursprun.gJ:ig.en a.vsedda för s'oJ.cn, ehuru nu'I11era sådana för 

stma cl e1klinationer, stjärnor, {·innas) :samt s. k. A-B-C-tabcHcr. 

De ·f6rra !'innas på sjö·instrumen[.f,örrå,det i Karlskr·ona se.dan 

l•äJ11ge, de senare i Lecky's 'Vrinld.es, i tysik a ,fllottan~s Nautis·che 

T:11feln , i Thores ta1bellcr samt i s i1sta uppilagan a;v Kli111ls ta

beHer, utikommen höslen 1923. Klints tabeller ha-va, som 

nämnts utkommit i ny upplaga. Den är något förändTad , som 

framgår av för etalet. Fö rändringen måste anses ~sås.om en 

·l1ätinpl1i,g m :oderniscring. 

Då mnnera höjdmetoden blivil allmänt omfat tad, är del 

ju ej •tmcleriligt, att intresserade experter hittat på att upp

stäLla tabeller för höjelens finnande utan logaritmi sk b eräk

ni!ng. S.ådana börjad e k omma ul för ungefär 20 år sedan, 

men de l tager lid, i n n an dc slå igenom. Först •m å ste j u höjd

'lnet.nden inarl:c la•s. Hes o ss harya prövats Balls [1öjdtabell cr 

swmt Aquinos ta be ll er. U tan L·vi\'Cl äro Balls taheJtler enlda, 

lättfatliliga och händiga, men d e ha·Ya del felet , att dc ej räcka 

längre än Dill G0 ° lat., viikel fö r vå r fl.ot.ta .lma:ppast är till

l"ädkligt. 

Aquinos tabe ll er r~icka för a lla latituder. 

tiU vida anta1g111a liOrs .oss, att i av K. 1\f. F. år 
De äro nu så 

] 923 fas L s Lä:llt 

nytt t:c rmu1'är Ull naYigeringsjournal ä ro e ndas t mcdla1gna for-

Tidskrift i Sj6viisendet. 18 
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rnulä·r för dessa tabelkr. Aquinos tabeller hruva prö·vals si sta 
åren och 1111ö'tls med nästan undantags~öst gillande (se vidare 
härom TidskriH i Sjöväsendet 1921, 8:c resp. lO:e hMte t ). 

En >aktuell' 1fråga 1kan ar1ses vara, huruvida man bör u t
rä ktna hö:j de.n 1111ed logar~t.mer eller med hö.j dtabe'ller. I all
mänhet to•rde tabellerna, såsom varande tidsbesparande och 
gi1vandc mindre anledning till fel-räkning, vara att JöTedraga , 
vilJ"et dock icke bör utesluta, ·att kunskapen bör grundläggas 

medel•st räknemelodcn . 
Föredt•aganden har uppeh å·lLit si•g vid denna teoretiska del 

UJV navigat-ion en på grund av önskan att f<r·amhålla frågan s 
betydelse. Tydlli>gt .är att även inoan Östersjön, i freds- s.om 
framfö·rallt .i krigstid, behov av astronomiska ortlinjer l"omma 
att Jramtr>åda, både på u-båta r och större fartyg. Hålles fär 
diglheten ·o-ch vanan att r•äkna uppe, kan man på ilwrt stund 
(c :a lO min. för en höjd !111ed användande av hö·jdtabcller ) 
hava ortlinjen .uLJagd i korte't, viJket ju mången gång ikan vara 
nödvändigt. EX!empelvi·s vid nav.igering invid främman d e 
kust, i nä•rhelen av minfält, nä·r det gäller att hitta e n min
svept passage, rencl·ezvollis till sjöss o. d. 

I marinerna haT undersisLa åren Zontidsystemet ti>ll SJos s 
aHmänt införts. Klooka,n ställes alltså ej lä1ngre så, alt hon 
viisar 12 vid s·olens mer~dianpass•age, ulan elen går tid för 

be:finner •sig. Zonerna 
genom Greenw-ich och 

Vår zon, O 7° 30'-

>m,itteJ[neridianen i elen zon, vari man 
äro 15 o = l t. breda. O t-z,on en .gå1· 
.omfattar a:lltså O 7 ° 30'- W 7 ° 30'. 
O 22 ° 30', •motsvarar ·svensk medellid = me·cleleur·opeisk Li d 
och :kallas minus l zonen, em1eclan man genom att hll vår tid 
lä@g•a - l t får Greenwich mcdelbid. Klockan mnstä•!.l es vi d 
inpasserande i ny zon, .naturligtvis vid tidpunkt, då så lämpa r 
si.g ombord. Fö.ljakUi·gern bll'ir omstäUning·cn aHticl l timme. 
Della ha r tillännpa.ts å >Senare ·långresor, ehuru rcg~ementa
riska bestämmelser härom hos ·oss, i molsats till ·utläncls·lu1 

n1ar•incr, torde sallo'las. 
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Sjöfart. 

Väll'ldstonnagcts s to'rlek år 1923 ·framgå r av bifogade ut
drag ur L•loyds Rc.gisteJ· Book, vilken visar tonnagets beräk
nad e storlek vid jruli månads utgång 1923. H.C'gistret upptager 
endast >fartyg av 100 brutto registerton (br. r. t.) och där
ntöver. 

Världs lonnagel i juli 1923 enlig t Lloyds Register Book. 

( l ' ldr ·a.~. ) 

Nation 

Storbrittanien ocb Irland 

Dominions .. 

Summa 

u. s. A. ... · · · ···· · ········· 

Frankril, e ...... ... .. . . .. ... . 
Japan ...... . 

Itali en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Holland ............ . .......... . 

Tyskland . . . . . . . . . . . . . . ...... 
Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 
Spanien ........... .. .......... 
Sverige .. . ... .... ..... ........ 
Danmark ... ······ ··· · · · · ·· · · 
Övriga ·············· · l 

8mnma l 

milli<Hwr· In· . I'. t. ) 

Ång
motor
fartyg 

l9, 1t 

2 ,58 

21 ,GU 

15,G8 

3,15 

3,GO 

2,88 

2,61 

2,51 

:2,38 

J ,20 

1 , l4 

0,04 

'J,2G 

G2,a~ 

segel
fartyg 

0,17 

O,JO 

0,36 

l ,26 

0,28 

0,1;; 

0,02 

O,os 

O,t7 

O,oo 

O,o7 

O,OG 

0,33 

2,83 

Summa l 

19,28 

2,77 

2~, o;; 

1 G, o~ 

3,73 

;3,GO 

3,03 

2,G3 

2,.;9 

2 ,55 

l 12G 

L2t 

l ,oo 

·b,5S 

G6, 17 

Ång- och 
motorfartyg 
unc1er 5 års 
ålder 0/o av 

tonnaget 

2ll 

38 

58 

35 

35 

28 

38 

53 
33 

'27 

25 
33 

Världs
tonnaget. 
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Tablå utvisande oljeeldningens utbredning. 

0/o av världstonnaget 
1914 l 1923 

Enbart segel ..... ..... ...................... ... .... .. S,oG 4 , 3~ 

Olja för motorer ......... 0 ,45 2,5G 

Oljeeldning för pannor ........... ... ....... ... .. 2,G5 2-1,23 

Kol.. .. Sb,S{ 68,87 .... j _...::...;..!...~-:----'-
Total l JOO,oo JOO,oo 

Det kan ur elensrumma genom jäunföreJ,se m ed tidigare 
data avlä·sas, att ·det hande·lst.ona,ge, s•o.m nu fl yter på valtnet , 
är större än någ•ot förutvarande i världs-historien. Under d el 
a.tt världst01nnaget 1913 uppgick till 46 mil. 'hr. r. l. har d el
. wnn111a nu överstkridit 65 mil. b r. a·. t. 

Den ordning, i vi'Jtk en nationerna ä.ro ägare av detta lon
nage, framgår j.ämväl av tablån . St.orbr-iltanni-cn l·igger som 
god clta med 19,,. mil. br . r. l. hmnlandistonll'agc, och inberäk
nat Domini-ons har Brittish Empire 22 mil. br. r. l. U. S. A. 
är .a 0 d tv.åa med c :a 17 mil. Se-dan 1lwmm1er el t sto rt fall t i. Il 

b l' 
11 :r 3 F.ral1!krike, s.om har 3,, ·mil. och därefter Japan, Ita Jcn , 
Holland, Tyskland, Norge, Span:i·en, Sverige ( n :r 10 med l, , 

mil. br. r. t.), Danmark o. s. v. 

En jämförelse m ellan 1922- 1923 och 1921- 1922 års 

1 1ppl-agor av Lloyds Rcgi•ster Bo.ok ådagaJJ.ä•gger, att v.är·ldens 
totaia ång- ·och :mot.orl•onnage nu m ed c :a 2 '/, mil. tons över
s tiger det föregåend e årct.s. De länder, i ' 'iH< a den störst a 
ökningen ägt num under d e a•ngivna tolv m å nadsp erioderna 

ii ro : 

Ty,skland 
Hotiland 
Britis.h D 01minions ............ . . . 
Frankri:k e ... ... ... ............. . ... . 

Japan 
Ila'lien 

1,131,000 
-.±09,000 
258,000 
239,000 
2•32,000 
231,000 

t. 
t. 
l. 

t. 
t. 
t. 
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Tysklands t·onnage Jmr bli vi t ,mer än fördubblat under 
den angivna tiden, härrörande dels ur en previligierad ny
bygtgnad dels ur å terförand et under tysJt flagg: av cxtyska 
skepp. Av cngcl•s-ka ,källor kan man spåra, alt 1111an där vän
tar, att den nya tys~<a hande.Jsf".Jo:ttan, såson1, ' 'a.ra nd c byggd 
under för1111ånen av låg valuta och låga arbctspriscr, skall blieva 
h-ö,ge.ligen ell'ektiv och Jwn.kurrcnskrarftig. 

En god mätare för d en vikl sjMarten s1åsom n ~iringsgren 

har för ett land kan man erh ålla av en jämförelse m ellan lan
dets handelsflotta och des s inn·evånareanta•l. 

En såda111 j>ämfö rel.se visar, att Norge i förhållande till 
fol•km•ängden har den slö r s ta handcls.flottan ·och att E ngland 
kommer nårmast d-ärefter, vi·lket förhållande sedan länge ägt 
rum och t•orde vara a llmänt känt. Mindre bekant tord e vara, 
att av övriga europeiskH länder Danmark och Sverige endast 
ö:verträffas av Hd!Jland, s·om 'intager tredje rummel, medan de 
för stnämnda nati01nerna stå .p·å 4 :e I·es,p. 5 :e p lats. Förenta 
staterna ha, från a tt tidigare hava fått nöja sig med en mycket 
blyl~saan plats långt ned på slka·lan, ryckt fram för a tt ~1'umera 
vara n :r 7, medan •Samt.idigt Tyskland av känd anl edning foått 
faJI.Ia tillbalka till don plats, s·oan den stma amerikanska r epu
thli:ken <för ej så länge s-edan innehade, clt .förhålland e, som. 
sås·om ovan nännnts , snart t·orde Jwmma att upphjälpas. Det 
är särdeles betectlwand e, att de tre ,sikandinaviska l>änderna in
taga en så frams'kjuten s loältlnin.g, viUi'el tyder på, ej enelast att 
de ga>ml·a traditionerna i sjöfar tshänseende nppl'ätlhå lltas, utan 
även att redcri·rörel:sen i dessa ]:änder står under ledning av 
9er·soner, smn 1111ed ·Öppen blick för t:idens förändringar och 
krav veta att ,s•kafl'a ·s ina företag största möjliga utbyte. I 
detta sa.mtinanlhang torde det v·ara av intre•ssc omtnärrnna, att 
.:! n.l'i.gt beräkningar , som nytli·gen verkst,ä llts a"' klassificerings
säl1llskaopet Det Norslk e Verilas, hava av de skandinaviska han
delosif~.oUorna under 1923 enda·st den ~svenska, i vad IS,Oil11 rör 
det sjögående tonnaget, ö•kats, medan däremot de norska och 
danska fartygsb estånden gått ti!Jbaka. 

Den sedan cH 80-tal år pågående tävlan om "the speed Rekordjak-
. , ten på Nord-•Supre:macy ·o:f the Atlantic", vari Tyskland blev en ska1 p 1-..on- Atlanten . 
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ktwrcnt till dc anglosaxis·ka nati o>n er na, har få tt ett aktuellt 

insl ag i och med S/ S Lcviatl1ans å teruppträdande på Atlanten 

i ny .slkcpnad. 
Levialhans, r. Id. Vaterland, n. v . ägare Unit ed stales 

Li:ncs beteckna fartyget såsom "the .lales t, la rgcst and most 

luXJur ious liner o1f th e w,odd". 

Valci1lamd , byg,g~d 1914, befann ,sig i U. S. A., när kriget 

br·öt ut, :inlorner ades i Newyork ooh annekterades för trupp

transporter då Fören ta Stalerna intr ädde i kriget på dc ame

r adas sida. Så,s,o1m transportskepp slog det även r Cikord, i del 

att med detsamma lärc.r transporterats ända u,pp tiU 13,000 

solda·ter på en gång. Efter kriget ändrades fartyget fullstän

digt, arvsett 1för pas•sager are trafik , med plats .ombord ,fö·r sam

manlagt c :a 4,900 personer, e>n 'ändring, som lärer kostal K 

mi1honer eldliars och nyl1igcn är {u'll bOl'dad. Enlligt senaste 

mä,Lningen uppta ger rfartyget 59,956 br. r. t. ooh är dånned 

att inreglistrera såsom världens störs ta fa rtyg. Dess längd 

är 915 fot, bredd 100 och djupgående 58 fot. ·Fartyget drives 

med olj eeldat turlJinmwskineri ~och uppgives hava uppnått 2S 

kn·op. 
Nu gå V'ärldens 6 största å ngare i tr af~k mellan Newyork 

och Southa:mpton . Dessa .fartyg är.o Mauretani1a ,Aquitania 

odh Beren1gari a (Imperator), tillhö·rande Cunar.cl L1ine, Olym

pic •Och MajesHe (Bis1111arok ), UiJ'l.hömnde \Vhitc Star Line samt 

Levialban (Va·teiiland ), tillhörand e United States Lines. Tre 

av d essa äro sMunda h .Yiggda i Eng.la nd och de tre andra, de 

tre stör•sta, i Tyskland, •ailla ,sex äro oljeeldade. 

Fartyg 

Manretania , .. ....... , ...... ~ 
Apuitania ... , .... ... ... , .. ... 

1 

Berengaria (Imperator) .. . 

Olympic ........... ,, .......... . 

Majestic (Bismark) .. . 

Leviathan (Vate1·Jand) ,. 

Högsta 
Brutto r, t. medeHart 

c:a under en 

31,000 

45,600 

52,000 

46,,100 

56,600 

GO,OOO 

Atlanterresa 

2G,t 

23,5 

23,;; 

22,0 

24,6 

Äg ar e 

Gun m· d 

\Vhite Star 

U. S. A. Shipping l 
Board 
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Lloyds r eg ister of Shipping, som varje år ut@iver års- Skeppsbygg

Tapport, framh å.Jl cr för ·det å r, som slutade "/. 1923, att värl- n~tdsindu-
l " d · . . u stnens ]a<Ye. 

·åens 1S {·epps•oyggna· sm.ctustn IJ<d cr under ogyn nsalllHna ikon- , 

junkturer . Världstonnaget ~i r, lframhål'les det, 16 miil. br. tons 

·större å juni 1914, och någon större efterfråga n å ~onna,ge 

förel:ig>ger ic,ke. Samman~agda tontalet fartyg, klas.sade hos 

Llo•yd, >den '"/. 1923, ut,gjorcle 29,, mil. br. r. t., den högsta 

d1ittiJ:ls upp1givn a si fir an. 

Dc utför ligas te uppgifterna berörande svensk a handels- Svenskahan

fLottan finn er man i den av Kungl. l(rommei'SkoJ.legium årlicren delsflottan. 

,utgirvna Sveriges offic iell a s tatistik, Sjöfart. Det är att ~e-

märka, a ll denna 1Statistik upptager - i >motsats till den nyss-

nä!l11nda Lloyds regi·ster hO'oks vä rlds sta lishk med min~mu1111 
100 br. r. t. - 1fartyg av 20 n cl Lo r egist. ton och därutöver. 

Endast nedanslående k a rLfattad e utdrag ur nämnda stahstik 

f6r år 1922 - den senast tillgängJ,iga - tord e 'här behöva 

inflyta: 

Handelsflottan s fartygsbes tånd år 1922. 

Vid årets början 
Ökn ing (+ ) eller 

minskning (- ) under Vid årets slut 
året 

~ 
to z to z b:J z 

"' ~ "'"" "'" n-" "' ~ ~ 
::l o c "'" "'"" g ::l o c rt- ::l o c 

E (:j;; rt- ::l~ o rt-
rt-

"'" e. ~g: o 
? o o "'" e. "'" o o 

;j ' ;:l ' 
o 
(:j 

Ångfartyg . , 
l l l l 

1,091 870360 604,574 + JD + 55,549 + 36,034 1,110 925,90!) 640,608 
Motorfartyg 159 J 16,170 85,435 + 27 + 53,65J + 40,052 186 168,821 125,477 

segelfartyg: l 

med hjälp- l l 
maskin ... 463 38,02!) 28,029 + G3 + 4,974 + 3,740 526 43,003 31,769 

J andra l 8 
o o o" o o. o 60 104 594 89,602 -49 - 383 - 112 811 104,211 89,490J 

s ' 
~a 1922 2,573],128,253 807 640 GO 11 ~ ,- ') -

l , + 1+ 3,791 + 19,1042,633 l,AI,9441881,3441 

192I I2,59oil,lGG,5591832,8281-17/- 3S,4oGI- 25,18812,573/1,128,1531807,640 
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Hanelel'Sflottans verkliga nettotm1na•ge visa r run eler redo

görelseåret, jämfört med år 1921, elen b etydande ökningen av 

79,704 ton e.ller 9,, %, varmed tonna'gesifl ran med endas{ 14,1 51 

ton unelerstiger 1914 å rs tonnage, det högsta hittills r edovi

sade. L~gges det förmed lade t·onlalet t'illl grund ,för jällll!förcl

scn, vi·llket ·på ett enhetligare sätt bellyser hanclels·flottans tran

spo rtctl'cl]divitct, bef innes d et, att 1922 å rs tonnage b etecknar 

hitbJIJisvarande maximum. 

Tonnagets fördelning p å ol'ika S'lag av ,fartyg ,företer sedan 

år 1913 betydande förskjutning, ·såsoon nedanstående procent

ta-l u t'Vi sa: 

segelfartyg 
l 

Ångfartyg Motor- med 

l 
Summa 

fartyg hjälp - andra l maskin 

1913 °/o l 8 1,7 0,9 0,4 17,o lOO,o l 
1921 . 

l 

74,s 10,6 3,5 11,1 lOO,o l 
1922 . 72,2 l J, t 3,G 10,1 lOO,o l l 

Mes t anmärkningsvärd är motorfartygens starkt ökade 

andel i tonnaget, vil:k en andel från att år 1913 'ha utgj.ort blott 

0,, % med r edogörelseåre t sti,git tm 14,
1 

%, varmed molonfar

lygen uppnått platsen som den till tonnaget stör'sta fartyg s

gruppen näst å ngfartygen , vilken p'lats förut und er ungefär 

eH kvartssek el intagits av segelfartygen. 

Sve nska Svcns1ka handelsnottans oceangående 1111. fl. tonnage t en-

ii 
han dels~. de rar atl öka i ·slorlel'" pr enhet, varjämte - ~som förut fram

ottans stor-
s ta enheter. hå!ll'ibs - m·otorliseringen vinner t erräng. Nedanstående ta·blå 

utvism· det största t·cnnagets nlllvarancle ungefärliga omfatt

ning, va ri 1äro n'ledräknad e fartylg av 3.000 hr. r. t. och där

utöver: 
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3,000 br. t. eller l .. . . l 
större Danbland \ byggnadsåt· 

Antnl Il sam- r 
----- - mm.ls Fartygsnamn 

R edare 

l 

rr··J och bl'. t.) 

s;s l MfS br. r. t. 

