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Meddelande från Kungl. Örlogsmannasäll::
skapet nr 2/48.
'Ordinarie sammanträde den 3 mars 1948.
1. Valdes till föredragande för år 1048 l Yeienskaps~
grenen hälso- och sjukvård l edamoten Scverin med leda~
moten K. G. M. Ekman som suppleant. ,
2. Föredrogs revisionsberä ttelse för år 1947 avseen~
·dc förvaltningen av Sällskapets, lidskriftens och bibliotekels räkenskaper.
Sällskapet Liföll revisorernas förslag att bevilja äm~
belsmännen, redaktören och bibliotekarien ansvarsfrihet
för räkenskapså ret 19D.
3. Framförde ledamoten Nerpin sin årsberättelse i
reglemente och förvaltning för år 1947.

Ordinarie sammanträde den 7 april 1948.
1. Valdes till sekretcrare från den 1 oktober ledalnoten Slarck.
2. Valdes till föredragande och suppleant i veten~
skapsgrenen na vigation och sjöfart ledatnoten Forsberg
resp. ledamoten Berling.
3. ~Valdes till ledamöter i Beredningsut skottet för
arbetsåret 1948- 1949 ledamöterna Nyman, V. af Klint och
Hesen. Valdes till suppleanter i Beredningsuts lcottet för
samma tid ledamöterna Hagwall, Lindh och Puke.
4. Framföreles delar av årsberättelse i navigation
och sjöfart avgiven av leclanwten Berling.
5. Framförde ledamoten Puke inträclesanför ancle,
vilket berörde förnyelsen av kustartillerie ts materiel.
Tidskrift ·i SjöuiisendPt.
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6. Framförde avgående vice ordföranden, hedersledamolen Odqvist, anförande i samband med nedlägga ndet av sin befattning. Anförandet berörde örlogsvarvets
verksamhet under olika förhållanden.

Ordinarie sammanträde den 6 oktober 1948.
1. Beslöts att med val av föredragande i skeppsbyggeri och maskinväsende skulle anstå till efter novemb ersammanträdet.
2. Meddelade ordföranden, att konteramiralen E kman jämlikt stadgarna fr o m den 1 oktober uppflyttats
till hedersledamot.
3. Meddelade ordf:öranden, att danska Spe-Lieutenant-Selskabet inbjudit en representant för örlogsm.ann asällskapet att närvara vid sammanträde i Köpenham n
den 2 november 1948. · Beslöt Sällskapet att antaga Syi eLieutenant-Selska bets inbjudan samt uppdrog åt ordföranden och Beredningsutskot tet att vidtaga erforderli ga
åtgärder.
4. Föredrog ledamoten Falkendahl utdrag ur sin å rsberättelse i vetenskapsgrenen skeppsbyggeri och maski nväsende.
5. Framförde ledamoten Rosenberg inträdesanförande, vilket berörde torpedeldledning.
Karlskrona den 6 oktober 19:18.

M. Stw·ck
sekreterare.

o

Arsberättelse i artilleri 1947.

Utdrag.

Avgiven av ledamoten Clason.

Sprängämnen.
Den stora nyheten på sprängteknikens område är
a tomsprängningen : Ser man den strängt artilleristiskt
alltså som sprängämne för artilleriprojektile r av traditionell typ, kan man nog fatta sig ganska kort: För närvarande synes det varken konstruktivt möjligt eller med
hänsyn till framställningssvå righetema sannolikt att
atomsprängämne konuner att användas i för kanoner avsedda projektiler. Men vi äro ännu i atomålderns första
barndom och liden rider fort: Nya rön och upptäckter
kunna göras, som helt förändra bilden.
Då emellertid atomsprängninge n otvivelaktigt står
gruppen kemiska stridsinedel nära - ehuru den utspelas
inom_ det gränsområde mellan kemi och fysik, smn ben ämnes kärnfysik - och då detta slags krigföring hos
oss hittills hänförts till artilleriets område bör man ehuru av nödvändighet mycket flyktigt --- beröra även
d etta avsnitt av utvecklingen. »Sprängämnet» utgöres av
d en m.ycket sällsynta uranisotopen U 235 eller -- och
k anske främst - av det konstgjorda grundämnet Plutonimn 239 (vilket på radioaktiv väg erhålles ur den vanligaste uranisotopen U 238). För man tillsanunans en
tillräckligt stor kvantitet av något av dessa ämnen - eller av båda - inträffar en spontan kedjereaktion varigenom atomkärnorna ögonblickligen och under enorm
energiutveckling klyvas till andra grundämnen, med atomvikter, som. ligga i närheten av halva de ursprungliga.
Denna klyvning får ej förväxlas m ed de ganska långsamma radioaktiva processerna, som visserligen också
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kunna medföra en grundämne sförvandlin g, men där m an
håller sig i närheten av det ursprungli ga grundämne t. Den
energiutve ckling man får vid en dylik kärnklvvni ng, ligger i storhetsord ningen 200 miljoner elektron;o lt [l\ic\': _
En eV är den energimän gd, en elektron förvärvar, när den
a ccelereras av en spänning på en volt. ] För att ge en uppfattning om vilken storleksord ning det rör sig om sk all
jag anföra n ttg ra e'-.:cmpel: Kolels förbränningsv~inne m olsvarar ungefär -! c Y per atom. Här rör vi oss med m iljoner eV. Om i en gasmassa den kinetiska rörelseene rgicn hos de e n-alomiga gasmoleky lerna i medeltal skulle
vara 1 eV, skulle detta betyda en temperatu r bos gasmassan på 7,600°. En miljon elektronvo lt motsvarar d ici rför temperatur er, som ~iro n;"tgra hundra gå nger l1ögre iin
temperatur en i solens inre.
Vi skall laga ett annat exempel ptt vilka krafter, som
dölja sig i atomerna: \'id tillverknin ge n av p lu tonium f ick
man räkna med att c :a ett gram om dagen gick tilJ spi llo
i form a;' strålning och värme- detta mabvarar 25 milj.
k\Vh pr dygn, d v s en 60 a 70 % av Sveriges hela elkraftproduktion .
Utöver energi u l vedding en, som tager sig uttryck i en
intensiv värme, i vågor av olika slag (strålning) åtföl jes
kärnklyvni ngen också antingen primärt men även seku ndärt av ki.irnfysike ns hela batteri av olika slag av p artildar: Neutroner, positroner, elektroner, alfa-stråln ing
o s v. Den momentan a, intensiva hettan följes av cu
lika ögonblickl ig och intensiv strävan till volymsökn ing.
d v G i första ögonblicke t av ett högt tryck, som löp e~·
ut i en kraftig tryckvåg.
\'erkan av atombomb en kan därför betecknas son:
hetta, try ckvåg och radioaktiv strålning av alla de slag.
A v dessa utgör hettan och tryckvågen inga principicll >1
nyheter inom sprängtekn iken, fast~in dc h~ir uppträda m ed
en intensitet av hittil1s okänd grad. I dessa avseende n
kan man alllså m\ samma verkan med vanliga spräng~i m-
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nen om man blott tillgriper tillr~ickligt stora kvantiteter :
För att nå en viss förstörelse behöver man dock icke räkna med aU behöva samma totala sprängener gi: Genom
att sprängmed Jet delas upp på mindre enh ete r, som fördelas över hela målområd et utnyttjar man nämligen
sprängencr gien b~illrc, än om man koncentrer ar alltihopa
på en punkt.
Brandverk an från atombomb en synes framför allt
härröra sig från värmestrål ning från själva explosione n
eller rätta re från det eldklot - för alt använda elt milt
uttry ck - som dä bildas. Denna värmestrål ning gtt r fortare än tryckv å gen. Åtminstone på något avsl fmd från
centrum kan därför värmestöte n redan ha upphört innan
tryckvågen hinner fram, varför meknniskt ganska svaga
konstruk tioner kunna utgöra ett tillfredsstä llande s trålningsskydd och hindra antändning fastän dc ögonblicke t
efteråt brytas sönder av tryckstölen . - Vid vanliga projekliler är det ju i allmänhet så, att antändning en sker
genom utslungade delar - brandämne n, splitter o d - ·
som komma samtidigt m ed elJer efter den mekaniska
åverkan: Brandverk an kommer därför att gå mera pi't
djup et.
Helt ny hos alombomb cn är den radioaktiv a strålningen, särskilt lömsk därför att den inte är av överg:\ cnde natur ulan i vissa fall medför akliviserin g av andra
partiklar, som sedan i sin tur länge kunna utsända skadlig strålning innan dc konnnit till vila. Av hittills fram.komna uppgifter tyckes det framför allt vara valten och
däri förekomnw ndc ämnen, slam, alger m m som giva
upphov till dylik lå ngvarig sekundär strålning. Fi)rcmål,
som överspolat s av högaktivis erat vatten, tyckas d~irför
lång tid framåt vara skadebring ande, långt efter det att
det omgivande vallnet genom utspädning och utbyte förlorat sin farliga karaktär. Ännu finnes det tyvärr ingen
metod alt oskadliggö ra dylika smittohärd ar, varken. genom att påskynda den så alt slrålningsk i:i.llorna snabbt
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komma till vila. Ännu så länge tyckes enda utvägen vara att uppspåra dem med s k Geigcr-Mli ller-rör och undvika alt komma inom dents räckvidd. (Geiger-Mö llc r-.
röret utgöres i princip av en trådformig anod i en rö rformig katod. Det hela är gastätt slutet och fyllt m ed
lämpl_ig gas. Spänninge n mellan anod och katod ligger
omknng 12--1,500 volt. När en elektron konuner in i
röret, utlös er den en urJadd11ing , som emellertid s1wbb t
släckes. Den har dock hunnit påverka etl räkneverk .
som alltså anger, hur många elektroner, som kommit in
i röret. G:.\1-rörct kan även fås all reagera för f.amn w strålningh· öntgcn o d/ samt för· dc laddningsl ösa ne utronerna, överhuvud laget alltså för de fenomen som fltfölja radioak ti v stn'\lning). På samma sätt som man n u
vid befarat gasangrepp sätter in gasspanarc , utrusta d e
med indikering smedel måste man i det moderna kriget
vara beredd alt sätta in radioaktivi tetsspanare , utrustad e
med GM-rör.
Tyvärr har man dock ännu ej n:'lgon motsvarigh el
'
mot gassti-idslj änslens saneringsg rnpper.
rutomo
en
är
gämne
Framställn ingen av atomsprän
c
D
process.
dentligt dyrbar, omfattand e och tidsödande
och
erforderlig a uranföreni ngarna förek.omm a sparsamt
mycket stora kvantileter malm måste brvtas oeh fi'lr arbetas för Rlt man skall få den erforderlig~ uranmct;U cn .
Både i uranstapel n, där plutonium framställes och i d en
slutliga bomben måste beståndsde larna vara mycket rena för att de nödvändig a kedjereakt ionerna skola fö rlöpa på önskat s~itt, vilket nödvändig gör stora anriknings och separering sanläggnin gar. För allt vad man nu vet,
kommer atombomb erna inte för avsevärd tid framåL a tt
bliva någon massprodu kt, ja, de bliva sannolikt så sp arsamt förekomma nde, att de komma att användas endast
mot alldeles hcstäm.da mål av mycket stor betydelse, m ateriellt eller moraliskt. Det förefaller sannolikt, att bomberna i första hand komm.er att användas för hemort s-

bekämpnin gen. Men man måste alltid räkna nted dem
och lämpa sitt uppträdan de därefter: Stora sjötranspo rter av så primär natur, att dc kunna tänkas utgöra atombombmål, exempelvis övcrskeppn ingsflottor , måste framföras i mycket spridd formering - men därigenom bliva
de också lättare å tkomliga för vanliga sjöstridskr after.
Men, som jag förut framhållit, delta är vad n1.an för närvarande kan vänta: Vad framtiden kan inneb~ira i fråga
·om utveckling en av denna vapcntyp, därom vet man nu
föga .

