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Radions användning under världskriget speciellt ur sjöstrategisk synpunkt.
:\I o t t o.

··_\ \Ybc o](l O\Yl liY ccl in an oak;
'l'<i1 c mo re 1l1c ,IJcarcl, th e less JH~ spoke;
T•l 1c les s l1·e spake, th e mo re ·J1e 11eanl:
\ \ 'h:· can't w e be like t•l1at wis e oiLl bin\'?"

Lord Fisher, e n gelsk Adm ir al of th e F leet och Fir st Sea
Lord un der en stor del av kriget, anvä n der ovanstående strof
ur en gmnma1 enge lsk visa som motto till ett kapitel om »The
Na,na l \Var Stafh> i s-i na »Memroies». Den gamla slrofen slår
ä'Ven 'lmvudet på spiken då det gäller radiotelegraferingens
anvä n dning ur strategisk synpunkt.
P å ett annat ställe i samma kap i t el skr-iver lord Fisher:
The Firsl Sca Lord and lhe Chief Admiral .a,t'loat have got
to b e ·Simnes•e Twins. And \vhen lhe \Yar comes, the Naval
\Var Stafi at lhe Admirally, listening every moment to lhe
enem y ' s wireless messa-ges (if he dare u se ii), enables the
F ir st Sea Lord to let his hvin at sea kno"· exactly "·haL i.s
going on. lie takes in the "·ireless, and not necessarity the
Ad:n"1iral afloat, on account .of lhe far greater po"·er of r.eception in a land installation as compared \Yith that on a ship.
\Vhen you see that !'\pider's wcb of lines of \Yir e on the top
of the Admiralty, then tank God this is more or le ss a free
country, as it got put up hy a cloud of bluejackets bcfore a
rat was smell! An inierecpted German Naval l elter at the
Tidskrift i Sjöv(/sendet.

-

time gaye m e p er sonally gr eat cl eli ght, for it lruly clivin ccl th at
\Yircless ·was the \Yeap on of the strong Navy. For Lh e dcvelopelnent of the \Yireless ,h as b ee n such that now you can
ge t the direction of one " ·ho spe·a ks and go 1for hhn. So th ~·
Ger man darcn't open hi.s. mouth. But itf he do es, o.f cou re L'
th e m essage is in cypher; and il's th e elucidation of th al
eyph er \Yhich is one of the crowning glorics of th e admirall v
\York in the late war. In my time they never fa<iled on ce i ~1
th at elucidation. Y·cs, wireless is the w eapon of the stron g.
Så långt lord Fisher.
.lien - radiotc.lcgrafen är ett farligt vapen; räl t använ d:
fa rligt för fienden, men oförsil<.tigt använd: ännu m era far li gt
för en sj ä lv.
Detta insågo engelsm iimnen, m en ej tyskarna, r eda n i kr igels början, varför deras radioorganisation 1bl ev en helt ann an
än den lys ka. Mot denna •h al«grund m åsbc all radions a nYändning under världskr-iget ses.

I. Den engelska radiotjänstens organisation.
A..

-
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OrganisaNon fö r avlyssning au fienden.

F r å n ,första början av väddskriget fungerade elen i fö rväg av engelsmännen organiserade avlysningen av f•iendens
radioLrafik. För att ej gå miste om någol meddelande, v ilk en våglängd det än gavs på, hade de ett ·fl.ertal mottagar e,
var och en med sitt ·bcgrbinsade våg län gdsom rå de att pass:l.
Allt som mottogs insändes omedelbart till amiral itetet, där en
särskild dechift'reringsbyrå för ententen var inrättad. Tack
vare detta syst.em att laga vara på allt f·ick man ell koloss all
omfattande material till silt föd'ogandc och det dröjde hell er
ej länge förrän ententen behärskade tyskarnas chifTer un o·c"'
fär likaväl som tyskarn·a sjäh·a. Denna kunskap torde dock
lill stor del ha ulökats genom tilLfälli ga. fynd av tyska h emliga handlingar. Sttlunda lära •r yssarna eflcr den lä ll a tys ka
kryssaren l\Iagdehurgs strandning vid Odensholm ha fun nii
en i närheten av fartygel sänkt plållåda inn ehå llande cliv er"l'
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heml iga tyska papper och böcker, bl. a. chill'ertabcller, signalböcker och rutn ~it . Samlingen kompletterades ytterligar e
bl. a. m ed mink ar tar över Nordsjön ·och engelska kusl en , då
u. 31 anlagligen i januari 1915 drev i land i n ~irh e t e n ay
Yarmouth :full ständ igt oskadad m en med död besällning.

B.

Radiopcjlslationer .

Förutom ·dc fö rut omnämnda avlyss,nin gsstat.i on.cr na lyckades .e ngelsmännen r edan unel er höst en 1914 i sina strävand en att an lägga radi opej lslati on er, som skull e samarb eta
m ed d c förs tnämnda. Pejlstationerna förlad es till lämp li ga
pla t ser på cngelsl\a kusterna och deras uppgift var att sinsem ellan samti digt pejla varje tysk avgivare. Dessa pejlingar
insänd es så om edelbart till amiralitetet, som sammans täll de
dem d els med varandra, då sändarens J.äge erhölls, och d els
m ed lys snarstat ionernas mottagna meddelanden, d å vanligen
sändarens inden litet röj des. Huru organisationen i detalj
va r genomförd för a tt man skulle kunn a vara sä k er på att
de tagna pe jlingarna vid l·ivHg radiotrafik gällde samma avgivare, samt huru man kunde sammanställ a pejJ.ingarna m ed
det rätt a meddelandet har jag ej kunnat f•i nna några uppgifter om. Dock antydes alt h äriför for dr ades slor trän ing
och smarlness hos personalen samt att isynnerhet under första krigs å ret många misstag härvid ,förekomma. Tack Yar c
ett en er giskt och Inålmedvetet arbete b levo emellertid pejlstatio n ernas uppgifte r så småningom fulll pålitliga och Jellicoe nämner härom bl. a., alt han till 1följd härav kunde a\'sevärt minska dc spaningss tyrkor, Grand Fleet behö vde hålla
i sjön. Tyska styrkor eller fartyg till sjöss röjde sig näslan
ofelbart geno m sin radiosignalering. AIJa större tyska företag till sjöss 1t'öregingos även av en IiYlig ra,diotra.fik, di\.
tyskarna intet ont anaride Yanligen gåva många av s•ina förberedande order pr radio. Tack •y are d ett a viss t.e engclsmiinnen i allmänhe l alltid Yar tyska styrkor befunna sig samt
va nlig en yac[ dc hade atL vänta . Telcgra,fisterna p~t aYlyssnings- och pejlslalionerna bleYo med tiden så förtrogna med
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de olika tyska fartygens speciella egenheter .i ton, m. m. al l
de van.l.i gcn genast, så snart de hörde ett tyskt radiomedd elande, visste d el signalerand e fartygets klass och ofta t. o. B l.
dess namn.

C.

Organ·isalio n av den egna radioimfike n och förbindels eväsendet.

Redan från krigets början .had e engelsmänn en varit försikt-iga med s<in egen radiotelegra fering och ju m er de lärd e
sig använda den tyska, desto klara.re ri nsågo de nödvändi gheten ay att i mö j l·igaste mån undvika radio, för orders och
meddelande ns överbringan de.

C. l.

J tgärder för undvikande au radiosignal ering.

I hamn eller till .ankars YOro alllid äldre bClfälhavare i nkopplade på telegrafn'äte t i land. I Seapa Flow inrätt ad es
•ex·empelY•i s en fullständig telegrafstat ion på ett ,fartyg, so m
ständigt låg kvar. Detta stod sedan i ständig trådförbind el se
med samtl iga störr e fartyg, DC-fartyg och hö gre h~fälhavar c,
som lågo inne. Enelast från elt fa rtyg i Seapa, sannolikt tel cgrafslaiions fartyget, ·f.ick radiosignaJ.erin g äga rum och denn .t
gällde då i allmän'het endast förband av småfartyg, beva kning m. fl. dyl., vilka rh ärvid ej av.gåvo svar. Eventuella up ptäckter och vildiga rapporter radiosignal etades dock natu rligtvis in av dessa och mottogas då av ·teJ.egrafsta tionsfartyget, som förde dem vidare. Alla order lfrån amiraliteteL till
underlydan de hefälhaYare , saml mellan Jellicoe och till andra
platser än Scapa förlagda delar av Grand Fleet gingo, så li.in,:jc
man befann sig i hamn, såsom chiHrerade tråclteJ.egram .
Till sjöss var det ännu Yiktigare att håUa radiotyst än i
hamn, Yilke t också flenfaleliga gånger rpåpekas av såväl .J ellicoe som andra sjöstyrkebe fälluware. All hålla Grand fleel
samlad och i sin hand utan all mwända radio Yar dock in gen
läll sak, d synnerhet med hänsyn till den alltmera omfattande
bevakninge n, den alll längre framskjutn a fjärrspanin gen och
de höga >fart er som till följd av u-hå!sfaran alllid måsl c an-
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·· c'as
För atl möJ'Jiugöra
detta koncentrera de man sig på
, ,an
te •
n .....,
den optiska signaleringe n, varvid uneler dager framför allt
sio-nalstrålk a s tare kommo till anYänclning . \'id avstånd av
1,"a 2' användes i regel fasta semaforer och 'inom egen div.
man sig(_ mYCk
e l av signalflaggo r. För signalerinbe oo-ao-nade
o
'"
o-en under mörker gingo engelsmänn en in :för ljussvaga blink..
~antärnor med mycket smal ljussektor och c:a 500 m. lysv.iclcl. Då dessa ej kunde användas för annat än den direkta
signalering en mellan hå fm·lyg, hingacles man stundom i
synn·erhet undet· första krigsåret att tillHilliglvis använda radio :för förbindelses uppräl lhållancle. Detta var i särskilt hög
grad fallet vid hastigt påkommand e tjock•a. Genom att p !\.
förhand utgiva synnerligen noggranna och i Yiss mån detaljerad e allmänna order för alla länkbara olika förhållande n
samt gen.om atl före mörkningen , med noggrant an:giYande
av ,k lockslag för utförandet, beordra alla väntade rörelser
(ändringar ·aY kurs och rfm·t, detacher.ing ar, rendez-yous rplatser m. m.) för natlen, lyckades Grand Fleet så småmingom
bibehålla n·ä stan ab solut radiotystna d vid sina svep i Nordsjön även under ogynnsamm a förhållaiilden ..
För överbringan de av order, upplysning ar m. m. från
land till sjöstyrkor under gång, utan att dessa skulle behöva
röja s.ig genom aH svara uppgjordes i krigets början av flaggens radiooffieer , li'e utenant- commanrlCJr Nicholson, en god
och enkel plan, som under årens lopp alllmer ularbetades
och .fu llkomnades . Om dess detaljer har jag ej kunnat utrön a någonting, men i lllrvudsak gick cl•en ut på, att medd-elandet slogs ,från en lämplig landstation till en annan me<l
largom kraft för all kunna uppfattas a·v elen sjöslyrkebe fälhaYare det egentligen gällde. Di;rekt dler anropet eller stun·clom ;först i meddelande t gavs vissa tecken angivande den
verld.ig•e adressaten *). I dennes rad·iojourna l infördes såväl
den avgivamJ.e som den motlagande stationen, n1en först i
meddelande t skrevs l. ex.: »For C. in-C. », då d et gällde Högste
·:·' ) Vanlig•m dennes mil. cocle- s ignal.
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Befälh~waren

råd med en del andra ay Grand Fleet's radioofT'icerarc en åtminstone delvis ny p lan tf ör överhr~ngandct ay evolutionssignaler och elylikt förmed elst radio. Sedan kurrde J ellicoe
enligt egen utsago år 19Hi ],e da sin flotta per racJi,o under
evolutioner med samma ellC'r större säkerhet och snahbhct
som med optis'k signa,l ering. JeHicoe slcr.i ver härom själv:
»A t itl1'e heg,i nning of lhc w::tr len minntes ~to ,a quarler of an
1wur "·ould elaps·e hefore I conltd !Je sure that ::tll sh1ips had
t' ~cei Y ed a manoeuning \Yirelcss signal adrcssed to the \Yhole
Baltlc Fleet. In 1916 the time Tarely excecdcd two to three
minut es. Trhis great improvei11'ent was cluc to new methods
introducecl, as wcll as lo incessauJt practice in harbour. Yes,
our advancc in the w;.e of \Yi>I·eless telegraphy \Yas \"ery considerable indeed - - - .»
Engelsmännen använde i allmä·nhet en s·ä rsl(ild liten stalion för ·mdios,ignal , er~ngen inom >fär!J'anclet, medan den ordinawie sbtionen endasL användes på längre distanser. Varj e
större farlyg var i regel sålunda utrustat med minst ,ty:J. fullstän cliga radiostationer och dessutom oftast en 1·eservstation
mots'varand e -vår s. k. s:tridsg,n ist. De använde även olika
väglängder för olika ändamål med sä1rSJkilda fartygsstatio1wr
inom huvud·styrkan avdelade till mottagning för Yarje. Så
t. ex. använde flygspaningen en bestämd våglängd, f j ärrs j öbevakningen en annan o. s. v. RäTigenom uppnåddes aH olika
de.lar av rb evaknirng och spaning aldr,ig behövde hindra varandra vid rapporlea·s avgivande, vilket var av stor vikit i synJlenhet vid första känningen med fi,enden, som j u Yanl,igen
blev inrwpporteracl från 1flera håll samtidigt. De per radio
insignaler.ade rapport0rna forlsk•affades sedan .från resp. mottagare med största skyndsamhet på optisk väg till högste
befälhavaren.
För att kunna tillgodose den ständigt stigUJnde efterfrå,gan på radiomän samt för att hålla de ~redan utbildade i rationell träning var en tfullsländig 'ra clio.slwla anordnad i Scap::t.
Vad beträffar telegraHörbindte.l'S'en med koloniem1a och
den övriga världen, hade England aldrig några sYårigheler,

Meddeland en di r e kl
CCommander-in-Chief).
frå.n Admiralty's radiostation broad-castades med angiYan ch
av adressat.

Vid studerandet av utdragen ur signa,!- och radiojournalcrnn från Skagerac,k -slagel i den av Aclm,i rally utg ivn a:
»Batlle .of Jutland, Ofricia l Dcspatches» >förvånas man önr.
h ur u Y'erkligt smart den optiska signa1l,eringcn inom Gr a nrl
Fleet sköttes. Alla rappor.ler om s'iktade minor, visi terade•
handelsfartyg m. m., liksom alla order om ändringar av k urs
och fart, evolutioner och dyl. gingo på optistk -väg ofta m ed
flcTa repetitioner. Sålunda Yäxlades optiska m eddela n d en
exempelvis mellan dc båda flygelkryssarna i tfjärrsjöb evakningcn, .en elistans av c:a 40', meda111 den längsta. dir ekl: 1
signaleringsdistansen me(l strålkastare torde ha y::ui L h ögs l
J 0'. Då optisk förbindelse ej kunde ernås sk,icka'd e m an
:h ellr e en jagare än anlitade radion, trrots elen härigenom u ppkommande ticlsförluslcn. Särskilt Yärt headdandc är ock ~a
:1LL den optisl~a signaleringen lycks ha -varit mera tillförlitl i,o.;
·ii n radiosignaleringen. Trots i\Tigt letande i dc fö.ru L näm nda utdragen ur signal - och radiojournakrna från Ska.geracksla,g et har jag ej kunnal .finna elt enda som tagits emot f el
eller som ej Jwmmit fram lill sin rätte mottagare, vilket dä remo t ej kan ·sägas om radiomeddelandena. T. o. m. en sa
Yi,ld ig signal som Beatty's rappor,t till .J ell icoe, om aLt tys ka
slagflottan var ri sirkte, är i Iron Dnke's radri ojournal så got l
~som oigenkännlig, Yill<et till en hörjan nog i viss mån förv illad e Jellicoe.

C. 2.

Radion·s användning.

l\Ian får dock ej Lro alt eng,elsmännen, därför att dc
hade s~tränga restriklio·n eT på s'i n radio ej kunde använda d en,
då den V'erkligen behövdes och tystnad ej längre ,e rford rad es,
d. v. s. sedan känJ1!ing med fiend en nåtts. Tv·ä rtom, stora
framst,eg gjmdes under kriget i användand,et av den trådl ösa
för det taktiska manövrcrandet av en s.lagflolta. Den föru t
omnämnde lieut enanl-commander Nieholson utarbetad e i sam-
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men följde ~iYen hän·id i allmänhet den principen atl i försk,
hand arwiinda chill'reradc trådtelegram för militära änd:i ;n ,'tL

IL

krafligt och ofta
pejlstationer.
A.

Den tyska radiotjänstens organisation.

Om den tyska radiotjänstens organisation har del 1yYiin
' 'a rit mig mycket svårl alt erhålla några positiva uppgifter.
S:l mycket är dock säkerl, alt tyskarna i detta avseende lå ,.,,
"'J
betydligt i lä om sina molslåndare, åtminstone ur strate ais'1·,.
synpunkt. Debta framgår med all önskvärd tydligh et hl. a.
av ett ylirande av amiral Scheer i haTis »De utschlands Hoch secflottc im "reltkricg», ulgh•·cn 1920. Han skriver där, eftc 1·
att ha konslatarat a.t t engelsmännen i december 191-1 på förhand hade känt till en tysk framstöt mot engelska ostkusten :
»Diesc ·Kenntnis hatten di e Engländer durch Hwe 'Direcli onal stations' erhalten, i.iber welche s-i·e damals schon vc rfi.igl cn, \Yährend wir diese Einrichtung erst sehr vie[ später
erhallen haben. Es sind di·cs Funk·cnst·a tionen zum P cilen
der Richtun.g, die ims•landc srind, di·c Richlung, aus der cin
aufgeJangener F.unkS'pruoh kommt, anzugeben, und so-mi l
d·en Schifl's•ort des Sprechcrs •cinzupcile-n. \V•cna1 dies gleichzcitig von mehrenm wc i t anseinander-J iegenden Sla lionen crfolgl, crgibt der SchniUr)unkt dieser Funkennciluno·en
d en
0
g·enaucn Standor.t des SchiJTes, von dem die Funkspriiche
ausgeben. Die Ausclchnung der Enghschen Os·l ldisle ennö glicht einc gii.nstigc Aufs'lellung solchcr Richtungslat<ion en. In
ihnen bes•a s•sen di·e Engläncler eincn crhehlichen Vorlcil fii r
die Kriegsfi.ihrung, da sie dadmch ganz beslimmte Angab en
i.iber elen Aufcnhalt des G.egcners erhallcn konnlen, sob~Jl d
dieser irg.end \Yelchc F. T.- Zeichen von sich gab. Bei einer
gl!'össercn Flotte, der en einzcl nc Verbände getrennt von einander stehcn und auf Millcilungen von.einander angewiesen sim!,
ist ein völlig·es Schweigen des F . T. - Ve11kehrs <schwcr durt.:hzufi.ihren.»

,.

L

Delta ylt·r ande är ganska märkeligt såsom ' "a rand c en
lysk bekräftelse på den av engelsmännen själva cifler krigcl

h·amh~tllna

stora nylta, de h ade av sina

Avlyssning av fienden m. m.

I början av kriget ha de lysl<arna ingen organiserad radio ..
avlyssnin.gstjänst, men funno så småningom nödvän<lighcten
av att alla. på olika fartyg och 'rad~os,lationer mottagn a mccldc.Jandcn samlades till ett ·sti:ille . År 1916 hade en elylik dc·
chifl'rer·ingsccntral anonlnals i Neumi.inster men på t-;rund
av eng elsmännens stora försiglighet kom elen a.tl bli till grillska ringa nytta. Endast vid ett tiHGille 'h ar jag funnit, att
den giYit nå gra upplysningar ilill Hochseeflott e, nämligen före
Skagcrackslaget, och ·i:ivcn då va,r doss rapport synnerligen
svävande.
B.