-----------------~-----7----~~~~~------------------

Ångf.-A.-B. 'l'irfing ... . l 
l 

A.-B. Svenska Ostasi- l 
atiska Kompaniet ... 

A.-B. Svenska AmerJ 
ka - l\Iexiko linjen .. 

Reder i-A.-B. Sverige
Nordamerika .... .. .. .. 

Red eri -A. -B. Transat-
lanti c ................... .. 

l 

l 

8 

(j 

2 

2 

22 

Rederi-A .-B. S1·enska l 
Lloyd ............... .. ... J 

Red eri -A.-B. Nordstjer 
nan .... . ......... .. ...... . 

'l'r afik-A.-B. Gränges
berg- Oxelösund .... .. 

Sv. Lantm. Red.-A .-B. 
Rederi-A.-B. B~tnco 
Red eri-A.- B. Protcet~~· 
Statens Järnvägar ..... . l 

l 
l 
l 

1 
2 

Stoekhol~s Rederi- -- ~ -

A.-B. Svea ...... ......... ! 

l 

2 

2 

5 

l l 

4 

l 
l 

42,G00 

45,300 

JS,SOO 

24,'200 

121,000 

3,300 

46,900 

7'2,8CO 

5,060 
3,3S5 
3,080 
G.l30 

S.'S Sydland 1023. l 
Jo,:,oo d. w. t 

:\l1S Hemland l !121. 
5, 7:.!5 b r. r . t. j 

M/S Can ton 1~21. 
7,280. 

111, S l"ormosa l 9:20. 
7,000. 

S jS Draheholm 19:20. 
5 680 

M/ 3 'l';·ollehol m 1922 
5,080. 

SjS Stockholm 1900. 
1:2,870. l 

SjS Drottningholm 1905. / 
11 ,250. r 

I
·SJS 'l'olken HU2. l 

4,500. 
.1\i jS Eknaren 1922. l 
l 

5,300. 
l\1 /S Oljaren 19:22. 

5,600. 

SJS Patricia 1901. 
3,300. 

D,'S Buenes Aire s 1920. 
5,600. 

J\I S Balboa 191 9. 
5,550. 

S,'S Sir Ernest Cassel 
1020. 7,125. 

l\l;S Oxelösund 1923. 
5,660. 

:\J, S Laponia J 922. 
5,870. 

K onung Gustaf V. 
191 O. 3,060. 

Drottning Victoria 
1909. 3,070 

Bolaget äger f. n. SS st. 
S/S och 3 st . l\'[fS om 
tills ammans 83,5SO br. 
r. t. 
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Att inDör detta SäJlsa'-ap erinra om svenska handelsflot

tans .betydelse :f.ör t]and et torde e'gentligen knappas t vara be

hövligt. Denna betyd eilse är heH vis,sl fullt insedd och ·upp

s,kallad. Ett .frrumhållande därav sa:knar do<C~k ioke sin bely

delse synn·enhgast, ·då ·d eLsamma kan stödjas av påla,gliga fakt a. 

Etl ·utslag på hande'lsfloUans betydelse för 'landets han

clelsbal·ants ](an man erhåhla gen om studium av d e stati,sliislw 

siffron1a. 
Nedansrtående tablå bekommen 1från Kungl. K·ommersllw l

legium vi'Sar s venska ha ndellsfiottans sa1J11lrl iga fraktinkom s ter 

under å r 1914- 1922. 

Svenska handelsflottans bruttoinkomst 1913- 1922 

i millioner kronor. 

År 

1 
_ _ ___ u_-_t _r i~ e_ s _f _a_r t--,-----~ 

Tids be- Passag. 
Gods 

ning Post 

Inrikes
far t 

Summa frakt- + Snmma l 

----------+-----+-----+-----~----~------

J 913 124,5 12,5 l ,s 138,s l 23,2 

- - - -- - - - - - - -- ·-

t: 

- -

HJI4 11 5, r, l 5, 2 3,4 l 1:25,1 22,3 

19 15 240,8 15,2 J ,4 257,4 25,2 

1916 412,a 22,7 3,t 438,7 29,7 

1917 285,5 l5,s 2,0 303,3 5G,o 

191 8 453,9 9'1,2 3 ,4 551 ,5 

l 

78,a 

19J9 l 47 3,5 8G,o 9o 5G9,7 64,5 

1920 482,9 20, 2 18,1 52 1,2 

l 

74-,s 

1921 182,7 5,o l7 ,t 204,8 48,4 

1922 J 71 ,n 2,7 13 ,7 188,0 40,7 

S:a 19 14- 1922 2 820 3 2G7 o 71 8 , Il 3 159 7 440 5 

l 

l 

Man finner därav att vår handelslf,lotta 'Under år 1914-

1922 Ii utriikes sjöfart intjänt över ,3 m!illiarder ,Juonor ·oclh i 

inrikes nära ' / , milliard. Med rätta anå sle man - såsom en 
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föDfattar e i en sjöfartstidning, S·C'm jag tilll å ter mig å beropa, 

framhåller - ·beteckna dessa tal så som ,förbluffand e. Ur be

taJ.n,jngsJ)a,Jans,ens syn vin kel äro 'Lilrikesinlwms te rna på sj Ma r

ten att b etec,kna så 1s·om vi·nster på CAporten av transporttjän

ster. Om vi ick e haft n'ågon handehflotla, så had e vi 'icke 

heHer •vaTit kapabla li.ll en så väldig eAport, ·vars •siflror över

träffar varje annan exporlnär·ing,sgrens under saunma tid. 

Vi sserl~ge n utgör en b e tydand e del av fr a ktin:kom·sterna -

e :a 1 '/ , miljard kro nor under ticlen 191-t- 1922 - Yinster , 

viilika redan1a skördat vid lran !>porlen av utländs.ka var or Lill 

Sver'i1ge. Detta bclorpp 'har i sj.äilva v e1'k et betalts av våra im

portörer till Yå ra redare. Så ti'Hvida har det ioke <kunnat di

re,kt ·påverka belalningsbalansen, s:om }u endast l'Ör vårt be

ta,ln'ingslfönhål·land e till utlandet. Men i avsruknad av en egen 

flotta h a de beloppet m å st ·b etalas ti.ll utländska r edare etller 

- imlporlen måst inskränkas. Däremot ubgöra r edarnes 1in

k01lnster vid transport av svenska exportvaror til'l u Uandet -

c :a 964 mi,lj on er kronor - i ,farten mellan utt'il< e·s orter -

c:a 683 miljoner kronor - samt vid tidsbefraktningsavtal i 

utPiJ{esfart- c:a 268 miljooner :kronor - tiEsamman c:a 1,,. 

Jn'i.lj ard, rena vin·ster för beta lmingsba:lansen. Vår handels

fl.otta har såiledes sedan 1914 - under elj est lika förhålLanden 

- besparat oss utgifter på l ' / , miljard kronor och förbättrat 

vå·r beta lniHgsbalans m ed över l,,, m ii ljoard ·kronor. 

Ma n J\.an med fog påstå att dessa sitTror äro ägnade att 

SJkarpt framhåll a sjöfart ens värde och betydel·se ur ,stkonomisk 

synpun·kt. 
Handelsflottans betydelse för vå rt försvar har nyligen fält 

ett aikbueUt framhåHand e i en av Marinstatbsohefen 'OCh Marin

förvaltniugen till Kungl!. Maj :t gemensamt avgiven skrivel,se 

berörande ihand els~·artygs införlivande m\ed ödog.s.Hotbans sjö

styrkor v'id mobili'sering. Det räknas m ed tre oli1ka sätt för 

detta inför.livancle, nämligen förhyrning, rekvirerande samt 

f.ri·villiga fartyg. 
Myndigheterna framlägga iirågan under framhållande a\' 

b l. a., att handcJs,fl.otlans fartyg, ·såsom bestyrkts av krigser-
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farenhcterna, äro ounct.gäng,Jigen erforderliga för orgal11iseran

dc dels av bevaknings- och minsvepningstjänsten vid våra 

kuster och i ·s.kärgårda rna samt sjöstyrkornas träng. För al t 

lä1111pliga •och .behöv.Jiga fartyg av handel.sflottan skola vara 

påräkneliga erfordras 1först •och främsl ful.Jt betryggande be

stämmelser för •att dessa fartyg verkligen vid mobilisering 

kunna lagas i ansprå•k utan vidlyft.iga förhandlingar, sam t 

dessilltom att planer Jim1as utarbetade dels för de anordning <:~r, 

som böra vi:dtagas å yarjc fartyg, och dels över ifördelningen 

li11! J.ämp'liga platser av härav betingade .ganska om)fattanrl t' 

arbeten. 
Fö·r att möjliggöra detta cr.fordras ett vidsträokt samoar

bele m ellan marinens myndigheter oc·h handelsflottan, grun

dade på för ända1J11ålet tjänliga lagfästad e bestämmeloser. 

Det har i det föregående .framhållits, ·alt världens• skepps

-tonnage är betydande och att ett tonnageöverflöd i förhållande 

till världshandelns volym al'Jtjämt är rådande. Till föiljd av 

den härav 1föranlcdda skarpa :k:onkm-ren•sen hava fratiderna i 

världsmarknaden icke varit så gynnsamma som önskvärt hade 

varit. I de flesta länder ihar ·OOl"så ett avsevärt antal handels

fartyg sedan kortare eller längre tid legat sysslolö.sa. Enligt 

senaste ti'llgäng;liga siffror från England skttlle det i !brittiska 

ha,mnar •upplagda engelska tonnaget .uppgå tiU c :a 750 ,000 

ton ·f,ön·a hösten. Jämfört med svenska tfönhållanclen, <är det 

upplagda enlgelska tonnaget. ungefä r li,ka ·stort som hela vår 

u tlgåcncle ångbåts{lotta, :men omfattar Jikvä l ej mera än c: a 

5 ,procent av det brittisl<a 'fartygsbeståndet, under det al l 

F ranlkniike hade 35 procent och U. S. A. ej mindre än 60 pro

cent av si·na resp. handelsflottor Jiggand·e llul1Hwmligt sysslo

lösa. 
Om man frånser de amerikans\ka fartygen, vilkas upp

hig.gning betingas av a llcl elc·s säregna C·mständ·ighetcr i sam

band med Shipping Boarels s'jö:fartspolitik, finner man, att 

huvudparten av de i övriga länder upplagda fartygen utgöres 

av äldre, .oekonomiskt lonna.ge, som ej .förmår uthärda i den 
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internationella ko'nkurrcnsen och som ulan tvivel a'ldrig mera 

kommer att sättas i 1raf1k, ulan 1förr cl'ler senare upphuggas. 

Det stora övcrslwttet ,på tonnage, som gör att tillgången vida 

ö,ve!"stig,e r eftcnfrågan odh därigenom pressar n ed fraktern a, 

har m:edfört, att enelast s•na.!Jbgåcnde, med moderna lastnings

och lossningsa nordningar försedda lasLfarlyg ,l<Jun na fram

gångsr:iJ<.t della•ga i ka;pplöpningcn om tillgängliga •laster, och 

särskilt mäl" k bar ä r 1notorfartygens all t ·mer clomincra.ncl c 

ställning bland del fra'klsökande lonnageL 

Ehurillväl det a'llmänna läget på fraklmat'knaden sålunda kan 

betecknas sås•om tämli gen oförändrat och ej synnerligen tiH

fr·edsstä•llande, så sl<()nj e s icke des lo m1indrc på en del områ

den •en något .fastare ton, vilken på sista ticl en än mera mar

kerats. 
Vad svenska hanclclsoflotlan helräfiar så är del glädjande 

att kunna l<'onsrtatcra, a l L praktiskt taget hela flottan håUils 

syss•C'lsaH uneler det s·enast förflutna året. Sjöfarten mellan 

Sverilge och utl a nd et har hela. året varit livligare än under 1922. 

Därmed är emellerliid i cke sagt att oden svenska rederirörelsen 

icke haJft svårigheter att kämpa med, men det allmänna om

·döm et torde vara alt den svenska handelsflottan på ett hed

rande s ä t t :klarat upp cfterkrigssYårighclcrna. 

Vad Yårt grann'land, sj.Öifartsnationen N or ge, •vidkommer 

så har enli gt tiHgäng;li.ga uppgift.cr dess sjöfart rett sig över 

Jörväntan under senast förflutna år. Landels ·handelsflotta 

befinner sig nu i förstklassigt s·k:ick och kan konkurr era mcrl 

de !bästa utläncls.ka farlyg. Där.för lhar :praktiskt tagel h ela 

den stora flottan Yarit i drift, och även om förtjänsben icke 

vari t 'lysande, så lärer den i alla händelser yarit någorlund a 

tillfred ss tälJlan de. 

Inom sjöfartens oli'ka områden ·har, S1åsom •förut fram- Automatiska 

h ållits, .de senare åren en strävan alltmera gjort si.g tgälJ.andc rorg~ngaren. 

att införa sådana förbättra·dc arbetsanordningar, som sla!'ile lotl:~: . 
kunna medgiya en redtl'k lion av elen i bc'lllanningsslmlan före-

S·krivna iJJesäl'lningsstyrkan. Sålunda har med aYSeendc på 
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framdri1vnin.gskraften över,gången från 'lwl bill oljeeldning och 

rlet överhandlagande bruket av mol·orclrivna fartyg medfört 

en :mryckct avsev•ärd reducering a•v maskinpersonallen mnbord. 

l samma riktning men dock utan att uppnå ett Jil<a •stm·t r e

sultat beträiTande bemanningens ,förmlinskande hava gåtl de 

förbättrade arbetsanorclninga.r, son1 vidtagits för att ernå en 

snalhbare lastning .och Jos.sniug, och även på själYa na.vige

ringsområdet hava de te.kniska hj-älpmedlen i form a•v prcci

sions]o.ggar, lodning>sapparater, kompasser, llmd-ervattenssigna

lering, trådlös tdegrafi m . m. numera nått en fulländning, som 

Jmappast Jämnar något övrigt att öns'ka . Ett utslag i samma 

ri,ldning är inf•örandet av den aut.omatis•ke r-orgängaren etler 

•s. :k . gyr.o•lots en. Under det sista .århondct h a r gyrokompassen 

på hande[sfartygcn medfört en betydande onwä lvning i f råga 

om 'fartygens ekonom(! och dr i flsäikerhct. En av dess största 

betydelse .Jigger otvivelaktigt däri att elen ögonblicldigcn an

gi.v.cr den obetydligaste gir för rorsmannen, som därigenom 

sna1bhare och med mindre röre lse· av rodret kan hålla far tygd 

på kurs än vid arwänclancle av den van liga, jämföre'lsevis tröga 

ma•g•nelkompassen . Genom denna möj lighet till en rak, frå n 

girar frli lmrs hade Tedan en stor ekonom isk <förde·] uppnå tts, 

men ~innu fattades något. Ehurlll ror'g·ängarcn .Jumclc ·prest•cra 

.en bättre styrning, va•r gyPolwmpassen m era ful'ländacl at l 

angiva giren än rors.ma·nnen att möta densammla. Delta gav 

upph·ov hll i111förandet av elen aut·omatis:ka styrningen. Appa

raterna häPför ·är.o mycket enl<Jla. Såväl SperTy som Anschiitz 

m. fl. 'hava uP'pgjort konstruktioner .för ändamålet, vi lika hava 

blivit prövade, och <befunnits goda. Rapporter förehgga fr ån 

farty1g, som passerat Allanten m ed au tomati9k rorgängare, och 

omdömet är samstämmigt däruti att a<p-pa-raterna mcd~iva en 

ojä•mförli-g mycket bättre styrning ä n den, S<Olll kan åstad

kom:mas även av den bäsle r.org;äl1igarc. Härigenom vinnes en 

ganska avsevär,d fördel i driftkostnad1crna. Gyrulotsen, sollll 

är anbringad i kombinahon med en av gyrons repetcrkompas

•S·er, kan t. ex. 'bes·tå 1av en ring av koppar med två små isole

ringar, en på varj>e .sida. Inuti denna r!ing befinner sig en rör-
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Ji g arm med ett hjul i varje ända, S·Om glider mot koppar

ringen s innersida. När fartyget >är i rätt k u rs 'lig,ga hj-ulen 

på i soleringarna och ingenting händer. Så snm·t fartyget är i 

avviknlin.g Ifrån d ·en rätta 1kursen, komma dc ovannämnda hj u

len i 'beröring med den oisokrade dden av ringen, en J i ten 

elektrislk mfJtor, som 1nedelst en paterno•stcrkedj a är i fö·Iibin

dels e :med ratten, sättes i gång .och vrider den senare så myc

k et, som behövs ,för alt fartyget s'ka,ll återtaga sin rätta kurs. 

Gyrolots<en är så inrättad, att den svarar för att ,J"urs en ej 

kan föl"ändras m er än någon grad, lförrä·n ·lwrrektion inträder, 

va rigenom ett med en s·åda n apparat ulPustat tfartyg får ett 

nä sta n r akt kö lvatten efter sig och sålunda sparar tlid ooh 

bl'ä nslc. Ett handta•g för frånslagning medgiver att ögonblick· 

li gen inkoppla raltcn för van'lig styrning. 

En 11y rodcrkons lru.J<lion a v ti'll synes stor bctyddlsc för Flettner-

sjötfar t•en har ny.ligen sett dagen. Uneler det att hittills ·bruk- rodret. 

liga r ocl er•system fö r manövrcri ng är.o .fönbu n dna 1neclelst ro

dermaskin.cr ier av ena e ll er an dra slaget har konstruktören 

av det s. k. Flettner-rodret, tysken Flctlne r, brutit med hitti ll s 

seelan årtusc.ndcn god tagna principer på detta konstruktions-

område. l •s•läl let för att bjärtsloc ken bindes, låt er uppfinna-

r en rodret vara h elt odh ·håUet ,fritt svängande .Juing sin axel 

och så'l uncla icke tvångss tyrt för enat med fartyg e t. Detta så-

lu nda fri-a roder utrusta s å dess bakre ända me·cl ett m .indre 

s. k . h jfri<proder, vil1kct i s in ordning verkar styrande på hu

vudrodrel , ungefär som om ·detta vore en båt. Principen 

frmng.år av närslåcnd·e ·f."ig. l S., varav n11a.n ser att, om det 

liJ.Ja r·odret läg,ges i en viss vinkel, så ko:mmer .huvudroclret att 

intaga etl häremot svarande läge, tiH de·ss att momenten av 

trycken på r·esp. roder bliva al\rba'la ncerade. Uppfinnaren tager 

sålu nda ,Juaften hos dc under fartygets .gång förbiströmmande 

vattemml•ssorna till hjälp fö.r roclr·ets omställning. Så snart 

IDan ändrar 'läget av hjå'lproclret i förhåf.lar1de till hmnuclrodrc t 

så åstadlwmma ck å det förstn<ämnda verkande strömkraifter~ 
na., aU huvudrodre t ändrar läge ooh utövar en mot detsamma 
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svarande ändring i fartyget·s kurs. På grund av sin frisvän
gande upphängning väjer huvudrodret undan för påverka n 
av t. ex. vå·gslag och dyl-ilka abnorma påkämTingar m1en åter
går O'lne,cle,lbart .efter dessas upphörande till sitt norma1a styr
läge. Härvid undviker anan den ·för ,fartygets styrning skad
liga inverlkan av dylika strömningar och man er!hå'ller enli.g t 
uppgift en fullkomNgt rak väg utan att behöva vidtagla dt• 

vanliga korrektionerna för Slidoströmmarna. Dessutom bort
fa:ller fa.ra för rederibrott på grund av vågstag erl'er annan h ög 
påfrestning. Hjäl'!Jrodret manövrerra,s m edelst länkstänger, 

Fig. l S. 

slutande uli en genom huvudrodrets ihå·liga hjärtstock gående 
axel, vilken sedan förbindes med en jåmförelse:vis enkel rod er

ledningsan ordning. 
Denna roderkonstruktion har prövats sedan något år p il 

farty.g utav olika storlek. På grund av dc därav vunna syn
nerligen gynnsamma resulta:ten 11ava en de'l av de tyska rede
ricrna bes'lutat sig för införandet av Flettner-rodret. Sålunda 

c ld" har H A P A G utrustat ett av sina motorfartyg "Odenwa 
om 9,000 br. ton m ted sådant roder. Vid de prov, som efter 
leveransen i a>pril 1923 fö·retogos med detta fartyg, uppgives 
Flettner-rodret 'hava på alla sätt fyllt de förväntningm som 
ställts P'å detsamma. Ro(ler,konstrnklioncn kommer även atl 
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installeras å ett antal större fartyg, som ·äro under byggnad 
vid tyska varv, däribland en 9,000-tonnare, rbeställd av Nord
·deutscher Lloyd. Dessa stora skepp hava inga styrmaskiner 
u tan styras med handkraift. 