Ballistiska beräkningsmaskiner.
Det kan vara skäl att även beröra dc moderna matematiska maskiner, som numera i stor utsträcknin g
konstruera ts och använts för bl a ballistiska beräkninga r.
Sakcn har ju för oss en alldeles särskild aktualitet eftersom en utredning pågår om möjlighete n alt anskaffa en
maskin av lämplig typ, användbar både för ballistiska
och allmänt vetenskapl iga ändamål. Det första initiativet till anskaffnin gen har konunit fr å n militärt håll och
framförts av marinförva ltningen - det närmaste militära motivet har varit de stora ballistiska räknearbet en,
son1. äro att vänta, när man in01n den närm.astc framtiden dels måste öka ut sina tabellverk in i dc underkalibrif1a skottens hastighetso mråde (1,000- 1,800 m / sek)
och dels giva sig i kast med den hittills ganska litet utforskade rakctballis tiken.
Mod e rna beräknings maskiner bruka u p p delas i två
grupper, som benämnas respektive modellmas kiner oeh
siffermask iner. I modellmas kinerna avbildas de matematiska storheterna i viss skala: Ett tal får sin motsvarighet i en viss längd eller i en viss vrictningsv inkcl hos en
axel. Eftersom alla mellanläge n å axeln äro tänkbara
-och ha sin definierade betydelse, skulle man kunna säga,
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att modellmaskinerna äro kontinuerliga. EU enkelt exempel på en modellmaskin är den vanliga räknesticka n.
Våra centralinstrument tillhöra samtliga typen modellmaskiner.
Den andra gruppen, siffermaskinerna arbela inle me d
kontinu erliga storileler utan med siffror, alltså stegvis.
Varje slcg betyder, att siffran ökats med ell. H~ikue ar
betet sker med impulser, och varje impuls flyllar etl regis terverk ett steg. Om man i en modellmaskin representerar talet 13 med en sträcka, vars längd svarar mot
13 skaldelar, så representeras det däremot i siffermaskinen av ett steg i tiolalsregistret och tre slet; i enlalsrcgistret. Den enklaste formen av en siffermaskin är al l
räkna på fingrarna (kulramen). Alla de vanliga kom mersiella räknemaskinerna: räknesnurror, additionsmasl... iner, camptometrar o s v äro siffcrmaskincr.
Både modellmaskiner och siffermaskiner finnas i sft-·
väl mekaniskt som helt elektriskt utförande.
I en mekanisk modellmaskin sker addition och subtraktion 1ncd planetväxlar. Multiplikation och elivisio n
kan ske genom utväxlingar av rörelsen eller med hjäl p
av intcgratorer [multiplikatorn, sådan vi känna den från
eldleclningsinstrumenten, alltså som en tärning, som glider uteft er en snedställd arm, eventuellt med variabel
lutning, synes däremot ej användas: Antagligen är man
rädd för glapp e. el. J. Integrnlcr beräknas med in tcgra torer, vilka i princip bestå av en roterande skiva mol
vilken en trissa rullar. Denna kan förskjutas radi ellt
över skivan och alltså erhålla olika hastigheter. Anordningen är med andra ord exakt densamma, som vi h10m
eldledningstekniken bruka benämna klockor (avstånd sklocka, bäringsklocka etc), dock med d et undantaget, aU
det inte alltid är tiden, som utgör ena ingångsvärdet. Tabcllfunktioner matas in i maskinen genom att man rilar
upp dem som kurvor, som man följ er med särskilda stift,
då motsvarande storbeter införas. Gäller d e t standard-
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funktioner, som ofla å terkomma, exempel vis trigonometriska funktioner, n nturliga logm·itmer o d kunna dessa
kurvor mekaniseras som kurvskivor eller i vissa fall kurYkroppar, med mekanisk inmatning av »aYläsla » v~irden.
I m olsa ls mot vid våra eldlcdningsinslrument, som_
äro byggda att lösa elt visst problem, och där alltså funktionerna gripa in i varandra på ständigt samma sätt, ~1t·
i en beräkningsmaskin kopplingarna mellan de olika integratorcrna, växlarna o s v inte gjorda en gång för alla ,.
utan maskinen måsle kopplas upp fö1· den speciella
problcmlyp, som man avser att bearbet::L En sådan uppkoppling av maskinen kan taga avsevärd tid Lödc atl
planera och att utföra. I de modernaste maskinerna av
denna typ äro kopplingarna mellan axlarna renl elektriska: På det viset får man in förstärkning av nidmomenten och dessutom lällm·c uppkopplingsarhete.
Hcnt teoretiskt sell är en dylik mekanisk modellmaskin utomordentligt väl lämpad för ballistiska beräkningar. Genom att exempelvis luftmotståndsfunktionen
kan läggas upp i kurvform och sedan »avläsas» kontinuerligt, kan man teoretiskt genomföra hela banberäkningen i ett teinpo och utan några approximationer. Genom att stanna då och då och läsa av de olika erhållnn
värdena får man godlyckliga punkter i banan. :;\1en i
praktiken blir förfarandet ganska långsmnt om det skall
bliva noggrant. Det blir säkert också svårt alt följa dc
olika kurvorna m.ed tillräcklig noggrannhet och man få t'
därför vara beredd att räkna om varje bana ctl par
gånger.
Hent elektriska modellmaskiner finnas äv en - diir
representeras dc olika storheterna inte av hingdcr eller
rörelser utan av spänningar, strömstyrkor etc .
Dc siffermaskiner, som ha sådan storlek och såda na
variationsmöjligheter, alt de läm.pligen kunna inrymmas
under begreppet beräkningsmaskiner, arbeta alla med
elektriska förbindningar men med större eller mindre
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mekaniskt inslag. En beräkningsmaskin av denna ty p
kan sägas bestå av en mängd addilionsverk, som kun na
kopplas i olika kombinationer: i bredd med varandr a,
i serie efler varandra o s v. Multiplikation är ju e n
summering. Funktionsvärden malas in i tabellform, oc h
maskinerna byggas s ~1, att dc själva kunna taga ut erforderliga värden ur de mekaniserade tabellerna, så a ll
alltså elt visst erhållet värde ullöser inmalningen av d el
däremot svarande funktionsvä rdet.
Tre olika huvudtyper kunna urskiljas i denna grupp .
Den första typen är de vanliga hålkortsmaskiner, so m
i stor utsträckning användas för affärsstatistik och överhuvudtaget för affärsmässiga beräkningar i större företag. De data, som skola tillföras maskinen, stansas ut
som hål i ko r t. Ilålels placering i höjdled på kortet ger
det elt siffervärde från 0-9. Varje kort har ett stort an tal kolumner, alltså plats för lika många siffror. Hålkortsmaskinerna - ty varje uppsättning består av etl
antal olika maskiner med olika uppgifter - kunna sorlera (gallta ut) korten efter vilken sifferkombination som
helst inom godtyckliga kolumner. De kunna också läsa
av och addera (eller subtrahera eller multiplicera) siffrorna i vilka kolumner man önskar. Har man nu ofta
återkommande tabellberäkningsarbeten kan man lägga
upp h å lkort över olika standardintervall och funktioner,
som man brukar arbeta med. Behöver jag exempelvis
använda sinus 30 ° låter jag sorteringsmaskinen ]1locka
fram kortet 30° varefter en annan maskin får läsa av
det värde, som slår i sinuskolumnerna och införa d el i
räkn inga rna.
Del är ett betydande arbete att lägga upp kort över
alla erforderliga funktioner och med tillräckligt täta ingångsvärden, men när så en gång skett, blir sFilva b anberäkningen ett ren t mek a nisk l arbete, som avverkas med
god fart. Jag har velat särskilt heröra denna typ av ma .skiner, eftersom de finnas i landel, och det alltså blot!
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är fråga om att utnyttja dem. A.-B. Bofors kommer eventuellt att ta ga upp metoden med sina hålkorbmaskiner.
Nästa grupp, relämaskiner, arbetar med r e läer, som
slutas vid slrömimpulserna. Yarje relä svarar mot en
siffra eller eventuellt en sifferkombination. D å det knappast är troligt att en maskin av denna typ kommer all
skaffas, går jag över på tredje gruppen.
Den omfattar dc egentliga elcklronikmaskinerna. Här
ersättas relä erna av elektronrör, som äro kopplade så all
de, när d e få en impuls, antingen sluter eller bryter en
ström: Det är alltså inte fråga om olika värden på strömstyrkan, som i en modellmaskin, utan om etl antingeneller. Kopplar man nu rören i serier på 10 rör, representerande siffrorna 0- \l kan man ordna så , att efter
tre impulser är rör n:r 3 inkopplat, efter 4 rör n:r 1 o s v.
Har man fö rsl matat in 3 impulser, alltså kopplat in rör
n :r 3 och därefter matar in ytterligare L! impulser, blir
rör n:r 7 kopplat: Man har tydligen adderat 3 oeh -!.
Förloppet är exakt delsamma som i en vanlig additionsmaskin, ehuru tandhjulen ersalls med rader av elektronrör ,vilka reagera oändligt mycket snabbare än någon
mekanisk e ller elektromekanisk anordning.
Yidare har man naturligtvis tiolals-överföring mellan olika rader o s v. Antalet siffror man kan räkna
med beror på hur m t'111ga lO-rörs-serier man har i varj e
grupp och antalet räkneoperationer, man kan utföra på
en gång av antalet grupper. Så finnes det kopplingar
mellan de olika räknegruppcrna, så alt resultatet från
ett räkneverk (en grupp) kan överföras till ell annat. Y idare finnes anordningar för multiplikation, alltså för
upprepad addition av e tt inställt tal; anordningar fö r aH
i tabellform införa olika funktioner (apparaten lär också kunna interpolera) o s v. Genom att koppla ihop
de olika räkneverken på olika säll, kunna snart sagt a lla
tänkbara operationer utföras.
Den första och mest omtalade av dessa elcktronikma-
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skiner är den s k Eniac (Elcctronic :\"umerical Inlergraior and Computor). Den innehåller 18,800 elektronrö r:
Alla användas inte i räkneverken - många gå åt f ör
nndra ändamål - men antalet kan j u dock ge en uppfattning om maskinens storlek och kapacitet. Impulsfölj dcn, som ju heslämmer den egentliga räknchastigh eten
är ytterst snabb - 100,000 impulser pr sekund. Alla impulser kan nu .inte användas för det egentliga räkncarbelel, men den ~ll'belar ändodc 1,000 gånger snabbare ä n