Radiopejlstalioner.

Dil. tyskarna sent omsider fin.g o sina radiopejlsta tioner
igå1n<g, kunde dessa tack vare den engelska försiktighet en ytterst sällan användas för inpejling av fienliiga styrkor elle r
Jarly.g. I stället kommo dc Li.Jl användning föT alt giva egn~1
fartyg, !isynnerhet luftskeppen ·s äkra. ortbestämningar. Detta
var emellertid en mycket farlig <sport, som, så vilt man v et,
aldrig icl'kades av ·engelsmännen. 'Dack vare Zeppelinarnas
ovana alt taga täta dylika observationer, bJ.cvo .engelsmännen
nästan alltid i förväg varnade för deras angrepp och kUinde i
god :tid s~inda LUpp s·i na striclsflyga.re och på aHa sält fö rbereda motlagandel av d e objudna 1gäster.na. För aH få reda
på dc angripande .!uftsk•cppen•s li.ig en behövde d c ofla ej ens
a1wända sina .e gna pejlslationcr, ulan endast avlyssna dc tyska
p ejlstationernas SY·a r sedan de hört en begäran om radiop ej ling.
C.

Organisationen av den egna radiotrafiken och und errättelseväsendet.

R•adiotelegra:fen var vid kr ige ls början det ojämförligt
viktigast e militära komnumil<ationsmedlot i Tyskland, icke
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blott för förbindeJs.en med och inom ·styl'l"or till sjöss, ul an
iiYcn i gans•k a hög grad fö,r överbringande t av order och d yli kt
mellan olika marinmyndigh eter i land. I ooh m ·ed att tyskarn a
birjade ona faram av radiosigna.J.cr-ing •Lill sjöss föirsökt e ch
em ellertid inskrän.ka denna så mycl<et som möjli1gt, samt fi)r
el en o-undgängliga radiokaifiken inom sjöstyrkorna mw ä n cla
sig av mycket små dTcktbelopp. Även lära de iför signa le ri n~-,
på korta distans·m· ha anwänl ·si.g av sluten •anlcnnkrels. Dl'
engelska lyssnarsta•tionerna i land voro cmelJ.erbid utrusl acll
med så utomordentlig t känsliga motlagnings•apparater, att ch·
t. o. m. lära lmnn•a t uppfat·t a tyskarnas summersla.gn.i n g, d.
Y. s. att e!Tekt·en från ett par torn~ l cment skul.lc kunnat moltagas 1på fl era hundra .distansmimutc rs avstånd, en upp gift
som i mitl tycke låter nästan otrolig.

Trafiken m ed yttervärld en , d. Y. s. i krigets början med
Jwloni erna och ullandsluys-sa rna samt ·hela ticlen med d c
o·ick även ÖYer Naucn som av tyska amira·l staben
neu tl·ala
c c
t=~
'
o·s
Oll'
J1lbärlicr
kanske för u-båtskr.igcl. Gca•nsa,
' "' i svnncrhet.
J
nom ami.r al•:,;ta.bcns fö-r sorg fic! · Nauen ä\·en Lvå gånger ,j dygnet utsända pressnyhetcr, en YCd\.samhet som tyskarna sjäha
-å gr und av s•ill antängcla läge ansågo mycket viktig, såväl
~ör propagandan bland de ncutr.ala som för att i det längsta
uppehålla medel hos fri:tn hemlandel avstiingda kolonier och
farty g.

Dessa inskränkninga r i radiotrafiken genomfördes hunulsakligcn, för att man ej skull e röj-a sig för de e'Dgclska
pejlstationer·n a. Att engelsmännen även .b ehärskade det
tyska chifl'ret m. m. tyckas tyskarna däremot ej ha fått k brl
för sig Wrrän betydligt se nar e ·e ller i början av år 1916, varför
radiotrafiken i hamn och mellan marinmyndigh etc-rna ännu
liinge fortgick ganska ogenerat.

Jag ö\·ergår nu till alt med några exempel från olika hdpunkter under luiget försöka belysa, vacl jag s ::~gt om radions användning vid. olika lilll'~il!cn.

De Lys·k a u-bå ta·r som opererade i Nor.ds·j ön lärde sig sa
småningom hålla nä stan absolut radi·otystnad, u tom för s ii rskilt Yi:ldiga •ra·p porters av.givandc naturligtvis. U-båtarna pa
cngc ls·ka viistkusten kände sig där em ot säkrare och gåYo mer
el.ler mindre onödiga meddelanden hem 1nästan varje n alt, varYid dc ofla till sin egen s•ka:cla !blevo rinp-ej lade.
För överbringaJlldc av order och nwddelanclen till sin:1
u-båtar m. fl. fartY'g, som mer eUer mind re tillfälligt be,fun no
sig ut e använde tyskarna sig av Nauens »Grosstfunkspr u chslelle». Härifrån avgvs nämligen på b es tämda tider och Yåglängcler, som alla tyska örlogs-fartyg kände till och voro skyldiga att så v•itt möjligt passa, dc ord er och underrättel ser so m
eventuellt kunde erfordras. SYaT skulle härvid ej ges äv en
.om en viss order skulle gälla enda•s t något visst .fartyg.

L

.

'

c

II1.

Exempel.

Goebcn oclz Breslau.
Slyrkan av radiosignalern a från de Lys-ka kryssarna G::> eben oci 1 Bresla u röjd e .för de sökande fientliga styrkorna,
att bytet den 4 augusti 1914 ·befann sig i M·css.i na, varefler
Messinasunde t korkades till. Som bekant lyckades t yskarna
trots detta lwmma mHlan men uppläckles efter utbry tningen
av engelska lätt a kryssaren Gloucester, som skuggade dem
och <idelig en per r adio gav dems läge till dc förföljande styrhorna. Tyskarna gjorde ingenting för att hindra detta, varför
deras kurs av engelsmä nnen fastslogs mot Adriatiska havet
och antagligen Pola. Plötsl·i gt girade de emellertid kraftigl
SB hän mot Egeiska ha,·et och salte samtidigt igå ng med en
infernalisk radiostörning, som .o möjliggjorde för Gloucester
att i tid i n signalera den vikliga lwrsändr·i ng cn. Della erbjuder exempel på etl av de få tillfäll en, då radio störn in g
kan vara Lill nytta nämligen då den slör fienden ulan att på
något sätt genera egen radiolrafik .
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Tuska ostasiatis ka eskadern m. m .
Bland det första cngelsmii nnen g j orde efter krigsulbr ottel yar alt förstöra ell er sälla sig i hesitlning av alla tyska
le legrafkah lar och t elegrafsta tioner s:hä l för lelegmfer ing med
som ulan tråd. Första gången man påträlTar först åe lse för
och Yerkligt genomför d radiotysln ad är uneler Admiral .Terrams expedilion till den stora tyska radiostati onen Yap, synn erlig en viktig -för uppe'h[!l landct av tyskarnas förbind elser
m ed sina kryssare i ostasiati sl\a och auslralisJ< a i'anallcn.
V n der denna expedition b J ev Actmir a l J etTa m uppr cpadt•
gånger anropad per radio a· en annan engelsk amiral i dl'ssa
fan·allen, men svarade icke, emedan hans Jö retag »required
completc \Yirelcss silence». - Del enda t ecknet på ami ral
v. Spee's fö rfl ytt n ing från aust raliska farvatten under kri get•;
första veckor var, att hans radiosign alering uppratlad es allt
svagare i Australien . Den tyska eskaderns förflyttnin g öwr
till amerikans J<a sidan sede rm era k om också till engelsm~i n
nens J, ännedom u t.eslu t and e tack y are ett par uppsnu p p ad '
radioteleg ram. Det ena, som togs. av Suwa radiostati on den
4 ok to ber, ,·ar från Scharnho rst och antagligen avselt för m1gon av hennes kolångare . Det Yar ~l'dattat på den hcmiig:1
tyska hanclelsco den, .som engelsmä nnen redan då känd e til l,
och lydde: »Scharnh orst på väg t:ill 1\Iarques as och Påskön ».
Del andra, som uppsnapp ades av en annan station, var pa
öppet språ k och lydde: »Pass opp! Australia och alla d e
stora engelska fartygen h a lämnat Rabual och gått oslYart.
Den japanska avdelning en har översväm mat platsen. I da ,.,
ha engelsmä nnen uppehållit . radioförhi nclclse med Rahu al.
Pass opp'» Till följd a\' dessa meddelan den, som av allt all
döma \'Oro synnerlig en äkta, drogas d c engelska kryss arn:!
ÖYer Lill ameri'kan ska sidan.
Som en kuriositet kan nämnas all Plate radiostahon i
SydamePi ka under stulet av november och början ay dec cmher Hll-± dagligen uppsnapp ade anropssig nalerna för de tysk ~t
slagkryss arna Scycllilz, :\Iollke och \'O n der Tann, gin1a frtw
den neut!· ala ::.Ionievid eo radio. R y kt en började cirkuler a,
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. tt tyskarna ämnade sän da ut dessa slagkryss are för att göra

~tt

svep mot entc nt e-'handeln i Atlanten, fö~·se v. ~pee's ?skal er med ny ammuniti on m. m. samt slutitgen hJ alpa clcnna
bryta sig väg hem. Trots att e ngelsmäm~en visste, att de
tyska slagkryss arna voro Jn·ar i Nordsjön, b1drogo nog dessa
r kt en till utsändand e .av sla·gkr yssare m ot v. Spce. Detta
f~r att så snart som möjJ,igt undanröd ja skälet till en t ysk
slagkryss. arra id, som skulle verkat synn el"l·bgen. ·l amslåend e
den enaelska handeln och framtving at kraftiga engelska
pa
o ·
..
..
.
m otåtgärde r, scm i sin tur s.k ulle avs,evart ha forsvagat Grand
F leet.
D e tyska s. k. kaparkry ssarna lärde sig i allmänhe t ganska snart försök a h ålla t yst i luften för att ej ge nom styrkan av sina signaler röja sig, för den händelse fi entliga fartyg befunna sig i n ärh eten. Att delta ej aHtid lyckades ha
v,i sett i det föregåend e. På flera ställen såväl i den tyska
som i den engelska .litteratur en från världskrig et förefall-er
det dessutom som om dc engelska kryssarna på spaning e.fter
h a nd elsförstör arna, och i dt par fall även dessa senare, skulle
varit utrustade med .anordnin gar ,för att åtminston e aproximati vt bestämma i vilken riktning dc hade ett radiosigna lerande fartva i förhålland e till sig sjä!Ya. Exempel på delta
JO
•
återfinnas bl. a. under jakten efter Goeben och Breslau l
augusti 1914, då en hel söklinje ändrade sin kurs 180 grader
em edan »German colliers \Verc heard calling distinctly to the
northward ». Andra ex. på samma sa·k förekomm a under jakten oå Karlsru1he samt i Emdens l1i·stor ia, då hon skickade
en a~ sina kolångare i en vi ss r·i klning, emedan man hört en
en gelsk kryssares radio i en annan. Huru detla skall förklara s är svårt att säga, då dessa f.artyg, i ·synnerhe t d e tyska,
knappast kunna ha varit ulruslacle med något slags radiopejlstatio ner.

:u
o

1

Nordsjön.
Den egentliga krigs skådeplat sen till sjöss var emcilertid
förlagd till 1 • onlsjön och del var ocks{t här som radion firade
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si na stö rsta tri umfer ur strategisk synpunkt så\·ål som mta ldi sk. So m jag förnl nämnt viss te engelsm~i nn e n i allmänhet i förvåg när tyska 1flo ll an löpte ut, {]els till följd av sin
Yäl organiserade r adiolyssning men m est tack vare tyska rnas ofö rsikti ga användande av sin radio.
Beskjutningen· av Scarborough m.

fl.

f!lals er.

I milt en av december 19 14 gjorde 5 tyska slagkryss·n-r
å tföljda av 5 låtta kryssa r e och 3 jagar fl ot tilj er en f ramstöt
mol engelska oslkust•e n och b esköto v·i d dagning en d en l(i
december en d el mindr e orter bl. a. Scarborough. Som sti.HI
vid återvåndand e t .löplc större delen a v Hochs ec.flollc ut.
På f. m. d agen för e JJesl<j utnin,g en erhöll Bea tty fr [m BB
ett chifirerat t elegram av ·följande lydelse : »Tysk esk ader
bes tående av 4 slagkry ssa re (i verklighetene 5), 5 hilla l< r~·s
sare och 3 jagarfloUiJj er ha lånmat J.adc i dag vid dagni ngt'll
och å tervånda onsdag nall - - -» . Därefter fiil j<le
negg ranna ord er till ol ika clel.ar av Grand Fleel om a vgån gslider, kurser, fart e r, Tendez-\'Ous-plalser m. m. sam t en dl' l
ta ktisk a påpe.kanden. :\'åg ra timmar däreft er voro alla pa
Y~ig.
Under natt en passerade dc båda fientliga fioltorna varandra på ·k ort avslånd u tan att n åg ond era .anade d el. Abs olut
rad iol yst nad var anbefalld hos tyskarna ooh säker li gen ii \'l'n
på Grand .F leet, fast j,a g ej vid detta tillfålle funnit n ågon
uttrycklig orde r härom.- I tys,k a lätta kryssar en Slralsu nds
rad iojournal f innes en a nteckning kl. 2," f. m. den l() deccm ber: »Enge lsk avgivare ·inom 30' distans». En så noggran'1
heslämning av avståndet till en sändare är vä l i v·el"klighck 1
knappas t möjlig, men tord e. i detta fall ha varit r iklig. Hur
scm helst vis ar dock denna anteckning att den engelska radiodisciplincn ännu lämnade myckcL överigt alt önska. :\Im
den tyska var trots uttryckligt 1förbud mot radiosignalerin,..;
ej bät tr e. Strax efter kl. l på natten, som \ "ar ovanligt mii rJ;,
förlorade tyska jagaren S. ~3 känningen med kamraterna och
JJörjade tU\. per radi·o anropa kryssaren S lra lsuncl, som docl;
ej ville svara fön·~in anropet upprepaes-! gång er, då h on mist'

tå lamodet och med minsta 1k·raft bad S. 33 h å lla lys t. Om
denna epi sod anmärkes i »N ordsec, Band III»: »Genom sitt
uppträdande satte S. 33 h ela företaget på s.p el, ty, d å del h ela
aå r ut på att överraska mots tå ndar en, är upp eh å lland et av
b
elen me st absoluta radiolystnad .av största b etyd·else. E nda st
fiendens dåli ga påpa ss n ing torde vi ha att tacka för, att S.
33 :s anrop ej ·gjorde honom upp m ä[·ks am på, att tysk a str·i d skr;alfter stodo a'l ldel es i ha n s n ä rh e t».
Ett par timmar för e dagn ingen den 16 kommo d c b åda
flottornas jagare till mer eller mindr e tillfälli ga sammanstötning a r m ed varandra, v ilk a .i m·apportcrades till resp . ÄH
p er radio. I själva dagningen upptäcktes t yska kryssar e :\'0
om d e n en gelska styrkan, va r för Beatty girar åt delta h åll
och ökar farten. \ V a rr end er med II :a slagskepps eskad ern
följ er .efter m~cl Jä.grc fart. Vid samma tid väneler amiral
Ing enohl m ed Hochs·ecl'lottes h uvud styrka 'h emåt igen Htan
att v e ta vilka styrkor han har ·e mot si.g, m en oroad genom
d e upp,wpade ·r app orterna fr å n sina jagaPc ·och kryssare om
möten m ed fientliga j agal'flo tti l}er. Engelsmännen h a h ell er
ing en aning om, vilken styrka d e ha em ot s ig, men tro :"ig
överlägsna, då de ej vela n ågot •om att tyska slag fJ ollan är
ute, m en yäl s.Jagkryssarna . Bcatty har just tagit upp j ak l(:':1
efter dc sikta,d c t yska krys sar na och har i verkligheten s{t
gott som .h ela Hochseeflolle fwamför si,g, då såvä l han ~·om
amir al W a rr ender plölsligt överraskas av ett i hög grad oroande u.p·p snappat radiomeddelande. Det var från »P atrol» ,
ledaren för Ha rtlepoolr lolli lj c n, som meddelar .b evaknings far·
tyg et ».T upiler» Yid Tync, all hon jagas av LYå fientliga sia:;··
kry ssare. Amir.al \Varrender ,·Linder genast för all aYski.i.ra
des·sa återt åget, men Bea lly l\·e·kar. Dels låg Pat•r ol c:o 150'
Yäst erut, m. cdan han 'h ade fienden alldeles i sin närhet i ostli·g riktning, oC'l1 dels Yar det ju enelast ett up psnappat meddelande . Jno1~1 få minnler !'år ·han emcllert,i d ell mccldelancle
från Aclmir ally om beskjutningen av kuststäd e rna , då han
genast vänder västvart hän . - Som. bekant lyck ades engclsInänn en ej d en n a gång avsk~i ra raidstyrkan å t crl~tgd, trots

-
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Hanerna ej ens märkt att tyska floUan \'ar ute förrän vid
2-tiden på c. m. den lG, förstår man, att dessas organisation
och tillförlitlighet ännu lämnade mycket önigt att önska.
Jag har behandlat denna raid mot England så Yidlyftigl,
dels em~dan den ger en god inblick i radi ons anYänclning Yid
kr,i•gcts början, och del s emedan den i egenskap av tyskarnas
staTa försuttna chan s b ehandl-as synnerligen full s tändigt i såYäl engel ska som tyska k ä ll or.

att dc fingo känning med dess lätta kryssare och jagare. Att
slagkryssarna klarade si.g hem utan att bli s·edda torde h a
berott på, att de till följd av synner-l·i gen slark och livl i•r
n
enge l s'k radiosignalerin g förslodo, att starka engelska stya·kor
stoclo alldclcs i deras närhet. För att unch··i ka dessa föresl o•r
chefen på Dcfi!inger, att hemv.ä gen skulle tagas runt Skage1;
Detta :blev visserligen ej av, men tys•k arnas kurs kom dock
att läggas betydligt nordligar e, än engelsmänn en väntat.
Si tt misslyckande fingo de engelska .sty·rkorna reda p [t
genom ett radiot-elegram från Admiralty kl. 2,, c. m. De tta
innehöll att tyska slagkryssaresk adern och !ätt1a kryssarn a
kl. l,, e. m. hade stått 12' utanför det yttersta engelska mi nfältet med kurs O. t. S. och 23 knops fart. Detta meddelan de
grundade sig emellertid ej på någ•r a radiopej.l,ingar utan h el l
enkelt på ett från Seyidlitz till »Flottenchef» kl. 1,, avgiw t
chiliermeddela nde, som enligt tyska flaggskepp ets radiojo urnal efter dechifl'r·ering hade följ ande ·l ydelse: » Seydlilz 1.,,
Uhr Nm. OOOB, zu satzzahl 5, Ost zu Si'td, 23 Seemeilcn .
L B. d. A. » Av d·e t engelska meddelandet framgår med all
önskvärd tydlighet, alt det ly ska chiliret och rutnätet ej p a
något vis voro några hemligheter.
Omkring kl. 3 på e. m. sände Admiralty ut ett nytt m eddelande, som sade, att tyska slagflottan var i sjön och d etl a
grundade s.ig på radiopcjlingar , .liksom ·e lt annat, som dagen
därpå meddelade att tyska flottan löpt in i sina hamnar ig en.
AnmbiPknings värl är, alt man vid studiet av utdra gen l l l'
radiojournaler na från HochsccfloUe under denna raid finn e•·
a tt ordern om radioLystnad endast gälld e själva raidsly r.ka n,
och ej ens p å denna hölls obrottsligt. Ulom dc av S. 33 aYgi vn a förut omtalade signalerna und er natlcn har ett par h cstickjämförcls cr gjort s vid 5-tiden på e. m. den 15 samt en
dyl<ik kl. 4,,, ,f. m. den lG december. Och på sl::lgflolta n h a r
under hel a rai.dcn en gan sl{ a liYlig radio signal ering i:i gl r um .
( En mängel rapp orter om driYand e min or, Yi si·krad c fisk crartyg o. s. Y.) Då lrol s d enna livliga radiotrafik inga pejlingar t a gi ts ay dc en gelska p ejl s lalionerna, och ly ssnarc s ta-

Itryssarslaget på Doggers bank 1915.
Hänclelseerna för e k ryssarsiagel på Doggers bank den 2-±
janu ari 1915 utvecklade sig på ungefär samma sätt som Yid
raiden elen lG december. Nu beordrade Admiralty em ellertid
ut hela Gr and Fleet, medan tyskarna denna gång läto sla gflottan slanna i hamn. Den för.h cr edand e ord ern från Aclmirally till Jellicoe, Bealty och chefen för III :e slagskeppsesk ader,n, var e tt chifirerat trådlclegram, med anledning av uppsnappade lyska radiomedd elanden och lydde: »Fyra tys ka
slagkryssarc, G hitta kr yssar e och 22 jagare s·k ola ~ afton gå
till sjöss på spaning på Doggers hank. Atervända i morgon
i mörknin gen. » Dårefler följde en del allmänna ord er till
de olika engelska styrkorna .. Ordern slutade: »Radio rf:'tr e fler
lättning en endast användas Y•id siktande av fienden eller för
att S\'ara amiralen ». - Engelsmännen lyckades också ganska
väl hålla tyst i luften. Enligl de lyska radiojournale rna uppfattades dock på de lyska .fartygen engelsk rachosignalerin g
från Grand Fleet försl kl. 3 och därefter kl. 5 på morgonen
den 24 januari. Denna tycktes dock vara mycket avHigsen,
varför tys~karna under fram ryckningen l< ände si.g s·äkra på
att ej denna ,gång möta Grand Fleet. Vid G-tiden på morgonen an.mäldc emellertid radioolTiceren på lätta kryssare11
·Graudenz, .att •en enge-lsk jagarstabion m åste befinna sig alldcl es inp å fartyget. Samtidigt upptäcktes en !j u s glimt, varför Gr·a uclenz med högsta fart girade mot denna och öppnade
en strål·k astarc, endast för att finna en trawlare. Om de
uppfaHad e mdiosignalcrn a härr·ö rt från denna blev ej utrett,
men ansågs ej omöjligt, varför man fort saHe.
Tid shift i Sjöväse ndet.