De fördelar, som äro att er.nå med det nya systemet, för

väntas bliva: 
1 :ra. Betydligt reducerad vikt å :styranläggningen. 
2 :a. Nedrbringacle driftkostnader genom de förenklad e 

maskinerierna samt besparing i p<~rsona l, varjämte tonn·a·ge fri
göres för nyttig lla·st. 

3 :a. Fara för driftstörning nedbringas till ett minimum. 
4 : a. ·Styrningen blir säkrar·e, enär kursen kan håUas 

mera rak, vilket även medför besparing i bränsleåtgången. 
Enhgt upplysningar som i Iittera~uren inhämtats betl'äf

fande "Odenwald" skulle roderrörelserna kräva endast omkring 
5 % av den kraft, 'som behövs rför att manövrera ett vanligt 
r oder. På detta fartyg hm enligt uppgi!ft den nya uppfin
n irugen kombinerats med en Anschiitz-Kreiselkompass-själv
styrare . 

Några jämförande siffror angående manöveregenskaper 
hos fartyg, utrustade med Flettncr-roder r.esp. älldre roder
konrstruktioner lhava ännu icke !kunnat införskaffas. 

Frågan om anskafTandet av en ·havsisbrytare ,för statens statens is

räkning är ·ännu s:vävande men är före·mM rför starkt intres·se brytare-
fråga . 

;såväl inom sjöfartskretsar som bland sjöförsvarets målsmän. 
De sena,re •årens str·änga vintrar med åtföljande svårigheter för 
·sjöfartens upprätthållande har gjort frågan än mera aktuell. 
Viss.erligen disponerar svenska slaten med viss rätt Stock-
holms stads stom isbrytare (J.sbrytaren II) men denna rätt 
är ganska kringskuren, så att en situation kan lätt uppkom-
ma, då det allmänna intresset icke kan till f ul'lo tillgodoses. 
statsisbrytaren föreslogs på <Sin tid a'V den S. Je vintersjöfarls· 
kanumitten för Norr'land, vilken kommitte efter omfattande 
Utredningar rörande möjligheten att förlänga sjöfarten på 
Norr lands kuster med en eller annan m ånad, år 1919 avgav 

1'idskrift i Sjöväsendet. UJ 
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försla.g til'l ans.kafTande i f.örsta hand av en s iatens ha·vsisbry

tarc. Kommitteförslaget •har emelHertid ännu icke föranl ett 

någon vroposition til1 riksdagen, men är enligt dag•spressen 

förcmM f.ör regeringens intresse ~och förar:bele och har girvi t 

uppslag hll cn~kilda ~motioner i sittande r.iksdag. Sveriges 

allmänna s·j öfarlsförcnings styrelse har på sammanträde i 

Stocld1ol'm heslutat vädja ti'll reger in gen att ·söka få .frågan 

om en statens isbrytare definitivt löst vid innevarande rLk s

dag. Inom J ören i n gen äro som !bekant al1la sjöfartsintressen 

repr cs,enteradc, ·så l und a redare, , f~artygsbcfä l , assuradörer, 

skeppsbyggare, sl<ceppsmäklarc m. fl. oe'h styrelsen ansåg sig 

kunna konstatera en enhällig opinion: inom sjöfarbskPetsar .för 

snar a åtgärder i denna fråga. Att man med bättre tekniska 

hjä•lpmedel kan under Iik.artade klimaLiska förhållanden kom

ma väsntligcn längre med vintePsjöfarten ·än nu är dl rfakbum, 

bevisat från t. ex. Finland, Ryssland odh Amerika. Inom sjö

fartskrets'ar gör sig emerr1ertid den åsikten gällande att fråga n 

om statens. isbrytare ick·e bör sammankopplas med den om 

~in a •ldrig så önsJdiga ·och eftertraktade utsträckningen av vin

ter•sJöfarten på Norrland, ty oavsett möjligheten av en sådan 

utsträckning anses det, att staten har oundgängligt ibehov av 

en isbrytare av krafti.ga dimensioner Iför att på olika ställen 

av vår kust uneler stränga vintrar understödja S'jölfarten, vil

lkel är av stor 'betydelse ur såvä•l nationalekonomisk som för

svar•ssynpunikt. Det framhålles att våra grann länder i detta 

avseende äro bättre utrustade. Sålunda tog Danmark ome

delbart .konsekvenserna .av 1922 års vinterhändelser och Jä t 

bygga en åsbrytarc, som nu är färdig att gripa in, när så be

hövs. Äv.en Finland, som redan förut var väl utrustat, har 

lilwäl beslutat .en ökning av sin isbrytarflotta. 

I Norge har stat.sislbrylarfråg.an även satts i samband med 

lwldriften på Spetsbergen och med önskan att kunna ö.Jw bryt

ningen vid .gruvorna cl·ärstäclcs. Det ckonomis.Jw utbytet a•v 

verksamheten sammanhänger nämligen med möjli.gheterna att 

kunna förl•änga skeppningssäsongcn. För detta ändamål krä

ves dock isbrytare och man hyser i Norge elen förhoppninge n 
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alt med ·en isbrytare om t. ex. 4,000 hkr. bliva i stånd att för

länga säsongen normalt till 6 a 7 månader, varmed myc·l< et 

skulle vara vunnet. Detta spörsmå'l ·är för oss så mycket 

m era av vikt smn svenska stalen genom senaste ri1ksdagcns 

beslut Il!llmera är intressen t i det svenska kolbolaget på Spets

bergen. 

En Svcnsk-Fin·sk tra.fikkommission har varit tillsatt för 

att •ordna den nya trafiken Stocl(!holm~Finlancl och h ar denna 

kommi ssion i s·lutet av år 1923 avgivit silt betänkande. En

ligt den däri framlagda •kalkylen skulle d riJftko stnadcrna p er 

år vad Sverige vid k ommcr bJiv,a vi el s la lsbanecl rilft l, 7 78,000 

11u. samt vid ·privatclri'ft 1,807,000 kr. slulanclc såunda m ed 

29,000 du. favör för statsbanedriHcn, vilket torde vara ett av 

de skäl, varpå kommi ssion en stödjer sig för att förorda sådan 

drift :framför privatdrift, en l<alkyl , som cmcllerlicl r edan varit 

för emål för ganska skarp kritik från sjÖifa rt skretsar. 

Kommission en för eslår en cxpr.csslinje Slock:holm-Ka

peHskär- Mariohamn-Åibo, sJ\.iss 2 S., med två båtar i trafik 

jämte ·en i avlösning och en i reserv. Vid statsclriH antagas 

sven•ska stalsbanorna äga och driva en trafik·båt och npp

st•äUa ·rescrvhål. Vid valet av båtlyp har kommissionen för

klastat f•ärjealternative t och slannal :för eXJprcssbåtar med 15 

knops !fart. Hilningar till ·dylika båtar lhava 111ppgjorbs, var

vid föreslagits ång fartyg m ed isbrytarsläv, 75 m. 'långa, något 

Ö·ver 5 m. mecleldjupgåenclc, lransporl'l\.apacitet av c:a 250 ton 

samt m ed utrymme iför 160 lill 200 passagerare. 

Kommissionen föres1år en avgångslid fr å n Slackholm s 

frihamn varje dag kl. 9,,o c.m. ; elistansen på den pl anerad e 

routen Stockholm-Abo utgör 162' och den beräknade gång .. 

liden med .en lfart av 15 knop, 11 tim. 3ö min. Kommis·sionen 

fran1:hiå•lle r sluUigen , att, "då del är förenat m ed kända oBi

genheter att leda en r eg uliär evprcssförlJjnclclsc H\ng Yäg genom 

s-kärgård, har ii ven m1d ra ham-..tr ans·e lts böra göras för för cm å l 

för undersökning". Dc åsyftade hamnarn a tord e vara Nyniis-

Trafiken 
Sverige
Finland-
R yssland. 
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hamn .och Kapells.kär, vilka båda emeller tid , såsom framgår 
av kommissionen s förs lag, kasser a ts . 

Å ·den storarta de ooh vällyckade utställn.ingen i Göteborg Göteborgsut
förra sommaren .lade man märl< c till en särskild sj öfart sav- st~~}ningens 

· d" G'' t b .c.. .. t .. . . .. 1. t SJO artsav-delmng, ar <0 e orgs u.ornams a nanngsgren , SJO ar en var delning. 
synnerli gen väl representerad. Avde'lningcn, som stod under 
ledning av föreståndaren för Göteborgs sjö fartsmu s•eum , k•ap-
tenen O. Traung, dis:ponerade en .golvarea av inemot 4,000 
kvm. , varå voro ·instaillcrade u tstä llningar för s'keppsbyggcri , 
fisl-.e, hav·slforskning, meteorologi, bergni ngsyäsen, tf yr- och 
Iots,väsendet, navigation och sjömätning m. m. Föru tom den 
synneriigen intressanta och läror ika , speciellt hi storiska av-
d eln~ngen voro· alt märka de i den 800 kvm. stora hallen an-
ordnad e Separatutstä llningarne från våra n. v. svens.ka rede-
rier. Dessa avdelningar gåvo gcdign·a ooh lättfa llliga upplys-
ningar r örande h istorik och modern teknile 

Att lhär r edogör a för denna omfattande -utstäl lning kan 
givetvi s icke ifrågakomma utan .har företdrag•anden end ast 
vel1at ,fixer a evenemanget. 

I okto1ber m ånad 1922 höUs i Briissel en i nternationell Sjöfarts
sjöfartskonfcDcns vid vi'lken r epresentant-er för Sverige när- konferensen 

m . m . 
vor o·. Vid kon1fercn sen behandlad es del<s •U L kast lill konvcn.tio- Bri.'tssell. 
ner deJ.s till vissa r egler ang.åendc 'konossement, d e s. k. Haag-
reglerna, vi lka tidigare an tagits vid en av Int ernational Lmv 
Ass·ociation h å ll en konferens i Haag å r 1921. Representanter 
för de i konferensen deltagande s taterna en ades om att h os 
sina r•egeringar anbcfaHa dc ifrågavarande nll<Jaslen såsom bas 
för blivande konve ntioner, dock under åberopande av vad un-
der Iförhan eBingarna anlförts av r espektive delegerade. 

Det är sjä•lvklart att den gångna ·somm'arens utställning Göteborg. 
Götebor.g sintli e giva upphov till å tskilliga konfer en ser och 

saml11'ank01mster inom sj öfarts,VIäscndet. Så blev också för
håBandet. 
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Sålunda avhölls i Göt·eborg under tiden 13-19 augus ti 
en sjöfartsvccJ<Ia eller s. k. sjöfartsdl«sdag, vari deltogo föl

j ande sammanslutningar : 
Sveriges allmänna sjöfartsJörening :höH den 13 augu st i 

sitt årsmöt•e. 
SkeppsbyggarekongPessen, anordnad a v Svenska T ekno-

logföreningens avdelning för skeppsbyggnadskonst s·amt T ek
niska slamfundet i Göteborg, avhöll s den 14- 15 augusti. 

Kommitte Maritim International s·amt Svenska f•ö·renin

gen för Int•ernationell sjörätt höllo sina möten den 15- 17 

augush. 
Nordisk Sk1bsrederforening och Sveriges Redareiförening 

höllo sina årsmöten den 15-17 augusti. 
Nordisk Fartygsbefäl slutligen höll ·kongress den 18 a ug. 
Utrymmet medgiver icke att r0ferera dessa möten ooh 

kongresser. Här bör endast frmnhåHas ett uttal,ande, som 
gjordes vid den sistnämnda kon1gressen näml'igen: "det är ett 
livsint.res,se Iför na·vigatörerna att följa utvecklingen av d en 
trådlösa t elegra:fien och telefonien samt att de nordistka lä n
dernas :befälsorganisationer böra i största möjli,@a utsträck
niner samarbeta för åstadlwmmande av så vilt möjli.gt gemen-

"' samma officiella regler för radions betjänande ombo-rd". 

I juli månad 1923 avhölls den 13. internationell'a sjöfarts
kongressen i London. Kongressen arbe tade på tvenne sektio
ner, den första angående in'lands,kanaler och den andra a v
handlade <havssjölt'art. Sverige deltog med s.l«riHliga avhand
lingar rörande samtliga frågor, som uppställts till behandling. 
men undantag för sådana, som röra tidv·attens.fen011nenen. 

Såsom delegerade för Svensl(la regeringen del bog o general
<lotsdi,rektören samt generaldirektören och chefen för vatten

faillsstyrelsen. 

Svenska fri- Då Sveriges tre stora <frihamnar nu ·äro anlagda ooh in-
hamnar. vidga torde en kort rcdo.gö·relse för de,samma här böra infly ta 
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Frihamnsinstitutionen ha·r .histori•sk hävd i det att fri
hmnnar funnos i Europa re,dan på 1500-talct. I Sverige upp
givas Slite rpå Gottland och Marstrand på västkusten såsom 
frilh.amnar på 1700-talet. IntPesset för frihamnsfrågan i Sve
rige gav sig ånyo till känna vid slöida ti!Uällen under 1800-
talet genom :motione'r i riksdagen; •synnerligast framtr<ädde 
detta intresse, sedan frih'amnen i Köpenhamn 1894 hade blivit 
.inrättad. För n. v. har Sverige tre frihamnar, nämligen i 
Stockhol11n, Göteborg och Matlmö. 

Frihamnen i Stockholm flllllbordades och godkändes i Stockholm. 

oktobeT 1919 men är ,fortfa,mnde sladd i utveckling. Sam-
tidi,gt med frihamnens utbyggande bil·dades Stocl<Jholms Fri-
hamns Akt.-Bol., tiH vilket staden ubarrenderar frihamnen 
:rned samlJi.ga byggnader, spåranordningar, maskiner etc. F,ri
hamnsan'läggni ngen ·om.fatlar tv-enne kajer, den en a av 130 m. 
längd <och 'utgörande en forbsättning av Värtahamnens södra 
kaj, den .andra har 170 m, längd och utgörande J.1örjan av den 
norra !hamnpiren. Vattendjupet vid den fön',a är 8m. vid den 
senare tiU sLön·e deilcn 9 m. Ti]il frihamnen höra vidare åt-
skiol'li@a större varumagasin m. m. Hamnen står i .förbindelse 
med Värtahamnens spårsyslem och är Iförsedd med en mindre 
rangerbangård . Järnvägsdriften omhändetJhaves ·av statens 
j'ärnvägar. Frihamnsmnrådet är omgä·rdat <med ett 3 m. högt 
stängsel av trådnätverk. Vattengränsen är längs Värtaham-
nens vaUenområde skyddad utedeist ett flytande 2 m. h·ö,gt 
stängsel 1a v tPä. 

Trafiken i Stocl(]holms friha'IUn 'har v~arit i stadig ökning 
sedan hamnens öppnande. Stockholms centrala läge icke blott 
i :fråga om Sverige's osbkust utan jämväl i förhåLlande tiH ham
narna till norra och m ·ellersta Öst-ersjön gör ,platsen geogra
fiskt och mmkantilt till ett naturligt centrum. Genom till
komsten av ofrihamnen ;har Stockholm ytterligare stärkt sin 
pos1ition som Östersjöns förnämsta handels- och .industristad. 

• Frihamnen i GötCiborg, tiH vilken initiativ-et togs genom Göteborg. 

lll'otion i stadsfru:llmäktige därstädes r edan på 1890-tald blev 
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emellertid utbyggd och färdig rfMst 1922, då d ensmmna i 

augusti m ånad invigdes . Densamma är belägen å Tingstad s

vassen på norra stranden av Göta ·ä lv mitt emot staelens affärs

kvarter, m ed vilken .hamnen förbiruel es genom Hisingsbron. 

J{,ajcrnas samm,anlagda längd utg.ör 1,135 m. 1och vattendjupet 

ä r 9 m. Dess •u brustning med magasin, s,påranläggningar, 

deldrciska kranar m. m. ·är synnerligen förstkla ssig. Den m i 

tillgängliga magasinsarean 1utgör 7,000 kvm. Anläggningen 

av !frihamnen :har också dragit en kostnad av 21 '/, mil. kr. , 

vartill kon11ner be tydand e belopp för maTkinl{ öp. 

Ut.om med skandinaviska ·och ba:ltisl<a hamnar 'Slår Gö

teborgs hamn i ,förbindelse genom rcgu'ljära linjer med snart 

sagt a ll a h amnar av större be tydelse J:'ör världshandeln och ej 

minst befinn er siig den transoce,ana trafiken på Göteborg i 

raskt 1framåts·kridancl C'. Hamnens b e tingelser för transitotra

fi:k en har genom ti llkomsten av den nu .färdiga frih amnen 

kommit till sin fulla rätt. 

Mal mö. Frågan mn anläggande av Jrilhamn i Malmö upptogs till 

beJ1andrling ävenledes på 1890- ta'let, då en lokalkommitte i 

s tael en tillsattes. ·Frågan upptogs sede·rmera av Hand e1s- odh 

sjöfartsnämnden, som 1904 avgav .förslag till stadsofullmäktige 

om ,förläggande ·av en friihamn LiH Malmö. Först 19·14 fas t

ställde emc.IJertid stadsfullmäktige ·en ruppgjorcl p1an för bli

vande lUtvidgningar i Malmö hamn. Sedan regeringen givit 

sitt till stånd till att en frihamn anlad·es, kunde man l 917 

övergå till tankens <förver·khgand e. Maimö hamn had e föru t 

en kajlängd av d :a 4,000 m. ·och ett vattendjup av 6 tilJ 7,, m . 

Den år 1914 påbörjad e industrihamnsanläggnin•gen har hit

till s· ranlagts med en kaj av 500 m. längel och llll ecl 7,, m. djup. 

Fri:hamnen slutligen har kaj.er om 700 m. ]:ängd samt en rbas

säng ooh in seglingsränna om 9, , <m. djrup , varigenom även d e 

s törsta m oderna lasl1fartyg kunna med rf'llll last ingå i fri

hamnen. Även ,j Ma•lmö .har ett rfrihamns.-1akt.-bol h and om 

frihamnens drift och organisa tion. Frih,amnen invigdes i sep

tember m å nad 1922. 
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Malmö sås1om varande Sveriges sydligaste ·djupu1amn p å 

västkusten , där hancleJsvägarne åt rbåde n orr oc:h söder löpa 

tiHsamm ans, har e tt synnerligen fö.rdela.ktigt läge .för sjM:uten 

och ·kommer d en nu avslutade frihamn·cn därstädes a tt utgöra 

en betyd ande t i ~!<gång vid å terupptagande a v hanclcls.förb indel

serna m ellan transoceana hinder och d en baHiska marknaden. 

Införlivandet med vår flotta av f.regaltskeppet G. D. Ken- Övnings

necly måste betec knas om ock icke såsom en renaissa nce inom G fDart1~get . . . . .'-enne-
segel!ulbllclmng.en så dock såsom en epok inom densamma. dy. 