en llandräknarc. En projektilbana , som nu kanske lag 2r
borlå t 20 limmar, bör kunna avverkas p ä n ågon m .in u L
Maskinen kan sedan kopplas så, att den , så snart en bana
är fi.-irdig, aulamaliskt siartar på nästa bana med exempelvis ändrad u Igångsvinkel s~t all den på kort tid och
fullt automatiskt levererar den ena banan efter den andra
till dess att hela det avsedda området genomrLiknat s.
Yärden å önskade punkter erhåller man registrerade
på kort.
Xatnrligtvis kan man inte borlsc från haverier, som,
även om Iium har rutinerade felsökarc, som kontinu erlig t
övervakar maskinen, dock alltid medför förseningar i arbetel. Under Eniacs första arbetsår ha 6-H rör bränts
sönder. Men d etta har ock medgivit en mycket noggrann
felstatistik över hur rören gålt sönder, och vilka typer,
som varit mest utsatta. Man har då f å tt fram lydliga
koncentration er av felen till vissa rörtyper och lill vissa
slag av fel, varför man har allt skäl att vänta att nY"
konstruktion er skola uppvisa än bättre resultat.
är
man
och
exemplar
enda
ett
Eniac finnes blott i
i full färd med att utveckla konstruktione n. Utvecklingen
torde då komma att gå i riktning mot mindre antal rör
för samma kapacitet i fråga om räkneförmåg a. Vhlare
vill man hava större »minne», alltså förm tlg2- aU tillfällig t
magasinera uträknade värden för att på ett senare stadimn åter mata in dem i beräkningarn a. slutligen vill
man också ernå en snabbare och enklare uppkoppling fö -
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re räknearbetet, m e n ändock med större kombinat.ions möjiighcler. Man m i'tste nämligen hålla i minnet, alt
Eniac konstru erades und er kriget och med sikte särskilt
på ballislisl;a beräkningar. Ni.i.r man emellertid und er
fredstid projekterar en så dyr och komplicerad maskin,
som det här är fråga om, Yill man att d en skall kunna
avses för alla möjliga slag av problem, ej blolt inom ballis tiken u ta n inom vete n sJ.: a pen i övrigt. J\Ien var j e problem fordra r sin si.irskilda räknegång och därmed också
sin särskilda koppling av maskinen, vilket är en operation, som kan taga åtski lliga dagar i ansprfll-::.
Eniucs efterträdare, som i:innu blolt befinner sig pft
projekt- och försöksst adiet, kallas Edvac (clectronic disn etc variable compulcr). Den kommer blott atl ha 3,000
rör i stället för Eniacs 18,800 men kommer att räkna fortare än denna. Den arbetar med l miljon impulser i sekunden och kan multiplicera två tiosiffriga tal m ed var~mdra på en tusendels sekund, vilket är ungefär tre gånger
snabbare än Eniac. Dessutom blir »minncl>> båltre: Det
kan magsinera upp till 1,000 tiosiffriga tal och laga fram
dem, när det behöves. Minnesorgane t beslår av 60 cm.
lå nga rör, fyllda med kvicksilver. Elt tal representeras
i maskinen av en serie impulser. Dessa omvandlas med
piczokr.istalle r L.ill mekaniska svängningar som sändas in
i kvjcksilvrct som i rörets :mdra ände åler omvandlas
till elektriska im_pulser och förstbtrkas. Dc tagas antingen
ut till fortsatt räknearbete - de ha då blivit 38-1 mikrosekunde r försenade - eller också sändas dc tillbaka till
rörets andra ände och sändas in i kvicksilvret igen, oc:h
på det viset få dc h å lla på och vandra runt till dess man
behöver dem. På försök har man haft tal, som varit
magasinerade , alltså vandrat runt, i tre dygn innan mail
tog ut dem. I varje s~1dant där rör får man plats med
8 tiosiffriga tal - varje tios.iffrigt tal kan visst översättas
till en grupp på 32 impulser.
Även uppkopplinge n av maskinen kommer att gå
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snabbare med en särskild kopplingsmaskin. Denna m amagnctiscrad c·
troligare las med hålremsor eller band, där den för problemtypen ularbetade kopplingen
finnes r egistrerad. På det viset kan kopplingen göra:-;
på några minuter och man behöver alltså inte ha mas ki nen stående bunden för en viss problemtyp så länge d en
undersökningen är aktuell, utan man kan sticka emellan
med andra, om maskinen tidvis är ledig.
Givet är, alt maskiner av d enna typ inte lämpar sig
för vilket litet problem som helst - de räknas snabbar~~
med enklare medel. Dc i.l ro däremot synnerligen lämpliga när ett i princip lika problem_ skall behandlas up prepade gånger, exempelvis ni:ir man räknar fram en projektilbana steg för steg, och när man dessutom skall räkna flera banor med ändrade ulgångsvärden, alltså vid
det normala skj ullabellarbete t. Likaså äro de utomordentliga för en grupp problen1 där n1.an kanske känner
slutresultatet n;en inte fullständigt bellårskar alla utgångsvärden: I så fall kan det bliva nödvändigt att supponer:l
vissa utgångsvärd en och se efter vad de ge för resultat
för att med ledning av delta börja om med andra u tgångsvärden till dess att man finner de råtta - en eller
annan av d e lårcia ledamöterna kanske känner igen fö r faringssättet från kadettidens s k skrotade observationer.
- Problem av d enna typ kunna också förekomrna i b allistiken om man t ex vill bestämma utgångshastighete n
för den bana, som med en viss utgångsvinkel ger en viss
skottvidd.
Skall man genomföra en skjuttabellberäkn ing med en
siffermaskin ligger det i maskinens stegvisa natur, att a rbetet genomföres steg för steg, båge för båge. Men eftersom man här inte behöver tänka arbetsekonomiskt , alltså
på att få ett litet antal bågar som möjligt i banan, för efaller det sannolikt, att man kommer att arbeta med nwcket korta intervall, j a, så korta, att man för allt pr~k
tiskt bruk kan arbeta med ett medelvärde inom interval-
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let på såväl luftmotståndet som på dc andra variabla faktorern a och ulan all behöva taga hänsyn till de vid vanrälminav nödvändiga korrektionslenne rna. Om man
l ja
b
skall arbeta med någon av de nu -vanliga r [iknemetoderna eller om man skall arbeta ut ett helt nylt förfarande
kan man ej avgöra förrän efter studium av maskinen
och dess kopplingsmöjligh cler: Man bör dock hålla i min ·
net, att våra nuvarande metoder äro tillräckliga för arbete med rälenesnurror och logaritmtabeller.
Arbetet med interpolation i banorna kon11ner att förenklas genom de korta bågarna - i stället för att man
nu har kanske tjugo punkter i banan, kommer maskinen
att ha beräknat den med låt oss s~iga tusen, av vilka kanske var tionde, alltså hundra punkter i banan, registrerats
p å kort. Interpolationen mellan banorna förenklas i hög
grad: I stället för att man har 3--4- 5 banor räknade
komm er man att ha precis så många man önskar. Även
beräkningen av störningsinflytan dena förenklas i det att
man helt enkelt lå ter maskinen räkna om banorna med
systematiskt störda utgångsvärden. Huruvida man måste
göra anpassningen av de beräknade banorna till de inskjutna punkterna för hand vill jag låta vara osagt - alldeles otänkbart är det väl ej att låta maskinen genom
successiva omräkningar leta reda på de c-värden, som
föra genom de inskjutna punkterna. [Detta skulle f ö
medföra en annan uppfattning av c-värdet: Vårt nu tabellerade c-värde för en viss punkt är ju medel-c-värdet
fram till den punkten, alltså det c-värde, som om det
tillämpats från början, skulle fört fram projektilen till
den önskade punkten. Härigenom blir c-värdets variation, sådan den står att utläsa i skjuttabellen, egentligen
alldeles för liten. Kan man däremot maskinräkna fram
c-värdet, bör man få fram det variabla c-värde, som i
en och samma bana för projeldilcn genom alla de inskjutna punkterna. Detta c-värde bör bli mera variabelt
än dem, vi nu arbeta med. ]
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Slulligen å ters Ut r tabelleringsarbete t, exempel vis ÖYC rgången från banor till den kombination lutande avs la nd
och höjd, som. våra lv-tabell er upptager. Detta arh cie
unelerlättas också väsentligt :w mångfalden punkter so1n
komma alt stå till förfogande, men om det inte kan Hlföras maskinellt, kommer det aU taga en väsentlig Lid
i anspdtk.
Jag vill i delta sammanhang i fdtgasätta, om dl'l
verkligen är rikligt att lägga n ed en massa arbele pa a!t
få skjuttabellerna i uppställningsformen höjd - lnla ndc
avslånd. Det fördaller mig alt vara en atavism fr;'\.n d en
tidpunkt då skjulförfarandena baserade sig på elt an lagande om oförän<had flyghöjd och då man också h ade
en dimmig föreställning om att man skulle kunna anYänd a skjuttabellen som något slags fältmässigt hjälp m cdel vid lv-skjutning på samma sätt som man alllid h ade
flaclzbanetabcllen i fickan när man äntrade npp i m::irs en.
l\ien lv-tabellerna användas nu först och främst som
konslruktionsnndedag för eldleclningsimlrumcntens kurvkroppar,' i viss mån av hallislikern på skjutfältet för all
bedöma vindinflytelser o d vid försöksskjutningar, resp.
för alt ge en uppfattning om vart eventuella hlindgtlllgare
ta vägen, och ombord slutligen så gott som utec>lulande
för att kontrollera instrumenten. I intet av dessa fall är
uppställningen höjd - lutande avstånd naturlig. Höj dhorisontalavstånd kan tänkas för vissa instrumenteringar,
höjdvinkel - lutande avstånd för andra, men frågan ör
om man inte ändå vore mest betjänt av e n tabell, up ptagande utgångsvinkel som. ena argument och lutande a vstånd eller tid som det andra. En dylik uppsHillnin g
skulle vara fullt tillräcklig för att allt praktiskt bruk ueh
tabellarbetet skulle förenklas kollosalt Med nuvarand e
manuella räleneförfarande innebär själva hanberäkningen
inte halvparten av arbetet. Resten ligger i interpolationer i och mellan banorna, i anpassningen till inskjut na
värden och sist, men ingalunda minst, i själva tab0ll e-