....
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I de tyska radiojournalerna förekommer ej någ ot tyskt
m eddelande från G,, c. m. den 23 till 5," f. m. -den 2-l januari,
m en enge lsmännen påslå sig un der n atten då och cH1 ha hiiri
tysk radio, som antydde all någol allvarligt var i görnin gcit.
Då dc båda st y r korna vi d 8-tidcn på morgonen fingo kiinning med varandra, var det en fullkoml:ig överrasl;:ning l'iir
tyskarna, medan cngclsmiinncn r ii knat med cll sammanlriii'fandc just vid denna lid. \'irl första känning med fie nde:;
släpples å båda sido r rad ion lös. Med d elanden ging.o fr an
spaninge n till slagkryssarna och från dessa till re sp. HB .
( Den tyske i hamn). Av denna signaler ing fick Hipp cr k bri
för sig, att hela Grand Fleet var ute, varför han per r adi'J
begärde ut Hochsecflottc sam t sökte få den kommande ound vikliga s tr iden så långt in i tyska bukten som möjligt. H ans
första meddelande till »H ochseefloHe» var ur.sprungligell
20-17 (= 8,., f. m. enl igt tyska föresk rifterna ) och r app orterar de engelska slagkryssarna. Näs·La (.kl. 9,,J lydde: »A\·
den engelska radi·osignalcringcn att döma står II :a engelsk a
slagskeppseskadern i närheten ». Kl. lO," f. m. g1ivcr han sitt
läge samt: »Är i trängande behov av hj:älp », var•på S\'ar m ottages 8 minuter senare: »Siag fl ol ta n m ed jagarflottiljer kommer så sna:rt som m öjl igt.*) - Den hann dock aldrig fr am.
Resu llate l blev som• bekant Bli.ichcrs sänkand e. Något Yid arc
ur r adio synpunkt .intressant för ekom ej.

li gt f ull stä ndiga nch Yisa merl all önskYärcl tydligh et, att under d en långa m ell::mticlcn å båda sidor stora framst eg gj orts
i radio ns handhaYanclc. Den engelska radiotjänstens organistion är dock fortfarand e m·gjorl över]ä.g scn.

Skage rocks laget.
Näs la gång, dc båda f!.ot1.orn ·a möttes på allvar, var 1
Skager:ack-slaget el en 31 maj och l juni 191G. Då de lta c.i
behand lats i d en ty s•k a av i\Iaricncarchiw utgivna boken, h at
jag här ·h uvudsakligen fåli. nöja 1111ig med de engelska beskrivningarna . Dessa äro em ell ertid för vårt ändamål ovan• ) De tta mcl1Li olaodc, ~om IJ.e lt lt g·iyi[·s på ö•pp c t spl'åk, t tprpfaoi'a ·li· a \· d~ t'Dä"{'i::;ka slagkJ·~-~~~Ftrntl Oei] J hid!'o,g rn!(lg j rga.n:::;kG. !Jlög grad Lill ni!
tlt;s,;a sJ. snart uppgi'lYo .föl't'i.iljantlrt. l~ og ctsmiinnt;n anali c alcll' if.:' ;1ll i ul lryckc l "st\ :;oart som mu.jlirgl" IJI. a. inf.:·ick minst 2 timmars pnt• l : lnin .~· ,;t i·l

Grand Flee t's utlöpande samt order f'ör

radiotjänslci~·.

På morg onen elen 30 maj mLir ka engelsmännen tack vare
rad;iopejlingar a ll Hochsccflotlc förflytt at sig från Wilhelmsh afe n ut på Jade, Yilket Yisar, huru kän sliga cle enge lska
pejlstatione rna nu Yoro. 1\fcrl an led ning av denna förf.lyttnin g samt det stora antal u-båtar, som dc senaste dagarna
ra pporterats ulanför dc en.ge ls·ka örlogs.bascrna, sluter man
sig till, alt ty s karna ha någol vikligt i görningen. Admiralty
förb ereder därför Grand Fleels utlöpande genom atl per trådtel egram (chi fl'r er at) ·meddela dess olika chefer, all H::>chsecflotlc antagligen kommer all s li cka till sjöss nästa morgon,
el. v. s. den 31 maj. S trax efte r kl. 5 på c. m. u ppsnapp a:,;
emellertid ett av allt alt döma viktigt ra diom edde !.a ndc stälit
ti ll samlliga DUC i Hochscel'lottc . Då signalen va r på et t
nyligen infört chifl'er, .kunde den icke dcchifTrcras , m en eftersom a llt Ly dd e på, att den utgjorde en opcralionsorclcr, gick
m an in för den gamla ·goda r ege ln: »Bät tr e förekomma än
fö r c·kmnmas». Kl. 5,,,. c. m. , d. v. s. efter ungefär en '/, Limm as för'lopp, .fick därför aclmiral Jellico e fr ån Adm ira lty föl j ande telegr am , som ·h an genast repeter a d e (som chiffrerat
trådt el egram) till vice-admiral Beatly : »You shoulcl eonccntrat:e to E as t-vYa rd of Long For li es ready for evcnt ua lilties».
In om 5 ·Limmar Y·oro Grand Fleels a ll a delar i rum sjö och
på v~ig mot den ovann ~imnd a r cndez-\·o u s-pl atsen, som n·ästan
sammanföll med el en pl a ls Hochseeflotte i dagningen påföljande mo rgon satte kurs cmo l. Radiotystnad var son1 vanligt påbjuden noh höJ.ls näslan obrottsli.g.t av båda f.lotlorna .
En av Beatty' s stati.oncr skulle h å lla d en fr amskjutna spaning ens våglängd, en a nnan (smnt flygmodcrfa rtygel) höll
flygarnas o. s. v. En del farlyg tyc.k as, enligt uldragen ur
signal- och raclioj o urn al erna, ha haft till up pgift att fö r söka
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uppsnappa eventuella tyska radiomeddelanden. Om nttgot
misstänkt uppsnappades, gays det mottagna genast optisld till
HB med angivand e ay igenkänningssigna lerna för aygiYare
och mottagare, a1wiincl Yåglängd samt ungel'ärlig ljudstyrka.
Om spaning>en siktade fienden, skulle rapporlen härom ges
med högsta kraft fiir att Yilsclcda tyskarna om avstånd et till
enge lska :h uvudslyrkan. Denna signal :skulle av samma an·l edning icke hesry aras.

Då Hochseeflotle lättad e önrtog.s flaggskeppels igenkänningssignal av \Yilhelmshafens radiostation, Yarför denna
pejlades av engelsmännen såsom tyska huntclstyrkan. Följel en var, aLt engelsmännen lrodcle, att tyska slagflollan kvarlåg på Jade, men ntr klar alt löpa ut som stöd för s'1agkryssarna.

llochsecflotles utlöpande samt order för radiotjänsien.

Som sagts hölis nästan obrotlsJ,ig radriotystnad på båda
flol torna, Yarför ingendera Yisste något närmare om motstånelarens läge, förrän dc framskjutna spaningsförbanden kl.
2,,. c. m. den 31 maj fingo känning med varandra. överr askningen torde dock ha varit störst på elen tyska sidan, då
ju engelsmännen löpt ut för alt möta en eYcntucH framstöt.
Den rfö rs'La rapporten om fienden lill engelska över,!Je fälhavar en gays {rån lätta kryssaren »Galatea» kl. 2,, c. m. och följeles snart aY flera. Kl. 3,,, ingick ett meddelande från Admiralty cm lägena på en ty sk lätt kryssare och ·en jagare, som
inpejlats per r adio Id. 2,, e. m., aHtså antagl1igcn Yri d elen tid,
då d essa till sin överbefälhavare rapplo r:terat fienden i sikte.
Att delta Yar elen första radiopejling, engelsmännen lyckats
taga på Hochseeflolte efter lättningen, be\'isar häst, hur väl
tiven tyskarna vid denna lid }ärt sig hålla radion lyst.
Sedan känn1i ng med Eienden nåtts npps~incle Bcalty en
flygbå t för att genom denn a m en säkrare ö:ver b Jick aY situatiOI1'Cl1. Dernnes rap porler per .radio (egen Yågl.) kl. 3,"' och
3," e. m. gåYos till flygmoderfartyget och a\'lästes samlicligt
av Beatly men rep eterades ej lill J ellicoe, som ej tyck s ha
haft någon station på .flygspaningens Yåglängcl. Delta Yar
viss erligen Yid d etta lillfiillc av ringa belyclelsc men ble\' sedan föremål Jör ändring.

Hochsceflottes ullöpandc från Jade i dagningen den 31
maj innebar uHörandcl av en länge närd plan, som dock pa
grund av olämplig Yäcl erlek i flera dagar måst uppskjuta s.
Som en förhercclancle åtg~ird hade cH stort antal av de tyska
u~bålarna stationerats ulanrör dc engelska örlogsbaserna, d els
fö r alL Yid ett eventuellt utlöpande av Grand Flee t kunna
komma till anfall på denna, och dels för att till tyska flo ttan :kunna rapporlera de engelska sjöstridskrafterna•s utl öKl. 5,"" (G;\IT) tf. m. den 31 maj rapporterade
pande. U. 32 2 stora fartyg, 2 kryssare och :flera jagare omkring 70'
ost om Firth of Forth på SO-lig kurs, och en timma senare
motlog Scheer cl:t radiomeddelande från dechifl'reringsstationen i Neumiinst·er, alt, av <len engelska radio:lrafil<cen atl döma, två stora fartyg eHer förband med tillhörande jagare
hade lämnat Scapa Flow. En stund senare elleT kl. G," f. 111 •
( G:VlT) ri ngick ett treclj c meddelande, denna gång från U. GG,
som :hade siktat 8 f:ientliga slagfartyg med lätta kry,ssare och
j•a,gmre på NO-Ji,g kurs GO' O om Kinnm·ie.J. Dessra medd elanden gåvo eme'llerlid ingen .som helst upplysning om fiendens ·avsikter. Styrkornas regendomliga sammansäl'Lning och
el i vergcrande kurser tydde varrk.e n på, att de skuHe operera
tiUsammans eller, att de ~imnade si·g ned mot tyska bukten.
Schecr ansåg därför att de engelska sjöstrid~krafter, s·om
rapporterats, ej ·p å någro:t vis kunde stå i samband med den
tyska framstöten. Han ändrade ej sina planer utan hoppades .a tt eventuellt kunna tvinga någon del av fiendeflottan
till en för denna ofördelaktig strid.

Försia känninu med fienden.

1

Baillc j'lcei's ingripande.
Långt se( lan slagkryssarstriden bör j a t på a livar, l rodde
engelsmännen, atl det tyska företag, dc stoppal npp, eLHlasl
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yar en Yanlig slag,J.;:ryss ar-raid ul a n efl' ck li!Yt undersl öd a\
Lysl<a slagfloltan. I~l. 4,," c. m. gays eme ll ertid .frå n liilt a
engelska kryssa ren »Southampton » följande för Jcllic ot•
ganska överraskand e radinsignal: »U rgent, Pri011ity. Ha n•
sighl cd Enemy hattleflcct hearing app roximately S. E., conrsc
of Encmy N. :\'y posil1ion ·lat. 56° 34' N., long. 6 : 20' E. »
Denna signa l r epeterad es (e j fullt ordagrant) un gefär 5 111i n.
• senare ay Beatty Yia Princess-Roya l (Lions» rad io obrukbar ),
men framkom då till HB nästan oigenkännlig, vi lket till en
hörjan gjorde .Jcl licoe något tveksam . ( i\Iotlogs på »Ir on
Duk e» såsom: »26-30 battlcships, p r obab ly h ostile, h:.!<lrln_g
S. S. E ., steer iny S. E. ») Eft er ytterli gare 5 min . avgav dock
.Tellicoe, fö r'litandc sig på det ,första meddelandet, sin först a
~ ignal till Ad mi ra l t y .
Den var gripande enkel och lyd d e:
»Urg ent. Fleet acti·on is emm in ent. » Delta gavs c:a 2 t immar ·före huvuddra-bbni ngens börj an och följdes efter knapp a
10 minut er eller kl. 5 e. m. - av ett m eddeland e fr å n
Admiralty, som angav tyska slagflottans läge, e rhålht genom
radiopejlingar kl. 4,,,. Aven dess kurs och fart avgåvos. I
ell nytt dy likt meddelande kl. 5," gåvos mots varan de uppgift er .för kl. 4,.,. Ett fel vid radiopejlingar nas ·a nv ändnin g
Yar emeller tid, att d e egna styrkorna ej pej-lades, varfö r
t ysJ(a rnas hige hllev fela k tig t i för hå llande till d et egna hcst·icket, som var ström sat t efter ett dygns n ästa n oavbru tcl
zig-zag-a n de. Delta var kanske den egentliga orsaken till all
Jellicoe, vid s'lagflotl ans intr äde i st riden, ej fi ck fi enden i
den bäring,. han hade väntat och därför ej genast Jwnd e sät b1
in hela si n sl agkra ft, vi lket efteråt så mycket d eba tter als
såYäl i som utom fackpressen.
Intressant är aH se <!nu Admirally, eft er mottagandet a\'
Jelli coes fö r sta 's ignal, genast p er tr å dt elegram med hänvi sl1!ingar till ·förut u tgivna order, vidlager a lla rforberedelscr för
moltagandel av Grand F lee t efter slaget, så •att den snarast
möjligt skaU kunna Tara klar för n y strid. ( Dockor, slipar,
b ogse rbåta r , kolningsanord ningar m. m. dyliild klargöras pa
h ela ostk usten ).
1
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f\'attrn efter lnw uddrabbningen .

Sa snar t J-: änningen m ed •fi enden nåils släpptes radion
lös, och und·c.r slaget, men i synnerhet under natt en efteråt , ä gde en oc rhört l ivlig radiotrafi k rum. Det gällde då
för d e båda flott orna att huntdsaldigen per radio saml a si n a
mer elle-r mindre spridda delar, få in uppgift er om skador
och bränsl efö rråd m. m ., a llt und er de t båda sidornas lätt a
:strid skrafte r tid efter anna n rapporterade fiende n i sikte oel!
m er eller mind r e mi ss lyckade jagaranfalL Optisk signalering
unel er den mö rl<a delen av natten var så gott som bannlyst,
för att ej nrka röjand e.
Att under denna liYli ga rad-iotrafik .e n d el medd eland en
m -oltegs fel ·e ller e j ans kommo fram .till sina adr es sat er är visserlig en förklar li gt, men b lev i ett par fall antagligen av ganska stor betydelse fö r strid ens utgång. Så Ya r t . ex. Ja.l let
m ed tr e eft er varandra avgivna meddelanden från »Captain
D. 12 » ( Chefen för 12: e ja garflott-i lj en ), som kl. 1,'" f. m . d en
1 juni p er ra cl i·o signalerade till C.-in-C.: »Urgent, Priority.
Enem y's batlle,ships in sight. My position 10 mil es astern
of 1 :st battlesquaclr·o n.» Kl. 2,,, gav h an: »Urgent. Am altacking » och 5 min. däreft-er: »Urgent. Course of En emy
S. S. " 7 .» Int e t a\' dessa m edd ela nd en finnes ;j Iron Dukcs
r adiojournal, m en därem-ot de lvis ·h os ett par andra, smn a\'lyssnat de m.
Gan s ka intressant är att se, i hur hö g grad Admiralty genom a Yl yssning och radiopejlingar kunde .följa fiend efl otUm
på dess hemväg, samt meddela Grand Fleet h enn es läge m. m.
Av denn a anl ed nin g anför jag här n eda n ur Iron Duke's
radi·ojournal några meddela nden ·från Aclmir al ly till C.-in-C .
un d-er natten "'/, -'/ •.
9,_.,-, c. m. elen 31 maj »Thrcc clestPoyers ,flott illas haYe
been ordered to a tt ack you dur,ing the night. »
9,_., e. m. >>A t 9l p. m. rear ship o<f Enemy B. F. ( = ha ltie
fo rc·c) in Lat. 56 ° 33' N . Long. 5 o 30' E. , on soulherly course. >>
10," e. m.: >>At 10,., p. m. t.he Aclmirally infonned the
8omm ander-in- Ch ef Lh at the Enemy was beliencl to be retur-
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ning to its base as ils cotu·se was S. S. E. '/, E. and speed Hi
knals. »
»1,,, a. m. the Admirally informed the Commander in
Chief, that Enemy submarines were apparently coming ou t
from German porls, and that a damaged enemy ship, probahl y
Liilzow,. was 1in Lat. 56° 26' N., Long. 5o -!1' E at mitlnight.>
3, f. m.: »German 'li.ght cruiser in 55 ° 45' N., () 25' E .,
~damaged, crew ta k en ,off, Destroyers stan di ng by 3 a. nJ.»
3,,. f. m.: Ett meddelande om att ersättning sänts fö r
att förfånga !älta kryssare och jagare, som äro k orta p a
bränsle.
3,,, f. m.: »Urgent. At 2,,< , German :\I a in Fleet in Lat.
55 o 35' N., Long. 6 o 50' E ., cour se S. E. by S., l G knots. >>
5,, f. m.: »El bing still afloal at 3,, wit.hout crew. Position 3 a. m.» o. s. v.
0