F artyget inköptes, som bck·anl, f örra hösten av svenska 

staten Ifrån r ederiak tiebolage t Trans.ablantic i Göteborg, und er 

vars flagg det .för n t t j ä n s Lgj o.rt såsom örvningsskepp för u t

b:ildnin g av befälselever i k ombination m ed frakbfart, oe l1 har 

faTtyget därunder passera t lin j en å tskilliga gånger, v ilket 

också be.rätti gat detsamma .a tt, såsom fallet var vid leveran

sen, föra hajfenan på ·bogsprölsnocken·. Anledningen; va•rför 

bola.get avhänt sig fartyget, uppgiv es vara, att det f. n. ställt 

sig rför dyrt att hå-lla ett särskil t skolskepp i gång. Kenneelys 

förutvar a nd e ~e l eve r lun·a av 'bolaget för sök svis övet' flyttats 

på dess ,NJ/ S Tisnm·en. örlogsflottans förvärv av fartyget här

rör sig åLer av behovet arv utbildningsfartyg för skeppsgossar

na, vilket behov var olill<fredsställande LiHgodosett, särskilt 

med anl edning av Gladans förest.åend e utrangering. 

Kenn eelys högres ta silhuell, synl ig på Karlskrona varv, 

där 1fartyg.et Jör närvarande genomgår om~inclring för sin nya 

uppgift, gö r otvivelaktigt ett tilltalande intryck och leder för 

många tanken tillhaka till gångna ticl ers segelexpedilion er. I 

d et nya reglementet för utbildning •av officerare vid flo ttans 

stam, gi'' 'et oktober m ånad 1923, är gruppen III, övrig special

tjänst, medtagen en för ulobilclningsväsendet nytillkommen 

t}äll'stegr cn, nämUigen segelfarlygsljänst (s. J.), en åtgärd, 

som tr-oli,gen lmmmer alt visa sig välbetänkt. 

Kennedy, som <förut tmhö~·t ett nors,kt rederi, li nköptes 

av Transatlantic 1915. Fartyget är byggt i 'Vhitehaven 1888, 

klassat ·engelska Uoyd såsom 1klass A l, mäter 1,490 'br. r. t. , 
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har en lä ngd av c :a 7-! }; J., bredd 11 ,, m. och får såsom örlogs

-fartyg ett djupgående av c :a 5,_, m. samt ett deplacement a y 

c :a 2,600 ton. Farty-get är byggt av järn. Rundhulten äro 

även l,ecles av järn utom svåra stängerna, bram•stängcrna över

bramrårna, kryssbramrån, mesanbommen och mesangaficln, 

vi lka äro av trä. Slående godset är av stållross. Löpand e 

godset, förut av ll11anilla, ·b1ir hampYirke. Scglcn äro de för 

·för dt fregattskepp sedvan•liga med det för ett örlogsfartyg 

ovanliga av dubbla märs·scgel. Riggen är högrest och krafli.g ; 

beJfä1lslccknet kommer att blåsa c :a 45 m. över vattenytan . 

Ändringen av Kenneely 1är delvis en kostnadsfråga och 

måste givctv~s hållas inom snäv ram. Vad som omedelbart 

måst göras äro anordn·ingar oför ballastens stuvning Cc :a 900 

lon), inbyggandei av lros·sdäck för skeppsgossarncs inloge

ring (omkring 200 gossar) samt viss ändring av inredningen 

i övrigt m. m. Plats reserveras för framtida insättning aY 

hjälp.n11otormask!ineri, ; ,arjämte på framliclen måste skjut-a s 

~nsta'lll e randet av \lärmeJ.eclning och elek trisk belysning. Far

tyget utrustas m e.cl gnistapparat, driven av en -förut -ombord 

b efintlig för samma :ändamål använd Penta-molor. 

Kennedy, vars nya namn såsom örlogs-fartyg, som bekan t 

är " af Chapman", skall ti<Hhöra l :a .fartygsklassen och Karls

krona station. Dess besättningslista torde ilwmma att om

.fatta: l kommendörkapten, l kapten, sekond , 5 kapten- och 

subalte.nm!Iicerare, l intendent, l läkare, 14 UO, 21 däcks

Jw,rpraleT, 14 ekonomimän samt c :a 200 skeppsgossar. 

En !händelse, som Ltimat seelan senaste årsberättelse i na

vig.ation, oah sjöfart avgavs och som clä11för här bör omnämnas 

är yacht-en Fidras återkomst till fosterlandet .eft.er lyckligt gc

nom:förd jordomsegling. Ficlra återkom, som bekant, t ill 

Karlskmna den 11 september 19·22, häLsad ·med jnbe.l av h'C'la 

staden. 
Ficlras färd erlbjucl er givetvis mycket av intresse från na

vigationens och sjöJarlens synpunkt, men dessa .lärdomar 

måste hämtas ur ·en annan källa än ur denna årsberättelse. 
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Om -dess jordomsegling ikan sägas, att den var utm~i rkt väl 

p lanlagd samt energiskt ooh sbcldi,gt utförd och länder där

för des.s -ledare och hans duktiga deltagare till stm heder. 

En rutförlig •ski ldring av jordomseglingen är till sällskapet 

avgiven av dess initiativtagare och chef n. v. ledamoten av 

K. ö. M. S., löjtnanten vid Kungl. .flotlan Sune Tamm, och 

d·enna r edogörelse finnes alt tillgå il. sällskapets arkiv. 
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Historisk översikt över polemiken kring 
J utiandsslaget 

Ö\'Crsättning ay kapten A . GrP{berg,*) 

Den, 'SOm gör sig besvär m ed att gå igenom de officiella 
kommun:ilu~erna om Jullandsslaget med åtfölj ande presskom
mentarer, fiÖ'l'v'ånas knappast över, att det tagit 7 '/, år att ut
leta .fakta ur denna härva av oriktiga uppgifber. Å andra 
sidan kunna dessa O!l'iktiga ski<lclringar ej helt ignoreras, ty 
deras verkningar hava varit både djupgående och 'långvariga. 
Av desamma bildade sig det eng'elska folket en varaldig åsikt, 
om vad som hade hänt, ,författa>I·e, som de närmaste åren efter 
kriget diskuterat slaget, hava kraftigt påverkats av dem, och 
deras inflytande 'kan äv~en ,spåras i det som 'Skri,vits av fäckmän 
i Amerika, Frankrike och ItaEen. Vilka voro då dessa 'upp

diktade h 'istorier och varifrån [1ämtadcs dc? 

Den första komnuwiken. 

Den 3 juni utsände amiralitetet elen första rapporten med 
följ ande ingrcrss: "Den 31 maj på cftenniddagen ägde ett sjö
slag 'rum u taniför kusten av Jutland. Av de brittiska :fartygen 
voro slagkryssarna, 4 slagskepp samt en del kryssare och lätta 
Juyssare me,st i e'lden. Den tyska slagflottan, som gynnades 
av clMig sikt, undvek att engagera sig för längre tid med vår 

• ) :vlccl v cclerbörHg't tillstånd över.satt m· ''Brasse} s -:Naval aml Ship
p;ng Annual 19\W'. ~w:. Clowes aml So,ns Lmtd , Lonclon, pri's 25 siL 
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huvudstyrka och återvände t ill ham n, str ax efter det den se
n aTe u pptr ätt på skådeplatsen, dock icke förrän den allvadigt 
skadats av våra slagskepp .. ... " Det medgaVJs, att 3 slag
kryssar e, 2 pansarkryssare och ett betydande antal jagare gått 
förl or ade. Bcti,äfiande fienden s förlus ter näm ndes endast, att 
de voro ''>allvarliga", vilket meddelande av engelska fo'lket 
mottogs med den yttersta besvikel·se. 

Meddelandet orsakade djup förstämning, och ·ropen på 
n ågot ·m era uppmuntnande hlevo allt envisare. Redan följande 
dag dventliggj orde där för amiralitetet en ny rapport, vilken 
skulle komma a t t få vittomfattande och varaktiga verkningar. 
Rapporten inn ehöll i huvudsak följ ande: Kl. 3,, e. m. hade 
"Grand 'F l eet" kommit i kont,akt med "Hochseeflotte", oc'h en 
h et ·strid hade utspunnit sig mellan bägg.e siclamas "ledande 
fartyg", intiH dess huvudstyrkan av "Grand Fleet'' ingrep. 
Efter en kort ~ strid med denna flydde tyskar<na förföljda av 
de :brittiska styr korna. Scclan ,fienden drivils i hamn, åter
vänd e Si'r John J,ellicoe t'ill valplatsen ooh "svepte av" ("s,cou
red") havet sökande efter 1fartyg, 'som för satts ur stridbart 
skick. <K~ommuniken slutade med att fastställa, att de tyska 
för1us terna icke enda~st relativt, i förhållande till flottornas 
inbördes storlek, utan även a'bso1ut voro större än dc brittiska . 

Första sagan om slaget. 

Ur deUa ganska vilsel edande materiel framspmng vad 
man gärna kan kalla den första sagan om J utiandsslage t: Sir 
David Beat,ty hade råkat i famnen på hela "Hochsee!flolte" 
på d termiddagen den 31 maj. Utan alt låta ~ sig avskräckas 
<av den överväldigande övermakten kastade Ulan sina slagkrys
sm,e mot de fientliga {öPbandcn och kämpade en uppehål
lande strid, l iii s Sir J oh n J eHicoe anlände. Dc betydande 
br ittiska förlusterna hade man ådragit sig i denna äror'ika 
l11en ojämna strid; men bladet hade Yänt ·sig r full ständigt vid 
brittisl<Ja huyuc1flottans ankomst, förlusterna 1wmpcnsemdes 
till engelsmännens favör , och den slagna tyska flutlan j aga-
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des i oordning tillbaka till slina ba·ser, varefter elen segrande 
flollan triumferande "svepte av havet" eniigt 1amiral Tromps 

föredöme. 
En sådan 'berättelse var antagbar enelast <så länge tron p å 

(le ancrivna tyska förlusterna varade, och tyskar111a brådskade 
icke 1~ecl att ofientliggöra desammas rätta omfång. När de t 
en ,,ång blev .klart, att de tbrlttiska förlusterna överstego dc 
tysl~a, så måsbe sagan modifieras. net är ick~ ':å lätt .a'lt 
{inna ursprunget Lill närmast clfterföljande, bnttiska skild-

ringar. 
En utomlands publicerad redogörelse. 

Förtjänsten av att hava off.entliggjort elen första 1<'ritiska 
,relatiDnen av slaget tiUkommer en utlänning. I augusti 1916 
public,eracle en s~vcnsk amiral*) i stockholmspressen en re~o
görelsc, som baserad e sig på av honom ·samlad oc!h ~nder:okt 
materiel. Han var opartisk och Teserverad. Han gJorde mga 
ullalanden beträffande slage1s strategi'Ska betydelse, ty han 
ordade ej 0111 detsamma som någon tysk eller engel·sk seger, 
m en ,han klarlade fullständigt åt·skiHiga med slaget förknip
pade omständigheter. Han påvisade, att dc :betydande cngel
skla förlus,tcrna 'tillfogats av en svagare motståndare, d. v. s. 
unde'l· slagkryssarnas strid med Hippers spaningsförband och 
icke uneler kampen mot "Hochseeflottcs" slagskepp~fÖt'band . 
Amiralen ville icke tro, alt sam tliga de engclslm påståenelena 
varo berättigade, under det att han godtog de tyska uppgif
le.rna om egna ,förluster. Han var vidare övertygad om, at t 
"Hochseeflotte" återvänt i hamn i god ordning oc!h utan att 
vara prcssacl. Bclräfiancle slag.ets taktiska detaljer var han 
givetvis mycket trevande. 

Denna redogörelse var naturligen tillgänglig e ndast fö r 
ett fåtal personer. Den översattes emellertid för "Summery of 
the FoTcign Press", vi lken publikation, ehuru konfidentiell, 
öppe t cirkulerade i vida kretsar under l<'riget. I praktiken 

• ) A<ntar.c:li 1:) l''l1 Llharaml u J;apvc.ncn, numCL'::t J;:ommenllörkaptcn on A . 

GiL'OD. (Ö\' Cl' :i:tll u t''CI}:i anm:irknli t1 1:) .) l rVf l ·s~ A tvi r~ .. 
/h ,;1 ·:s ;.: b ) 
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kund e varje regeJ'i<ng o[T<iciellt er,hå lla ett exemplar av d en
samma, ·och den kommunieera'Cles ofta till ledande I'cprescn
ta nter för den ·engelska press,en. Den svenske amiralens artik
'lar fingo därför större inflytande och räckvidd, än man till 
en hörjan kunnat ana. Så länge kriget varade, var hans redo
görels·e den noggrannasie ocJ1 lillförlitligastc, som stod att få, 
och när till 'Sist censurens band lossades, så baserade sig säker
ligen många av de ,kritiska gran·skningar av slaget, som då 
komma till synes, på denna källa. Men huru som helst, när 
de m e·ra känd'a sj ömilitära förfallarna ul1'der 1919 och 1920 
sk reva om Jutlanclsslaget, så gjorde dc det på en god grund 
alV fasts·tä,Hda fakta. Dc omständigheter under vilka bägge 
sidorna~s ,förluster uppstått voro kända, och man hade ett rik
tigt grepp på den allmänna karaktär·e·n av slaget. 

Den andra sagan om Jutlandsslagel. 

Från nyss .berörda källor härleder s.jg vad man kan l<alla 
den .a-ndra sagan om Jutlandss·Jaget. Den ski lj er sig väsent
ligen fr.å'n elen första. Dc 1engc lska förlusterna voro helt och 
h ål'l,et att tillslui va konstrukUons,fel i fartygen - ledningens 
å tgär der kritiserades icke i detta sammanhang. Huvuddrabb
ning.ens otill>fredsslällande utgång ansågs däremot uteslutande 
beroend e av högs·le befälhavarens oskicklighet. För det första 
>hade denne gjort sin stridsmanöver j'rån fienden i shille t för 
mot densamma och s·å lnnda försullit möjligheten att på ett 
avgörande sätt komma fienden till livs, och för det andra 
'hade han girat unelan för clt lor<p·eclanf,all, vi lket han bort 
ignorera, •varigenom tyskarna fått liHfätlle draga sig ur striden. 

Så ,}ån g t hade man kommit, när amiral J ellicoes ~bok kom 
ut, m en efter som kritici redan fatt,at ståndpunkt, så förs~ik
rades allmänhcben , att amhalens <framl•äggande av ,fakta en
dast underströk deras åsikter. Allmänhelen började emel
lertid att tröttna på saken. Den var mer intre,s·s·erad av slagets 
resultat i allmänhet t. av taktiska detaljer och konstaterade 
:rned ett visst nöje, att diskussi1onen a'Htmcra 'började övergå 
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på person. Flottan yar tydligen delad i tvenne läger; rivalitc

len mellan dessa var inget allmänt intt,e ssc. 

Ett nytt uppslag och dess följder. 

En egendomlig omständighet JJragte åter de centrala spörs

målen •i förgrunden. Medan sakkunniga ooh kvasi -sakkunniga 

skri;ftställare kivades om fel och förtjänst er hos befälhavarna 

tiH •sjöss, förelades engelska nationen ett nytt och viktigar r 

problem. Ett antal mycket ansedda sakkunnige 'började öp

pet förfäkta den åsikten, att slagflottor ej längre voro den ba s 

på vilken maktmedlen till sjöss sku lle uppbyggas. Undcr

vattenslbåtar och luftstridskrafter vor·o bestämda att driva 

slagflottorna från haYen, och den nation, som lad e ned sina 

diSJpontibla t-illgångar i slagskepps:bygge, •lade helt enk elt äve n 

sitt öde i händerna på mera förutse ende motståndare. Det 

var ett axiom. För att kunna bedöma hållbarheten i dett a 

påstående var dst nödvändigt att vara i bes ittning av al l: 

falda rörande det tillfälle, då stora slagflottor sisla gången 

uppträdde mot Yarandra. Pennfäkteriets indirekta resulta t 

ble•v därför •en enträgen fordran på en uttömmande skildring 

av Jullandsslagcl, VJilkcn ti'llmötesgicks med utgivand.et av en 

ofiicicll publikation, ldind uneler namn et "Tihe JutlanclPapeTS' '. 

"The .Jutland Papers" täpp te på ett mycket effektivt sä lt 

till munnen på elen grupp författa•re, som slösat så mycken 

tid .och möda på alt angripa högste befälhavaren, ty dessa fö r

fattare hade varken hel till eller crJorderliga kunskaper att 

ana lysera elylik materiel. Diskussionen övergick i h~indern :1 

på sakkunnig1are personer, sås om: Licutenant-Commander Gill 

vid amerikanska, Capitai'l1c dc Vaiss·cau Richard vid franska 

och Lie u lenant-Commander Ich'i ro Sato Y id j apansoka flotta n. 

Erkännas måste, alt dessa o/Ticcral'e u ltalad c vissa be

stämda åsikter he lrä!l'ande det sätt, på Yilk et striden utkäm 

p ats. Den ·verkliga behållningen av deras avhandlingar va r 

.dock fastmera fr ågor, som upptogos nTen lämna·des obesvn-

. r ade, än lösta p11oblem. Dc fas lslogo, at t i hör jan av slagc' 

" någonting tyckles hava falla ls i fr åga om koncentration ' 
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att elen brittiska huvudstyt'kan hade använts m ed stor för

sikbghcl, men alt amira l Je llicoes omdehatloerade stridsmanö

ver från fi .cnden varit av långt mindre inflytande, än man 

velat påskina. 

ViH man draga slut salser bclräfT'ancle striden, som nu är 

l<änd till alla rlctaljer, måste man därför en för en ·besvara de 

frågor beträffande densamma, som frams tällts under de sista 

sj u åren. 

De uiktigastc tvistefrågorna. 

Had e slaget nå gra strategiska följder ? Hade vi eller 

tyskarna segrat? Låg d·cl något av verkl·igt värde bakom ami

r~li tctets tri u m fcrancle ,]<O mm u ni k e om "Grand Fleet' s" svep

n mg av havet efter slaget? Se där frå·gor, som kring sig samla 

det största allmän na intresse. Vid besvarandet av dc•ssa kan 

omedelbart fastslås , att mycken liten hänsyn behöver tagas 

till tysk arnas avsi'Jder. När amiral Sc.hecr den 30 maj gick 

till sjöss, ämnade han h elt enkelt göra ett svep upp mot Ska

geraok OC1h tillbaka ·igen. Hade h an utan ·inblandning f[tlt 

:ttföra detta sill ·uppsåt, så h ade krigets gång därigenom på 

1ntet ·säll :föriindrals. Ett fåtal engelska och neutrala kii,pmi:in 

skulle ställls inför dc tyska pri·sdoms.tolarna, och d en tyska 

flo ttan skulle hava lyckats ulföra en sådan framst öt, som 

un'Cler alla lider kunnat ulföras av den underlägsna parten. 

Elt dussin i samma område opererande u~bålar hade säker

ligen på ett cfl'cklivarc sätt oeh för längre tid stört vår handel 

på Skanclinavien. 

En försiktigt planlagd operation . 

Amiral Scheers a v sik l var ej att söka förändra eller alt 

Undersöka slällni·ngen till sjöss. Hans t'aktiska uppträdande, 

sedan h an hade ·lämnat sina has·er, Yisar, att han cPkänd e .d e l 

engelska h erravälde t liH sjöss, och i si n rappor t till k ejsare n 

ef~cr siagel var han angeiiigen om att •framh å lla, att läget var 

o forändra l. Vi kunde for l farande, liksmn ,f rå n bör j an a v kri 

ge t, utnyttj a dc fördelar, som besittandel ::t Y ·Cn överlägsen 

Tidskrift i Sjöväsendel. 20 
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flott a et'bjuder ; och fi enden fortsatte att göra samma begrän

sade bruk av sin fl otta -som tiUfören e. Våra kommunikatio

ner övor h a ven förbl ervo oantastade av fientliga övervattens

str1dskraftcr, und er de t att tys.karna m ed stöd av undervat

t-ensbå tar och fast ku stför svar fortfar ande förhindrade oss atl 

företaga vid lyftiga.r e op erationer i Hclgolandshukten. Mecl 

andra: ord om man seT på Jutlandsslaget i sin helhet, så kan 

det ej b li va t al om s·eger ·ell er n ederlag, tbctraktar man åter 

dess olika skeden, •så äro vi bcrättigad'e rförklara, att amira l 

Hippe1r und er slagets första del delv is n edkämpade och [uH

ständigt .bes·egr adc de styrkor som st.odo mot honom, under 

det att ami ral Jellricoe under de t s-enare s .kcedet fullständigt 

utmanövrer ad-e sin motståndal'e och ·stäckte ut,förand et av 

hans ifl'laner. 