r i ngsarbeteL När man hörjat arbela med beräkningsmaskiner kommer disproportionen i tid mellan hanelarbetet och del av maskinen uträttade att bliva skriande:
Det gäller alt noga pröva, att man inte av gammal slentrian lägger ned en massa onödig tid på tabellarb etet
Det är högeligen att hoppas, att förutsättningarna för
att anskaffa en modern beräkningsmaskin alltjämt skola
vara för hanelen lrots den allt större knapphe ten på utlandsvalutor. Den skulle Yara till ovärderlig nytta både
för elen artilleristiska och övriga matematisk-fysiska ve.tenskap en.

:\'är denna årsberättelse skrives hava skeppen av Sverige-ldass, alltså våra enda fartyg med svårt artilleri, ul.gått ur kustflottan. Sannolikt har den svåra kanonen
därigenom upphört att spela en roll i elen svenska flottan.
28 cm k M/ 12 har icke varit ovärdig sista länk i kedjan.
:N"är den infördes, var den elen första representanten för
det moderna sjöartilleriet med dess stora skottvidder. Den
v ar då också ett vapen, jämbördigt med dem, smn stormakterna vid den liden disponerade över. Med slagskeppspjäsernas snabbt växande kalibrar skulle klyftan
dock snart å ler blivit för stor om icke genon1 en rad för
oss gynnsamma omständigheter denna kalibertillväxt hållits tillbaka just inom östersjöbäckenet Detta medförde,
att 28 cm. kanonen ända in i det sista behöll ställningen
som en fartygskanon av första rangen inom delta vattenDmråde.
Det slora kalihersteget från 21 till 28 cm, den konstruldiva övergången från de gamla 21 och 15 cm tornen
till de efter helt nya linjer byggda 28 cm tornen, den
mycket betydelsefulla övergången från blott 2-----21 till
4--28, som medförde en övergång från ett blandat 21 och
15 cm batteri till två skilda eldledningsenheter om dels
4-28, dels medelsvårt artilleri och framför allt den ovan
Tidskrift i Sjöväsen det.
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antydda känslan av artillerislisk jämbördighet, all t detta
medförde en oerhörd stimulans för det artillerislisk a intresset och tänkandet, v ars betydelse knappast kan överskattas. Jag har svårt alt tro, att vår allmänna artilleristiska utveckling utan 28 cm kanonernas nu avslutade
period skulle stått på samma nivå, som den nu intager.
och det gäller för dem, som i den nya medelsvåra aeran
skola föra artilleriet framåt, att trots frånvaron av svårt
artilleri alltjämt hålla intresset öppet.
Förefintligheten av 28 cm kalibern hjälpte också att
sätta de olika kaliberslagens verkningsförmåga i en viss
relief. Det är möjligt alt vi, det svåra artilleriets män,
varit böjda att i någon mån underskatta de finkalibrigare
vapnen. Det torde dock vara befogat att till efterföljande artillerister överlämna den maningen: Akta Eder för
att överskatta 15 cm kanonen därför att den är Eder
största ! Glöm_ aldrig att den blott är en medelsvår pj~i. s,
och således ganska liten!
Nya tider medföra n ya vapen - vad man nu har att
hopp as på är att de fjärrstyrda, självgående projektilerna skola kunna givas tillräckligt små dimensioner för alt
kunna hanteras även från fartyg av medelmåttig storlek ,
så att det ej skall dröja alltför länge, innan vår flotta
å ter tillföres fartyg, som kunna bjuda ett aktningsvärt
motstånd även mot stormaktsflottorn as större enheter.
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Några intryck och erfarenheter från tjänst
som sekond på modern kryssare.
Av kommendörkapten en Hans C:son Uggla.

Då jag eflcr 2 [u·s tjän st som sekond gar iland, har
jag med mig en del intryck och erfarenheter, som_ kanske
delvis, p<t grund av rådande eflerkrigsförh{tlland(:~n, äro
nya och <lii.rföt· möjligen kunna vara aY värde även för
andra aU taga del utav. Jag inskr{lllkcr mig dock l ill aU
beröra en dei förhållanden, av mera allmi\ng ilt ig karaktär.

Personalens plikttrohet och uppförande.
Det går inte att göra fredsövningar lika påfrestande
som dc förhållanden, v ilka möta en fartygsbesättning under krig, då man (åtminstone i ett innanhav) lever under fi endens ständiga hot och l;:an få utstå pressen :w hård
beredskap under lång tid i sträck. I fred har man operaliva övninga r men oftast ej und er mer än något eller
n ågra dygns varakUghet, då den största p åfrestningen är
att stå emot trötthet, eventuell kyla och kanske enformig
väntan. Detta klarar en svensk besättning ganska bra
med litet omtanke hos befälet och med tanke p ~i, alt det
hela snart är över och flottan åter kan gå i hamn, di:ir
övningar av andra slag, exempelvis båtLjänst och i d rott
bringa onwäxling, eller där frikostig permission kan medgivas, permission i n1.ycket större utsträckning än som
kan fås under krig. En annan väsentlig skillna(l mellan
fred och krig ligger också i förläggningsförhå llandcna. I
fred är besättningen något reducerad och de sämsta kojplatserna behöva därför ej utnyttjas.
Fast jag i det följande framför en del negativa syn -
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punkter på personalen, i.ir jag dock förvissad om, al l
skulle det en gång gälla allvar, så är en svensk fartygsb esä ltning att lita p[l till allra största d ele n . l\llan Hu·
delta intryck, d å man exempelvis oförmodat milt i nal len larmar besältningen med brandlarm, vare s ig d et
gäller att släcka eld i land eller ombord. Mycket snabb t
kommer den på benen och är alarmeringen effektiv, äro
dc allra flesta snabbt på plats. På samma säll lwr del.
fö r att taga ännu ett exempel, visat sig, att dc optiska
utkikarna i regel fungerat mycket bra, även då övningarna varit långvariga och tröllande.
Det sagda beträffande god pliktkänsla gäller närmas t
dem som helt stå under befälets inflytande ombord. T yväLT har det emellertid efter krigsslutet förekommit all dcles för många fall av olovlig undanhållning och rym ning bland manskapet. Man stannar kvar hemma utöv er
lid en för beviljad ledighel och tager sig en »frimåndag».
om det finns även den minsta anledning därtill, precis
som förh~llandet i viss utsträckning lär vara på de n
svenska civila arbetsmarknaden. Det är också månge n
gång exemplet från det civila livet som smitta r, och frågar man vid ett förhör beträffande olovlig undanhå Ilnin g.
huruvida Yederbörandes fader gillade detta, får man intrycket, att denne ofta ej alls försökt påverka sonen all
återvända till fartyget i tid. Många se häri ullryck för
en eflerkrigsmentalitet, som bottnar i bristande ansnnskänsla och plikttrohet, och som nog i många fall har si n
grund i »krigströtthet» efter de många bercdskaps:Jrcn.
Den värnpliktige bryr sig inte heller så mycket om
del straff, han ådrager sig. Några dagars arrest anser han
inte vara så farligt, de uppfattas kanske i stället som en
möjlighet till vila från arbetet. Det fär ju ej heller för ekomma att vederbörande genom extra övning bringas i nll äm la det förlorade, exempelvis under övrig person als
fritid, om en övnings karakl~ir nu över huvud tagel m edgiver, att det förlorade inhämtas efteråt. Mitt intryck iir