1,

Tyska j'ramstöten mot norska l~usten 23-24 april 1918.
Den framslöt upp mot norska kusten, smn Hochsceflolh'
förelog i april 1918, 'Var dess sisla större !företag före ÖYer lämnandet ''id fredsslutet. Framstöten ocrällde de enaelsl<'l
b
konvojerna, som utgingo äver norra Nordsjön från trakten
av Slavanger. Förutsättning för att den skulle lycka s Ya r
därl'ör, alt engdsmänncn ej skul le rå någo n som helst anin g
om företaget, nn·för synnerligen stränga order om radios tystnad meddelades alla chefer.
KL G f. m. elen 23 april slack hela Hochseeflolte till sjöss,
med slagkryssarna åtföljda av en del lätta kryssare och jagarl'
som vanligt en god bit framför huvudslydwn . Följande morgon den 2-l april, nådeles den förut bestämda vändpunkte n
ulan fö r norska kusten, ulan atl något .fientligt fartyg siklats
och allt tycktes Joya golt då kl. 8 .f. m. fö1jande radiomeddelande ing ick från slagkryssaren »l\Iolke» till Hoehsee-chef:
»Sch,vere Havarie. Fahrt beträgt 4 Seemilen. Standort ehva
40 seemeilen 'VS\V von Sta,v anger.» 1\Ioltke hade 2 ti rmuar
tidigare detacherats från slagkryssarna för att förena sig med
slagflottan, emedan elen ej kund e göra mer än 13 knep. Des.'
l.

ra diomeddeland e till Hochsee-chef made ej hörts av slag,Juyssarstyr kan, varför tlet antagligen givits med någon liten station och ringa effekt. Framemot kl. 9 f. m. fick emel lertid
vi ce-amiral Hipper på slagkryssarna ett annat meddeland e
fr ån :\Ioltllze, som sade, all fartyget var manöverodugl igt och
att F lottenc hef ej fåtl meddel a nde om detta (elen senare uppgiften hereende på mi ss tag). Hipper .beslöl då alt själ Y komm a , iollke till hjälp, sam L meddelade huvudstyrkan om detta .
ut an att veta, att de!lna se<lan nära en timmes lid varit på
väg att unclsäila del havererade fartyg et •och antagligen vid
denna hel redan fått del !i sikte. Hipper fick därför order
att ,företaga ett nytl svep över konvojvägarna , vill<el d:::>ck
bl ev lika J i le t lönande SO'IU d et Iförs ta.
1\Iollke logs emellertid under bogsering av slag skeppe t
»O ldenburg», varpå h ela 'S lagnottan salte kurs hemål mecl
10 )mops fart. Kl. f\,, e. m. mottogs e lt meddelande från
en tys,k u --hå L atl 11 fientliga kryssare och slagkryssare sloclo
u ngefär 80' bakom H oehs ee flotle och med samma kurs som
den n a. Detta var emellertid antagligen Hippers styrka på
h emväg efter sin sista framstöt, men Jnan vågade ej försö•l;.a
någon radiokommun ikali,on med den för alt ej draga till sig
en gdsmännens uppmärksamh e L Vid 7-tiden på kvällen elen
25 april, alltså efler ungefär 1 '/, dygns •b ogsering, kunde
1\Io!Lke fortsätta för egen maskin med 15 kn.op men Llev trots
detta dter c :a, l timme, lO' n onl om I-klgolm1d vid passer ande av elen engelska u-båtsl injen, lräfl'acl av en torp e<l, 'i lket dock ej hind rade 'h enne alt taga sig i hamn för egen maskin. Ändamålet med den tyska framslöten hade ej nåtts,
men gansJ<a miirldigt ä!·, att engelsmännen , trot s all de efter
så mycken r< lHolra:fik måste ha hört att Hochseeflotle var
ute, ej lyckades, eller, så Yitt jag kunnat finna, ens för si:i,Jde
några motåtgärder. l\Iiirkligl är även, att cletla tord e Yara
deL enda större tyska företag, som engelsmännen ej i fönäg
anat.
N. von /(och.
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Luftfyrar.
Denna snabba utveckling, som flygkonsten genomgått
under kriget, har i m å nga länder medl'örl upprättaneld a\
Yissa bestämda roulcr för regelbunden lufllrafik. Till en
hörjan var man cmcllerlirl nöds·a kad utföra all :flygning unrl er
dagen, 'emed an man ännu ej hade Jnedel till förfogand e al l
ernå full trygghet {ör nattflygn1ing. Man ,insåg från börja n.
att hela nattflygningsproblemet var ett belysningsproblem och
igå ngsalte genast experiment och undersökningar för att utröna lämp liga ste form och konslrul<'hon för dc fyrapparater ,
som böra komma .ifråga för dctla ändamål. Under dc senast e
åren har probl1emct lö sts på elt lillfredsställande S'ätt, och ,
då del är ell svenskt belysningssy.stcm, som härvid företr ädesvis kanunit t.iJl a·n vä ndning, skall här närmare redogö r as
för d e anor dningm·, som ko mm it till utförande i de förn.ä msla
länderna på detta om råd<c.
Det är AGA-systemet från S\'c·n ska A.-B. Gasaccumulator.
s cm här å ler vu n ni L framgång.
England och Föreula Slaterna är•o de hinder, i YilJka AGAsys temet hiHiils införts i största ut sträok ning för reguljära
flygro u ler. I dessa länder synas myndigheterna, ·m d sj bil v fl
!j us sign alc rna belr bill'ar, ar hela e fler ·nå got olika princip er. I
England användas lj usstarJ(a , roter ande AGA.Jfy rar, vilkas
konstruktion i huvudsak är dcnsmnma som för stora havsfyrar. Dc äro placerade läng s själva Jl ygronten på förhållancl eYis långt antå ncl (30 a 40 km.).
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I Amnika har man däremot fu nnit lämpliga r e anv·äncl::l
·s må AGA-fyra r , placerade på relativt kort avstånd inbördes
(c :a 5 km. ), så all aeroplanets flygning lä ngs routen kan förlikna s Yid en ångares infart till en hamn hings en med ly::;bojar markerad ka nal. Huvudo r saken till denna skillnad i
uppfat tning,cn he,lriHLmrle erforderrg ljusstyrka fö r luftfyrarna beror på olika geografiska och almosfä ri s>lw förhålland en
i r esp. hinde r, och skulle clet för a fiir långt all här närmare
ingå på denna fråga .•
Dc appa rat er, med Yill<a AGA betjänar sig för belysning
av luft router na ~i ro:
l) luftfyrar med stor räckvidd,
2) lokalfyrar ,
3) transportabla luftfyr ar samt
4) vi nclindika torer.
AGA :s luftfyrar äro avsedda att Yägleda navigeringen på AGA:s luft·
_J_ned
långa distanser över permanenta fl· yro u t er. Dc ll L"''i(·)·r·a :t slor·L fyrar
stor racksell en speci ell ulföringsform av dc gängse kuslfyrarna, ulvidd.
förda så, att de kunt1Ja fylla sin nya uppgift att belysa lufthavet ([i g. 1).
Ljuskällan utgör es av Dal en s glöd nät med accetylcn såsom bränsle med förbru kning a·v 25 a 50 lit er gas per timm e,
.b eroend e på fyr ens l<araklär och storlek.
Apparaten är Dalens roterande sys lem av den typ , som
begagna s ,-id obevakade långdislansfyrar. Gastrycket Jewrerar k raften ;f ör r ota lianen, va ri genom den pe riodiska u p pdragningen av etl urYCrk blir överlflödig. T\·å Dalens gasblandar e producera den blandning a v gas och luft, som erfordra:; ,fö r l j u s'e l. Apparaten ä r ut rusta d med AGA: s automati sl<a glödn ät su l\' äxlare, som automatiskt ersä tt er söndrig a
glödn~it, yarigenom lj uset kan J~inmas ulan tillsyn. AGA:s
solventil ~ tänder och släcker fyren.
Det optiska systemet är så hcska ll'at, att !j u ss tyrkan lwr
silt maximum i en riktning s trax Ö\'cr horisonl,en, i Yilk en
riktnin g fyren iakt tages l'rån en aYlägsen flygare. Dessutnm
.är gen om prismor och speglar sii ordnal, all ljuset spri(lcs
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över hemisGiren från ho risont ::n upp till zenit och på sttclan t
siitt, alt ljuset alll~cl är syn li gt för en flygare på normal hiij d,
Yarhälst han l1cfinner sig inom fyrens lys område.
L j u ss lyrkan Ya ri era r fr il. n -!5,000 upp l i Il 90,000 l j u sen.
heter, molsyarande en lvsvicld av 28' til l 30' 1111 rl er· 11 0 una
1~ 1
atmosf·äriska förhållanden.
v

•

"

,

!2~ -

ternor och ~ir sålunda 1fullsländigl tillsluten för Yind, Yallen
och flygdj ur. Dess Ö\'re del i!r en glasdom, som tillåter ljuset
lysa uppåt.
Gasbehållarna iiro gasaceumulatorer, inne s lutande gas för
obeyakad drift tuder (i månacln elle r mer.

särsk ilda !j ustecken åt AGA: s lokalDenna fyrtyp är ftvsedd alt
fyrar.
flygare, som nalkas landningsplats, sär~k ilt i närheten av
större städer ·och orter. Erfarenhelen har Yisat, att ell vanJigt fyrljus, fast eller blinkande, of!a är mycket svårt alt

1· 1··ampi
l
1 ren
-t oc1
.• ];t tJLro··
Lju~J\araktären ·har lHa],[J'c·'·
'·ILs
gastc har befunn it s n1ra end e ra , v följrtnclc kombinationer :
l blixt Ya r ~ ) : C' st: k.
')
2 "
3:e ")
3 )
7:e
' apparaten, ~ir
Lanlr rnan, som innc~..l t t [,o- r· llc·r·, ro t eranue
f yr 1an1·
····
s
'l"l'
C'.'
I.J1
konslru e r ::ul efter sa mmil l'l'
0111 HJr Yan,rga
. 1 ~
'

urski lj a, om fyren är belägen i en lä tl bebyggd l rakt, där den
lätt ·k an .förväxlas med andra l j u s. :\lan 'har 1funni t, att en
ljus.signal i form av en starkt upplyst yta är lättast att igenk,änna under dylika förhållanden. På denna princip äro också AGA: s e. k. ko111fyrar konstruerade, fig. 2.
Ljuskällan i dessa fyrar är, med hänsyn lill att de ofta
äro placerade i närheten av städerna, elektriskt och består
av 5 st. gasfyllda elektr. glödlampor, var och en på 1,500 \Yatl.
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Den upply sta ytan har högsta r eflexion sförm åga och k onisk form, på del alt de n må erbjuda elen .slörsla möj lig:l
yla för en iakttagn r e, oberoende ay lä ge och höj d. Diamcl cr: 1
på konen ii r vi r! dcs·s !Jas 2;) i' o t, och ~l ess höjd ~i r 1.) fot. Fnt
11
luften .fram träder den sus om en tria ng uiii r ljusfl äck, som ii c
. hit t urskiljbar från andra lju s.
Bclysningssyslcmel :besl t't r a v en i k onens lopp plac era 1
glödlam pa, ställd i focus av cll 500 mm. lin ssystem. Lju \strålen smu alstras gen-om detla system, ä r synligt runl hela
harisonlen och har en Yertikal spridning uppål H\' u ngdiir
11 °. En s tr:l!kaslarespcgcl ä r placerad unde r lampan, Yarigenom lju set, som iir riktal n eclå l fr ån lampan, Mc rkas la,
,·e rtikalt uppåt.
Den andra l j usanorclningen b eslår av + glödlampor, placerade med 90 o inbördes läge runt kon ens lopp. Varje lam p 1
är utrustad med en ref'leklor så ordnad, att den kastar lju set
mot konens has. Sk~innar äro placerade runt Jamporna pa
:å dant sä tt, att inlet direkt ljus synes i horisontalplanet.
Ljusstyrkan hos den horisonta·la stråle;n genom del ny s'.n~imnda linssystemet har en lju ss tyrka av omkrin g 22,0011
ljusenheter, vilket molsvarar en ly sYidd ay 25' i god sik t.
Den upplysta konens belysning ligger mellan 18 och 7+ lju senheter per kv.-fot, vi.lket gör, att kon en är synlig på etl avs tånd av 13' till 15'.
Ljuskaraktären kan med elst en liten rotalionsanordni ng
givas den önskvärda,
'I'ransportabla
lnftfyrar.

Fö rutom fasta luftfyrar för perman en t bruk ~~ Yi ssa b estämd a platser tiliYCrkar AGA även tran sp o rtabla luflfyrar ,
a v ,·ilka ett stm·t anta l lev ererats till myndighet e r i olika lä nder, däribland S\'enska a rm en och flottan.
Dessa transportab la l u rt fyra r äro nämligen 'Särs kilt lämpade för krigsbruk. Den av AGA utförda konstruktionen, som
kan inpackas i transporllådor v~iger 70 a 100 kg. och ],;a n
upp s liillas på önskad pln t s medelst en träfo l.
Fyren är förseeld m ed en 250 lit. hrännare , montera d i
en 500 mm . hahlins, som förd elar ljus et så, att ljusknipp et
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5o uppåt från fokalplanet är om kring 50 % slnrknre iin i riktnin gar, som bilda st örre vinke l med horisonten alll i avsikt
att ljusstyrkan skall bliva stö r st i riktning mot en j ~imfö rel se
vis avlägsen flyga re . Lysvidden är c :a 30 km. i s. k. m e(lelsikt, varmed avses G5 % sildbar.h et, räknat efler dc atmosfi~
ri ska förhållandena i Norra All antc11.
Ljusk araktären är sammansa lt av ljusblinkar, åstad kommande signa,ler, Yilka ules lula förväxling olika ,fy r ar em ell an.
Den full s tä nd iga utrustningen innehåller änn en Morscappar at vann ed signalering kan utföra s.
Vi·n dindikatorn h a r såsom namnel angiver till uppgift all Vindindika.
..
~ru.
ulvisa Yinclriktningen på lanclnmgsplats erna sånt! dag som
natt.
Den består av en vil, i mörker helyst figur i form a y Lokstaven T , fig. 3.
Ljuskällan är en 25 lit ers Dalens glödnätsapparat
Figuren hestår av tre vingar bildande bokstaven stora
T, upp ställd på sådant sätt, att vingames övre yta kan kraftigt belysas m edelst linser , placerade vid ljuskällan . Indikatorn är vridbar kring· en vertikal axel och försedel m ed et~
r'oder, so.m inställer densamma i vindögat. Lj usslyrkan, som
ka stas på varje vinge har en slyrka av 27,000 ljus enheler.
Ljuskaraldiären ]<an medelst de sedvanliga apparaterna i
Dalens konstruktioner givas de n för platsen lämpligaste. Den
r allmänhet lämpligask har hittills utrönts vara: l sekun(l
lju s
l sekund mörker.
Vindindikatorn är synl ig i go d sikt på 12' avstånd. SjälYa
·f orm en av tecknet ka n iakttagas fr ån en distans av 2' till 3' .
Såsom datg signal ko n den 1akltagas på dl avstånd a\' omkring 5', då den obsel'\'cras fr å n norn'lal fl yghöjd.
Gasen erhå.Ues tfrån gasaccum ulatorer, m edgivnnd e för
här ovan angivna dala en obevaka period av 3 veckor.
Vindindikatorn kan ulrusla.s med signalsystem, även angivand e vindstyrkan, etL system, som beslår av olikfärgade
lamp or.

+
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erforderliga belysningsanordni ngarna. Samtliga
fyrar på elen engelska del en av d enna flygPoute hava levererats till luftministeriet g.e nom det engelska AGA-holaget The
Gas Accum ula to r C: o (U. K.) Ltd., Brentford.
Så snart aeroplanet vid avJfärden börjar höja sig över
aerodom en i Croydon , blir routens närmaste fyr synlig. Denna
är bdägen vid Titsey Hill , Tatsfield, i grevskapet Kent, och
är förs edd med en roterand e strå l kastare av 4: e ordningen.
Den visar en ljusblänk var 5:e sekund. Innan aeroplanet
passerat ·denna fyr, blir elen nästa synlig, vilken är belägen
vid Cranbrook, också 1 Kent. Denna visar en grupp av 3
blänl<ar var 7 :e sekund. Båda dessa senare fyrar äro roter a n de och äro uneler normala förh å lland en synliga på ett avstånd av minst 60 km.
Innan man kommer till Cranbrook, passeras ett s. k. nödlandnin gsfält vid P enslwrst, å vilket är uppsatt en vincEndik ator, av nyssnämnd typ. Den användes sålunda såsom etl
lan dningstecken både på dagen och naU en.
För de stora fyrar v.id Tits ey Hill och Cranbrook ävensom 1för vindinclikatQrn i Pens.h urst användes som ljuskälla
acetylen-clissous med .g lödnä.t. Dessa tre installationer arbeta
fullt automat,iskt och erfordra ingen tillsyn med undanta.g
för utbyte av gasaccumula.to-rer var sjätte månad.
Den ·sista fyren på den engelska sidan är en s. :]c :kon-fyr,
vilken uppställts vid Lympe. Sedan aeroplanet till Paris
lämnat denna, sältes kurs på den stora fr anska ha·vstfyren vid
Cap Gris Nez, och färden fortsättes över norra Frankrike till
ändstabionen vid Le Bom·get strax norr om Paris.

11 attflygning

Fig. 3.

Då det kan vara av aktue llt intresse att inhämta, hu ru
en nattflygroute belyses, lämnas här en redogörelse för e tt
par dylika.