Betydelsen au havets " ausuepning" . 

V1d eH flyktigt påseende tyckes vår stolthet över, att am i

ral J el'licoe ·clfter striden var i stånd att kvarstanna på valplat 

sen 10ch avsvep a havet , tämligen ogrundad. I det adertonde 

å rhundradet, då sjöstyrkor voro i stånd att h å lla sjön månad 

e.fter månad, va-r det givetvis IJetydelsefullt , om en sjöstyrka 

kunde h å l'l a sjön medan motparten .drivits i ·hamn, m ·en å r 

1916, d å en slagflotta icke kunde vara ·borta från sina haser 

längre, än jagarnas bräns•leförrå d r äckt·e, tyckes d et hava val'it 

a v föga värde, att amiml .Jellicoe kunde stanna i södra d elen 

av Nordsjön några timmar längre än amira'l Scheer. Ha1de 

vår flott a ·styrt mot Orkneyöarna unde·r det den tyska gjorde 

.an Horns Rev, så hade därigen:mn sak·ernas tills:tånd icke för 

ändr·ats. Problem et är emellertid ej så enkelt. Det är numera 

känt, a tt en fr amstöt av "Hochs·e-efl-otte" mycket väl kunde 

hava varit .igångsatt för a tt täcka ·en allvarlig •operation vi d 

F l•a ndernkusten , •och a tt ä ldre tyska sltagskepp och kryss·arc 

med .framgå ng kund e operera i Kanalen ·och Thamesmynningen , 

medan "Hoch sedflotte" höl'l "Grand Fleet" •bunden i de cen

trala ·delarna av Nordsjön. 

Tyskar·na amnände si-g icke av denna möjlighet, m en faran 

av att så s-kulle ske föresväVlade os·s alltid ooh influerade kraf-
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tigt på vå ra dispositione r slagdaaen An11· t·a l J e11· l 
~ t> • <ICOes \.Var-

stannande till sjöss morgonen den 1 juni kun.de h aft ·· ._ 

J ' d]" f"J"d OOVei 
s <.a ' 1ga··· o .J~ er, om amiral Schecr å tervänt i hamn läm nande 

en .utan,fO'r l< landcrn OI)erera·ncl e s tyr!· a ttl a 11 1 t'"d s 
' < . une ers o . ·on1 

det nu va•r, belydde det i iH!'en lin g, 1·· 

värdet av det som s.kcddc. 
~ ~ men c a ra v ,förringas ej 

stagkrussars lriclcn. 

~e t l<an icke bes trida s, al't det som hände m ell an k l. 

2,,-;J oe . m. ·den 31 m aj är utan m otstycke i historien. u l ._ 

lägsna sjÖ'st·riclskrafl.er hava lid eft er annan ,,1 . ·t ·f" . :
1
c eJ 

• 
111111 ran1gano·ar 

VId 'Samman s [Ölninga•r tilJ SJ.ÖSS men ·tle t f'" : l t r·· 0 

- · ' lnncs lll C. oreuå-

end·e exempel på, att en si n motståndare till fart och best ol-
. a .. . 1.. b . yc { 

n~n~ ove~· agsen · r~ttisk sjöstyrka i grund sla·gits och hesegrats 

pa __ ~3 1~11nut c r:. V1d denna JJänclelsc kommer ert-ervädden att 

droJa langt e tter seelan .Jc'llicoes s lrid sm an ÖY•Cl" faHit i crlöm

s_I\<a. De t är därför m yck e t viktigt att pröva varj e förkl: ring 

ltll d-e stora föwlusterna i slage ls första skede. 

Vad som l_1ä nd c är så allmänt bek ant· a·tt cle ·t 1 ·· 1 ·t 
• • 

< ' < · 1ar ene as 

t!ll stna >huvud·drag relateras. Omkl"'inu l\.1 2 _, l 3 .l 
. o . ,,,, e. 111. c en 

m aJ ,blev det kl a rt för amiral Bealty, -att han hade en fi·entli a 

s tyr.k ~ est om sig. På varierand e kurser närmade h an sig si 1~ 
m otst:and are 01bekymrad om dennes läge ·Och s tyrl<a, och först 

0 1~1 knng kl. 3,,, h ade han fastsläl'll, att h an stod ·emot ami r al 

Hipp er s spaningsfönband. St r ide n hörj a de om krin u Jd. 3 

e m D ll .. l , o ''·' 
· · en u <ampal cs pa dive rgerande och konvernerande 

kll!~ser, til•ls amiral Beatly me ll a n kl. 4,"' och 5 siktade n"Hoch-

seeHotte" i syd H · J 1' 
. · an g1rac c r a nordvart. Under d·cn tid denna 

sbnd varat hade två av hans slagkryssa re .försvunnit från ha

V•ets yta, under del att fiende n, efter "Vad som är bekant, en

dast tillfoga ls oLc tyd li.ga s kador. 

Orsakerna till fö rlus terna. 

• • o Inna n v i befatta oss med dc om·s ländighe ter, under yilka 

Jfragavarande o·lyc kor in lr~ll"acle, ska ll eld klarläggas, huru-
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vida· dessa i någon mån .kunna tillskrivas det sät t, varpå d c 

s trid en inledande rörelserna utfördes. Den fiY'ktigaste gransk

ning av dessa ·rörelser ger vid handen, att samarbetet mella n 

slagkryssarflottaiTS oli ka förhand var dåligt. nc lätta krys

sarna i spaningsskärmen ost om Lion fönflyttad e 'Sig auto

matiskt åt nordost, så snart Galalca och Phact:l1on råkad e i 

strid. Spaningsfartygcn, med undantag av dem som tillhörd e 

2 :a lätla kryssa.reskadcrn, skyndade att understödja de far 

tyg, som råkat i strid, i stället för att fortsätta spaningen . 

Att ett dylikt taktiskt uppträdancJ.e av befäM1avaren för 3 :e 

lätta kryssaresl-:adcrn ansågs som närma'st till hands liggand e 

är tydligt, i det att amiral Bcatty av denn e underrältad es, att 

han slöt sig till lätta .kryssarcskaflcrn å egen lbabordsflygel. 

Som intet svar erhölls, ansåg han med rätta, att å tgärden gil 

lades. .Spaningen har den dubbla uppgiften atl utspana fi en

den och s·amhdigt förhindra fiendens s,paning. De t förra kan 

ofla genomföras med hjälp av ändamålsenliga förflyttningar , 

under det att det senare sällan kan utföras utan slrid. Ofta 

kan spaningen därför icke 1fylla bägge dessa uppgifter sam

tidigt, ulan måste ·i allmänhet endera givas förelrädesrät1. 

Det tycks, som mn den ·allmämm regeln i engelska flotta n 

skulle hava vari l, alt spaningsstyrkor borde engagera lil-: 

nande fi enlliga förband, när helst de anträfliades, d. v. s. 

spana för aH str ida. netla veta vi ej med visshet, ty de aH

männa direktiven för lätta stridskrafters uppträdande äro ick e 

kända, men det må vara till åte t antaga, alt sådan Yar de n 

förhärskande åsikten. Del må yara teoretiskt riktigt elle r 

icke; följ de rna a v lä L la kryssarnas uppträdande i i frågava 

rande fall voro dock anm~irknings1värda, ly amiral Beally 

tvingades att loka li sera huvudmolståndaren med sina slag

kryssare ·och måste gissningsvis bestämma ·den kurs, som bor

de s~it tas för att ankära f'i ·endens reträttväg ooh samtidig t 

tvinga honom till slrid. Möjligheten att välja utgångsläge för 

stri'Ckn förnekades honom, ocrh hans stora överhigsenhet i lätta 

kryssare kom till ingen nylla . 

-281-

Samuerkan var dålig. 

Bristen på taktisk saJll\'er·lcan IJ1 f' IJ'ar1 1 ·- - s agkryssa rflottans 

slagförlJand ~r än mera anmärkningsvärd iin de lä tta krys-

sarnas upplradande. ;\!cllan kl. 2 och H 3 "J·01-d 1 . 
, 

':! f \.. • ,_..j ::, - e s ag-

kryssarna flera betydande k u rsförä nclri ng ar, o oh i in Le t .fall 

JJ levo dessa i vederbörlig ordninn meddelade till 5 ·e sJansl ~ "' . . .L., wpp:o-

c~kadei:n .(Qucen Elizabeth). Befälhavaren för delta förband , 

vrlk~t 1 fart \~ar underlägset slagkryssarna, nödgades, med 

l ~~mng. av_ vad han kunde iakttaga a\ Bcattys rörelser, be

doma s1g till dennes avsikter och haneila därefter. Hesullalet 

blev del man kunde vänta. ;\'är striden började voro ;:;]aa

kryssmna och dc Lill stöd avsedda sl·a.gskeppcn icke konce~

trer-ade, och amiral I3eatty stod mot sin molslåndare m ecl icke 

fullt hälften av disponibel slagkra.ft. 

Härav framgår ofullständighelen i alla dc gängse förlda

ringarna till dc olyckor, som trä(I'adc slag kryssarna. Var j c 

k01~~1:cnta t or a v slaget har tbcskri vi t dessa olyckor såsom 

omoJhga alt förutse och ulan att sammanbinda dem med vad 

~om 1h~inde före och efter . De haYa ·behandlats separat och 

I~k~ samman;Jwpplats med det taktiska tq)plrädand~l. Ehuru 

for.ust en av slagkryssarna slår i n~ira sammanhan" med vissa 

te:miska detaljer, så får dock saken icke betraklas ~1 teslutand e 

fr.an teknisk synpunkt. Vid bedömandet måste ihågkommas 

d_:Is alt avstånd och ·bäring till .fienden, när ifrågaYara.nd~ 

foduster inträffade, voro rcsullal av slagels inledande. rörel

~er, deJ.s att elen s:plittring i slagkraH, som lämnade 5 :e slag

s_keppseskaclern utanför striden, då Queen Mary och Indcfa

hga,blc förstördes, kunnat undvikas. 

. Mot detta kan jnvändas: att det är möjligt, att det korta 

stnds t • c1 .• . · · . .. -
.. avs an pa v1J.ket stnden ulkampades var ofördelaktigt 

,for oss, samt atl det är möjlig!, alt utgången blivit en annan, 

0 111 'Slan]uvssarflott f"· b c1 · 1 
b J ans or an vanl <oncentrerade, när slri-

d:n begynte, men alt allt detta "är så läl t att säga efteråt'' 

Pa eftermidda<~en de 31 · 1916 1 d 
, .. b n maJ 1a e slagkryssareskaderns 

betal·haYar · t t v·1 l 1 · 
c e 111 c s ~a a t ·Jelvivla, att han med framgång och 
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utan underslöd aY slagskepp skulle kunna .engagera fiendens 
1 :a och 2 :a spaningsgrupper samt tvinga dem till närstrid i 

förlitan på, at t den övcrlägsma vikten 0v hans ilredsideel rl 
sk ulle hemföra seger. J{ritil<:en av dc inl edande evolutionerna 

vederlägger icke pås.tå·endet, ·alt det var omöjl'igt förutse dc 
katastrofer, vartill striden ledda. - Dessa itwändningar kun
na endast bemötas med en und~rsökning av vad som hände, 

när slagkryssarna vid ett tidigare tillfäll e kämpad e mot am i-

ral Hippcr. 

Slaget vid Doggers Bank och lärdomar därav. 

Tidigt på morgonen den 2-± januari 1915 påträlfade ami

ral Beattys slyrl<:a ,fiendens l :a och 2 :a spaningsgrupper i 
millen av Nordsjön, och strax före kl. 9 f. m. började slage t 
vid Doggers Bank. Str'iden utvecklade sig lill j aktstri d, och 

avståndet mellan styrkorna nedgick myck·et långsam t. \' i 

fingo endast in cll få ta l träffar på tyskarna, ly - 01n man 
frånser eldkoncentrationen å Bli."tcher m ol slutet av drabh
niarren - så träffade Yi dc tyska fartygen endast ,fyra gånger . 

"' På grund av det stora stridsavståndet träflade projektilerna 

under stor nedslagsvinkel. Två projektiler som träffade tyskar

nas däck, åstadkomma en fruktansvänd föröd else. En ·av dem 
gjordc. Blii.cher manöveroduglig, elen andra raserade Seydlitz 

a·kterskcpp, varvid över h undra man dödades. De två övriga 

träffarna åstadkomma ringa skada. Medan vi höllo på med 
denna föga yerl<samma eld, voro vi fullt övertygade <om, at t 
stor verkan åstadkoms. En av våra oskadliga träfiar satt e 

nämligen eld på några av Deril'lin.gcrs bMar, och den rök . 
som bolmade upp, kom oss att antaga, att de fi enlliga far 
tygen lidit allYarliga skador. *) Fram emo t kl. 10, då strids

avståndet nedgått, började elen tyska el•den bliva mycket be-

* ) sr1 "Nr<Y al Oprrati,on.,;" :w Sit' Julian Corhclt, yo\. 11 <s id. 101 Cll'l t 

102 samt "D er Kr ir!' zur :.: c·c", Nurdsccbaml 3, ,;'id. 236. 
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yärande. Någon exakt uppgift på det antal träffar vi er
h öllo har icke offcnlliggjorts, men säkerligen lr~iiTacl es våra 

fartyg 20 a 30 gånger. Resultatet av striden blev, som bekant, 
att Lion försattes ur stridbart skick, uneler det att vi på kort 

avstånd sänkte Bliichcr, tac.k vare det i början av slaget, på 
stort avstånd avgivna lyckade skottet, som tvinga·clc kryssaren 
a tt sacka efter sina kamrater. 

T eorier, som förfäk tats i flottan unel er fem års tid, sattes 

i denna drabbning på prov. Vi hade konstruerat våra slag

kryssare med hänsyn lagen ·därtill, att deras höga fart skulle 
sätta dem i stånd att välja det slridsavslåncl, på vilket deras 
överlägsna svåra artilleri borde !bliva uts·lagsgivande. *) Av 
slaget framgick: alt det var förenat med stora svårigheter att 

avgiva en noggrann eld på dc avstånd, å vilka det svåra artil
leriets skottvideler utny ttjad e s, varför verkan av sådan eld 
var mycket problematisk; att elen tyska elden var mycket be

svärande på de kortare slridsavstånden; samt att tyskarna, 
tack vare en omsorgsfull u t bi lclning, vor o ·oss överlägsna i 
skjutskicklighet. Fullständiga fakta om slaget off.cntliggjor

cles aldrig, och mycket felaktiga s'];utsatscr drogos av dc knapp
händiga upplysningar, som gåvos. Mr. Churchill försäkrad e 
i underhuset, alt S·lagcl bevisat: att våra fartyg voro bättre 
byggda, att spränglacldningar:na i våra proj·cklilcr voro effek
tivare och vår skjututbildning bättre än f,icnd cns. I själva 
verket var det tvärt om. 

Av det ovan anfö rd a framgår, att ett n ederlag för slag
kryssarna i .J u tianelsslaget icke var otänkbart. T i Il vårt för
fogande stoclo en hel del er.f.arenheter, som rätt tollwde bort 

varna oss. Dessa erfarenheter pekade på, att det var för oss 
'lnyckt riskabelt all tvinga fiendens l :a och 2 :a spanings
grupper till närstrid, sam t a tt \ r i icke kunde påräkna ett snabbt 

... . * ) Pt'incipen ultt')·cl; c·s ·;w L Ot'll Fislt er i breY <lill :\[r . Clwrc11ill m ed 

Joljacnclc ot·.cl : '''l 'lt·c fir~1 L or «Il •nrr c,:;,si 'ties ds speed, so as [,o b o alJlc tu 

'ftgllt wl1 en you lita, wlt r t'r yuu. lil;.c, Gn cl l1ow ~yo u like'' ('' \\ ' orlll Crisis" 
'S td. i!. O) ' . ' 

. . . 
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avgörande genom att bruka de av oss smidda vapnen på sätt 

slagkryssarna lärt. 

Dc som hålla före, all förluslen av Quecn Mary, Indcfa

ligaible och lnvincible uteslutande berodde på konstruktionen 

av Yissa detaljer i fartygen och på verkan av kraftiga spräng

ämnen , ä ro ännu icke vederlagda. Dc hänvisa till , att våra 

fartyg sprungo i luft en under det att tyskarnas icke gjord e 

det även om de utsattes .för en mördande eld. Däri ligger en 

hel del, men vid niirmare undersökning av saken skall ma n 

finna, att krigslyckan härvidlag spelade större roll iin brist

fällighelerna i fartygens byggnad.· 

Såsom redan berältats träffades Scyd li tz i början av slaget 

vid Doggers Bank akterut av en dumpande projektil, som gr

nomslog däcket. Detonationen blev fruidansvärd likaså brand

verkan. På få sekunder gingo mer än 6,000 kg. sprängämnen 

i luften. ögonvittnen lnmde icke tänka sig huru en inre 

explosion orsakande fartygets förstörande skulle kunna för

hindras . .Men liksom major Harvcy räddade Lion från under

gång i Jutlandsslagct genom att i rätta ögonblicket sätta dur

karna under vatten, så räddades Seydlitz i detta kritiska mo

ment 1av Korvetknkapitän Hagedorn och lv·cnne blåjacl.;:or, 

vilka släppte in valten i dc brinnande delarna av fartyget. 

Hade de dröjt därmed ell par sekunder, så hade säkerligen 

Seydlilz spnungit i luften precis som våra slagkryssa re.*) 

Erfarenheter. 

Tyskarna vunno oskattbara rön av Yad som h iint. Scyd

litz sprang icke i luften utan dockades efter siagel lycklig t 

Dch väl i \Vilhelmshal'cn. Kryssarens akterskepp var ett 

sannskyldigt laboratorium för sludium av brisanta sprängäm

nens verkan. De tyska experterna -hade framför sig en full -

*) " \\ JI<<'<'nrl,.: ·li n·.-; _-\ ,·li[,., ..• ,·l<ifT ::1 f<'lll .. ,, L·n l11• c.in iJCillh n, ,.:l<ll tllk 

,j<'il<'r. da,; i n \\-t·n:,.:~'n "'klln<lo•n di•• C< ,;('lin,;"' Zlll' ll clnn al:on l;omnwn ll l l'l 

dn" o-:t·.Jrifl' i n d io· Lui'l l li•'.~<·n \\'Crr:J,•". ''IJcr K1·ieg Zlll' :-: ee" r\urtb <'l' IJan:l 

:1, sid. 2J2. 
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ständig provkarta på en explosions primära och sekundära 

vcrkninga'l· i slutet rum och kunde vidtaga åtgärder för atl 

lokalisera och bcgTänsa desamma. Vi hade icke några dylik a 

fakta atl bygga på. Ingen av d e trä!Tar Lion erhöll i siagel 

vid Doggers Bank kunde till sina Ycrkningar på något sätt 

jämföras med vad som åstadkoms ay projektilen, som genom

s.llog det lyska flaggskeppets akterdäck. H.csullalcl blev alltså 

att tyskarna, innan Jullandsslaget utkämpades, hade lyckals 

uppfin na medel att begränsa den förödelse, som flammen och 

den höga temperaturen vid en delonat io n åstadkomma. \'i 

vo·ro först efter siagel i stånd att \' irltaga sådana åtgiirder. In 

hello multum polest j'ortun·a. 