all skall straffet ycrka avh[dlande Yid oloYlig undanhållning, så måste dylika förseelser bedömas str~ingare än
vad straffskalan nu synes medgiva.
Delta är en fråga av s lor betydelse, som måsle lösas
redan i fredstid, så all icke personalen tror, alt sådana
förs eelser (brott) komma al t behandlas lil.;_a milt under
krig eller beredskapsförhållanden. 1\r nämligen endast
elt fåtal man borta ur en fartygsbesättning, är stridsvärdel nedsatt. Den allmänna opinionen bör också bringas
medverka till ökad ansvarskänsla. Det sagda kan också
giva anledning till att utbygga befintlig marinpolisorganisalion, så att den såväl i fred som krig får tillräcklig omfattning för att i görlig mån förebygga rymningsbrolt. E lt
annal korrektiY kunde möjligen tänkas ligga däruti, alt
om en man bestraffas för olovlig undanhållning eller
rymning, så skall han ovillkorligen åläggas att eftcrljänslh an varit borta ur tjänst d v s undet antal daoar
aöra
b
b
cianhållningsdagarna plus slraffdagarna, eller ännu hellre dubbla detta antalet dagar. Han skall alltså under alla
omständigheter stanna kvar i tjänst efter det a lt hans
skölsamma kamrater ryckt ut från den första värnpliktslj än s tgöringen.
Av övriga förseels er är särskilt antalet fall av fylleri
och bristande anständigt uppförande framträdande. Dc
påvisa förekomsten av en allmän slapphet och h åll uingslöshcl, som nog också ligger i tiden, och kännetecknas
dessutom ofta av ovårdad klädsel och bristande yttre disciplinärt uppträdande. Ibland kan vid dylika förse elser
spå ras en tendens hos vederbörande att vilja hävda sig
själv inför kamrater genom all bryta mot påbjuden god
ordning. Det är i hög grad sed, vilket nog ofta är fallet
med den manliga ungdomen överhuvudtaget nu för· tid en a tt vid festliga tillfällen och även annars avsiktligt,
m et: elle r mindre: berusa sig eller vilja synas berusade,
varvid gränsen till det anständiga mycket lätt passeras,
och sker så är skamkänslan ofta obefintlig. Aven vid
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dylika försc ;;lsc r mf1sle bestraffningarna bliva strängare.
Därj~im te hör nwnskapct i ökad utsträckning anmodas
medve rka vid upprätth å llandel av god ordntng. I de ila
sammanhang bör framhållas vårdel av en stu.lan god opinionsbildare som »Örlogspostcn» -- personalens egen tidning - där krav e t p å god stil alltid h å llits bögt. Det
förtj~in a r dock även alt framhållas, att m 8nga av manskapel s_Hilv<cl reagera mot kamraters dilliga uppföran dL'
och m ed verka till all uvslyra s~tdant. Ävenledes har d et
visat sig ha en gynnsam inYerkan, då man vid särskilda
tillfällen, exempelvis vid utlandsbesök, med allvar sagt
till atl uppträdandel måslc vara perfekt. Anmärkningarna ha då ofta varit få eller inga. SärskiJt minns jag
en bjudning, som anordnades av en utlandssvensk koloni .
där över 100 av m a nskapet var närvarande utan mins ta
anmärkning, fast sprilen var alldeles fri och feslen p[lgick
till efter kl 2 p:\ natten. Sådanl visar att en svensk fartygshcs~i llning kan uppträda med stil.
Dc försummelser, som för ekommit i tjänsten, ha i
allmänhet• varit av ganska lindrig beskaffenhet. Det har
dock fö rekommit några fall av mindre god disciplin, där
vederhörande måst avpolletteras med stöd av bestämmelserna i »paragrafen»*) för att dc icke skulle inverka
menligt på den övriga besättningen. I många fall har
man n~istan i förv~ig kunnat förutse alt det skulle gå pa
det sället; vederbörandes föregående har talat för sig
självt. Trots detta l1a stationsmyndighetCina enligt utsago ej kunnat placera vederbörande på en ur disciplinär
synpunkt mera ofarlig tjänstgöringsplals, ty sådana finnas ej (i fredstid). Delta i:ir u lomordentlig olyckligt. Nu
mås te våra vikligasie fartygs effektivitet riskeras för alt
*) neglem en te fö1· Marinen del II § 91: 2 - - - visar sig nä·
gon underlydande salma känsla för ordning och disciplin till den grad,
att hans kvarstannande ombord anses menligt inverka pä den övriga
besättningen, anmäles förhällandet för vederbörandes avpollettering.
Självständig befälhavare kan direkt beordra dylik avpolletering.
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några asociala individer molsträvigt skola få fullgöra sin
värnplikl och draga ner totalresultatet samt förorsaka befälet en llUJ.Ssa besvär och hela fartyget förtret och dåligt
anseende. Xyligen gick genom pressen en notis om »dm>
i Gamla Sladen i Stoddwlm, där två »flottister» skulle
vara inblandade. »Flottisterna» voro just två sådana ombord icke önskvärda värnpliktiga, som tydligen ej kunnat placeras p å för flottans anseende mindre frmnlrädande plats ~in ett av dess fråmsia stridsfartyg. Tidigare på
året förekom på elt däckskvarter två andra värnplik!iga,
som halvt öppet försökte trotsa befälet och förstöra den
goda andan nmt omkring sig. Först efter en längre
skriflväxling med stalionsmyndigheterna och sedan veflerbörande -värnpliktiga själva rymt från fartyget (betecknande nog då fartyget skulle gå ut på några dagars
övningar vintertid i Atlanten), kunde fartyget definitivt
befrias från dessa dåliga element, varefter andan snart
blev b~i.ttre på däclcskvartcret ifråga och på hela fartyget.
En hestämd erfarenhet är alltså, att stationsnlyndigheterna måste heredas möjlighet placera undermåliga individer för värnpliklstjänstgöring på för det allmänna
ofarlig plats, förslagsvis son1 militärarbetarc.

Underhåll av fartyget och den inre tjänstens organisation.
Några synpunkter på våra moderna kryssares underhåll och den inre tjänstens organisation torde kunna framhållas, då ju dessa fartyg i åtskilliga avseenden och främst
beträffande storlek skilja sig från våra tidigare fartyg.
Det visar sig dock alt i allt väsentligt äro de traditionella
formerna forliarande fullt rationella och skänka goda resultat och god trivsel ombord.
I förhållande till besättningens storlek ha våra fartyg blivit allt större, vilket betyder att relativt sett måste
mer och m.er arbete nedläggas på fartygets underhåll.
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För bara 20 år sedan voro väl exempelvis clt 10-tal ma n
avdelade till den dagliga rengörningen av halvdäck; fö 1•
blicken står fortfarande synen av 5- 6 man eller fler a .
som i bredd och i takt skrubbade däcket. Knappast hälfte n
så mycket folk som då kan numera ayses för halvdäcket
(men å andra sidan har j u här arbetsomfånget minslc1 t
med trädäckets borttagande). Kryssarens utsida torde vä l
också vara minst 4 gånger så stor som Sverigeskcppels.
varjämte den genom det högre fribordet är mera svår{ttkomlig. I samma grad ha ulryrmnena inombords ökaL
Det är numera ett stort problem ombord all få tide n
att r~icka till för både övningar och tillbörligt underhål l.
En sekond har ju alltid satt en ära uti att vinnlägga si g
om fartygets snygghet och örlogsmässighet och möjlige n
är det detta, som en äldre generation sjöofficerare alll jämt främst fäster sig vid, då dc vid fartygens besök i d e
större hamnarna med erfarna blickar mönstra dem. Me n
numera måste man kanske mera än förr tänka på al l
avväga tiden mellan underhåll och övningar. Ställas kraven på yttre u nderhåll för högt -- beträffande inre rengöring för tillgodoseende av hygienens krav kan na turligtvis inget avkall göras - blir det kanske något övningsmoment, som ej får sin tillbörliga genomgång. Härvid spelar naturligtvis även den relativt korta kommen dcringstiden ombord avgörande roll.
Beträffande särskilt underhållet av maskineriet p <i
dc nya kryssarna kan framhållas, att för detta underh åll
kräves större personaltillgång än för fartygets drift, vartill alltså hänsyn bör tagas vid bestämmandet av besäl tningens storlek. En annan tjänstegren vars materielun underhåll kräver ökade insatser är skyddstjänsten (dör rar, luckor, ventiler, brandpostledning ar m m).
Beträffande den närmare tillsynen av fartygets snygghet och underhåll - utanför tjänstegrenschefe rnas direk ta
tillsyningsområde - har det befunnits ändamålsenligt al l
anförtro detta åt underofficerare, på så sätt att dylik a 1
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princip ansvarat för var sitt däck från hålskeppet upp till
bryggorna samt med en underofficer för båtar och u tsida.
I den mån den dagliga rengöringstiden icke räckt till hava dessa underofficerare under för arbeten anslagen tid
fått disponera folk för kompletterande rengöring och underhåll. Härigenom har den dagliga rengöringstiden kunnat göras relativt kort till förmån för övningarna.
Ä ven beträffande administrationen av personalen, varmed i föreliggande fall avses personalens mollagande och
inplacering i skeppsnununer, samtliga registreringshand lingars (utom läkarkort) förande, kontroller f1V divisionsarbetet, permission och tjänstledighet, straffde talj m m
har den äldre organisationen med endast väbeln (med bitr~iden) mellan sekond och besättning fortfarande befunnits fullt tillfredsställande. "'Visserligen har arbetsbördan
(närmast för väbeln och sekondens cxpcditionsundero fficcr, som tillika tjänstgjort som biträdande väbel ) genom
alla dc personalbylen , som förekommit, blivit stor, men
del har ändock synts rationellt att personalen handhafts
i princip endast på ett håll och att skötseln av besättningen ej uppdelats på ett flertal detaljer med olika föreståndare under sekonden .
Enligt reglen1entet åligger det sekond att varje afton
förrätta eldvisitation i de delar av fartyget, vari sådan
visit;1tion ej förrätlas av farlygsingenjören . På gru nd av
fartygels storlek och då visitationen går fram över två
och inom vissa delar av far tyget över tre och fyra däck,
har det liksom vid inspektion efter rengöring visat sig
ändamålsenligt, att sekonden vid visitation och inspektion
biträdes av »jourkaptcnen», som efter sekondens föreläggande inspekterat ett av däcken. Härigenom har rengöringstiden kunnat utnyttjas längre, varjämte personalen
sluppit stå och vänta på visitation eller inspektion.
Slutligen kan framhållas en rationaliseringsåt gärd
vid personalens mottagande (och hemsändande), som
lämpligen kan införas på a1la större fartyg, därest så even-
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tuellt ej redan skett, och detta är att ett mind re central t
fönåd under tillsyn av ett underbefäl (förslagsvis en
högbåtsman) upprättas, där den nycmharkerade ptl ett
ställer kan h~imta allt vad han ombord behöver av särskild utrustning Stlsom koj, filt, skotthuva, mössband, låsar, klädgalgar och klädpåsar m m, varigenom han slipper leta sig fram Lill alla separata uppbördsrum, vilket
ofta kan laga en hel dag, därest vederbörande uppbördsmans »karl» ej är anträffbar. I detta centrala förråd hor
aven tvä llLyte av lakan och handdukar m m äga rum .