Flygrouten
Världens :första r eguljära flygroute, vilken upprättades
Londonmellan London och Paris någon tid efter fredssJu le t har i
Paris.

början av år 1923 blivit fuilbor.clacl med aYseende på' de för

Under loppet av 1922 hava AGA-luftfyrar införts i stor Flygrouten
ut·sträd:.n,ing även i U. S. A., där en flygpostroute sedan läng e NewyorkSan Francisco.
exis t erat m ellan Nework och San Francisco. Denna har varit
så ordnad, att posten på dagarna befordrats med aeroplan för
aH på kvällarne överlämnas till postförande tåg. Den tidsvinst, som härigenom erhölls, var emellertid endast omkring
en dag. Man tbörjade därför ex,perhnentera med nattflygning
Tidskrift i Sjöväsendet.
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och har nu kommit till utmärkt resultat. Befodringsliden för
ett brev mellan Nc,Yyork och San Franscisco, en sträcka p:t
över 400 svenska mil, fågelvägen har n edibragts till 28 a 30
limmar. Postflygaren lämnar Nc,Yyork på mo11gonen, ~ir i
Chicago på ·k vällen, varefter ett nytt aeroplan und er natt en
fortsätter transporten till Cheycnne i staten 'Vyoming, en
sträcka av c:a 145 svenska mil. Här överlämnas posten til i
en tredje flygare, som på eftermiddagen samma dag når San
Francisco.
Den n a transkantinen la la flygr oute är sålunda anorcl n ad
så, att trafiken på mellersta delen, genom den s. k. i\Iidcll c
West, alltid försiggår på .n atten. I-Iuvudstationenla på d·cnn a
del av routen äro: Chicago, Iowa City, Omana, North Platte
och Cheyenne. Vid var och en m r dessa stationer .finnas stor a
aerodromer, på vilka man för s.ignalering på långt håll an vänder stora elek triska a rmestr å lkas tar e, vilka ·ä ro anslutn a
till stadsbelysningsnät en. Man har emellertid funnit, att dessa
Jjuskra.fbi.g a strålkastare icl<e ensanuna äro tillräckliga för alt
vägleda aeroplanen under alla förhållanden. Längst hel a
routen har man därför in stallerat små, ·o bevakade AGA-routefyrar, vilka äro belägna på inbördes avstånd av 3'. Uneler
normala .förhållanden ser flygaren allttid 4 st. av dessa fyra r
samtidigt, vilket gör, att han med största säkerhel kan håll a
riktningen . Det har v.i sat sig, att clossa små fyrar äro synnerligen värdefulla och bättre än strålkastarna, som Y.id dålig
sikt eller elinuna ofta icke kunna observeras med säkerhet p;l
långt håll. Dessa rout e-1fyrar funktionera obevakade ul an
tillsyn uneler en period av 4 månader, och hava dänigenom
driftkostnaderna r educerats till ett minimum. Man komm e r
eventuellt senare att reducera avstånden dem emellan till 2
eller eventuellt 1'/,'. Route-fyrarne äro försedda med 200
mm. linstrummor samt AGA-kli ppljusappar.atcr, Yilka giva
blänkar i hast•ig takt, c:a 150 pr minut.
Även på denna flygroute hava installerats s. k. nödlanclningsfält, V'ilka f. n. äro belägna på inböreles a~vstånd av 25'.
Aeroplanen .flyga under normala förhållanden på en sådan
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höjd ,. atl dc, i händelse av motorstopp, kunna glidflyga till
närmast e nödlandningsfälL Dessa fält äro' /, km. i fyrkant,
och hava s.i na gränser utmärkta ge nom hast,igt blinkande
AGA-fyrar, vara\' 3 st. äro belägna i varje hörn, så att hörnvinkeln markeras. Dessa s. k. gränsfyrar äro i huvudsak av
samma konstruktion som route-fyrarna men giva icke mindr e
än 200 blänkar per minut. De förutnämnda vindindikatorerna använclaiS även här. ~Ian kommer C<\'e ntuellt senare aU
fördll'h'bla antalet nödlandningsfält och reducera avståndet
mellan dem till om kr i n g 12'. R ou t ens belysningsanordnin gar
äro ännu ej överallt färdiga, men alla AGA-r oulafyrar äro
redan in s tallera de.
Det svenska luftfyrväsendet är ännu föga uh ecklat. Den Svenska
på sin tid tillsatta lufttrafikkommitte n upptog visserligen i luftfymr.
sitt .förslag även belysta luftrouter, men, som bekant, är den
reguljära Jufttraf1i k en i SYer,ige ännu icke slutligt ordnad.
Till ·kri,g smalden ·äro hittills levererade 3 st. transportabla
luftfyr ar av ovannämnd typ. En av dessa användes numera
såsom Jast angöringsfyr vid ~I<almslätts flygfält, där den monterats på toppen av ett torn.
Några fasta luftfyrar finnes ännu icke i Sverige, m en
tord e väl komma att installeras i den m å n flyghamnarna i
Stockholm, ·Malmö och Göteborg m. fl. bringas till större
användning.
V1incli nclikat orer, av ovan beskriven lyp äro placerade dels
vid Tarslanda flyghamn Yid Gö,tcborg dels vid Stockholms
stads flyghamn.
Karlsk,r ona i februari 192-l.

G. Ekelund .
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Mariningenjörkåren och tjänstebenämningarna för dess personal.
Fö r mariningenjörkåren för eligger sedan m er än lvå ar
tillbaka en viktig orga nisation sfråga till .behandling, nämli gen
förslag till ändrade tjänstebenämningar för vissa ingenjörer.
Från att ursprungligen endast hava omfattat frågan om än drad tjänstebenämning för d e fem äldsta specialingenjörern ::t
m ed komm end ö rk ap tens av 2 :a graden tjänst eklass har är endet under sin fortsalta b ehandling hos olika flottans myndi.g heter svällt u t och omfattar Iför närvarand e frågan om
delvis ä ndrad organisation av mariningenjörkåren med ändrad e tjäll'st e- ell er kollektivbenämningar för samtliga ·k år ens
ingenJorer . Då åsikterna rörande den lämpli gast e lösningen
av •fr åga n varit mycket diverg era nd e såväl hos de olika myndighe terna som särskilt inom kårens båda persona-lkategori er,
manmnge nJorer och speciaEngenjörer, vilket förhåll and e
bl. a. b evisas av den mängd olika förslag, s.om framlagts ti ll
frågans lösning, t ord e det få anses b erättigat att i denn a ti dskrift n ågot r ed ogö r es för vad den ovannämnda kårfrågan
egentligen gäller.
För •att söka g.iva 'läsaren en bild av situa~bionen torde
det då vara lämpligt att .först i stora drag n ågo t redogöra för
kår•ens organisation.
Enligt de r eglem entsbestämm elser, vilka år 1905 fast ställdes för mariningenjörkårens organisation och vulka ännu gälla,
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består mariningenjörkåJ'eiil av ·en ma•r inöv er dir ektör och chef,
.a rindir ektörer av l :a och 2 :a· gra·den, marini<ng enjör er av
111
1 :a och 2 :a graden samt extra ma,r iningenjör er. Sagda personal anställes och utbildas genom vad nran ·skull e kunn a
kaHa ett s1ags J"ad ettsyst em, d. v. s. med a.ns tällni<ng r·eda n
vid ung a år, för e eller omedclha<rt cft.er avslutade ·e lementarskokstudi er, och med en fö r det framtida k a ll·et vid flottan
särskilt lämpad ulbil cl n~n g, såväl teo r etisk som praktisk.
Att d·etta ans·tällnings- och ulbildnings.syslem, vad marining enjörerna beträll'ar, genom de forme r, som givits d etsamma, fått namn om sig aH vara sä r skilt strängt och kr äva,ncle
tord e numera erkä nnas av envar, ·som gj ort sig n ågot förtrog en med kåren oc h dess organisation. Man behöver i detta
hänse ende endasl ,f ramhålla, att årligen bland de sökande antagas .ett visst antal (G) mariningen jör seleYer för utbildn;i n g
å pans•a rb åtar unel er tv enne somrar ( den mellanliggande v intern avses planenligt för genomg~tende av r,ea lgy mnas'iets IV
r,ing och studentexa m ens avlä ggand e), att av dessa marinirr1er en J· örselever därefter endast 3 antagas till mariningenjörs"' i ra' n Ler och kommende ras t iIl ge nomgåend e av 4-årig k u r s
asp
vid Kungl. T eknisk a Högskola,ns fackskola för skeppsbyggnadslw n st med särskild ,specialkurs för krigsfartyg skon s truktioner (de mellanli gga nde somrarna avses dels för tj ä nstgöring å ,flottans fart yg, dels för praktisk utbildnh1g vid flottans och privala varv), att av dessa mariningenjörsaspi·r anter
däreft.er högst 3 ( vanligen end as t 2) an tagas till mariningenjörssbip emliater för vidare befordran efter två år till exlr ~1
mariningen jörer samt slutli gen att så lunda utbildad mal·iningenjör efter två års tjänstgöring såsom ex tra marining enjiir
ut:nämnes til'l marinin g.enjör av 2 :a .graden i flottans r es erv
m ed rält att söka anställning på stat, <när sådan <förklaras
ledig. Förefinnels in ge n vakans inom l"å r en, såsom förhålland et ya.rit und er de senaste å r·en, ser sig elen först nu färdigutbildade mariningenjöre'n nödsakad att tillsvidare ell er för
alltid lämma det yrke, på vilket han inrikt at sitt intr ess e och
för vilket han förskatfat sig kunskaper. Ett dylikt anställ-
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nings- och utbildningssystem, där vederbörande efter m er än
9 års anställning Yid flottan och vid en genomsnittsåld er av
28 år ställes utan anställn1ing och inför ovissheten av alt
inom rimlig tid om ens någonsin kunna vinna fasl an ställning inom det yrke, för vilket han u thildat sig, han må sed an
besitta huru stora förutsättningar för de tsamma som h elst,
måste få anses vm·a minst sagt grymt.

<Cia lingenjorerna äro: arli'lleri-, clektro-, min-, stations-, torped- och yerkstadsingcnjörer samt kemist.
Specialingenjörerna erhålla ej någon utbildning Yid flott ·a n liknande mari.nin:ge.n jörenms, utan anställas desamma allt
efter inom de olika specialfachen uppkomna ledigheter såsom
r·edan utbilrbde inge n j öre r med fordran på vi•ss tids praktik
inom r espektive fack. Speciahngcnjörcrna kunna sålunda
hava genomgått Kungl. Tekniska Högskolan utan direkt avsikt att framdeles söka anställning vid floHan och efter a.vlagd ingenjörsexamen tagit anställning h1om »det civila».
Ledigförklaras härunder en befaHning vid flottan inom vederbörandes {ack, kan han, m.ed for<bsatt innehavande av sin
ci ,nila anställning, söka })efalitningcn i fråga. Nyanställd specialin genjör crhå·l lcr förordnande på sin heifattning samt, där'est han ej på grund av tjänstefel eller bristande skicklighet
vi•sa t sig olämplig för ~befattningen, efter t re år fullmakt på
d en samma. Ett clyhkt anställni•ngssystcm måste, jämfört med
m a r iningenj örcr.nas ovan rdat·eradc, få anses synnerligen
ri sJ<Jfritt.
Men icke en dast i fråga om anställ nings- och uLbildnings:Systcm törete marin inge n jörkårens båda personalkategorier
s Lor a skiljaktigheter. Äve n oefter erhållen fullmakt på anställning vid kåren föref,innas stor a olikheter såväl !beträffande
.tjänstgöring och <b efordran som löneförmåner.
Sål unda t jänstgöra specialingenjöll·erna ej ombord å floilan s fa r tyg, med unelantag dock för min- och torpedi,l11genjörer, Yilka kunna kommenderas såsom ·i nstruktionsbefäl vid
m in- resp. torpedskol'Ol·, under det att mariningenjörerna avses för såväl sjö- som lan:dtjänst. Specialtingenjörernas tjänstgör ing i land haor vidaPe en betydliigt mera fast karaldär än
m aTi.ningenjörernas, i det att specia'l ingenjörerna under mycJ<oet långa tidsperioder - v·i·ssa specialingenjörer u n cl<er hela
si.n tjänstetid vid kåren - bekläda samma befattningar.
Häruti li,g.g er delvi·s en förklaring till den olikhet i befo r dran, som ·r åder de båda personalkategorierna emellan.
Vild mariningenjörernas hef.ordran förefinnes, lil<osom vid ofii-

Visserligen hör man ofta den invändningen göras, att den
utbi'l dning, som en sådan mariningenjör i flottans nsen· »pa
statens bekostnad» erhållit, är av det värde, aH ovann·ä m nf!a
nackdcla·r därigenom motväga:s. Denna invändni1ng kan i nilgot enstaka fall var_q i viss mån berättigad, men i r·egel fin ner
sig sagda mar ini!J1gcnjör i följd av de111 tid, han n edlagt pa
sin mariningen j örsutbildning, distansm·ad av sina j ämnåri ga
kamrater från tekn iska högsk olan, vilka haft ti11fä'lle att skaffa
sig oav·brut·en erfarenhet i.nom viss bransch av skeppsbygg arens yrke.
En .g od sak kan dock det ovannäm nda stränga utbil dmed ti.dig anställnirrrg, en särskilt .för flottan s
behov lämpad utbildning samt en Hd efter annan återkommande stark gallring b land »aspiranterna» sägas hava för t
med sig, näml igen att mariningenjörstiteln - såsom jag tro r
mig veta - inom oli k a kretsar, särskilt kanske bland ingenj ör e r och tekniska aHä.rsmän, .fått en god k lang samtidigt som
titeln i det aUmä n na medvetandet ingått såsom benämning:?n
:1å d8 ingenjörer, sorn i1~0111 fJol ta n hava till u ppgift att u iarobeta pro}ekt till och konstr u era far t yg, övervaka eller u tföra byggandet av sådana samt å vaorv.en och ombord han elhava deras skö t sel och vård i tekniskt hänseende.
n~ngssyst. emet

Enligt n u gällande reglemente r äknas till marininlgenjörkåPe·n bl. a . speci'alingenjörerna, uppdelade i tre grader : s·p eciali.nge n jörer aov l :a graden (kommendör kaptens av 2 :a graden tjänsteklass), speci•a lingen j örer av 2:a graden (kapten s
tjänsteklass) och specialingenjöru av 3 :e graden (kapten s
eller löjtnants t j änstelda·ss). T j änstebenämni.ngarna för sp e-
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cerarnas, alltid en viss tävlan mellan de närmast i tur till befordran stående och befordran till högre tjänsteklass, än kap tens medför alltid förändrad tjänstgörinig (mrurindi~·,ektör av
2 :a graden: mobiliseri,ngsingen jör å varv eller stabsingenj ör
hos HBK) med sam tidigt ökat vc.rksamhetsområd e och ansya,r. För specialing~e njörea·na däremot medför befordran
även till den högsta grad1en sä llan eller aldrig ändrad tjänstgörung och som ~en fö lj d därav ej heller ökat verksamhetsområde dler ansva~·. Specialing,enjörern as befordran är därför närmast a.tt 'betrakta sås,om en ren löneuppflyttning. Ell
bestyrkande av detta påstående ligger i det förhålland et, all
vid en s•p eciahngenjörs avgång från kåren i vanhga fall en
spec ialinge njör av annat fack kommetr att befordras. Sålunda
kan exempelvis en kemi•st befordras vid en elektroingenjörs
avgång. Ersäbtniing för elen s~enarc erhåll es genom artställande av en ny elcl<troingcnjör vid kåren. l\tfa<riningenjörern a
och specialingenjörern a h e<fordras sålun'da var för sig efter
h elt skilda principer.
Ä ven beträfranclc lön eförmånerna uppvisa de båda personalkategmierna stora olikheter, i det att cle äro i~ nplacerad e
i lönegrader efter clelv;is olik a gru nd er, vi lket medför alt
jämnå,riga ingenjörer inom de båda ka,tegoricrna säl lan hava
samma lön. Speciali111genjörerna, särskilt dc yngre, ligga sålunda i allmänhet i lönchänseende många år före jämnåriga
mariJllingenj ör,er.
Utom :ovannämnda olikheter mellan dc båda p erso nalkategmi erna förefinnas, såsom tidigare påpekats, olikheter i
ti~ telhänsc·e ncle, i det att mariningcnjör.er na använda -titlarna
marindi<r<Cl(ltör och mariningenjör så•som tjänstctitlar, uneler
det att specia1ingenjÖt'ern a tjänst ebenämnas artilleriingenjö·r,
elektroin,ge njö-r o. s. v.
Endast i fråga om unif,ormen förete de båda personalkategorierna full övcrensstämmdse .
På .g rund av ovannämnda ~skilja,ktigheter med aYSeende
på anställnings- och utbåldningssys<tem, tjänstgö•ring, befordran och löneförmåner måste e n bestämd distrinktion förefin-
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mellan marin·i ngenjörer och spccialingenjörer, vilket bl. a.
t ager sig uttryck i ett ofrånkomligt J:Jehov av en kol'lektivhenämning för varel era pe~·sonalkatcgorien. Härför användas
11 u benämningarna marini ngenj öre r och specialingenj öre r.

Vi övergå nu till att närmare unelersöka den för närva1·ancle aktu ella fråga, som med några ord berörts i inl ednången
till denna uppsats, nämligen ,frågan ·0111 delvis ändrad organisation av mariningenjörkåre n med ändrade Ljänst:e- och kollekt>ivbenämningar för dess personal.
Samtliga specia l'ing enjö~rer ingåvo i mars 1922 bill chefen
för mariningcnjöTk åre n en skrivelse med begäran att specialin,gc njörerna vid he fordran till l :a graden med kommendörkaptens av 2 :a graden tjänsteklass måtte erhålla en tjänstebe nämning, som i högre grad än vad nu är fallet framhåller
tjänsteinnehavaren s ställning :i a·egemen.tsofiicers grad, förslagsvis
överi ngenjörsb cnämningen
( ar.tilleriöveringenj ör,
~e lektroöveringenj ör o. s. v.).
Denna i sig själv otvivelaktigt rättmätiga .framställnin g
har från att i s~t't ursprung endast hava berört 5 ingenjörer
uneler är endeis behandling hos olika myndigheter utöka't's att
omfatta ick e endast hela mariningenjörkåre n utan även i viss
mån marinintendcntur- o-ch ma1rinläkarkårcrna. Nästan varj e
myndighet, som behandlat ärenclct, har framlagt sit<t ~särskild a
förslag till frågans lösning , vilket bäst visar, huru pas's svårlöslig frågan egentligen är. I ett par punkter hava vissa myndighelt er varit ~av samma åsikt, nämligen i att specialingenjörerna ej längr e enelast skola räknas till kår en utan även tillhöra densamma samt att cl'e, delvis såsom en följd härav,
skola erhålla titlarna marindirektör och mariningenjör såsom
tjänstebenänminga r, ehuruväl dc ej genomgått elen för mariningenjören nu fastställda utbildningen.
Mot försla,gct att specialingenjörern a skola t1illhöra kår en
på samma sätt ~som mariningenjörerna torde int cl -vara att
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c r i n ra, utan måst e el t dylikt förslags genomförand e anses full t
bcfoga t och rättvist. D~iremot kan förslaget att tilldela specialingenjör erna marin cli.reklörs- och marining enjörstitla rna
s ~t so m tjän s te- och tillt a lsbe nämningar icke a11S'es yara lika
riilt\ist, ulan innebär ctl dylikt Iförslag tvärtom ·e n orättvisa
mol marin,i.ngenjöre rna, som därigenom se sin yrke sti tel ut lä mnad tiH •a ndra - lå t vara fullt jämnbördi,ga - ingenj örer,
sori1 em ellertid ick e genomgått elen för marining en j örsy rk et
faslsl:'illda ut·b ildning en. i\Iari,n1ng enjörerna hm·a därför ej
h ell er kunna1t stinatigande åse ärendets 1Jehar11dlin g hos d c
c lilw myndigheterna, ut an hava de sett sig nödsa kad e att gen om Jr am stä llningar bi Il så Yä l chefen {ör man1nslab en s:>m
che fen för mariningenjörl\år en, vilka personer äga att i samråd m ed vamndra avgiYa d e t slutliga föl'S'l::l'g et i ärendet till
s tatsrådet, rframhålla sina synpunkter i frågan för att i möj ligaste mån rfå dessa <b eaktade. Marini,ng enjörcrna hava j
samband med dessa fpamställningar :f.r amlagt cbt utfödigt för slag till {rågans lösning, und ertecknat av samtliga marindi rektörer och mariningenjörer med unelantag av marindirektörerna a\· l :a graden, vilka på grund av sina tjänstebefattningar
ej lämpligen .ansetts böra mnbedas -att und erskriva framställningen, då de eventuellt senare i tjänsten måst b ehandla densamma.
Maniningenjörerna hava vid ut•arbetandct av sitL förslag
ansett specialingenjör•ernas hemställan om en särskild tjänst ebenämning för specialingenjörerna av 1 :a graden m ed komm endörkaptens av 2 :a graden tjänsteklass vara fullt berättigad och hava, i l ~ikh e t m ed de flesta myn<digh·eter , som yttrat
sig i frågan, ansett det rättvist att speaialingenjörema, som
sedan kårens organisation år 1905 vuxit avsevärt i antal, num era skola tillhöra, marini-ngenjörkåren på sal!11ma sätt som
mal"mJngcnJorerna. Däremot hava mariningenjörerna, såsom
ovan framhållits, på int et vti s kunnat anse det rältvist att deras yrkestitel utlämnas till andra än för anariningenjörslmllel
utbildade ingenjörer, i aH synnerhet som specialingenjörern a

-

4-±3-

r eda n haYa yrkestitlar ( arlillcriingcnj ör, elektroingenjör o. s.
v.), som fu llt ad ekv a t a ngiva art·en av cl era•s YCrk sa mh el.