En undersökning av de med förlusten av slagkryssarna 

i Jull andss laget förknippade omständigheterna ibör således 

led a till följand e slutsatser: 

l. De katastrofer, som drabbade slagkrys~arna, \'Oro icke 

Jiriståencl c mis söden. En föga lycklig taklik torde härvidlag 

hava spelat en icke obetydlig roll. Beatty's styrka engagerad e 

fie nden efter en ofullständig rekognoscering utan alt vam 

samlad. Hade slagkryssarnottans förband varit koncentre

rade, så hade säkerligen u t gå ngen av str iden bl i vi l annorlunda 

cch så torde även hava blivit förhållanclcl, om vi ya]t strids

avs.tånd m e el m era h~i n syn t i Il Y åra fartygs sär egna egenskaper. 

2. Vi hade tidigare •under kriget Yunnil erfa·renhctcr, 

som borl varna oss för de risker en n~irstricl med fienden 

kunde inncb~ira , om vi icke före elensamma tillkämpat oss 

överlaget i s trid på s to rt avstånd. 

2. Fienden, me n ick~ vi, hade satts i stånd att med nog

grann·hel bedöma dylika risker. 

/(ritiken av amiral Jellicoe:; taktik. 

Liksom Ju i tici separera l slagkryssarnas u nclergång från 

striden i övrigt, så hava dc även avhand lat högste befälhava

rens taktil<, som om densamma på intel sätt påvcrkad·es av 

dagens tidigare händelser. Diskussionen har hakat sig fast 

Vid sättet för "Grand Fleet's" utveckling ti ll strid samt slag-
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sk·eppens manövrar, då cle utsattes för anfall av lyska torped
förband, ulan hänsyn till influerande omständigheter. l\fen 

det torde Yara lyclligt, alt amiral Jellicoes åtgärder i högsta 
grad måste påverkas av föreliggande spa1i.ingsrapportcr och ay 
de allmänna d i rek l i v. som av honom u tfärdals. Vissa under
sökningar måste därför företagas helräfl'andc de mnständig
heter, under vi lka hans så mycket kritiserad e evol utioner ut 

fördes. 
För det försla måsl-c klarläggas i vilket förhållande slag

kryssarna stodo till "Grand Fleet". För dem som s·tuderat Si r 
Julian Corbett's "Naval Operations" torde det vara klart, aU 

den på Rosyth basera:dc styrl<an hade tvenne bestämda upp
gifter att fylla. Slagluyssarnas ingripande vid bombarde

manget av ScarolJorough och \Vhibby och vid Hippers framstöt 
mot Doggers Bank j januari 1916 exemplifierar, vartill dc i 
första hand voro avsedda. Den 31 maj tjänstgjorde de blol l 

och bart smn frams kjut en spaning. Alla våra ~förband styrde 
nä.mnda dag mol elen danska sidan av Nordsjön, och om nå
gon raid var det ej tal med undantag, möjlige n, av en eventuel l 
dylik mot Flandernkusten. En s.paningsslyrkas skyldigl1ck r 

~iro oberoende av densammas sammansättning. Ant ingen de n 
hestår av endast lätt a enhe ter ell er äV taktiskt samarbelan<!e . 

olikarlradc sjöskidskrafter så är dess uppgift: 
att förhindra fiendens molsvarande styrkor att nå kon

takt med egen huuwlstyrka eller alt erhål la kunskap om den

sammas sammansättning, läge och förehavånden; smnt 
alt, efter alt hava bundil eller avvisa t elen fientliga spa

ningen, söka på så nära håll som möjligl utspatm fientli ga 

huvudstyrkans läge m. m. 
Till en viss grad ulförel es detta a\· slagkryssarna till punk l 

och pricka den 31 maj. Hade amiral Hippcr .fått fortsätta på 
sin nordliga kurs, så hade han sannolikt efler en el ler anna n 

timme stött på "Grand FlecL's" fjärrbevakning och kunnat 
rapportera, att amiral Jellicoe var Lill sjöss. Beally tvingade 
honom atl vända, va rigenom de tyska spaningsgrupperna för 

hindrades atl erhå lla kännedom ov vår huvudslyrkas när-
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varo och syften. Omkring kl. 4,, fastställde amiral Beatiy, 
aH Hochseeflotttc var till sjöss, ehuru det .,~ar honom absolut 

obekant, att densamma lämnat Jade. 
med fienden under reslen av da,gen. 

Han höll även kontakt 
Onekligen hade alltså 

en del positiva resultat vunnits, och hade ~allt ·utförligcn rap

porterats, så skulle säkerligen stridens senare skeelen hava 
gestallat sig annorlunda. 

Amiral Jellicoc hölls icke underrättad om läget. 

Resultaten av spaningen inrapporterades icl"c sna,hbt och 
ordeniligl, varför högste befälhavaren måste vidtaga sin slut

liga dispositionertför striden med stöd av mycket knapphän
diga och oklara underrält>elscr. 

Vid fyratiden visste J ellicoc, ·att slagkryssarflottan sty

rande sydvart var invecl<lacl i strid med fi·endens l :a spanings

grupp; senare mccldclaclcs han, på clir·eld förfrågan, alt även 
5 :c slagskeppseskadern var i elden. Strax före kl. 5 varskod
des ~han, att amiral Schcer befann sig syd om honom styrande 

nordvart. Det·ta var hela resultatet av slagkryssarspaningen. 
Av största vikt var nu alt sammanställa de underrättelser, 

som inkommit, vilket emellertid visade sig outfö rbart. Kl. 
5,, erhölls vis•ucll kontakt m ellan amiral BeaUys lälla krys
sare och slagfiollans styrbordskolO'nn (Jellicoe), och ehuru 
delta satte högste ,befä lhavaren i stånd att tbcstämma egna 

slagkryssares läge, så Yar han fortfarande oyetanclc om lyska 
flottans posi tion . Han visslc ingenting därom med hestämd

het förrän kl. 6,,,, då den rapporterades i syd på obekant av
stånd, i ·hans styr'bordskolonns stävriktning. Under dessa 
omständigheter m ås·le Jcllicoe raskt fatta sitt besl ut belräi1'an

de lämpligaste sättet alt ingripa i striden. 

Slagflottans llfveckling till strid. 

För alt 1förstå denna manöver är det otvivelaktigt nöd
vändigt att undersöka, vilken begynnelseställning Jellicoe ef

tersträvade. Detta försvåras emellertid av hans tysllåtcnhet 
och lojalitet. I ·sin bok "The Grand Fleet" ·berör han icke sina 
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taldiska })laner utan tviYcl för att icke röja, enligt vilket 

system "Grand Fleet" inövats. Han har aldrig förklar at pa 

varl sätt, enligt hans åsikt, "Grand Fleet" bäst borde kunn a 

upptaga strid med sina motståndare. Han .!.1ä1~vi·sar kor l och 

gott till sina stridsplaner och ÖYriga order for [lottan utan. att 

cfTentliggöra dem, förmodligen emedan han antog, alt annra

litelct :betraktade dem som hemliga, faslän kriget var slut 

:\Ian måste beundra hans åler.hållsamhet :och värdighet, da 

man besinnar, huru mycket klander han kunnat bemöta ge

nom att otTentliggöra dessa planer, men bedömandet av ha ns 

taktik fö rsvåras härigenom. Icke för ty så måste hans dispo

sitioner hava stått i samklang med en omsorgsfullt va ld , lak

tisl< plan, vilket här i l;.orthet skall förklaras. 

Tua olika sätt av befälsföring. 

Två olika metoder för ledandet av en sjöstyrka. under 

strid hava kommit till användning. Antingen ledes den i sin 

helhet av en enda vilja eller ock uppcle}as bofälet på etl an t:u 

högste befälhavaren direkt undersbällda befälhavare, som m a

növrera självständigt under taktisk samverkan med honom 

och ,·arandra . Den senare m etoden är känd under namn et 

"di vision stakli k" . Den praktiserades mycket uneler sj u Ltond l 

århundradet , men kom seelermera ur bruk 'hos oss. Etl fö r 

sök att återupptaga densamma gjortles av japanerna vid Tsus i

ma, men ansågs försöket hava utfallit olyckligt. Trots detta 

för{äktade en del engelska sjöoiTicerare elen åsikten, alt en 

modern slaglinje var så lång och ovig, att befäl-et måste de

centraliseras uneler strid , varför saken på del noggrannasi L 

prövades åren närmast före kriget. Till vilket resultat dessa 

försök ledd e ä r icke bekant. Vi kunna dock med bestämdhel 

antaga, att "diYisionstaktiken" befunnits opraktisk, ty den ka n 

icke spåras i dc 'Order och signaler, som gåvos av högste b e

fälhavaren under Jutlandsslaget. Tvärtom, från början ti ll 

slut ger han taktiska order tili floltan. Samlliga under hans 

he,fäl stående slagsl<eppseskadrars rörelser behärskades a v 

honom, och med en enda signal reglerades kursen för var je 
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slagskepp. Man kan således Yara viss om, att centraliserad, 

odelad befälsföring befunnits lämpligast för ernåendet av av

oörande r es u !ta t. 
b 

Varje takt isk plan, såväl till sjöss som till lands, bör gå 

ut på att tillförs·ä kra egen styrka överlägsenhet på en Yiss 

punkt. Det blev således högste 'befälhavarens sak at·t, . med 

"odtaaen form för befälsför ingen, utfundera den takliska kom-
o o 
bination en, som vid möte med elen tyska flottan skulle stä ll a 

denna inför en sådan koncentration av slagkraft, aH den intet 

skulle ·lnmna utr~ilta. Många lösnin,gar av de tla problem hava 

föresla g i l s. Amira l J ellicoe tycks emellerl id hava anse tt, at l 

han bonie manövrera h ela sin styrka form erad på ·en enda 

sammanhängande slaglinje in på str idsavstånd på så sätt all 

alla far tygen konune i eld en. Resultatet sk.ulle då ibliva, a t t 

24 engelska fartyg ·skulle engagera 16 tyska slagskepp. En 

del av de !fientliga fartygen måste då bliva tagna uneler eld 

från m er än ett brittiskt. På så sätt sintile kravet på lokal 

överlägsenhet tillfredsställas . 

För att denna plan skull e föra till önskat resultat, så 

måste artiUer ieL till fullo u·l nyttjas: 

de 2-l engels.ka slagsl<eppen måste nua fu ll t fria, så atl 

alla brecls.idor kunde insättas i elden, 

för egna fartyg fördelaktigaste st ridsavstånd måste eft er

strävas, 
fartygen m åste så vilt möjligt Yara fria från störn inga r 

i eldgivningen. 
slagskeppens artilleri måste alltså ostört .få ulveclda h ela 

sin kraft. Eldöverfallet sk ulle då kunna ulföra s med sådan 

beräknelig precision {)Ch med sådan häftighet att effektivt 

svar icke skulle kunna ifrågakomma. 

\'ad fordrades för att segra? 

För att oYan nämnda önsJ.;cmål skulle kunna uppn ås 

fordrades: 

l. Slaglinjen måste formeras på större avstånd l'rån fien

den än dennes torpeders portee. 
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2. stridsavståndet måste vara så stort, att vårt jämföreJ

sevis svaga pansar skuJI.e kunna motstå fiendens 12-tumspro

jektiler, medan vårt svårare a rhlleri överöste honom med ell 

regn av projektiler . 
iL Våra flottilj er måst.e hava intagit l<ägen för att avvisa 

varje försök av fi entliga jagare att s töra e ller omintetgöra 

genomfönandel av vår taktiska plan. 

Dessa tre punkter måste noggranat hållas i minnet, om 

högste befälhavarens stridsmanöver över huvud taget skall 

bliva förstådd. De utgöra nycke1ln till de princ·iper, enligt vilka 

han ledde sin styrka nch utgöra även svar på en hel del m ot 

honom riktad kr i tik. Om vi nämligen rättvist vi l j a bedöma 

hans befälsutövning i slaget, så bör helt enkelt undersö.kas i 

vad mån <bans åtgärder stodo i överensstämmelse med den 

p lan, som enligt hans förmenande :borde leda till seger, s::nnl 

tdl vil·ken grad stridsmanövern förhjälpte honom till den hc

gynnelseställning, som av honom efte11strävades. Med andr a 

ord, man bör döma av res u l ta ten. 

Omkring kl. 6," beslöt amiral Jellicoe, med stöd av dc 

knapphändiga och oldara unelerrättelser han erh ållit från de n 

framsl<jutna styrkan, att ·bilda stridsformeringen på den os t

liga slagskeppseskadern. Omkring tio minuter senare vo ro 

hallis fartyg i enkel kolonn med de tre främsta eskadrarna pa 

kurs OSO, uneler det de övriga styrde ·nordostvart för att rä ta 

ut formeringen. Rätt syd om centern på vår slaglinje hefan n 

sig amiral Scheers ledande division. Avståndet till fienden 

y·ar från täten omkring 14,000 yards, från m~tten av for m c

ringen omkring 17,500 yards och från kön om]).ring 13,000 

ya rds. Ehuru dis och skors.tensrök hindrade en kontinu erlig 

eldgivning, så voro vi dock i s·tånd att tidvis koncentrera el (l 

mot tyskarnas främsta slagskeppsdivisi·on från duhbl<a anla lel 

brittiska fartyg. Med andra ord, innan tio min u ter .förf! u li l 

sedan !högste bef1älhavaren fattat sitt ödesdigra beslut , sam

l•ade han en förkros·sanclc övcrlägs·en del mot ·sin motstånd are. 

Del överlan han härigenom vunnit kunde beräknas växa m ed 
o . . 

varje minut~ elen dåliga sikten var det enda hindret. J ellt-
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coes läge var gott, under det att fienden icke kunde beräknas 

bringa alla sina fartyg i aktion förr ä n efter cirka femlon 

minuter. Avståndet till fienden var säkerligen något kortare 

än det som skulle hava valts, om ett v~ilhetänkt val var·it möj

ligt, ty avs tåndet 13,000 yards medgav torpedens användande. 

Begynnelseställningen var emellertid i övrigt avgjort fördel

akti g för oss, ty då striden började stod hela vår effektiva 

styrka mot ungefä r tredjedelen av fiendens. Följden blev 

även, vad som kunde vänlas; elen tyska flottan böjde undan 

för trycket av vår clcl. Ingen strid utkämpas någonsin fnliL 

secwndwn arlem, men amira l .Tctlicoes stridsmanöver påmin

ner genom överensstämmelsen mellan avsikt och utförand e, 

om Turennes och ;vrarlbcroughs clega nlas•le uppmarscher. Med 

hjäl p av en handfull ofullständiga och otydliga rapport er hade 

han faktiskt taget tillförsäkrat sig de försleg i manövern han 

eftersträvade. 

Siridsmanövern och dess löljder. 

Vi skola nu pröva halten av den kritik, s·om högste befäl

havaren utsatt s för av sina veclcrsalwrc. Dc •hålla för e, atl 

han, genom alt anbefa ll a en annan slrid s<1nanövcr, ,bort bringa 

den hr i ttiska ·slaglinj en närmare fienden. Svaret på denna 

anm ~i rkning ~ir tvåfa'ldigt. Ingen ann an utförhar stridsma

növer sku ll e satt in hela linj en i striden så hastigt som elen, 

varav amiral Jellicoe använde sig. Hade utvecklingen till 

s tri d skett på styrbordsflygeln eller åt miNen, så hade endast 

på p lats i s ]a,glinj.en komna fartyg varit .j läge för eldgivning. 

Nu kunde, medan evolutionen ännu pågicl<, varje fartyg öppna 

eld i ·d en utsträckning si lden medgav. Vidare var det just 

närstrid, som amira l Jellicoc ville undvika i börJ·an av siarJet 
' o ' 

ty i en sådan v.ar fiendens arti ll eri lika kraftigt verkande som 

l~ans eget, och i ·en dylik strid hade motståndaren alla möj

'hghe,teT att kullkasta hans efter moget övervägande uppgjorda 

plan Tf" o · d l "t"l ·· llt o • • • 

· ragavaran c u1 1 <. ar a sa rn.gen k n hk a ll s u t an 

snarare bevis på bristande omdöme ho-s högste hcfälh.avarens 

l11otstånclare Dennes dispositioner mell·an kl. G och 8 c. m. 
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äro obegripliga, om de tagas i belraJdande skilda från de n 
plan, efter vilken han handlade. Just emedan kritici avhan d
lat de förra utan atl Laga hänsyn till den 1scnarc, så hava <IL' 
kommit til1 slu tsatser, vilka äro så gott som meningslösa för 

en upplyst, sakkum1ig opinion . 
Häremot kanuner troligen att invändas: Antag att amiral 

<J ellicoes st·pid smanövcr var den logiska följ den av den ta kli k 
han ämnat tillämpa, så måste en plan, som giver så då ligt 

Pesultat, vara felaktig. Den bragte "Grand Fleet" i aktion 

blott några ,få minuter mellan kl. (j, " och G,"' samt kl. 7,1 , och 
7, '". Hade det dessu tom varit högste befälhavarens avsikt att 
angripa så, att han icke behövd e frukta för störande torped

anfall, så lyckades han ma, i det han girade undan med h ela 
sin styrka för två halvflottiljer, vilka på sin höjd avskiito 

några och 20 torpeder, varigenom 1striden upphörde. 

Torpedtaktik i ett sjöslag. 

Den första av dessa invändningar innehåller många tvis lt·

ämrven, den senare är av rent teknisk natur och torde därför 
tagas först. Härvid behö\"cr endast följande fråiga besvaTa s. 

Är det möjligt att upptaga strid på så stort avstånd, att ett 

torpedanfall är u teslutet? 
Det beTor på följande faktm er: 
l. största av stånd, på vilket det svåra art:illcriet k.\ ,1 

av@i·va en verksam eld, samt 
2. största avstånd, på vilket torpeder kunna avskju tas 

med ut sikt att nå fram till målet , samt den distans under l!t•

skj u tning tagna övcrva lienstorpedfartyg b eräknas hinna gt·
nomlöpa, innan de nedkämpas av det medelsvåra artillerid 

och ,av dc l'ätta k yrs·sarna t illhörande den styrka, som anbe

falles. 
Beträfl'm1dc det förstnämnda anse sakkunnige, att en n og-

grann eld kan avgi vas på avstånd upp till 18,000 yards om 
luften är så k lar 'SOm exempelvis över Medelhavet, men i Norrl
sjön, där den ·oftast ok lara siklen försvårar nedslagsbed öm
ning på de rslörJ"oe avstånden, tonie man icke kunna räkna med 
stridsavstånd på ÖYC r 15 a 16,000 yards. Beträffande sp iir ~ -
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mål et under punkt 2 säga torp edexperterna: "Ehuru vi kunna 
utskju ta våra torpeder med ulsikt att nå fram till mål et på 
15,000 yards avstånd , så komma vi dock att föTSöka gå in på 

10 ~t 12,000 yards. Vi kunna göra del, för .den händelse det 
ej tager mer än lio minuters tid att förf,lyUa osrs från den 

punkt, där vi ingå i "cldzoncn", lill det eftersträvade skjut
läget. Sknll e det ta ga längre Lid, så bli va vi sä·kerl 'igen ned
kämpade dessförinnan". 

H ä rm ed luwa vi även fått svar på ovan anförda fråga. 

Om torpedcrna·s porlee är lika m ed det slörsta avstånd, på vil 
J,et en avgörande artilleristrid kan upptagas, så är det givetvis 

a lld elers omöjligt att gardera en slaglinje mot torpedanfall. 
Om man vid are betänker, att det ej lager tio tidsminuter för 

en modern jagare att fr ån ett avstånd till målet av 15,000 
yard s gå in på 10,0 00 yards, så inses, att artillerifartygen 

m åste vara allvar ligt utsatta för torpedar1fall från det ögon
blick artilleristriden börjar. 

När a miral .JclJ: coe därför girade undan för de torped er, 
som ut,sJ,ölos från "Hochseeflottes" 11 :c och 17 :e halvflottil

j er , så manövr·eradc han si:g helt enkelt ur en fara , :som är 
ofta förekommande i sjöslag. Ett rättvist bedömande av denna 

manöver kan alltså endast ske genom att jämföra den med, 
vad andra befälhavare gjort under liknande omständigheter. 