Personalens utbildning i allmänhet.
Tidigare har man även beträffande utbildningen omlJorcl kunnat hlla om clt »Övningsår», vilket började den
1 oktober. Grunden för övningsåret var, at t personalen i
princip skulle kvarslå ombord minst ett år. Man börjadc då vid övningsfn'ets början 1netodiskt bygga upp personalens l,,;unskaper och färdigheter och ägnade sig under
vintern framför allt ttt förhandspersonalens utbildning
samt åt detaljutbildning för att under v [trcn, sommaren
och höslen ha mer och mer krävande tilliimpningsövningar. \'id övningsårets slut stod floltan p t1 toppen av
stridsduglighet.
Detta syslem är nu under omHiggning med innebörd
att personalen ombord skall utbytas i omgångar varje
kvartal. Detta hänger samman med den förkortade värnpliktsliden och kraven på alt värnpliktig personal måste
yrkesutbildas i stor utsträckning. Man hur tänkt sig att
denna yrkesutbildning för att bli så rationell som möjlig t
skall äga run1 vid särskilda skolor, som_ disponera övningsfarlyg, vilka icke ingå i de operativa sjöstyrkoma.
För all dessa sjöstyrkor skola disponera fullständig och
yrkesutbildad personal året runt erfordras de förut ombortsc tl
talade personalbytena varje kvartal varvid -
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från stampersonalens hylen - en tredjedel av den icke
yrkesutbildade samt kilflen aY den yrkesutbildade värnpliktiga personalen bytes varje kvartal. Det h iir angiv11a
syslemel kommer troligen a l t medgiva bästa möjliga yrkesutbildning men samtidigt kan förutses atl ulbildningsresullaict och stridsberedskapen vid dc operativa styrkorna
bliva mindre goda på grund av den bristfälliga lwntinuitelen bland personalen. Man torde knappast hinna upp
till en sådan utbildningsståndpunkt att en stridsmässig
övning av större svårighetsgrad kan utföras, innan omfattande personalbyten kräver, alt man slarlar på nytt
på en lägre nivå. Eftersom systemet ännu ieke prövats,
~~r det emellertid för tidigt atl i detalj yttra sig om dess
konsek.venser för stridsberedskapen . I delta sammanhang
kan dock framhållas, aU enligt amerikanska krigserfar enheter bör en man helst kvarstå o1nLord i ett farLyg
under minst 2 år för att han allmänt sett skall vara iullt
effektiv i strid.
Kanske kan en ökning av kontinuiteten bland v3ra
fartygsbesällningar dock ske genom all det nu fö reslagna
systemet modifieras. Della skulle kunna tänkas ske pft
s:1 s~itt all alla våra ruslade fartyg indelas i fyr::t grupper,
varav varje kvartal en grnpp fartyg i princip utbyter alla
eller flertalet av sina värnpliktiga. Detta skulle nalurligtvi s medföra att stridsebredskapcn vid delta tillfälle
sjunker mycket, men skulle detla samordnas med ifr!tgavarande fartygsgrupps förläggande till varv för årlig översyn, då ju beredskapen ~indock går ned. I gengäld skulle
den efter varvsöversynen stegras tämligen jäml under
resten av året och vid slutet av »gruppens övningsår» stå
högre ~in vid systemet m.cd varje kvartal flinkommande
hyten.
De fyra grupperna med fartyg kunde ti:inkas vara
sammansalta på ungefär följande sätt.
Grupp 1. Kustflottans kryssare av typ »Tre I\ronor» samt
några smärre fartyg Ui-vcn jagare).
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Grupp 2 . Ålersl~lende av kustflottans fartyg, d~"iribla n d
även den andra kryssar e n typ »Tre Kronor », om
d en na är rustad, sjömätningsfartygen samt n ågra a \
skolavdelningens fartyg.
Grupp 3. Sjökrigsskolavd el11ingens och n åg ra av skola\'delningens fartyg .
Grupp !r.

Vinterl ångresefa rlyge l, isbrytarna.

övriga fartyg (loka ls tyrkornas fartyg m fl) uppdela s
p å grupperna, så att a rbetstillgå ngen blir så jämn och
lämplig som möjligt , varvid all möjlig hänsyn tages ti ll
beredskap, övningar och arbeten.
Fartyg tillhörand e grupp l kan tänkas h a varvsöver~yn i huvu dsak under -1. kvartalet, grnpp 2 und er l. k vartalet, grupp 3 und e r 2. kvartalet och grupp 4 under :L
kvartalet. Under v a rvsöv e rsyn äro besättninga rna stark t
reducerade.
Värnpliktig personal, som skall bema nna grupp 1, bör
inrycka till värnpliktstjänstgöring lämplig dag i sep tember- oktober samt hava sin förs ta allmänmilitära utbil dning iland under 4. kvartalet vid öSK (samtidigt, som
kryssaren ligger und er översyn vid öVK, där alltså viss
förb eredande fartygskännedom samtidigt bör kunn a b edrivas för vederbörande värnpliktiga) . I samband me d
avslutad varvsöversyn eller vid nyår gå d e värnplikti ga
ombord och kvarstanna i princip ombord under å terstod e n av hela första värnpliktstjänstgöringen, vilket f n
betyder till omkring d en l oktober. Yrkesutbildningen
av värnpliktiga sker hä r und er lämp lig tid p å vå r en me1.
d e n synes ej nödvändigtvis behöva vara koncentr e r ad till
1. kvartalet. Härvid kvarst å ifrå gavarand e vi.impliktig<t
på det egna fartyget m e n kommenderas till y rkesskola n
tmder lä mpliga tid er, då övningsintensiteten p å d et egn u
fartyget minskas, exempelvis på grund av isläggning eller då det användes för sådana uppdrag (exempelvi s m algång), där hela beså Ilningen ej med nödvändigh et bchii-

ver va ra ombord. En p å s k stationssyslem organiserad
yrk esu tbildning bör und e rl ä tta en dylik samordning. J
~iss mån hm: en dylik samordninz prövats redan innevarande [11·, då ett antal värnpliktiga, som på grund av
vissa omst~incligheter ej i vederbörlig ordni ng k unde gen omgå reglementerad utbil d ning i skjutning med autom a lkanon, fick genomgå d en n a utbildning senare, då de
med bibehållande av kommenderingen å kryssar en, und er omkring en vecka Jödadcs till artilleriskjutskolans
station fö r övningsskjutning m ed aulomatk anon. :\'ågra
o l ~igenheler hämv förmärk les icke.
På molsvarande säll som med fartygsgrupp 1 skull e
ske med ?ivriga farlygsgrupp e r. D en värnpliktiga p erso nalen vid kustflottans övriga fa rtyg (grupp 2) skulle alllså rvcka in vid nyår samt efter fartygens varvsöversyn
och .d en första allmänmil i tära utbildningen ilan(l gå ombo rd omkring den l april (vid påskhelge n) saml sedan
i princip kvarslå ombord till påföljande j ulh elg. Yrkesutbildning för vederböra nd e vä rnpliktiga skulle ske und er 2. kvart alet. Under ,1. kva rtalet skulle farlygen under svåra r e vttr e väderlek sbetingelser va r a disponibla för
övningar (o~h beredskap) . En gammal tank e. Kustflotta n s~1som sådan skulle på delta s~itt und er praktisk t tagel h ela :"n·e l ha en ganska god beredskap och d ett a framför all l på sensommaren oc h hösten.
Tredje gruppens f artyg skulle ruslas först vid midsommar men i gengäld förbl i rustad till inemot jul. Delta
skulle givetvis medföra mots vara nde förskjutning av sjökrigsskolans terminer, vilket ur lä rarsynpunkt och med
tilläm p a nde av »koncentrati on släsningssystem et» icke bör
medföra alltför stora svå righeter av organisatorisk art.
Under senhösten skulle övningar ombord und er svårare
yttre betingelser kunna bedrivas. Officersutnämning·~·ml~
d e likväl ske omkring 1 oktober, varefter alla nya fannkar eller åtmins tone d e fänrikar, som avses kommend e-
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rus p[t 1. fnrtygsgruppc ns enltder, forlfnrande lwndc fö 1·
vidareutbildning lj~instgöra p::l sjökrigsskoleavdelnlngen
under L kvartalet. Flaggkadeller, som före officersexamen behövde ytlc·rligare praktiskt förkovra sig, kund(
möjligen länkas få sin examen framflyttad till under d ecember. Be träffande den v~implik tiga personalen tillhörande denna farlygsgrupp, kan den i stort sclt tänkas inkallad omkring den 1 april, men de som skola yrl,csuthildas höra möjligen inkallas redan yj(l ny[n·, så atl yrkesuthildningen i:i.r fullt klar, tills fartygen rusta vid mi dsommar. Under l. kvadalet pMöljande fn· bliva tydligen
cH anlul icke yrkesutbildade värnpliktiga disponibla fii1
andra kommenderingar.
För utbildningsföljden av de värnpliktiga, som skola
bemanna den !J.. fartygsgruppcn, torde hiir icke behöva
redogöras.
Det är klart alt här skisserat kommenderingssyslem
för med sig ett myd.-.ct storl antal detaljproblem, som här
icke alls 'upptagits till behandling. Della gi:iller exempelvi s slampersonalens kommenderingar och utbildning. De t
~ir troligt, att vissa av dessa problem bliva svåra att lösa
eller t o m bjuda på ofördelaktiga lösningar. Skulle så
vara fallet måste dock detta v~igas m ot den stora förd el
det otvivelaktigt ä r för de operat iva sjöslyrkornas beredskap, alt personalen får kvarsU't ombord li:ingsta möjliga
tid. .~ ven om det n ya inkaHels e- och utbil dningssysteme t
för värnpliktiga ännu ej till ämpats, kunna dock olägenheterna, som följ a med bristande kontinuitet bland personalen ombord red a n nu bedömas, ty av andra ors ake1
har kontinuiteten bl a nd personalen å d et fartyg, där jag
senast tjänstgjort, vari t mycket d å lig senaste året. över
800 b y ten bland manskapet hava nämligen förekom mit,
vilket innebär alt på ett år tre fartygshe~i:i.ttningar m[tsl
utbildas. Det tord e ligga i öppen dag att detta ej är fö rdelaktigt för en god beredskap .

Utbildning i brandsläckning.
En betydelsefull erfarenhet från det si~;la krigel är
aU brandberedskapen ombord måste vara lilyeket gotl
samt all det vid stora bri:i.nder, d::l en större del. :l\" farty gel övertändes, går ål mycket folk för atl H't bukt m?d
elden. A andra sidan visar erfarenheterna, att det ofta
ly ckades alt genom kraftfulla insatser hemäslra t o m
mycket hotfuLla siluationer.
- Simile större bränder uppslå ombord, måste icke endast det relativt fåtaliga skyddsfolket sättas in i eldsläckningen ulan ~iven annan personal, eventuellt med åsidosättande av vissa. stridsuppgifler, om det gäller att rädda
fart\•gel fran totalförlust. Detta medför att större vikt än
hittllls måste läggas vid däcksfolkels utbildning i bran?tjänst. Helst synes denna utbildning böra påbörjas ~Hl
sjömansskolan och under de värnpliktigas första allmanmilitära utbildning i land, varvid övningar även böra bedrivas på lämpligt skyddsljänstfarlyg. Del är möjligt aH
man för att få plats med dessa övningar på utbildningsprogrammet måste stryka någonting annat, som hittill~
ansetts som väsentligt, kanske något av utbildningen I
b å ttjänst.
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Tekniken i det moderna kriget.
Av kaptenen Magnus Hammar .

I en Hl~17 i CSA utkommen bok »Xcw weapuns fo r
air \varfare» skildras en del av det forsknings- och u tvecklingsarbete som hedrevs inom den under OSRD (Office of Scientific Besearch and Developmcni) sorterande
XDHC (~ational Ddcnse Resean~h Committee). Skild r ingen berör arbetet med eldledningsinslrumen t, radi otändrör och styrda projektiler och är av synnerligen sto r t
intresse, ibland nästan fascinerande. Åtskilliga synpunkter och erfarenheter ge anledning till eftertanke och reflexioner över svenska förhållanden inom motsvarand ('
områden och kunna mi'lhända iniressera även sildana
som icke ha möjlighet eller lust att tränga igenom b okens utförliga redogörelse för tekniska detaljproblem.