U tg:lende från d es sa synpunkler h ava marining enj ör ern a
i skriwlse till chefen <för m a r ining enjörkåren tförcslagit alt
kårben ämn ingen »m a riningen jö.r<k åre n » ändras lill e ndas t
»'in genjörkår en». Härigenom erh ålles större övcrensslämmels•e m ed Yis sa övriga i R:\I J ~ 3 uppräknad e kårer. (Mo tsvarand e änd ring bord e äv en Yidtagas för marinintcndc.nlur- och
mari nläkark å rerna. ) (hannämnda
3 sku l.lc då ,få följ ande
lydels e:

s

F liJ!la n~ t•ersonal a\· ~t am Pt'it

I' C ~ e rY omfattm· fuljanli e J;arel' orl <

stater :
Offit:CI':']Wt' Cll,

und cr·o ffi c er sl;;] r en.

mditi1ra :

JJ sjöman:;k i't i'Ol1 OC II
l ~· k c ppsg.o~ ~s ck;l r c n:
f

l
ciYilmiJ: t ål'a :

ing cnjul'k år cn,
inl enLl cnturkti.l'Cll,
1~\ l;; a l·k å t·c n ,

ccll,lrsiastiJ;s l atcn,

1l m

lär ar~latr n ,

å n<atblö n ar~ La lc n.

l ·cl agl ön at'stat•c n oC'i 1
l poli·skåren.

Då for tfarand e, särsl<ilt ur b efo rdrings- och löncsynpunkt,
vissa <bestämda kollektivbenämningar behöYas för dc båda
personalkat,egor ierna av ingenjörkåren, hava mariningenjörerna föreslagit bibehå lland et av de nuvarande ·benämningarna »m a riningenjörer » och »specialingenjörer » och i överensstämm els e härmed före slagi.t följande ändrade lydels e ay § 9
RM I :
In ge,:Jjö rkår·en

h e~ l år

a Y:

en m ari nöYCt'llircktör oel1 olle f;
m ari.ndircktöt·cr
m:u·indirc•lc li.ii'Ct'
m aw iningc nj öt' Cl'
m arinin genj öreT:
m a:r iningcnjöt·er

l

a y 1 :a .grad en,
<a Y 2 :a graden ,

aY 1:a graclcn,
<av 2 :a gracl en oclt
·e xtr a mar ininge njörer;
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specialinge nj örer (fö rs lc a rLill criini-!· enjiiJ ·

spcc~~l·~~.g:~J ötw

aY J. :a
j ör av 1 :a graden o.
speciali ngc.njö rc,r av 2 :a
jö1' a Y 2 :-a g raclc n o.

grad e n (arti lll'l'iin.w:•'ns . Y. ) oc.l1
g ratlc n (ad ill>' l' iini-!rns . Y. ) .

Som syn es hava i förslag et d c äldsta specia lingenjör erna
m ed kommendörJ.;a plens av 2:a graden tjänsteklass för eslagi ls
att erhålla den kollekli va tjänskhenämn ingen ».förste specialingenjör» med tilltalsbcnäm!1 Jingarna »först e artilleriing enj ör» ,
»förste elektroing enjör » o. ·s. v. (i lid"h et m ed motsY a rancl l'
bcn·ä mningar in om marininlcndcn lur- och marinläkark årerna) samt som en följd därav övriga specialingenjö rer de kollekliva benämningarn a »specialingen j ör av l :a graden » oc h
»speciali ngenjör av 2 :a g[·adcn » med tillta lstitlarna »artiller iingenjör av l :a (2 :a) gr aden », »elektroingenj ör av l :a ( 2 :a)
gr·a den » o. s. v.
Det ovannämnda förslaget bord e få anses såsom en go d
u t väg till :frågans lösning, e när det tillgodoser såYäl det all männa önskemålet om ingenjörernas bibehållande in om en
och samma k å r under en och s·a mma chef som marining enj örernas önskem å l alt för sig få behålla sina •h ävdvunna yrke stitlar ·såsom lj änstelitlar ävensom specialin•g enjörernas önsk emål att få e n särskild tjänstebenämn ing för de äldsta .specia lingenjörerna med kommendörka ptens av 2 :a graden tjänsteklass. Dessutom får förs laget a n ses i stör sta möjliga m ån
ans lut.a sig till bestående förhålland en såväl •i nom k åren som
inom flo ltan.
Ovannämnda förslag hava mannmgenJor crna framl ag t
för såväl chefen för mar~ninge nj örkårcn som chefen för m arinsl~ben .
Senare har chefen för marinstaben m ed lednin g
av samtliga h a ndlingar i mål et tm kungl. marinförvaltn in gen
avg·ivil ·s it t :förslag •i, ärendet ·o ch är det i nuvarande s tund endast sistnämnda ämbclsverk och där närmast mar inöverdi r ektä>ren, för v~lket d et återstår att slutligt yttra s ig i frå.g an ,
innan densamma går till stalsråd e t för avgörande.
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Då cheifen s för marinstab en fö r slag r ätt väsentligt avviker från såvä l öni ga mynd·i ghcters försla g i ärendet som särskilt från mar·i ningcnjörcrna s oN an r ela terade, torde det även
vara av intr esse alt här något närmare redogöra för d en lösning, som che fen för marinstaben Länkt sig på den svårlösliga frågan. Det torde då vara lämpligast att ål erg.i va den
formul ering, som marinstabsche fen förcsla.git >för § 9 i RM I,
en är häruti inJ·ymmes det väsentliga av .förslaget. Förslaget
har följande ut seende :
1.

:\Im·i n.in.gcn jörkåren ])cs lår av :
e n m a rinö nrchrek tör oc l1 cl1 c f,
mar inclir eklöt·cr aY 1 :a grad e n,
marincl·il'ckt.ör cT ruv "l :a g r aden,
mat·in.ingenjör e r av ·l :a gr::tcle n,
m a l' in hn.ge nj örct· av 2:a g1·a~ l en. ocl1
ex l r a marin ing· en j ör CI' .

2.

:\Iae inrliecl,lii r c:t· samt mariningenj örer a v J :::t ocrl\ 2 :a g raclerna
Hlll 1öra ant:·ngc n
!'::trtyg sdc talj e n eller ock n ftgo n a\· följaml c
s p e c i a !d c t a l .i c r , näml ige n:

art i l!e r ili c Laljen,
lJ :·gg:natbd c talj e n,
clektrodclalje n ,
k cmbtcl c lalj en,
mincle lalj c n,
1·acl :o cle lal j en ,
Lo t·p etldc L.lijen ocl1
vcJ·ksLaJsli0ta·lj en .
Ex.tra marininge njö reena til1llöra >fmrL~·g. sclctaljcn.
;\1c.cl •elt g'cme•rusaml n:amn bc111ämne.s den personal, tsom till:llöt• farty.gtSI.l'etalj en, f a r t y .g •s ·k ·O n s t r u rk t ö r •e r , oc1l1 {!en pe.rso n a.l, so m tiHhö.r :sp ec'i'a!ocletalj crn a, s p e. c .i a l i n .g ·c n j ö r e •r.
Såsom s ärski·1da b c nänmin gaJl' för d en ·p ersona l, som tillhöe någon
av tsp cc iald e.tal•j ern a, m å anr\1i:Lndats : al'till~ri-, byggnads-, 'Ciektro-, min- ,
nrudio-, ,torp ed- ·elle r vc rkstad sirngenjöt•,c r s:1mt tk emis,ter, a:H t efter el en d etalj p er so nale:n til1t1ör .

Mot ch 0fens för marinstarben förs:latg kan bl. a. invändas,
att detsamma orättmätigt utlämnar mariningenjör stiteln till
pers·o ner, som icke utbildats till marining.enjör·er och som re-
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dan hava adekvata yrkcstillar, att de nuvm·ande marinin genj örerna i den föreslagna kollektivbenämningen fartygsk onstruk töre r till och med heröv•as ingenjörshteln samt att d en
för.eslagna organ isationen verkar onödigt komp li cerad och
rätt väsentligt rubbar på det bestående.
Vad beträlTar benämningen fartygskonstn!!ktörer såsom
kollektivbenämning för ·de nuvarande mariningenjörerna k a n
den ur språklig synpunkt ej ans·es g·iva ett adel<vat uttryck
för bebttningshavarens verksamhetsområde, vilket man ha r
rättighet att fordra, då en hävdvunnen titel utbytes mot e n
ny sådan. Å ena s'idan användes nämligen titeln fartygsk onstruldör vid svenska varv el ler ·e ljes·t inom tekniska krets a r
för en person, som huvudsaklig en sysselsättes med skrovlwnstruktioner och som i regel ej !besitter högre teknisk u l·
hildning. Å andra sidan är det endast ett fåtal av mar iningenjörerna, som syss·elsättas med konstruktionsarbete , m edan fleTtalet tjänstgöra ombord å rustade fartyg, såsom dri ft singen jörer å varven, kontrollanter vid ny,byggnadsarb eten p a
privatvarv o. s. v.
Förslaget inne·bär bl. a. även att de nuvarande speci al ingenjörerna skola hava icke mindre än tre titlar, nämligen
en tilltalstitel (mariningenjörsti teln), en yrkestitel (ar till eriingenjör o. s. v.) samt en kalleklivtitel för befordran och lön
m. m. (spccialingenjörstitcln). Huruvida ett sådant förs.Ja g
ur organisatorisk synpunkt är lyckligt må lämnas därhä n,
men atl dess genomförande är ur tjänstesynpunkt så önsklig t,
att fördenskull en omfattande .omorganisation hö·r företag a s.
varvid en hel personalgrupp skulle mot sin enhälligt uttal a dL
önskan se sig berövad sin yrkestitel i dennas hävehunna for m,
är svårt att förstå .

Inför de olika förslag till lösning av frågan om mariningenjö·r kårens organisation och därmed sammanhängan d e
förhållanden, som sålunda föreligga från skilda flottans m y ndi,@heter och nu senast från che.fen för marinstaben, må d el
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icke förtänkas mar,iningenjörerna, om bland dem råder en
kän sla av misstämning, särskilt inför utsikten att bliYa berövade sina nu hänlvunna yrkestitl ar. Ty vilken kat egori
tjänstemän eller andra personer, anställda och utbildad e för
sitt särskilda yrke, skulle med jåmnmod se att deras yrkest itlar utlämnades t.ill 1mrsoner, ullbildade inom helt andra
fack, dessa personer må sedan inom dessa fack vara aldrig
så dugande.
D et har i det föregående framhållits, att det enda gemensamma mellan dc nuvarande mariningenjörerna och specialingenjörerna är att de tillhöra samma kår och ·bära samma
u niform , under det de båda personalkategorierna såväl beträffande .anställnings- och u tbildn'i ngssystem, tjänstgöring, befordr an, löneförmåner som titlar förete högst väsentliga olikhet er. Att då taga de först nämnda iförhållandena till grund
för en intimare sammanslagning av dc båda kategorierna, då
en sådan ur de flesta sistnämnda synpunkterna ej är möjlig,
syn es vara att arbeta väl långt i uniiformit·etens tecken. Och
fäTuto m alt en dylik sammanslagning måste leda till en en h etlighet endast till ytan skulle densamma med all säkerhet
städ se komma att medför.a en misstämning inom mariningenjörl<åren, som ~eke skulle vara till tjänstens eller trevnaden s
fromm a.
Det är sJutJigen en annan synpunkt, som just i dessa licler
icke får förbises v·id lösning av frågan om mariningenjörkårens organisation, helst om en så:dan lö.sning icl<ce kan erhålla s utan för stor.a rubbningar i det bestående och i enigheten s tecken. Stora d elar a v flottans organisation befinna
sig för närvarande i ett viiSst osäkerhetsbillstånd och etL flertal utredningar pågå beträffande olika detaljer av organisation en, vilka måste föreläggas en kommande riksdag för a·v görande. Särskilt bör i detta sammanhang framhållas den pågående u lreclningen rörande underofficerarnas t j änsteställning och desammas eventuella 'b efordran till ofl'icer. Förrän
denna och andra organisatoriska .frågo~· utr etts och rik.sdagen
fatt at beslut rörande flottan ·och dess framtida organisation ,

-

-

448 -

kan det måhända befinnas mindr e lämpligt att i störr e om.fattning utbryta en viss del av mariningenjörkårens O'rganisation för att nu unel er en viss brådska cch nervositet s0ka
ändm densamma. Bätlre då att låta h ela frågan vila l·ill s
vidare oc h låta m ar in ing enjör k å r ens organisation vara sådan
den nu är, i all synnerhet som några dir ekta tjänst eskäl li ll
en omorganisation hittills icke kunna sägas hava gjort sig
gällande.
De t är därför all hoppas, alt el en myndigh et, kungl. mar·i nförval tningen och inom dens a•m ma närr·mast marinövcrdirektör cn, som nu i sisla hand skall avgiva förslag till l ösning
av frågan om mariningenjörkå r ens organisation och därm ed
sammanhängande förhålland en, icke gå r in för det av ch efen
för mawinslab en framlagda fö r.sla ge t, utan h ellr e, därest mariningenjörernas förslag, som ganska n ä ra ansluter sig till
det b estående, ej kan godtagas, för eslår el en nuvarande organisati on ens bibehållande tills vidare, åtminslon e till dess vi ssa
nu pågående utr ed ningar rör a nd e ÖYriga dela r av f ioll an s
organisation hunnit slutföras .
Slackholm i a ugusti 1924.
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Meddelande från främmande mariner.
:\Iet11l ela: le ft·ån :\[arin,;ta!Jen,; 1'lr·ik csil Yil el nin .Q·.
(.Juni ocl t juli l al 'i )

Australien .
Föt·snH·smi nil':i l cr.n .IH\1' t illk cinlli:tf!'il·it all aYsikll'n ih· ccLt hyg·ga Ld.
nya k•r'·~· ;;:c t· c, ,el en ena Yiil Cro l,ntno-h;land ·o~·l l den HnLlt·a i }Jnglaml.
D ess utom ;;kolt1 und•C t' 1k tt·c nci•rma·:;t c l\w·c.n ' \Si dn e:·" n,·,ll ":'lrc!IJournt;''
et·sä l lft:; m crl stön,• ·Oell krafligaT•' •kt·yssa r e. En flo·Llilj ·tor~c u-biiotal'
sk all byf!gas; en bas m l':l olj efö tTil.tl sl,all anli.igga s ' 'i d Port-DanYin; lu l'lYapn et ~k:c ll I] JetyLlligt ulölms m rill en bas i "'itlncy. SluU.igen SJkol•a h il.
nmrnun i ti nns fa\)l'ik rt· an lii.gfras, <Vit· pr0 j ekliler av 1.1pp lill 13,, cm . skol~ .
(L e Y aell1t 2 l juni .1921. )
kunm.a lill vc t·ka•s.

C. C :son Böös.
Eng land.
"'J',Itundercr", Yill'c~ anYcint•:; som öming•sfart~··g föt• d•J
kacl clLCI' .,.(J lll an l n•glils gt' lliO ll t ' 'sp eci1al r rllrY ", :ir nunt<'l\1 "parenL s·l1ip "
i D enJ np or·l Hcsc rw Pl ei'L. :\~ i n o"YP]l ll ings· f adyget ''fi'ot•rr,;'' .t j änslg"Öt' :;om
t en tl ct· till ' ''l' llUIJod et•rt· ·· oelt nmiJot·d :'l tkLla fctrlyg· ul>Wl':1 kRdctlL'rna sin<c
(N. :\l. R. , 2S maj 1\'1:2'1. )
ÖYn•ingar und r r gi'm.c:.
Sla:~··,;l'L' [l]l Ct

I l ~ n g•la n:rl h cr äl,n as r o Eill l'l')·,SJsat·c•s li'•s•Jeingd till 1:1 år· och en
(R U . .s. L. m aJ 192'1.)
jag·ar cs till .1 2.
:\J'in l'arLygc t " Ad1'1Cnol•urr'' löpl<' <len 19 juni aY stapeln i D eYo np orl
Ut11llcr u1· l iga ccrc m onoicr. D c ~la är <l en fiirs la ~ jus:t.Llnirw s l1 ög Lidlig:lleL som
fi.rats crtee kl'i gct od t rl c,:;:;utom, ·Om man un,Ll.antagc t· -en u ~båt, den första
staj)'cllöpn ing, som ägt rum \'.id någo.t av 'Si l:.tlt•e n s Yai'V >c.fler den Lill en.
Så snm·,t slap cl.JJädtlcn 'b lev J.crhg .stt"llt·;klcs :IVi,t· kiHcn Wl hitta kt·~ ssat' cn
(H . T ., 1:'3 juni Hl2 '..)
"Comwall''.
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D i\. "Ad,·enlur c" s:Htes i ljjnsl blir det a~1. ~a;;·Jigcn som mo cl cl'farl, ~·
för dc olika slag av , far.L~· g som äro ii1l'li.llad e föT ull Liggnin g a,· m inot·, ''
,J,o n kan knappa,;L Lln:ka.s kunn;t .silJ,;·om en1ilct dngi't i ·.någon av flottut·n ;J
\nd a llilil tiden föt' v l1r k l•sk,ri,gcl Yill' mi:nvapncl ic.J; e Yi d a:l'e ans ett i cngpJ,l, ,J
f !•o tt:w. Del gamla .s,·:;tcm c l m ed JJ·o lten.m i nol' f öl' lHttnlllföl':;\·m· Jta.dc hliv i, t ÖY Cl'giY c t. eme.ll an m:m an:sag, att u-IJ;l.ten lund e .fullt erslUta deLsanJma.. c;tmmitxm ~1clr·aktade:; som ett uuc,:;lulandc def'c.nsi·v·t ntpcn oc11t !1arl ··
just a! rtrig !JliYiL \ ' idm· e upp~·k a llat cn:s s·OI11 sådant. H e:>ultalet U1:1mv v ;u,
<1H nät' li!"ig•e l bröt ut oc111 t,·skil'J1lla .Jw.sligt '\1i•srHI C Yacl minor Llugil e li ll.
Y<U' engcbk a flotum sil ma utrustad ·llllmne'Cl alt amiralitetet måste l<tllll
sä llana f1·i'tn R yssland . f) CJt Lalqli!·es myc·k'Ct d en ti·d·c n mot ::un YLlncl ancl·c t il\
en säLlan mL1ng·d flylmino.l' oc·ll man ill1Cl'opa,clc U aag•ko nYCn•tio·n en. ~1 1•n
nLlr Englands ~1 l:llln!tn·g i kri~g.ct blc\· a,J.J.t :;Yiit'al'e oc,lt man in•SÖI'j a,tt d l'!.
Yrrr en 'strid pii Ji.y ·OLII I ~löcl , ·lJl')·dcl e m an sig ic·kc l LlngTc om nilgm kon\' L'nLi on cr utan utYidgaLl•c mi,n va.pnc t i stor •skala. Byg.g ancl·et mr "A(].vc.n'Lu t'r ",
det föt'" la sLlt•s'k iH för m'inulläggning 'h y.gg•Lla rfrr·rlYf[Ct i eng elska flut•Lan.
anses dJcvisa amiraliLel ots niiY aeamlc :;y1n på tninYapn eLs ]) ol yd c ls c. Prn ga.n om u-hål.ae eller ÖYCll' Yatlocnsfart,·g <1t'O att Jöellch ·aga för minu.tl:ig::;·ning ·hat' .sannoli·kt ·nog•a IJI'iYit dt'yfLalll innan d c·lita fantJ·g J1yggdes.
(i\'. ~ L R. , 11 juni 1a2'L)

I fackpl'ess en ft·amlli\.ll cs nödY<lnc!ilgllclicn av ::utt or·dna ho tatlSiflit'ltililanllcna otnborcl shäl föt' ofOicct'cu· c 'so m m an sk ap på b lUt<ee sällt iin
som :Ii iLliiJ.s val'il 'fall et. ~J8Jil ·<lll'ser allt cl•c tfh!s•ta •fm•tyg,sllas;;cl' ock:;;'
IJ!aya gott utrymm e :ltL1rför. Frttg>a,n är il\" gaumMtlt datum or lt lwr il: L:;kil liga ~:;ån~:;·e t' IJI'iYit d eyftad utan a lt tillfl'edssLllkmd c TCS'lllit.at •c.miHbs. Jl d
•h ar a ldli1d kJ.lUg·teLs (i \·rr al·L kons J.l'uklöt'CJ'JTa i föl' sl a r·u111met tänkt pil v ;u·
clP sk•olat i nr)·mma 'h csllyckn•ing· och maski.ncri oclll ,si~·t tänkt på val' b <'sätLni·ng·e n kunnat i·n·Jt,··sas. D etba är ju ~1ero encl c pil d et J;omphcera·l .
pml1lc:m , ·som Lle 11laft att lösa. Dc måsloc plac era ·i1n ·så m ån ga sak er in om
e•t t h og t' än:;at cl cplacc m cnt, .a.tt nilgo•t m il:::<t c .u pp offt' a.s .fö•r fot'clt·ingc.n p a
högt ·S~t • ic!:SYäncl e ooh cl ett a nl\.g ot dJ•h r >Cioil. O<ftil!st ofliioerar nas ool1 m ansk ape t s 11 ekYämli~:;•ll e t. ~Jan ·p, :; tår aLl dc f!.e:>ta •u tl·ändstk>a fa dy,g i Ll l't
·ltäns•e om l c t iiro bLHtr c •k on1strucradc än 1Cl c ·engel-ska. l\ f 0n en äonLlt'ing ll Llr·u ti <ens.es nö cJy än.cli.g ·icke min st därför at~ nu J'ör· ti d en lJ c,sJ.ttni.n garn a
' 'i st.as myc.ket mi nd t'C i fri,a luflell1 än på •sc.g 'elfartyg ons tid oc h ät'·O ]) cröYaclc el en komp ensa~i·on i hygicni(J;:t lläl]:>eCln{;lc ISOI11 ,sc,gel•cx erciscn ocl1
livet i fl'i::;1k•a luHcn fötT i tiden e ubgjorcle.
(IL T., 13 jun i 1921 .)
l\l ot ·g li f t

m ot

tfly ,g l11.a :ski n •e r.