Om andra uneler trycket av en sådan :fam föredrogo att hålla 
artillerifartygen på kurs , så kan de t sägas, atl amiral J ellicoe 
var överdrivet försiktig, om icke, ·så handhele han tydligen, 

liks.om varje annan enfaren hefälhaYarc skulle hava gjort. 

Amiral Jellicoe s " gir ifrån". 

Låtom oss därför fastställa , huru b efälh,avare , i kända 
viktigare fall, handlat, då d'e blivit ul. sa lla för torpedanfa ll. 

1. Uneler sl a get Yid Doggers Bank upptäckte amiral 
Beatty omkring ld. 9,<, L m. att lys.ka j1agare ämnade gå till 

anfall. Så gott som omedelba rt gjord e han tYå gi rar bor t f rån 
fienden (Sir Ju lian Cor bctt, "Naval Operations", vol. IJ, karta 
n:r 3). 
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2. I samma slag beordrade amiral Beally sin eskader at t 

gira undan 8 streck från en inrapporterad u-båt. Evolutionen 

verkställdes, och följden !blev, alt striden avbröts. (Sir Julia n 

Corbctt, "Naval Operations", vol. II, si>d. 95 och 9G). 

3. När 13.:c flottilj en strax för e ld. 4,"" e. m. i Jutland ~

sla,goets förs.ta sJ,cde anföll amiral Hippers .styrka girade h an 

undan, i allt omkring 8 streck, och hans fartyg inställde elden 

("Ba<ttle of .Jutland, Ollicial Despatches", sid. 591 och plan 

"German IV"). 

4. Tio minnler senare girade chefen för 5 :e slagskepps

eskadern bort från den tyska linjen .för att undvika ett torpcd

fält("Balti]e of Jutland, Official Despatches", sid. 193 och 452 ) 

5. Kl. 4,,,, e. m. girade amira l Hipper undan för ett j a

gareanfall, som av honom an sågs vara under utveckli ng 

("Ballle of Jutland, Officlial Despatchcs", sid. 593). 

G. Slrax efter kl. G c. m .. gi rade amiral Hipper ö a K 

streck för alt undviJ<a fyra brittiska jagares anfall. 

7. Kl. 6,10 
e. m . girade ami ra len, Sir Horacc Hood bor / 

från fienden för att "klara" sin eska'der fr å n ett torpedanfal l 

("Battle of .Jutland, Official Despatches", sid. 458). 

8. Kl. 7,,, ·e. m. fann ami ralen, Sir Doveton Sturdec del 

nödvändigt att med 4 :e slagskeppseskadern gi,ra bort från 

fienden för att undvika ett torpcdfäll, oaklal eskad·ern vid 

denna t idpunkt befann sig i ami.ral .Jellicocs stridsformerin g. 

("Battle of Jutland, Otricial nespatches, Slid. 463). 

Av de~ssa exempel kan endast en slu tsats draga,s; när våra 

slagskeppseskadrar mellan kl. 7,, och 7," beordrades atl gint 

unelan för del fi entliga t·orpeclanfallet, .så använde s.ig amiral 

.J>ellicoc h elt enkelt av en prövad motåtgärd. Den enda skil l

naden mellan ·det tyska och engelska sättet alt utföra dennu 

manöver tyckes hava varit, att dc tyska girarna i allmänb el 

gjordes dubbelt så stora som Yåra. 

Kritik och fakta. 

Aler fin na vi huru farligt del är all g~enercJlt och abstrald 

bedöma sjötaldiska frågor. Ing,cn manöYcr har blivit så vål d-
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sam l kr i liserad som högs te befäl h <n> a rens g i r unelan torped

anfa l let. En del förfalla~·iC haya sökt avgöra, 'huruvida .Jelli

coe h andlade i Nelsons anda eller lluruvi·cla han lad e i dagen 

"Jas t vii j a a il segra", andra ,h a va fasts lag i l, a t t han bes j älad.es 

av 'en "f'örsiklig oiTensiv \·ilja". Dylik diskussion är intet 

annal än ordrytt eri och jargon. Ledningen av vår flotta kan 

·endasl bedöm as på cll s~itL Varje viktiga r e ålgärd, order eller 

dispo sition i allmänhet m å ste placeras i sitt rätta samman

hang. Lika omöjligl som clel i.ir att heclöma en bok av några 

citat, lik a omöjligt är del atl bl'döma taktiska åtgärder utHJn 

att ,sammanbinda dem med dc omständighc lcr , av vilka de 

påverkats. De kunna icke sl<iljas från det som hänt före eller 

e>fber deras vidtagande eller från de l allmänna förråd av m·i

Jilärl vclancl ~e och den erfar enhet, varav d·e dikterats. 

Slay(loltans insats i slaget. 

En sak återstår ännu all sk~irskåda. Varför blev resulla,tet 

av slagel så Iden l'( Denna fråga är något missvisande, ty den 

ute,s luler en mycket viktig omslän'dighet. Deciderat över

lägsna voro Yi endast den korla period av slaget, då slagflot

tan deltog i detsamma. Vill man nu a nse, att slagflottan var 

i strid inall es i omkring 35 minuter, så måste ihågkommas, 

att elen under denna korta period tillfogade fienden så aU

va rli ga skador, att icke ens amiral Hipper ,kunde berömma 

sig av aH hava gjort någol liknande. Om denne kund e 'till

räkna sig äran av a lt på 53 minuter hava sänkt två br ittiska 

slagluyssarc, så kunde amiral J el! icoe göra anspråk på att 

iot·all hava förstört en ·slagk ryssare, att hava försatt ytter

hgare lvå ur stridhart skick samt att hava al!var<ligt skadat 

tre slagskepp, alll på omkring en halv timme. Det är alldeles 

san t, att han i alla .fall icke JyckarLes vinna något avgöTande, 

men dessa posili\'a resullal måste man dock rätl vis li gen an

teckna sig till minnes. 

Frågan kan emellertid icke behandlas allt för rigoröst. 

~jökrigct und er ~\ren 19U till H)16 \'ar icke rikt på trä!Ini,ngar 

till ·sjöss, men dc s·om ~igt rmn hade dock givit oss e tt för-
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sva rli gl förråd av er farenhete r, i yar•S belysning biltill s aY

ha·ncll adc händelser under sökts. .Jutlandsslage t är Yärldskr i

gets enda d rabbning s,Jag flotl o r emella n . Del är omöjligt at t 

Säcra huruvid a detsamma und er en annan lednin g skulle ku n-o , 

nat bJiya m era al\•görande, ty j ä ml'ö-rclse r m ecl a ndra sjöslag 

äro ut'c,slutna . De, som äro mest k ompe ten ta a lt 'bedöm a sa

ken hålla före, att i den rådande inskränkta silden det ej Ya r 

möjligt pressa fienden mer, än vi gjo rd e. Amiral Jcllicoe 

framhåller mera djup s liggande skäl. "Nothitng but ampl e 

tim e a ncl supcrior speed can supply an answer a nd thi•s mean s 

that unless th e m ee ting l'akcs p lace fai rly ea rl y in th e day, 

it is most difTicult, if not im possiblc, to fight th e action to a 

fi;ni sh"*). Dc lta u l es l u ler a llt vidare resonnema ng ur t eknisk 

synpunkt. Högste befälhayarcns åsikt har icke blivit prövad, 

en ä.r a ndra s törre sjöslag icke kommo till stå nd. Som det n u 

iir m ås le d en därför hliva slående, enä r den utgör eU hedö

mande av elen förnämsta expert , som s lår a lt uppl eta. Jul

land kan icke jämföra.s med Tsushima - förutsä ttningarna 

voro allt för olika - än mindre m e'Cl Tralalgar, som rn de l 

varil nog dåra kt i.ga at.t försöka. Del ä r lika Yansinnigt all 

fråga, om am iral Jclli coe handlade i Nclsoms anda •SOm att 

pås lå, a tt Lord Haig ej var lika god general som konung Hen

rik V, emedan Agincourt var en avgörande sege r m en Som

m c icke. 

Resultatet au slaget. 

Vid bedömande ay s·laget s res ultat kunna några hållpunk

ter vinnas genom att p lacera detsamma i hisloris.k belysning. 

Vi,ssa principer bet'l·äfl'a nde krigföringen överleva å rh und ra

dena . Ett n oggrann l s tudium av sjökri~shi,storien kan enclasl 

leda till följandre slutsats . Om lYå flottor approximativt jäm

bördiga bcträfl'ande storlek , stridsduglighe t, utrustni1ng och 

bcmJanning möta•s i s trid , så iir det an lagli g l att slruget hlir 

oavgjort. Såclan a äro å tminstone lärdomarna från vå>ra stri-

• ) :-:i-r Jol1n .l clli coL·s mpp<wl 1il'n lS jun i 1\llG, "B o.Mi c of .l uLlan:l. 

Olfic.:al J l cspall'lt ·c s" . 'Si il. :1. 
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der m ed holländarna ·och fran s männen under sj uttonde och 

adertonde å rhundacle na. Vi Iågo ibland över i •slr idern·a med 

T·romp och dc H.cuter och iblan d kund e .dessa an se sig h ava 

hemfört segern, men del förekom intet Trafalgar eller Abou

ld•r. *) Så länge den franska fl o ttan h öll s vid samm a 5tandard 

som vå r egen, blevo vi •ick e avgjort elensamma ÖYe rlägsna. 

Det var först seelan Lurhig XV :s ·r eger in.gar och revolution en 

und ermi neral disciplinen vid flottan och vård sidsal dess un

clerhå ll , som l< alastrofcrna vid Quiberon Bay och Trafalgar 

inträfl'ade. E ll er för att gå till närmare liggande lider: amiral 

Ho•sjeslvcnskis flo tt·a var icke lika \'äl bemannad och övad som 

motståndarens. Med andra or d, historien j ävar på det bestäm

daste den .gängse uppfattningen, au en flotta är dömd lill 

säker, förkros sande lillintctgörcl sc, om den möte·r en fi end e 

av num erisk t öw rl ägsen styrk a. Det må därför vara tillåtet 

betvivla, a tt am iral Jellicoe und er någ.ra omshindighe.ter -

ehuru öve,rlägsen i fr åga om clrcadnoughts - skulle kunnat 

tillfoga amir al Scheer e lt defdnitivt n ede rl ag und er två korta 
l immar i mörkningen. 

· ) o;]ag-el 1· id la llogu•' ;tr et t gu ll r x cmp cl. T ourYill c l;ämpadc en 

lic l Llag· m o ~ en 111)Tkcl ÖH' t'J:lF·:; en m o tslanLi ar c m en kunrl e till s·i:i l rll'w.;a 

>ig Ul' slr iil cn. n,, .:; l ora föl'lothlC!"tH1 t i llfoQ·acJ es fransmämwn ·cfl er sl ncet 

av engelska e;_jö::itt'i tlokJ'aftcr. YilkR sj on lr st;mrna ariJc l e, so m numer a l ~llla 
fart~g IJL' t'äknrts kunn a utfö t'a cJtCL' en il ra])IJnin ::;· . 
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Meddelande från främmande 
. 

manner. 
:\l cd delade från mC~ rin,; Lal1 ens u Lr ·ikc:;anl c l n i ng. 

( ~ r ar:; J 92~. ) 

Brasilien. 
Hcg·cri n<gcn ilar uppg.i or L etL ny!Jyggnml sprog!"am för .floHan. n, •J 

omfatta r ett :;las:;t cp p på 33.000 Lons clevlaccrnent, :!3 J'nops fart oclt lw

sL:-cl"'lt m ed Hl,,, cm. J;anonct'; en .J;rys,;arc p:i 10,000 lons, 3[) kn ops far i 

or!1 h es lyckacl m eLl 20 cm . kan.: f-cm ,jagare på 1,000 il 1,'200 Lons clepl ac L"

m e•nL ; <rem u-IJ , ta r på ~00- 1 ,000 l ons; ·C<! t f J,ygdepåfa:t'l )·g; ti o m infal'ly:,: : 

sox m in.svepnin gsfmtyg; et L IJe ,··aknin g;;farty•g oC'Il ·ett Lrans·por.tfart~·g fi'11 

minor. (L e '1' .. H m ar s 192''- ) 

England. 
H cgc ri•ngrn har för elag·L P arl am e·nt·e L försla•g al<t bygga f.em U:iJbl :~ 

krys::a r•c . AY des,;a komma tre alL ll).'f!'3as å flo ttans YarY i Ptodsmoull r 

JJe,·onporL ocrll Cl1atllam ocl1 de tY i't öHiga \"icl pri\·atfl Yar\' . Ko stn[l(kn 

IJ crälm [Cs " Lil c r\ clmi r<ll<Ly" till J' / , il 2 milj oner puml för nu-j-e. D el t" 

anses icJ;.e Y-ar·::t my.:kel i b elra.ktande <lY a ~t, d e erlr.ålla. det stöl'3·ta dcp ln 

cc.m e•n.L so m \\ ·aslli·ng l onfö r·clr·ageL meLig i\·e r·, näm ligen 10,000 t or1s . N )·ligt" 

h'gl~·cla nl'in'Lire kry s::>·::trE' ,JiaYa kostat l!e Lylit i::;L mera pr ton. 1\osLn::I'Ci <'" 

Yid k rigsfar, tygsl!yggnacl !rar emell ertid öka ts b e<t) cll igt. yiJ,k eL fearn::;år et\ 

d et faktum att pei,set 1fö r en ··county"-l;r)·ssarc Yar ~ 950,000. El1uru de3- ' 

fartyg också Yroro p i:\. 10,000 .tons ko~ta clre nu föreolaJgna ni~s·lan du!JIJell 

si:\. m ycl, et: ) l\os.tn all en fö r f.art:·gens exp editioner· !Mr clock ick e sli :" il 

i s-amma pr.opoetion. !~ n ' 'C o un'ly"-kr~·;;,;are i Juli Ljilnst liwstacl c f' 21'•,8111 1 

* ) Vid ·1lclan jii.mförcl-sc mås te l1ålla:; i rninn et cl c n:·a kn·ssarna• 

betyda.n•cJ.c överlägsenlw t i maskinst)Tka oc lr. hränslefötTåd. som g·cr den 

iJO % högr·e fart ö.n ocl1 dublJ crUt set ::;,[<or akt ion sl'acli e som Co unty-kl::~ssen. 

Yfu'jämlc art•illel"i- ocl1 torpccl!)esL)·ck.nlinse·n ilr kea.Higaee. 
Utr.~aYcl. a nm. 
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pr år un.der clet att samm a ulg ifL för en ::1 \ ' clc ny::r •kr~·ssa r·na anses lJiiYa. 

om.J;rin ::; l 2:,;,~. ooo . (N. :\L R., ;, m ar s 1924. ) 

I sarn!J an'fl med fr·å!-'an om beYiljanLi et aY dc nya ,kryss-am a anföer•s 

följ-aJJcle : ne, so m icLP il r·o förlr·ogna mecl sjöm ili ti1ra ·Spör:;m:ll kunn a 

lätt dmga or ikt:·ga sluL:' al::; er· w· lien :;tnt istik IJct r äl'fan li c en del läncl cr· s 

J'r)·;;sarsl)Tk or>, som :'llr Am mon ( Par'lam c n~arY Seel'cLar)· to uw Aclmira.ltY ) 

framlagt för· P::trlam enlcl. nenna Yhali c ·aU Br·i l ~iska J.mpcr·i et Jtade ./18 

far·t;y•g a 'v denna Lyp , 11. :-. 1\. 20, .J apan 28 oc lr Franklfi•.ke 1G. !\l ånga ll.V 

dessa f ar·l~·g ar·o by gg.da. dter r·i t.n ingar·, som up[!·3}orts före kr·igct, men 

alla s·kui'i1C Lic kunna ulfur>a Yanli g· kn·::;sar' l.jL'ln st, dil sl o r· ::~ktion::; r· rHl i e icke 

voTe erforderl ig. I let ~il' crn el! er·tid aY rn cra Yikt a tL YC•ta. aLt al l a cle ut-

1äncbl;a ·kr~·s ::;m•n a iiro Jnggda .för operatio ner m oL en fi endes ]l[ln(]el, u nder 

cle•t a ~ L •e nLin,s·L 20 a1· cl c heilti.s ka l'ar·tY".L'IJ 'l·r·o ·l''r11J11r' o··· fo"r• Jr• 1.1- 1 Il 
.. . . . • 0 • u .. o 'lv i~D il C' s•s eye l . 

Det ar rckc r någo n män ::rnla::;li g t att br·itli·ska kryssare o<1gonsin 

komma all ill1\ änLi a·s för· ~y:; tema l h em l angr·epp p il en fi end e,; t1anll el 

men cl e,t il r· icke IJI•otl antag Ji,gt uta'll ,al!l,li cl cs säkert al t Yf!Jr·j ·c f ramlicl ~ 
fren cle, som IJar' en krafti g J"'yssa.rcfi<OILla, k omm er aLt r'·e.clan från börja.n 

am 'ancla rlcn•samm a till alt förslöra t<:;n · ~·laml:; oce-W!1ila.n,dcl. V ctsk .\nrn 

om cl ell.a förl r.i:\.11-an<Cie möjl·ig·gör t'ör Land et att uppeleta kry.s·sama i 'två 

klasser: "rleet crui>:;ens" Of' il "co mmcece protecLors". !•'ör· n är·yar'a-ntlc är· 

c-ng•elska flottan sl ar·k i Ll e.n förra t)·pc n men IJ etänkligt svag lJ cl r äffandc 

den s·enm·e. "OYänler''l ig::l sil län::;-e Nonlsjöstr.itl em ·a YamLl•c", skr,ivcr th e 

En.gineer-, "förlorade mas~a·n av våra kr·)·~·sa ec de'L m c-s ta a\' si.[L vänl c s<1 

snar,t som cle speciedia Yillkor, för Yi'l:ka -cl e ]) ih·it l! )·ggda, upplröt'cl e att 

frnna.s till " . 

Omk ni n;g 73 % aY k r·y ssarfloot tan JyesLår· av ' 'fle-e t cm iser s" m eclan 

{lei s'o m na be·ltö\·s är slo r•a, ~n a!J lJ a, Yi'li!Jes lycka.rle, oceangående fartyg, 

vrtka kunn a tillr~·ggaläg:sa si na 10,000 m i lrs m ed ett ·bränsleförråcl. Utan 

e·tt rti'Llräck Ji.g t an tal sådana far•tyg kan En.glanrl icke E' ffe,k tiyt s>kwlcla si1n 

Dceanil anll cl i ett fr•amlicla krig oc lr E'll alh·-al'l.igt aY·JJräck ·i el-en · lland-e ln 

sku ll-c var·a l ikt)·tiig.t mell n ederlag . (N. l\f. H. , 5 mans J!J24. ) 

.Flygcl·cpil.fart)·gen ' 'Her:me.s'' oc l1 ' 'Pcgasus'' !Java utgåt t Fil exp e(!<i -

1l'on. n~ t f " · ~· orra, :;om nu är för första g:\n.gen nrstat, :i.r tilld-el a-t Atl&nt-

fiDLtan oe l1 clet s•e.nare har axgiil·l till ~ingapo r. 

(1\'. :\f. H., rJ mar>s l !J2'L) 

Den uppgi ft a i lJ cmlan•Ll eols .Fan·a tten r·u sl a<Cl e fart"•" som l\lr. Alm-

Illon rl-äm naclc p ·t t t ., t ' ' " ,., ar amen o r ·s u ·e t av f elJ r:uari vi·sae i 'lJUt' Jrög gea:cl en.n cl-

ska flobkln JJ li vit r·ccluc·er·a.cl efter· kr i;ge.t. I 11 emlancl ets f.an··atten Yoro ~l en 
1 ~srs tlicln e f elJt'll ar·i ·emla;s t .11 ' 'ca,pital •sJJips' ' fullt ru stacle. F~· r·a far•tyg 

av •Samma L)·p Yor·o sl aHonemdc i :'ll c.cl:ct.ilaYc t. Med hnan.tfl.otl•an el ler 

an.cl ea för·h a1lCI i h·ernfarYatL.ne.n tj·:l·nst-":J'or·cle l ' l"''·" - "' -• aot.a. kr;·ss::~ rc , 2 fl:·.gclepå-
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fa l'l~ · s·. ',;:, f lottiljiL'LhH'C ocl1 ja~are ~amt 3:J u-J)å[;u·. c'o.m "'tll e .\dm iral1~ ·· 

Yi d uppt·cpad r Lillf:ilkn fr:\ml~;\ll i l iir detta rlcn min~la s t ~·l'lia med Yi lkr·n 

erforderlig ·ll':lning l;an i\:"laLI>kommus. Om den Y[lerl igare r eLi utCJ'a :l .·, 

ma~ Lc IJ cla öming~plan c n oml:i f'·sas oel1 del skulle llliYa omöjlic;·t att ul

n~·llja dt•n rlyrköpl« J;rif!·ser[ar r n llctc n. 