Eldledning.
Då sektion D 2 ur NDRC i september 1940 konstituerades och skred till verket aLt åstadkomma effektiva instrmnenteringar för luftvärn skedde det dels i en känsla
av att den amerikanska materielen var otillfredsställande både till kvantitet och kvalitet, dels mot bakgrunden
av den relativa ineffektivitet som luftvärnet i Englan1l
visat under Luftwaffes hektiska anfall. Det fanns visserligen såväl i Armen som i Flottan å tskilliga instanse L'
och personer, som sysslade med eldledning, men de b egränsade medlen och bristen på koordination Jnedförd c
att framstegen voro små. Arbetet måste läggas upp p å
bred bas och hörjas om från början. Man angrep därför
problemet på två fronter nämligen dels n1.ed studium av
grundläggande problem såsom metoder för att mäta instrumentfel, servomekanismer, väsentliga krav på räkne-

instrument m m, dels teoretiskt och experimentellt konstruldiansarbete på elclledningsinstrumenteringflr för
fjärrluflvärn . Den förstnämnda undersökningen nådde
bl a fram till den tämligen naturliga men tidigare - och
annorstädes även senare - förhisedda slutsatsen att man
måste anskaffa tillförlitliga provningsapparater för räkneins trum en t.
»Den k onventionella metoden att prova en luftvärnsanläggning genom att skjuta mot bogserat mål var oanvändbar som ett medel att fastställa instrumenteringens
tekniska prestanda. Den var mer än oanvändhar som
ett medel att för en konstruerande ingenjör visa om hans
instrumentering blev bättre eller sämre särskilt om en
införd ändring var relativt liten. Resultatet unelanskymdes fullständigt av en mängd okontrollerade och okontrollerbara faktorer innefattande målets uppträdande,
olikheter i vapen och ammunition, personalens skicklighet, projektilens skrotfördelning, fel i data som införts i
inslrmnenlet, ändringar i ytterballistiska förhållanden
och slutligen de täta förlusterna av målet självt. Man
kunde lika gärna ha försökt mäla dragkraften hos ett
lokomotiv genom att räkna hur många godsvagnar det
kunde draga, utan h~insyn till om de voro lastade eller
tomma, om banan var jämn eller lutande eller om vagnarna hade hjul eller medan>.
Ansträngningarna resulterade så småningom efter
vissa försök med maskindrivet mål på korthållsbana i en
provningsapparat- Dynamic Tester -- som med ett kamsystem införde sidvinkel, höjdvinkel och avstånd i instrumentet och samtidigt utgav rätt sidriktvinkel, höjdriktvinkel och tempering vilka värden direkt sammanställdes med instrumentels uträknade skjutelemcnt, och skillnaderna registrerades automatiskt på ett kort.
Dessa betydelsefulla synpunkter synas böra väl beaktas hos oss. I eldledningsavseende ha vi länge legat
tämligen väl framm e oeh lågo 1940 kanske snarare före
Tidskrift i 8)öt·äsenclet.
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än efter USA. Men i vad avser ovan antydda provningsmetoder ha knappast några framsteg gjorts sedan dess.
Även om det för ett litet land är svårt att tekniskt och
ekonomiskt orka med sådan extra belastning som särskild provningsapparatur för ett fåtal räleneinstrumen t
givetvis utgör, så innebär dock en eftersläpning på delt a
område en eftersläpning även beträffande den egentliga
eldledningsmaterielen och framför allt ett hinder för for tsatt ulveckling. Sådant blir allvarligare ju längre ma n
dröjer.
Den andra arbetsfronten - konstruldian av lv-iinstrumenteringar - kom genom ett förslag från forsk ningschefen vid Bell Tclephonc Laboratories att redan från
början inriktas på rent elektriska kalkylatorer. Detta b edömdes nämligen kunna medföra ålskilliga fördelar. Det
skulle innebära mera en komplctlering ~in en dubblering
av tidigare arbeten, tillverkningen av ingående elektriska
enheler borde bli en relativt enkel sak jämförd med d e
mekaniska instrumentens 1wecisionselement, de eleklriska
systemen ' vore lättare att -anpassa till ändrade föru tsättningar varför beslut om den slutliga definitiva ulform ningen kunde anstå ganska länge. Slulligcn kom förslaget från en organisation med utmnordcntliga vetenskapliga och industriella resurser, som kunde utnyttj as
vid dess förverkligande. »It was born with a silver spoon
in its mouth».
Coast Artillery Board blev speciellt in1rcss;erat av
projektet som bearbetades och prövades i inlimt samarbete mellan NDRC och denna militiira inslans. Resullatel blev i sinom tid den välkända »M-9 dircctor» som_ tillsammans med SCR-884 radar och radarrör blev elt verksamt medel mot tyska V1-bomber och flygplan. För oss
som nu också ha liknande instrum.ent som en nyhet äro
de amerikanska synpunkterna och erfarenhelerna av värde. De amerikanska instrumenten voro ju till en börj an
onödigt komplicerade och skrymmande beroende på ~1 lt
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konstruktionen drivits fram på bred front och dc olika
delsystemen därefter sammanförts utan tid till teknisk
finslipning. I ett senare skede blevo de emcllerlid synnerligen uppskattade av den militära expertisen i synnet·het då leveranskapaciteten för mekaniska instrument blev
otillräcklig. De inledningsvis anförda synpunkterna på
tillverkningen visade sig riktiga.
En mängd andra projekt b erörande eldledning bearbetades också. Bland dem konstateras med viss förvåning alt elt mycket stort arbete nedlagts för att förbättrn_
optiska avståndsmätare bl a genom att luften i instrumenten ersattes med helium. Man var i USA länge försiklig i bedömningen av radars användningsm.öjlighcter
vid fientlig motverkan. Konstruktion av speciella observationsinstrmnent för spårljusobservation förtjänar också att nåmnas.

Radiotändröret
Amerikanarna lyckades i sitt forsknings- och utvccl\:_lingsarbete bibehålla välgörande informella arbetssätt
trots vidlyftig organisation och starka militära krav på
sekretess. Det är rikligt uppfriskande att läsa de »Operating Rules» som gällde för det laboratorium som i första
hand var ansvarigt för ulv ccklingen av »proximity fuses».
Men man bör läsa den på originalspråket. Dc voro
följande:

1. I don't ·want any d-n fool in this laboratory to
save money, I only want him_ to save time.
2.

\Ve don't want the best unit, wc want the first one.

3. There are no private wires from God Almighty
in the lab that I know about, - certainly none in n1.y
office.
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The primary dulies of an_,. supervisor are init ialive and forethought, hc is supposed lo n1.akc his tcatll
do the work.
~L

5. Any funktion or area of a total job which can
he described and manned slwuld be assigned. Ad iculalv
your work!
6.

The trouble is alwavs at the lop.

7. The );'avy sa y s so! '\Y ho is the 1\ av y.. T hal \\·as
only lhe opinion of the man you were lalking to.
8. A good short paper in your hand at the righl inslant and place is a marvcllous halehel for getting actio n.
»Red tape» is a tool; use it, but usc discrimination in you 1
paper work.
!l Hespo nsibility and authority always
lnc houndaries; this is axiomatic.

han~

the sa-

10. Our moral responsibility goes all the w ay to the
final baltle usc of this unit; ils failurc Lh ere is our failu rc
rcgardle~s of who is teclmically responsible for the cause
of failure. Il is our job Lo achivc the end resalt

11. Run your bets in parallell, not in series. Tlus
is a war program, not a scicntific program.
12. The final resull is the only thin g that counls, an d
the only criterion is, does it work th en.
13. Shool al an 80 ~{. j ob, just a passing grade, W <'
can't afford perfection. Don't try for an A, in a war a D
is neccssary and cnough but an F is fata l. Don'l for get
thal the best job in the world is a total failure if it is
to late.
JYied sådan fra må landa i forskningsarbetel kunde r cMen många besvikelser och m ol~ultaten icke utebli.
gångar måste genomlidas innan massproduktione n av nldiotändrör kunde förlöpa någorlunda flytande. Men svå-

righclerna förledde aldrig de ansvariga aU sänka kraven
på kvalitet och säkerhet. Del kan som exempel nämnas
att vid produktionen av kvicksilversäkrin gar som säkrar
mol lopp- och mynningskrevade r kassationsprocent en vid
besiktning tidvis uppgick till 80 %. För andra enheter
var den i ett tidigare än större. 1 Men reaktionen blev
bloll en uppmaning att öka produklianen och fortsätta
med kontrollen - >> Flottan ville inlc kompromissa om
kanonbctjaningar nas liv blott för att spara tid och
pengar». - På ett annat slälle påpekas den psykologiska
betydelsen av alt elt nytt vapen verkligen är lillförlitligL
Man drev s~ikcrhelcn ifråga om lopp- och mynningskrevader hos radiotändröret så långt, all endast en krevad.
på millionen skolt inträffade - och då var denna enstaka krevad ändå icke bevisligen orsakad av röret. Det
kan vara av värde alt hålla dessa kvalitetskrav i minnet
särskilt som hos oss ett visst tryck ibland kan förm~irkas
för att förmå de ansvariga militära förvaltningarna aU
sänka kvalitetskraven. I denna riktning arbetar t ex
Krigsmaterielverk et, som gärna redovisar för sparade milnämner att billig och d ålig krigsmaJ. on er ' men ocrärna
t>
tericl betyder i krig förödda liv och bristande förtroendc för materielen.