D en \Vclohska bl'andgran a-

~on , m ed Yil.kcn r egc. l'i~1ge n l åLi•t run sl älla fönsök unel er inn.ev at'ancle vecka.

k·omm or kanske a.tt åstwcl!illomm a betycll'ig.a förändringar i .f ramtida .Ju rtkl'iog. D ess uppfinnm;c Mr. }Jnwst \Vdci!J påstår, 1att cl å thans vapen expl oclerar 'kan •d et för•:;JtÖ J'a \'al'je acro p.Jan - cner va,cl 1an n at 150 111 hä!st -

inom des5 y crkn ing.:;om r åcl c od1 äYcn gcno mtt·ä:nga stå l oc.h asiJc:; t. D en.
vital·a ,fr·ågan •syn es nwa Yad so m menas m cLl cle s xD r·kn,: n,~:;soml'äd e . En
n· an wt ·f ör siLöt' ock så o tt ae r opla n i.nom cuc:Sis v•erlming\so mrlk l e, m en d etta.
1
11

~~· mJ•cilwt 11 c.gränsat.

Den \\' ek lh:ska ra J;: c ten ·ii:t' t~· cJLigen et t myck et
m er.a frlll>l tall'SY.ärt Yap e.n. Dc·n J;:a6tar ett .r eg n 81\' smält metall ÖY'er en
vla m ed f em Uill å l·ta mil e.s r.RJLJic, m en C!l 1Je,tscHig· o l i~gerul1e t är giYe.tv.i,;,
~tt den konJJmcr :att yisa sig Ya l'a lika f.arLi1g Iför mi~nni.skor oc•l l föt'e 111 äl
Jå :manken ~ o m i Juf'·tcn. Fö r floottan skulile· JJrand>gran ate n c m cllertJ:d
l
.... " t
a;:unna var a aY o·v ärUcr lig nvtla. Om Li en Ycr•k'l.i·ge n .f~·Ucr cl c •.tO
l'Yani·n
g.a,r
som
upp1~i nna roen fä-ster '\1i•cl Lloclll~amnlla, J;~an man m c.cl käl siig'a
111
aLt mDibgiftot mot luftanfali·l G1li.,·iJ. f unn ot. Nilgra .föt•sök ·!Jav a r edan utlföe!Js uncret· vilka p ol!' s•e n t·en,sad c d t vidslrä<.:kt onJt· ik l e från människor
och djur. Gn cl a1st pri v i1i g'Cl' &cle >p enso,ne t· tusago expeeimcntcn , Yi l ka ulförd·es m cill minirutynak et el', oc.ll tydli.g e,n •.llaYa r cstll·taten ll<irv' i'cl f.önnlht
rog•Ct'illl3·en a tt forto:Jii l~<l. l'ör.sök cn i cl e.:>s ofuJJ.a ubsJ.r.ilc.kninlg untl cr inne·varanc1e v.ecka. .D c.t är i·cl;: e öv.er•d t'i!ft att an tlUga a.tt Y,id d e flesta an fall från
luHen e~tt kr igsfartyg 'Sk u.ll c Y>ar a. ·i s trend a Lt 'il \~Skju ta rak el en umlet' en
l':åcla,n vin;l ;d, a tt d et skulle gå klart f nU.n fäl·tet f ör· d en J1all ancl c metaJ,ben.
:'l ien äv en ·om c10t bl ev e n ödv,t ncl'i gt att ·skjuta vertikalt , <Skull e. s tänl;: av
smält m e.Lall nra Däncll i·S·t 111 vck et Mat,!ii·gare .f ör ott Jar•tyg än bomb er
ell ce luJft.t orp c.dc r.
(N . ~L ll., 18 juni 192'L)
"Tl1c Br ennai:J· Hd ico pte·r", som til,h,cd;~at.s 'Villl Ho"J··al AirC'l'af t s vcrk•stälCicr i F at·n•lJ<o rougll uneler .J;:·on st l'uk tö•t· en s öv et·in:sccnd•e, har nu nått en
&ådan u:LYcc>ldi'ng alt cJ,en1samm a aN ~Ir. Bre.nn.an öYeTI-ämn a. Ls• till "bh e
Ai·e YI1nils,tr')·" för för•b et'cdalnde exp,crimen t .innam föt,sök föl' etaga.s 'i rJ.etfr:ia.
Ingen upps U',gnin.g llat· ännu J'ö reta.gi.ts, men maskinc.n n1m ly:ft vi1l
h•ärcl vind .ocill giv it ,goda li:ifte.n om lycil(ad flygning , 'Cl å f öt•sök en skola
för ela1grus. F l·erc .mot,g.nar ,,;,et dag,br.äcl;,nii·n,gen ,h ar 1ma:skilncn tagi.bs ut Ut'

verk's~alcl en för pTö•v•n i ng av m asUn erl:•et och d c'" 'il·c.la.
Al'l.ra IStö t's tlil •il'cmli·g·h·etsfuHh c t i•wl,bt::ugc:s av m,·n di,81h·e.tema l1 elräff ande masldnens :t'itnli ng.a t' o<Jll IJyggn acl oc,Jl ·alLa möj'hga åtgät•Ll·er Yidta,ga•s
för ,att föreklOimm a a,tt JönsÖ'l{e.n !'unna i\Js kåck~s a:v •olJe h öt·iga pet,sone r .
(N . ~L R , 18 juni 192!L )
'"Dh•c Coastglllil'l'Cl " har llLiYit Ui]lplö Sit oel1 därm ecl ha r en •b os m an•slo;ap et ,]!än,gc n'ärcl dröm om ·bi{Jf((Li e .tli.H en li<ndri,g .tjän,st f önsvunn it. :\·l en .
d en ekono111%k a JJ·e::.paring.en 1ll ar oj bli·Y·i·t •så stor s'Om •fiinansdepar t em entc t
vänlat sig. D en n~·a "Coa.s.t \\'atcil'i n.g Se rvic e", som efoterträtt Lh e Goastg:u aTd oCII t s.o 111 til l sllo·r cl•e l utgö r els ruv •L eL m a t wscr, har l ag.bs unci CJ'
" l•hc B<o,a'!'cl ,0 -r Tnadc", men .a.mil' al itel et Ilat' .t i 1llkärun.agivi t att cle•t alltjrumt
bellöver 11'ull k ontno ll över d e kustradiOiSLn,IJi·o·ner, som föru t var•it b emann ade ,f·r ån l•ile Co.a1sLg u arcl. Föl' cl c tt a änclam M ha r 11w en nv o rgan'i:sa•tion

-452uppriitt.a.trs, n ~\ mli r:,t e.n "lrl rc H oyal l'\.aval "!J or e \ \''ir·e,l-erss Scrrvic e", <:>om lrall er på a~t u ppsiil~a:;. ]J cmnra n:·a tjän s[lc,grcn J'omm cr att upp!Jt• inga·:; til l
et•fo rcl cd irg s tyrk a •gen om antargn'irnrg av rf nir\1illig•a hlanrel flo.tlans r acl'iop cr·:;nn al. ::' om li en aJ;J Lar"<l igcn JJ ~i r· m J·r k Cit cf t e·rrsöH a:v g;irft man·s.kap, tror ma
11
a:tl r.e.kryt•e r iLn.gcn ej •k omm ee att möta niJJgt1a rs v åei grl1 c tce. En clcl p ers•ona l
frnn c! Dt t'örm Co:~stg'Ufll'l l k omm er .ä~'l \'Crn att an:;tii!lla.s. 1'rc n)·a. tjiinrslt·~t rard er •o crl1 l re L.i Jn:s t])arelr cllrsk.larssc r l•nrf öm1
S. Unel er 'Y anlig.a för1l1 i\ll arnri>L·n
t OtldC ljän•ste.n .ick e ])liva 11l\'Ckre t a,eävanclc. illE'ln uesr;1a rk usleaclioro-k1 t ionet•,;
!''Lom J)c tycl·c ls c ·för []olrlan o ch n ö•clrv.ämclirgr!·w t•Crn a.lt •sbänrcli,g,t. lltiHla d em i ful l
]J er e:clska.p anrses icke kunrna UP1) Y~~gas :w cl et fa•ktum , mtL (l.Crt van l•if!'r•n
t ord e •l) lriva brra Ii !Jet för tlem futt 1g ör1a.
(N . :\1. R ., 2 j•ulli 1!J2't. )
D c1n •v ikt m an Lisl er rv i1cl f o t,ogeafct;in g•en in•o m ·. flottan YL·rus cl~\ra\·.
fiLL •amira lri t el el u~fiinl at en säJ'Sl\Ji lll •orr lcr , .som r egl·enur cl c för d'ra l ogJ'af cPin.g uL~agn1 a. o fJ'iC' e rarn c~ •o ch ma:skap•e,ts tjärust. Oecl em JJ es litmmee all
f olo•gr af p·er~o n•alen

vitl d e olm,a ,fl o~ to r.na JSk alL arlJ et a eH ce anYdsning m
c:h.c.fc n å "Uil·c pJJ o.tog.J'a phi·c l•oorp" cne r p& 1:;tabioncr, ditr ·in tel rfart~· g- ii t·
SjlCC'ieHt llll'liiStat ,fÖ'r f o. tog-tiH!f C I ~ in,g· , R\' rcl< C•n äLclste -O ffic er en . J?oLogra fp e r.~o,n a l e ns föm äms1
ta åli,g~ga.nd·c är ·aLt rfotograf·e t' a r esulUn:t en Yicl -:;kju tnirngla r , 'll1 en f o torgr.a<fCJ'irng·en kommer även alrt •så ·Jr, ngt rske kan u~stl' iic-k<h
t ill tlc·n ·cla gbig·a •t j iln,st cn. ID e offi cie lla rfobogmf•ern a. f å äwn am ' än(l a m örkrumm en för pniYa l IJruk inrom •Ljän.srl•c ti:ll för aJ~t up·pm•Lunttla cl·em att flir ], O\Ta o;•iill Llrt1ig,ll•e t ge nrom att ulföra 'Pt'i·v.ata arJJ eten , m c.n dc m åste cEi t·Yi1d a:nYilntlla regn a •Ct}JtpaeatC1t' IQCJll Cig.na nlat1Crl'1i'alli Cit' . Den n :·a OlXl'C l'IO
tLD::-5 C:-o.
hli•\"a Y ~'tUlvo mme n inom rflo·tLan , •cm e;tJan den kommer a1Jt •b irdt,a.ga <tit t att
llJÖj lrigm:>'Lc grD;Ll IJerfonl r-a lri·k,form iJg'IWt i tjt~nrslerns t r töH11li~lrc.
(N. :.r. n., t2 juli 192!1.)
:\Jonli torn " _\farSl i al :-;ouJ.L" rSl,all •föriJJg.gas ·till D eY•Ollp or t 9å~om '' lurr ct ·cl r i ll ·~ ~ J i •p " s-c>Llran· ci·C :>:; nru 1pågåen cJ.e -o•m lJY'öb''IXtcl 'i p ,o,rtsmo•u Ul av.s l ut Gt.:i .
H on k•om m ee -clär·-Y.icl .a~~ oe rsä~ta slagskeppet " K irn•g Georg V ' sorm 11 i tti.I J,använ v:; för iClc.tta äniClamål, 'emccl an d ctlra lfr::tlt1t}g 1skall rslo•pars 1\J25 . '':\Jars lla.l Soult' ' äe en aY cl c monitorer , JS·o m undN Yärlrctskrig-ets tidigar e skcLl '
bygg1cl crs Jöt' IJom!Jardcri n:gJför'e l<ag enli!ö't Jrol'(l Fr brll ct'~ anYis nlinrg,ar. B c! J•O'\'et aY •sådan~a f,a,rty g Yar •s·å l rängancle , fl'tt m:m sCMLe (Lna,ga. ny.Lrla av
v arj e K.lri.spo n idJel 'F-I'o~· J'anon •oc1lt d e,t ramr~ ågs cnrcla:st JJ cihörd irg1t a.tt d'öt·:;r·
faety.g cn m ed t:i l lt' il c~;.li<) m-aJs;k inkraft för alt l~omma tm oCJtl fe•ån stei'tl spl'ats·C•n. D eras f ·ar'l bloe \· clärrför cnclaJSt s·ex it rsj u k n op •oel11 oJJ•c•ty.clliog m otvi.nlll r cclu cerwcle ·OJm etJ<c·lbwrt cl•e nsamma, 1S•å att d e ·b l cvo ybbers t S\" r.·manö.w' e.e!i,ga.
".l\Jar.,s11al .Soulr~s" il)rerSt)'·CJ, n in.g utgöres raJv 2. 38 cm. karn .,
2 30,, crm. rkaJn., 2 76 mm. •an•Uiluftkan. <och 2 2-p u nrcl iö'a J'u lrs•pru Dor. F artYgc,t .ans Ct~ haYa •tl ct m est IJ Crs}nncrJiirga utsee nde rsrom nråg:o t ~a rtyg un ele r
cng•ol s·k örlogosfla.gg na•gonr:>in •uppYisia.t. H ennes läng;cl ,är m:iml r e än f~T~l
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1 , 0 m. llrcrel::t ··~1uLg cn" .
som stricl; er 11t
.:J
...,
.,
utaniför :;.],rovet. •\iil l, erl eu· cnlli,g·en SC'I' ut rSO'ITI ern aYI·>ung
lacl a m ecl ct\T Ull cia:cl e ilml ar . )!.ä,:; Lan mklsl, epps ·:; tår 3A cm . .cl ub!Jocll:orn et ·P' ·en l tög· •b arb elt.
l~~ftcr än d l'i,ngcm 1h a r 1fa rly~-·e t~ u b~c cml c em ell ct't itl l'ör !OJ'a t ijJe tyd l hg t a v
(i\:. l\ 1. n ., 2 j·ul·i 192''- )
s i n 1f ö t"t::1 ;S"riO t c.5 kill C t.

<, .o, cer· bt'CLkJ.en ti•l l rfölj cl aY d en
111

.::;C

n cn mn!Jili'sen:,n :-;· a\' ''·i>IJ·e H ese n e F i-l'0l' ', sorm ~~ger rum innc.vam m l c
m ånrruLl. ~'e r ~\'Y ·si'trski!L i•:1Lrc·.'rSC . cm cda,n n :~g·0 n molJil•b erirng aY t1 cm1 a f l orlla
ic•k e .:;ok ctt setl an 1920 oc<l 1 il et >untal f\al'lvg. ~ l ilkfls •hc:;ä ltn i n•gar k omp l-ctler rus, :\t' dd :;llir~la ·s•e<la,n l;cdgct. Ar J\l:W mobr Hirscntdr~ 3'r <f<<U' l )'g', cl äJ'i•IJlfltJil
tr•c r:;lc\>;':'k r' ]'P oc l1 tr e ~~~tla kr~·si:;a r-c, undrr el et all tie·t an tal <:>01111 nu mr> hilr:1srr a~ Jr i'rYC r ~o. oJJcr::iJmat c.n t l•c l n -håtar, rsom JSl,ola tlcltJa:ga. l öYn i.n1gcaJ··na. ::>ii alt hc·het ant al et fart~·g i ,firoLlan uppg·år Lill öwr· JOO.
ID e c:-;•enlliga öynriJnrgRJ 'n a ilga rum u:nder cnrcla:st Li o Klagar. D c f ör si>:l
Jf.jrorlon tla•'c:ull'a cH cr ru-::L.n'rn.gc n använtlt~~ till att sii tta f1 a l'~)·r grn. ii s tr idJ11art .sl;iLl,. n crn 2 'r juli I.:tnma fal'ty·gern IS'na h•amnar föl' att t~en 26 d eltaga i r evyn Ti d .S•piLI1eacl . ' 'R Eiservc flee t " ,J, onHn er (liievi'Ll alt m era imponcrra Lilrl fli l'j ll a.v Ja•J··tYg·cn:s runcal än d.cms st od c1k , L;; dämLi i-n gå e.ncl•a :'-~
lltlt rsJ.ag;:;kcpp ··oe n~n t"io n· · och en rsla.g·kJ'J·,ssat1C '"Jli g•c r " samt två hlll:t
~-r~·ssar c.