Till j i1mfö rcbc an · t' ö t· c~ att il en l feill'UiU',i ·J\) I :l vot·o :l:i "'cap ilal sltip ,;"' 

i null Lj:tns L i l teml«ndct,; I' ;11' Y<Lllc n m ccl 23 kt')s ;:a r r av olika J;la,;,; cr, J 'IJ 

j agare oc h ~8 u~lil.ta r. 

B c träff«nLl c ·andra l:in-tl·e r,; !'l ot tor framli ål lcs alt l T. :-:. A:,; slagfioli ii 

ilr ,;.-;l go tt so m i sin licllll' l fu llt rustall odt till ·tl t·n,;n mlll<l altaC"Ilcra •l•· 

j;uga t· c •OC-11 u-hatar il m ,-i ll a l·al r ik iHC iln tlcn r·ngcl,;ka flottan:;. I .Jap:m 

IJa.,·a D -av dessa 10 ··rapilal ~!lip,;· • fulllali•i)a lw<i ttningar or ll lllin ,; l ~:1 

% av de mindre fart)- ~l'n il 1'n i fu l l tjänst. 

'l'W slut anmiirkr,; all c ll fa d Yg, som i<'kc -~il ' fullt ru~lat. ii r ett 

SLJ'ills!lleclcl aY tvh···lakli .t!L drdc. 10:. 'IL R,~ mar,; l!J·?'J. ) 

D e slridsövningal' med ti c ko mlJi•neradc Atlan t- och 'llctlc lllavsrl ol

tol'fla, so m .JJÖJ'j adc elen 10 lllill's i när l1 e. ten el\' d c B alra •· i.ska ö-::trn« vut'•l 

av stor vi·kt bl. a. m ell ccvsccmlt· pa •d en ·umtl·n tll''in g (l\ . l'l o lturnas samman 

s:l lln ing so m m an an o·e r l;onJmN all Yitllagas efLCI' Jl[\:;k. 

1'-'n::;·lanrh , .l arkaslc t:loll·a kom m et· oalt ft·a nulc lcs ll l i·\·a l;onl' cntrcr atl 

i .\lctl eN•a\·ct. nt•n kommPJ' alL lw,.;la a·\· : 8n sla ::;-sk cpp;; c:.;kntl cr 8 far t~·s·J. 

tnl. hllta l;ry,.-sal'C:-'.k arlra l' Il l' arl~i" ) . f~ra jaf'arflo ltilj er :lG rart~·g ) samt 

.fJ)·~tlrp:Uartyg, u-hålar O('ll lij illpfn•·L) g. F lo t tan,; ;;;cmman;;iHlni n,g iir.änm• 

ej defi n ili \l hesUmtl. Hl and annat :ll' ej a\ gjorL \'ill "l ,;l:1g,ki')·~,;f\r6l;all ern. 

so n1 nu ing1l1' i ~ \tl anlfl0ltf\n, l'•·anHIPie.s skall llii1'a. ;vven alct·s-Lar alt lJ ,·

~tän•m a huru mån·f!a u-lla l s·l'lo.ttilj r r 1o0m skoLa Ulll l öt·a. \l cdrllwvsflollan. 

F. n. Iinna•s inga se1dann i .\ l rt il'IIHtv c. t. 

Omkning 9'1 farL)·g dl'ltOf\·0 i ilm inga l'lla •ocl t Ll t' tlr\ ~lr den ,;tlirsl a 

fcll lllll a.ndragning a.v .lll'i-t l.i :;k•a sj i ! .~ l )Tl,nl' c[tcr sla,')Cl v kl Jutla.n LI. 

Föt· f örsta g;in gen sl itl'ladc n~·g stt· itbl,rart.·t· fr u.n ' "Ar, ~:-t l s · · orl1 tl ci

Logo i de stUJ"a operation erna flit· all \'isa vatl dc kuntlr ;~s l a•dl;om nl f\ m c:! 

L01 pcdc1' ocl1 IJom iJl't". \ 'i d Julianti anY:tnLies fl" :'ma·sk iJH' I' l'nd-as t för spel

ning ; i ntet föt'sök gjor<lt'S m ed torped ePing ell eJ' IJ omiJal'(lt'l'i ll g frän luften 

Sj• t amirale r , !J land <i l' lll ln1 t1 Fl ealtY, n:h'\' 01'0 ,·i tf öYni ngarna. :ool! t 

a \··~ lu t a·Li e,; den J ::J mar,; . l\' i o a Y slafO':; k cpp en ,-om dclt•Jg·o ,fönt 38 cm . k an.: 

Lie öHi~;>a sex äi'O IJe ~t)· c-kad c m ecl 31, cm . kan. 

Enligt ' 'Time,;"' Yal' ~ lt· i d:; önl i ngen uppdelad i lnt sk ecl cn. Umler 

tl ct föJ ,,; ta anYitnd c ~ l·iLLl a fat'L~-~ !- l'i!t' aLt upp,;öl;a, <Ulfalla ocl1 l1 å lla kiln -

n intg m c1t l •en l' i en 1.1 i g fioll-a i iln'llamal «l t l:lmna l1·u \' Ud :> l~TI,an t .i JI fäll e 

alt hin~a tl•f' n till str'd . l snnill il lltl ltärmecl an\'än([ c,,; u- l)ftLa rn a Lill pal J'UI 

l ering och Jufbtrkhlo·aflcrna upp.~ilnd c s frän ":\ rgus" för I' C,J,ognosc el'i n;:·. 
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l ' nd er andt·a skedet a nY ~ind c s jagar L'. u -J)a l ;w Ol'll t l !iflslt'iLbkrafter i 

fören ing m ed fl ottan i strid. I le lva ~istnämnda Yapn en l1ad r' aldrig o1•e 1.·c

r·at på sada nl s:itt t ill ~ammans under kr i·gc t oc l1 Ll~il'fÖ I ' f~bl c.s s:lrskill in

trcs.sc ~-, ;d denna an\'iintl n inf'· i\\. d em till , ammans ntetl sla::;~l"'Jlj)s- o:'i• 

]\ l'Y S1:;HI' C·::;k adl'H.rna. 

l~ f'l e r öYnin gamm; sli 1l :l\·1-!it·l; .:-\llanl,J'lo ltan till GibraiL ::u.· ocll .\Ic.Jtl
]Ja,·s f'l o ll:-tn till ,;i n l)a,; .\l~tlla. 

Y i t· camiral rl•c Holl :lt Tk ktl llllll l' l' den 1:'1 nästkommande augusti a i.L 

a1·gil fnm sin 1Jcl'i1tlni ng '""l .. ,.llnl lll atllll't·- in-cllicf' Ö\'C I' ,\ Li anlflollan. 

J(an·s c'ftcrlJ'ilLiare llli\· Yil' Ci1lllil·al Ulin·•·. (H. T., J.', lll<ll'~ 19:2''- l 

Finland. 
Tni u-lml:-tt' pa HO ton,; tl t• ploc em cut i Yllilg c. su m :t t'O under b)"8'.')'

nad Yid :\ nsaiLl os Yan· i :;JI<' zzia nc.J1 ,- il k a P ct·u hade tf'ÖI' a\·,;ik t aLt inkripa, 

komm a nu anta::;l iscn all s:il j as t-il l l'inl anrl. 

( Le Y eeC Ii l, r1 m ars .l!l2i.) 

Frankrike. 
.\l t•tl anl edning il\' den i lal i r·n.,:l;a jas-a1·en .\lc•LiL'is lJ"söl; lidl nyligen 

T oul on ll ill ' d en g.a n1l a konl l'IJY CI' :iCll IJ c lr~i !TanLlc ita ltien:;ld ocl 1 Jr:-tnskL 
.i EUga riJ,.!:;,'-;L' :llc t'll[l]lli ntls. 

D en itali enska :-;ol fcr ino l. ex. Ilat' :;amma längd oc h nmk l'ing :;am.nta 

tl cplac em cnt ~mn li en f l'itlloka ii:n,o cign-1\ou."\, näm]igcn S:l m. nc l1 000 tons, 

men 11011 f'i!t' nästan tluiJiwll ,;n ,;ym· 11 L•,;tyckning so m den ,:;cnm·e, !, 10., 

cm. k an. m ot ~: n ln•cklar :l"i ,OOil l 1li!' . n1 o l 20.000 och Ilat' gjo r-t ~l'l k nnp 

mot 32. l~ il. pa·J•pcret :tr lwn <' n !J ii llrc IJftL oclt :l\·cn öYcrlit::;·scn GaiJOlde 

På 9~>0 lon:-. Yilken föi:it lll 'l l nYi i~L' ll a\·slutal :-:i na [11'0\·turc •· , elturu lw n 

]l 5.börj ar1Ps W r l 'o å t' ,;f'dan. l lenna ih· h e.:;Lyckatl m ed :~ JO ... cm. kan . a \

Yilka h a :lr o p laccratl l' l'i\r u~ ll(!gt Ö\'Pl' va-ttenlin jen. t~ · dl • igC J~ alltfö r l!ög t 

Mtcr:;•om l1o n i bö1·jan hel'anns n<ra r ank , T op ilca\-:· J. 

Enligl c\.g Pn cl'f',nJ'·t•n!J t•t a•n:-·e f ranska experter en ~ IJ c~ L~· l·kning i.l Y !1 

10,, 0111. kan. fö r tung fi!J' l'arl)· g ll'llLI Cr 1,000 t.on s tlL'pl•ac cmr nt - en asiU 

som b ekräJ'la:> 1gcn,om il e •l\nl tiJatama a\· AYcntLH'i ·P r~ kln:' sc n (cx-.\Jen

tl ozas b))jgda 191'• fl't1· Al"f'Cnlin cL,; räl,ning m en l;v ::H'II å lln a ocll inJö 1·linlcle 

lll cd Jrans.ka Hottan ), Yilk a en g[rn .~· gjort :JI) k nop , m en r edan för länge 
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;.;edan ~junki-t n ed till knnonlmt3rart. T tl en nn pnnl'~ :\1'0 ;(y cn cn;t c bka 

oc ll h S>k a l'on slt"ulztörer eniga m ed d c fran,;•ka. :"ål c·d e~ för a dt• engcbka 

L- •o c.ll .\I-l,la:'scrna p:J. 01·c r .1.000 tn11:' tl e pla<' cnw nt lil;,,;om dr ly:>l' a \' 

or h S-·kla >03r m a FlY sR mm a slorlt'k e ndast a 10., em. l' a n. , \ 1ilkct fci.r nns c~ 

P.IO t'm nlt. 
1 ;.;,jäha nrkl'l ;11' ,iagnriJY·s·gmHl e n så tlc lil, a.t sak or l1 a ll[t t1·ngd <'1' 

111 tt.st•e så minuliö·s ~ JJ C1' ;i.kn as a ~~ Y'lrtl.c l aY e n sållfln ~> · 1, beror mindre P'l 

r i~ nin ;s cn ;tn på Y.an cns C1'•f' s r r n.llc l. /\Y delta skJ. I ltaYa d c enge ls ka .ia

" arna alla förul.<illnin :.;·a r al~ Yara ulmäekla oclt d e ~ua fii rl,l a1'ar oc.k'a 

; len. goliR tjänst oom IJ i\ lar U\' ~- ocl1 T-lda,;:;c rna f!jorll e unele r l't'i·E·el. 
(X. '\l. n., IZ mars 192'J. ) 

Förenta ~!Haterna. 
( T s. A. 

Hegcl'l'ngen ':1a1· latiL utrusta s.iu jagare för at~ c r:;;\tla clcm, som 

fiir li s,le YiLl s·Lranclningcn födiden l1öst. 
Den J'rigs1'äLt , oo n1 l1allits .i anled nin g av cl enna o ly ol,siJ l\n cle lse, l1 a1 ' 

<tömt Caplain \Yu.l,son , so m Ya1' ele-n ä ldste offic·e r cn Yicl l:illfiillc t, sam t 

li eulcnant-co rnmamlc1' Hunter. c l1c.f å l eclurfa 1 ' ~>·get, a ~~ blh·a tilll.FlL\

fl >·tLarl e i rm n' enndlc t. den förra 130 ocll rl en sen are 100 numm e r . 

(H .. U . S . J.. fl'l)l'. 192", •oclt N . 'l'. ~., mars J92.\.. ) 

Slagsk·cpp e l \Yu.sll ingl!on på 32,000 ·tons (kl ass Co lot·.aclo ) , so m ti ll 

följd ruv \\'asltinglonförllra.gc t ic•k e skall färcUgl)yggas , J' o mmct' att an

l·lln:rlas :so m mäl vid skju.tför:;ök mecl 1,0 em. kan. Ykl Pllilmlelfia. n a 

d.e L~a farty .g är till 68 % ofär>cli-gbygg t och lwnstru crat c i'L or dc m ocle mastl' 

princ·i p·er, .komma cl c~·sa s. k j wbförsök a l·t .e r]) j ucla vida stönc .i.n ~r cs.sc än l le 

som förut ])l::•vH för e tagna mot gamla utrangcmclc skrov. 
(L e Yacht. 18 ma1's 102 't. ) 

ltaiien. 
De ~vå n>·a Llt~a kryssama l"omma atl få e tL d e plac em ent av 10,000 

~on:S. Bcstycknin.gcn •komme t· al~ utgöras av 10 20 cm. kan. av en n>· 

.synnerligen ·J;rafUig mod e ll. Kan on cm a komma aLt apte ras tr e i e tt t orn 

fö11ut ocll tl'å i e tt t o m o 1·anför clct .förs tnänmcla. D e öiTiga fe m placera~ 
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p l'il,nanLl e s~i ll aklcrut. .\lax imi fa rlen hr uJlh'R 3'1,, kn op. E l t Sla1'kl 

an·iilunsb a ltc t'•i komll1c r a l~ pl are ras m iclsk cpps. En kmflig lorp eclb e

styckni.n g kornm e r a tt insta l lera~ . Ya rtcl era fart>·gc l s kall kunna m ed

föra LYii. fly,g mask1i•nc 1'. l<'arty::;rns namn nm bli nl Tri os ~ ocl 1 .\ma lf i. 

Dcnts IJrc.d&i clce lll m ed en pr·oj ckliiYikt aY i ,2Z:J kg·. ;(t' uLomo rclcn~ligt 

J;rafti g i föri iiilland e lill drt· fc; d e pl ace m ent. n c cngchka l;r)·ssarna a 1· 

na:l e i•g ll -•lda.ssc n pä 9:1:>0 l0n s , so m äro d c .krafti(~as tc Litta l'ryssare Gom 

nu äro i L,Flnst, lw1a en mol.-,Yaran·de proj ektilvikt aY cntlast :JH k g. fr å n 

6 19 cm. k ::w. Dc.s sa ilal 'icns.l;a ·k1')'ssare J'omma att kunna a1·g iva en 

svårare brclbide eld :in cl c sLlil'lsta pansarkryssare för e knigc L. " Dofcn ce'· 

kunde a1·gila J)rell si Ll ee ld m ed !1 22,, cm. kan. oclt 3 10,, cm. kan. och elen 

ty.s l'a ' 'Blllclter" m ecl 8 20,. cm . och !1 1::i cm. kan. m c·d en proj ektil'Yikt 

aY r esp . 1,1'13 ocl1 1,179 l; g . oc l1 likY;U var tle n fötTa c ~t ra rtyg på näea 

13,000 oc l1 d en s en a r e p il J:\,800 l o n ~ cl eplacem enl. 

I 't' ko mm a äYen att .färd ig iJ>·ggas dc lrc :f.lottiljl cdae·na Le.o n e, llan

t era ocll Ti gre. n c på l)i.i 1·jades under Yärlcl.skr•ige ts si ·:;~a Lid , m en för

clröjcl cs till följt! aY fina ns ie ll a ~käl. Dc äro på 2,286 tons clcplaccm cnt oc l1 

3'• knops fart. Bestyckninge n ntgö1·cs av 8 12 cm. kan ., 2 a ntilurtkanoner 

och 6 Lorpccltubc r. n c i'iro ;lvcn utru s tad e rn ecl :10 st. minor. 

( Lo '.1'. , '• m a r s 192'L N . .\I. n .. , 20 fc.I)I'. 192' .. ) 

Japan. 

D o I. el. tyska u-b alar, som pil si n Lid öv<'l'läm n ades till .T a pan ocl t 

som '~oro aYscclLlR «tL n cd s krotas, lä·r m an i s täll e t ämna an.väncla till 

bränn'Olj eföntl.cl. ne ocl'l.tö1'Lla 'för'l ·U~Lcrna aY olja i Y okosuka un ele r jord

bävningen ·ocl1 den fö1'öcl c. ls c so m· i'ts taclkoms genom olja·llls antämvning 

l1ava gjor•t rnyncli ;g ll e~ema uppm ä rk samma p å .faran av att l1 a Ya ·o lj c ~ankar 

i land. öY enati,cns·fadyg ,:;om ol j e förr ä cl är.o också riskabla, m en sto ra 

u-b å tar böra Yara m>· ckC'L lämpliga •för såclant ändam ä l iekc minst cläeföt' 

att cle ä r o s•äkra Yicl j01'CliJ~tYni nt!ar oc•h Utt kunn a clölj .a.s för en fi cnclc. 

(.'\ . .\f. H. , 12 ma1's 192 'L) 

Litauen. 
Paelamente t .11<t1' lJ e Yilja.t m edel till l):·ggamle t a1· 2 n-h ä lar, 2 min

S\·epning:o,far·l )·g ocl1 6 i1>·cl1' 0f\Croplan för Riga•s föt's l'ar ft· å n sjösi dan . 
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Programmet skal.l v<lra genomföd pil i' >Ta [tt'. Ett slörrc J1l'OgT::tm al l 

utl'öt·as på sju <ll' ii.r liiHl ct· JJ ella.ndling. Det umfi.tttar ll>.!:)·gandd av en 

grupp ja.gat·c ol'i1 u-JJiltar. n. LJ. ~- I., febr. 19Z'o. ) 

Spanien. 

D en ,;pansk'1 filoLlan ilar under dl' scnat·c ti. r cn vunn it b etydligt i 

st>Tka. Ila ll e nu pilgilcnli c n >ll'· C'·~na : il'rna äro aYslulatit'. ·kommer el en 

att IJ·csta <W föl ,i andc fartyg: 2 ~la~;· :ck c pp pit J::J.', ~,z tons, ~' m odcr·na kl')·, _ 

sar c pä 'o .72~J-7.8~J0 Lons, G :iltlt'C krYssm·c, 9 morl cma jagare och .J Lildt'• '. 

2"2 torpelil1 il tar <11' l. klass, 16 morlerna u-IJMar. elt fi)·gllcpiU'artyg sam! 

dt an.tal n)·a Ol:ll i11Lirc kannnlJilLar. ElL nyll >·g·gnailsprogram ih· uppgju •· i 

vilket omfalt::tr '• krY~sarc pil .lO.COO lon .,; oelt .1 "2 u -JJälGr på .! ,::JOO ton , , 

men clct ilt' t Yil·claktigt llut·m"ida •slat~fin'ansc mn m e-tlgiYa tl ess gcnom-

fi.irancl e. ( Le ' !'., 27 t'ellr. 1\.JZ\. ) 