n:uf!·e n ert ee r c \·yn av.går rcscn·fl'o],tan 1för att un•tl ee ti cl en 28 jul!i-7
au g'usti ulföm 1sina öYninrga r, varefter rfl'l!rly•gen , Lct,gil hiH rc~p . .Jmmn:H·
o c:h besättni nlö'a m a r ecluc,eras.
(N . •:\ L n., 9 ju li 192'<. )
' "Dil e fir•st B alliD ~qnarl't'o n" oc'll .~ll·e ·sccol!lcl Li gh,t Ct1wis·c r Sctu atl eon" u bförcl e i ,] Jörja.n •ax juli en rcl.cl s'kjutö\"ning ar m ed artil l·ef'i vicl B erT)'
l-fc,acl , v•at'Yitl ;l e•t rg•atntl·a 1Sla 0 --rk ep•pct " A ga:rn rumnon " använd ers ~o m mal.
<Drellla d'ar-t~·g g irk ur :hrcumn m ed •eg-en unal:ikin, m crn ,;,cd erm cm öcv cdörcl es
be;säl~ni n gcn t:i.ll ett an.nat f·anlyg. Under tY1t t i mtnar·s tid m:anö·Y·I'•eracl cs
" A ga.marmnron·" t·r åcll.örst fl'iln •e n jaga.r·c ocJ1 ruppnikl cl e en ;fart av 1:\ cr,n op .
De skjutande ,fart},g·ern utförd•e. skjnbnin;g•c.n m ecl •si n a 13 c:m. ,J, an. på 9.100
m. aY,sti'cntl ·u nder 20 ,J,nrops. fart. U nid er junli m1\onatl ubförd·cs l iilmamle
<;ikjutnr;1nf!·ar mot " .\ g:am am n on" av j .aga·e•C, ·o1m 8kjöto 'j)< rh enne m ed ".i-n a
10 em. :kan. untl•cr l1ög:s l a !fart. Av crn rs.lö·r.t"€ f-artyg ullförde vid d etta tillfälle •S·i'lla Srkju'tninrgar.
(N. i\L R. , 9 jUlli 1\)2 'L )
An,gå,cndc rcle.n rföliS·lnäm.nrrl a ,a,y d c ovan relatet,adc skj u Ln in,ga.rn·a finn es i l'\a-w\1 •an•d !\Iiu!,tary R c.corcl ;f.ör el en 16 ju U följa.nd:c arUi~' c l:
Ell liLll'Ll flo·ttarn -- rrnyn,d•irghotee nruturlrhgt\1irs tickc äro si•n n:arcl·e att yppa
rets•ulta~en Yid 'Cl·en ,slkjutning Slom !fön:a Y•ec.lmn •ut.föt'clas rm o t "Agamramno:n· ', ·är tlet rl :i•kYiLI i ngen :h emlri1g;hret att d'arly@C·t led 's bOt'a ISrl;raclor ocll sanl':IOlilkt hl iY'it " änkt. orm lickc en •exrlt'a flyrtb arl! rct 1Ji-11förbs d et samma ge n•om
'Vi cl•Siträc<kt an1vän<lni'.l1og av 'k o•rldyllnri'nJg. " Argarnllam<norn" st artad e m ed 13
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· 1 a Il'vetft ersom ,fJ't'arna 'b t'l.mno nr•rJ
. t •r1·c.rl•,:··Jc,;
~; nop:s .fart, \1Hkc n 's u ccN''''I·,
-~ '
unc!'e'' (f.e hå Limmar, .so m 'h on h g unele r beskjutni n g '0 011 ,0 upp,ft{irli ,c;J
s tynd cs i ziC'Ik -z aok ge nom trå,cll·ö.s övenföni1ng 1fr å n e n j'R3'ftl' e. Sa l\·elll an'~änci'C'~ . •Il u Yucl15aklitgi(J,;;•t. At t 'sl·ag,~uz eipp e t lyck a,d e·· lh).'! la ·lig j, g5.n,g h eJ,,
t:llc1n VIIsar a·lt n , .g,·a allrva•r!,jga lr.äffat· ick e föt· elkonumo va.re s ig i ma·skin ru mm cn e !./.e r Il pro•pe'll ra rn.a. n eta lj em(le uppgli'fbet· 1komma nalurltgt.Y i~
Jd;e a lt m edd c. IPJS·, m en ulan t\·dvet gjorcle's V•ilnl·o~ u-!Ua t'ön ilY Cn i a.ndr:l
IJL1n,::;,ee l1id.{'Jl ä n ·lr•äffr e.suh~<JJl. :-:kjuLö,·nLn,ga.r u ml er sådana d'i.i t,iliillan.dcn.
eo:m Ll·cs.sa ät"O 'em cHc l'l1'1tl av ·s ,··n,nc t'lli,g cn ,s lol't dn.slt'Uikld\·· t Yiir·cl e.

l~ n :n y b·CJstitmme i<S c JHlr utr::trclnbs enligt Yilk cn en ,Jlö.':)lstc befälll·::tY::tJ'I'

'Ila t~ J'ä ttiG,hc t a tt lJC \·,jJDa !J o n:om unU.c rly(J•::rn,de pet· on a! utr ikes Lj:tne:;tl c~! Jgllt·c t . . Om em ·o ff'iocr 'e ller n åg1o n a,v marrJ'S'k<JJpet ön:>ka;r Li'ii'!J nin,ga si n
1

tJ:ln&ti·CdJgj lct på ko1nlinenle n e ll,e t' n åJgon anrna m;;ta ns ut o m En.g·Lc1.ncl, lw'~luve.r •! lan icke i'ängre aJn1h åll!a dii.t'o m 111o:s am inal'iLe,&eL. De 'S'Om ick e ::~ ·
~nli:al:la el e .till :jän:st.görin.g e ll er S·Om L1l"o pc ns :•o:n<e ,·-a.Jthe mu1s t,0 cl oclk allt tol'l)
18 J· U 11l• l ~n,
t • (H • -r
i8'lle
1m,·n(!
im·.a n cle gora ;sa.d an,<fr.rurns täl lndn g 'ilos sa.c·,cla.
~JZ.:j.
-- . ,
...., ·
.r
.::.

1 11

D-c en,g e lsk a j.agm·c, :s mn nu ·äro i aHi1v tjänst llava b Y1o;ots Ulkler rl•
"'"' 42, 1920 :J
'
1:<nJi,gt ·f ölj a;ncl e : J!J13 2, 19.[6 27, 1917 [j!, , 19 18 67, '1919
SC·nat'e c<l'Cn
,
j 922 ,2, 1923 1.

Frankrik e.
E n .S'euic 'stt· id,smä:;s•i,g a och n o1::;.gmun a fönsök ,!Java n y l•ig·cn utförts
m e:d born'bka.stru ing lfl'å n JJu·C~:clk e p<pd .\ l eci.Lt.c rran 0e '0C'I1 ,HJn(] r a såda n a a"
" · 19 "J.\:l10}J , t \' Cl
(18 , 000 t~n
,iaud"
"\ :c r·"·n
ty:cr.c,t
stypcn .mot m älit:aT
hstra-'I1orrc
v • 1 ::s,
·
O
• v
·
..
m ed cxtrn
föl's•ett
IJ!Iivit
tillfälle,t
<för
t
vi!Jkc
),
clur1ka:t'
a:nsnade
IY
j)i(Jnlsat'<hlck,
pan,s:at" . ooil :~ndr a 'Sikydclsmccl·e'l. Bomb<e.r oc.lt <s:prä:ngJ]:a(kln i.ngar släp•ptes
ft,å n oaJ,k·a lloj{ler· ·Ocllt r es·ul·taltet 'lJle·v cl'ets•amma ,o m e rihö!lls för två å r
'S·c·eJ.an , då "Pr·<in.z-8ug en'', If. d . ösbe r.t'iiki' k, a n,vänd,e:s som m å l. De t viLSHJClt '
s·ig att ele n .g·en.ounträng and e .o.Ciil fö'l1Stö.t' MR!'e V•Cl''k an .som lföt'O t'S'a.ka·des a\
ft,ån. sLor l!öjcl ,s•täppta. bomber 's om, 1'1aHa •På däok, J•cJke 'k<llll m ots.tås a \
pancar, i •vm·j e f aJ!l 'i ck,e· av såJCl.an t pa nrsar som är lJrukHgt å s jögåe nd e
f.a'l'lyg. J-<i,k rus'å lft'amgiciJc de t ' "'v ~·ötlsi:lk en aU •toep,ec1cr ocih mY ck e t stam
~o:nb· e 1·, so m fall-a i omcdel!JJ.at· närtlwt ruv Slila@sk epp, fönstöra buf,ges, p a n· JJo,g s·crai !
"Verb·~nd-au rl" ble v i sJ' unl ·o n · ' ~ 'Il ' å l J!l
:;ar oc.ll J' [v,Ubanrl ebe n
"

·

'" 'u v

,.

·s.

Il(

i th.a,mn, m en ·Sik.alll åter ils tåncl'siHtals, Ya'''Clflle r ,föt1Sök mJJ J;~omma
(X •:\I. H. , 21 ma j 192'.. )

a tt ror,t-

~·ä Lt.a•s.

"' kl·
Be träffan>Cie el et fra:n~.k!a ·fl:rg-väJsen(!:e'
'""~ Uul•ec - 'rng a nföt'es d m aj,h [ilftet.
.. ~
av HeYu e :\Ia.ril'im e ·fö•lj•a,ncl<e:
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ncn pr.in CJi p ''om Yi gåiJL in fu.r Ii ool1 för f örenkling oc<IJ s·ta·n-claJ'tiis·e ring "" ' 'åra ÖY{' J'mtlcn:sfa,r•Lyg· ocJ1 u-båtar lböt' äYc n Y.ar.a t~'f'lllllfll ii,g
1
r•auJde Yid rvärt fl )g'Yilsc ncl•r.s ·ft,a.m Lh in Ll L\'C CUi.n,::;·. Silllund a böra " tcppa1' Ci 115
samma
a\·
:tm
:
Y•
reglage"
Lie
appareil,s
oc,!J
~e ~!1<1'5·S·c . ·a.ppat't'li l,::; g:t'e nalLi c' I'S
sia•::. 8 nd'a.st IJ c Y:ipni.n<g c n böt' Y•a r a olitka. A ·a n 'lt'a si•d,:J;n tdlldlöt":l ··app·ar cJ:Us tot']JilLell'r:;, a pp aned lo bo n11banliers :\l o~· c n:s ) och 11,·cJra\'i·o n'" d e r e1
co-nnaissanc c'' 'som fon1Ll'a ,s ,tor ibät,kra.fL , en an:n,a n .sc,t'i·C, mc111 el e h öt·a ~·ara
d en fö J'.Utri
m
iJ,~.o
]i
ka
oli1
Yara.
böt·
n
llc,Yltpn.in::oc
ncla·,;t
e
och
lik·a
i·n·lJÖt'tl·e.s
näm:nda s·~ r' i•cn. \'.aJL! <mctn ornsorg'Sfu.J lt JJÖJ' umlYik a är ;t~t .s.kap.a e n luftfl olila , ,Cl m Ulkna r ·e n ]H'O'\ikart::t, sY il r ::t t t und:•J1il ålla r NI<ln 1i frc el,st:J sam t
a tt anJY:inckt 'o cllt l'Cpa rct'a. ·i .kt"i<g . Om ,f,at·t,·s:;l)"p er oc•il fl )lgmasllzd,n e r 'förJJI·:•Ya ~ ~ailana som \'i nu äga eller mera m oLsY·aea kommand e t<illcrs an·p r(ulz. Nnncs d·e t l!ikYil! <'n pr:incip .som no,ga rnil:s~r '.!1•1\.Uas i mi:nnc•t, m e•n
·om ,kr hg r t kommit .oss a tt 'g lö mma, n ämlti-glc n iföljantl'C : Ju mi,Jllclr e och
fattl:t::o,are e n mm·in ~tr, f!csbo mer iJö r (!c.ss nXJ• lCt'ie.l Ya,·,a st.anda.t•d,is·enlCI.
P å sa s.Jlt Yinn er man ma.XIimum 1il.\' t ill!YCTknli ng,~möjli-g.het, minim um av
:tmlam<'tl e t
unlr1e t,llåHs,k•os~n atler o'Cill stönsta möj l•iga vinst för clet mihititra
s am t ,s tör:;la rn ujli,gJh·e l<c n att a tll"kaffa rc:;cry c.r \li(l llJOIJii l'isct'i·t1<g.
(L e 'Y acht. H j'llni 192.\.. )
l'-h i'ttcn ''P i'e•t'l''c-Citail!ley·· ät' nu :f:\r(li.g. D en :ir im;ecJd :för m in n tI mol;o,altls bi'll de lysk<l batar.na ,a;v t!c nna ,t ,.,p, ~·1i lka ·s läppte
K~3t3ni :n,::;-.
{]els rl'öi' Ut 'ocll cl e i'S akterLi t, !1:ar ''.Oha illll·ey" si na an.orcl,n.in,ga r
minor
si na
·l! är!!' ör pil si:cl o nna. Fölij ande d·a,ta må '" a"a a Y ·i·n tr e.sse : liintgld 70 m ., breeld
7., m ., tlepl. 828 ·Lons ·i öv.-läg e ocll1 U 23 tom i uv.-l,äge . 'l' otal flytkraft
26, 3 %. l3 es tyc'k nimgc n u ~gör•es .av 2 tJot,pecltu·her [ömt och 2 aklerut, h elt
Yatlentäta: 1 JO cm. kan., 2 lwli' JH'U •Lor ·och 6'< SautLcr-!Iar le mli·nor. Innerät· mycket ts,tar'M JJY!j\gt.
:\folnrmaski n'C J'ic t för ÖY.-gåm.g lJ e:; til.r a\· 2 st. LYil.La.ld.s Sulz e r-Jnotol'·er m e-el sJJmmanl·a;::;t 1,800 'llikr. oc'h 3'70 'l'arv per minut. l\Jo torern a haYa
6 ,-erti,ka.l<l c;:·Ji ncl·t,a r m ccl ,e n diame te r <lY 380 mm . Del elleik lri ' k·a moLorma· k'i n'c nict Iför und eTva;ttolllsg•ång ubvc.clkl<a;r 1,1<00 ~1u;:r . Accum<ulaLo rlJat'terict beslilr aY 252 element, '\'lar::tY J92 Y e rti~;:al<a ooh 60 horlisontala.
(Le Y<lc<ht, 11 jun,i 1924.. )
~lk r,ovet

Holland.
De n nya J;:r,·ssaren "J ava·', 'SOm JJy,g,gts 1i VliSSJi•n g,o n ihae u.Uört si na
fartpr,ov å Clyd e ·e m c:clan cle Jh·oLläncl&ka <fm'v'attn en a lma bill lräc•k Ugt clj upa
1
m ä ll a. ban:or för ,si1dan<a löpll'intgfl.r. P1'•0 \·s kjutllling.aen a Jh,aYa ägt rum i
1lka . påJJJörj<J~des· å t' 1916, likna mycket
v.i
'\Sumatt'a",
oc'h
NoJ'd:sjön. "J am··
elen c ng.e ls(ka " Hawl(ints" t~·p CJn , m en •:it'O e nelast p å 7,050 ·t o ns cbepl. De

-456.haYa en fart "<F 30 knop •Oc ll itro bt•sLYc.kctde mcll 10 13 cm. kan. och '• l :J
pundi:~R antiJuflkcmonrr.
l~ndast ol ,j <1 alliY~tndes som hr~i n sl c.
(X ,\I. H., \J juli J92'o. )

Förenta Staterna.
t :.

S. A.

Stab:;ekt'elet·at·cn !till' ~ill :k •ongr•esscn uppg:i\'il LleL r e:~ullal Yal'li ll
!1an kommiL l l itl umlet':iökming Rl' :;jöföt· ·•y:ar c t:i lill.stänLI. li an 'i lat' funn•il
nlt u-b<tlsYapn ct är m:·('i;l'l oLill:ft•eli·~,,. l ~iJ'ia nlk; U. S. _\. inlag·ct' lt·ctlj•l
platse n belr~iffalllli<' JJasct· i Yiistra :-;[i Ila tun et oclt lien för:ilR i ö:; t t· a delen
a\' dcl l <1 .!tRY. Ol,j CJf'ön· ttll·on r ~lel;a cnrlast någ,ot m er än en m ftn::ttl i kt'if!':ilid. J3 <ll" J8 .slrug•skc•pp 1l'llltiinc 1tnd ce.gl\. o.m f attan:li e m odct•ni·~t't'li n .~· . Lantl<'t lJicltö·YCr :22 n:··:l kr,· ·sarc tföt' alt llli'Ya. jiimn:;lil11t med England. F lollan tir !:)•Rn~ll;a Y~ll föt·s edtl m ed mindre }aJgat·e, m en hi'llcr slor llrbt p<l
stönr scklana .
.Svats.s,ckr·etc t'lll''C·n I]Jrgii lrd''' dilt·c<fl cr nn·sJ,ag bill d c iin:cla:m<~l , so m d ett
fiit·•cgårnrlc m e!ll<Li el•;mKloC umnii.mn l s, n~Lmld•gen till nylJy,g~:mrud nv R kry:ssar e
n~IJJ :J u..JJiilar, miniUl·l!liJgig•aJ·c. mudei'Tli•:;cr:ing a,,. J:3 sl;aog:;ke,p.p. ~Lntlring li JI
ol.jcrLd·ning a1· G i!JI,anJl dc:::;::;a .s amt liknling :a;v fLo·tUm::; p!W:io·n::tl, so m iit'
o tillt·äcik.li:g Iför alt JJ cmann.a cJ.r.n;;amma.
(L e 1'., 2:i maj 1fl2'1. )
Den Ull'll.C r·:;öJ~ning som :förc L;cg•i b:; m ~il anJ.edn,i.n•g av d en nvl.i f'·c n LimndiJ' c~pltos• ion•cn il :; l ag~, l;: e pp c l " .\Ji<;;·sli<Ssipi" IHU' klarliJJgl alt <förloppet
dällY'id ~'nt'' i.t följand e :
K an'Onr1Jctjii.nh1g.c•n \1i•tl !'n •av ~·l:i . 11 cm. ·kanon'cl·na. Ya.t' ;;y~:;cl:;att m ed
utt J,aililla dc.rusamma, cl•tt en 8.\' l11fll1,skrupc•t bcgät·dc mera !•j us. Bn ecservIJ rly;:; n,in,:.;· t:i.ll!l l:e1s gcn:cJ<St, 1ncn kor bsluunillig inln~Lf'frull c , ~li~k c t omCll'chb::tl'!;
föt'o t·tsa,kml e at t 'k!'ll.ti<a 'ild o·itn:g·rn cx;p'l.odc t"Gill'e. 'r m·nct :sJ.o.gJ:; .i '" )lillt'Ot' ·och
n:ll:a m~i nn i 's,kor i näJtll•eLcn tHidadc,s . Olyctka:n skuHe La·f!it iin:n.u större
pt'O]J'or!J:•on •ce •o1m dckc t• n a11' •:iP'l'\"i~'e n Yat<it n.o.g kal1 1)1o,c Uig· all.. lrnts rl et
!ta.n wu· clöillli•g.t si\.t,ad, t:liiLtra dut1k am n unll c•r Yatt l'n o1•lt pCt ;;,t siilt förIilindra att ammu nibi,on cn ;i cl 0ssa oc:kså cxploclcmclc, ri Yilk cl fall fartygel
m ed dcr,cr:; till omkt·.i•n,f! UlOO ma:n uppgående JJ CS~i tlning Y[IJ' i l föt•lor3t.
8nila:st f:Ta m an Rv <tl.lcl. dem .;om h ef unn o .si:g :inom d en a. nl e lnin'~ av
fal'Ly:gc.t, diit' ol:·cksll•i'ill'<l c l ~·r n Llgclc rullll, unrl•gi·o,gn alt bldYa tliidadP i d et
rk .kas•tnclc sig öY Ct'bOJ'rl ge nom e•n ~ urkn. ne i.hTi,g1a, som 1irkc JJ::tde mö.ili~11J e t llit•t'ltil•l, an srr man IJa1·a Liiitlats :J:Y .rl·e <gl]if,tigoa gaser, !:lO m utwrkhurll'"
Yid explo-sionen.
(Le 'J:., J'i jll'ni .192.\. )