Organisntioner och samarbete.
Senare delen av boken innehåller uppgifter om utvecklingen av styrda glidbomber av olika typer såsom
Pclican, Bat, Felix, Azon och Razon. Dctla är förvisso
också läsvärt , men s~irskilt intresse förtjänar de här och
där inflickade synpunkterna på samarbetet mellan civila och militära instanser. På ett ställe i samhand med
skildringen av radiotändröret för vilket Flottan var c;ärskill intresserad heter det:
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»Kriget kaslade ett blixtljus över och för~indrad e
många föråldrade sätt att ulföra saker och ting och de t
åstadkom. i allmänhet en ökad aktivitet hos nästan alla
yttringar av det nationella livet. I de tekniska kdgsan strängningarna uppstod ett utomordentligt sama~·bcl.-•
mellan nationens vetenskapliga och industriella kraftkällor och dc militära myndigheterna. I många av krigets program - av vilka sektion T var ett exempel _
kan just sammansvetsningen av vetenskap, industri och
det militära betraktas som ett hemligt vapen i och för sig.
Var och en av dessa grupper uppgav något av sin
traditionella egenart för att såson1 ett sammansatt lag
kunna genomföra de vetenskapliga och industriella under som nu ~i ro verklighet. V elenskapsmannen övergav
något av sin opposition mot reglementen, industrien n å got av sin branchuppdelning (compartmenlalization) och
milihiren något av dess konventionella förelrädesrättigheter. Alla slölo sig samman. Man skulle kunna tal a
om detta lagarbele inom ett fritt samhälle, nijr dess valda
grundpriheiper för samlevnad äro i fara, som v<'\rt kanhända viktigaste hemliga vapen, hemligt dock endast i
samma måtto som algebra utgör en -hemlighet för hottentotterna. Det var en primär faktor för vinnandet av
kriget» .
Man kan måhända ifrågasttlla om vi i frågan om
denna algebra äro hottentaHer eller kulturfolk. Samarbetet såväl inom förvaltningar som mellan militära och
instanser störes gärna av kom.petens- och presticrecivila
~
.
tvister. En sedan åtskilliga år skönjbar tendens alt n edvärdera det militära - helst så långt att den militär a
egenarten utplånas - skapar olust och viss misstänksamhet från militärens sida. Å andra sidan har måhända
en del militärer endast långsamt och kanhända motvilli gt
konstaterat hur den alltmer komplicerade materielen fö r

sin utv eckling kräver allt högre kvalificerad rent teknisk personal, som också måste givas befogenhe ter och
bära ansvar.
Mot slutet av boken anför utgivaren:
»Not all of the problems connected with new weapons are problems to be solved in the laboratory or on
the productian line. Very early must come a study of
the over-all military worth of the weapon and of its optimum use. The elevdopment of an ingenious gaelget n1ay
present an interesting challenge to the scientist. Its militm·y value is zero uniess it is likely to be used in cOinbat, or negfl.live if its dcvelopment deflects personneJ from
more important projects. Here ncither a civilian group
nor a mililary group can funktion alone. A good bcginning has been made through the various Operational
Research or Operati011al Analysis Sections of the Services».
Här måste dock det militära inflytandet vara dominerande.
Och som slutord beter det:
»Cordial and effectivc relations must be maintained
])ehvecn the laboralory, the factory and the various military groups concerned. vVhcn all are carrying heavy
loads, it is easy for misunderstandings to arise which can
seriously d elay the completion of a program. Differenees of opinion as to relative priority of various projects
can be particularly trying. If any conclusion can be
drawn from thesc experiences, it is to emphasize the importance of human relations in engeneering».
Man får hoppas alt vi kunna lära oss denna samarbetets algebra, men därför fordras ofrånkomligen samarbetsvilja från alla håll samt vilja och förmåga att er-
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känna och uppskatta andra pcrsonalgruppet·s bctyd els('
och arbetsinsatser. Detta samarbete måsle dock allti d
ha som mål att tillgodose krav på säkerhet och mi l i 1 ~1 1 •
användbarheL Den avgörande beslutsrällen om den slutliga utformningen och anskaffningen av krigsmateriel bö r
därför anförtros erfarna militärer. Endast därigenom
kan den fullständiga tilliten till matericlen erhållas fd\. n
de kämpande förbandens sida. Och finnes icke denn a
tillit, då finnes heller kke någon effektiv krigsmakt.
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Några anteckningar rörande utvecklingen
inom den astronomiska navigationen.
Av läroverksläraren Lennart Palm.

Det har inte bara gjorts försök att på malematisk
väg komma till rälla med ortlin j eproblemcl. Atskilliga
mekaniska apparater ha konstruerats, med vilkas hjälp
man kunde solvera den astronomiska grundtriangcln.
Som framgått ur årsbcrällelsen i navigation och sjöfart,
delvis publicerad i denna tidskrift, h ar Marinförvaltningen
anskaffat ett astronomiskt räkncinslnunent av lysk konstruktion. Detta representerar en lyp av dylika instrument. övriga tyska, engelska eller amerikanska kon struktioner utgöras i allmänhet av ett sysiem av graderade och sinsemellan rörliga melallcirldar, med villw
man sålunda kan göra en modell av grundtriangcln. Ingen
av de framlwmna metoderna torde väl dock ha brukats
mera allmänt, främsl av det sk~ilcl att det sannolika felet
i de resulat dc gåvo var för slort för att tillfredsställa
fartygsnavigatören -- felet i interceptet kan uppskatlas
till 3', möjligen i gynnsamma fall till 2', och detta kan
ju medföra ganska stor avvikelse i position för lvå ortlinjer som skära varandra under små vinklar. För bruk
i ell flygplan, där dessa fel inte voro så betydelsefulla, tordc instrumenten ha varit alltför vieHyfliga och klumpiga .
De kunde möjligen användas i luftskepp, såsom det tyska
»Graf Zeppelin», d~ir ett dylikt instrument begagnades.
Den bästa mekaniska »apparaten>> lorde utan tvivel vara
l3ygraves räknecylinder, »the l3ygrave Slide Rule». Denna har med goda erfarenheter använts ' 'id ålskilliga distansflygningar under 1920- och 1930-talen men har troligen kommit delvis ur bruk, sedan de moderna tabellverken ha framkommit. Metoden uppfanns av den engels-
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ke flygofficeren Bygrave, och hans räknecvlinder
anlous
.J
t'J'av engelska flygvapnet som en av dess standardmclodcr.
En närmare beskrivning av detta instruments konstruktion och utseende utlämnas här, då det finns en korlfattad illustrerade beskrivning i den förut om11;ämnda
])oken »Modern navigation». Instrumentet beskrives även
i U. S. Naval Institute Proeecdings för augusti 1931. Ilär
skall blott lämnas den kompletterande upplysningen att
räknecylindcrns konstruktion bygger på en uppdeln ing
.av grundhojangeln i två rätvinkliga deltrianglar genom en
höjd från himlakroppen.
Det uttalades härovan den åsikten, att H. O. 214 och
analoga tabeller utgjorde den i många avseenden elegantaste och snabbusle lösningen ptt ortlinjeproblcmel. Evad
gäller osbervationcr på fixstjärnor, så ge dock stFi mhöjdskurvorna en i princip ännu snabbare och enklare
lösning. Dessa äro likahöjdscirklar uppdragna på en
karla för vissa ulvnlda stjärnor. Om jorden inte roteradc kring sin axel, skulle n1.an kunna lägga ut dessa kurvor pcrmf1nent i kartverk och atlaser. Men eftersom nu
jorden roterar, så komma dessa kurvor visserligen at t
~iga konslant h1gc i latitud, men deras longituder kom ma
att ständigt förändras. Detta innehär att man kan ge en
konslant latitudsgradering åt de i övrigt tomma kartblad, på vilka man ritar upp stjärnornas likahöjdskurvor, medan deras longitudsskala får ersättas av en Lidsskala av något slag. Denna skala kan upprättas på olika s~ilt.
1) Skalan kan utgöras av stj~irntid.
Om nu en
simultan observation av två stjärnor har företagits, så
ger skärningspunkten mellan tillhörande böjdlinjer för
de två stjärnorna i stjärnhöjdskartan direkt den sökta
orten. Dess latitud kan avläsas direkt på latituclsskalan.
men på den andra skalan avläser man lokal stjärnlid i
osbervationsögonblicket. Han man nu en kronom eter,
som visar stjärnticlen i Greenwich, så erhålles alltså lon gi-
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tiden genom en kompara tio n mellan dessa två värden .
I allmänhet torde kronometern dock visa GMT. Men en
orls stjärntid är ju identisk med vårdagjämningspunktens
limvinkel på stället. Vårdagjämningspunktens limvinkel
i Greenwich vid den avlästa kronometertiden fås lätt ur
någon almanacka, varpå den på karlan aslästa stjärntiden förvandlas till båge och en jämförelse m ellan de
två kvantiteterna ger longituden för orten.
2) Man kan naturligtvis taga steget fullt ut och i
stället avsälla vårdagjämningspunktens timvinkcl i
hågmåll alllså - utefter lidsskalans axel.
De t yllre skick, j vilket dessa stjärnhöjdskurvkartor
kunna förekomma, kan skifta. Det kan utgöras av:
1) en bok på vars sidor kurvorna äro uppritade
med en verLikal latitudsskala och en horisontell tidsskala.
På varje sida är som regel tre stjärnor representerade
med sina höjdkurvor, vilka då äro tryckta i resp. grönt,
8Vart och rött. En av dc utsedda stjärnorna brukar vara Polstjärnan.
2) en genomskinlig remsa, som drages över karlan
med en hastighet motsvarande höjdlinjernas verkliga rörelse över jordytan. Kurvorna ~i.ro då naturlig tvis uppdragna i samma skala som kartan eller kortet.
3) Stjärnkurvorna äro uppdragna på en film, och
med hjälp av en projektor överföras de på kartan.
I det för5ta fallet måste mun uttaga lalitud och
longitud för de orter man funnit med stjicirnhöjdskurvornas hjälp ur denna bok, varpå man får ingf: i korlet och
avsätta punkterna. Den andra metoden har den fördelen, att man kan avsticka den erhållna positionen i kortet eller markera elen genom att lägga karbonpapper
emellan kartan och kurvpapperet och sedan rita ut positionen. Dock torde denna metod aldrig ha tiUämpals i
någon större omfattning, enär en särskild maskin måste
användas för att draga kurvorna över kartan med den
rätta hastigheten.
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. . \'ad g~iller del sista fallet, så har en särskild pro.Jekto~·, k~llad astrograp hen, konstrue rats, på vilken man
·
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bl1 !.lOJ ~llm.J er n a Idesom u !lagda direkt i kortet. Denna
hehand1g a apparat framkom mot slulet av kriget inom
dc en~clska och amerikan sf{a flygvapn en och svnes h a
ront VIdsträck t aHYändn ing ombord på dc slörr~ lvperna a v flygplan.
-~'led anlednin g av den fortskrid ande förändrin ge n
.
I StJarnorn as apparent a koordina ter, så måste en liten
kor~_·eklionsfaklor som regel tillföras höjden. Kurvorn a
beralm~s för att gålla fyra år efter utgivning såret, varför
man VId d eras användn ing under de första fvra åren
korrigera r med ombyll tecken på faktom . Dcm~a faki.or
tryckes med storlek och tecken alldeles under varje stj ärnas na1nn.
~tj~rnhöjdskurvorna represen lera i princip en hell
~~?' l?snmgs~.n~lod av höjdlinje prohlemc t, en rent grafisk
Iosnmg. Hangeno m eliminera s bruket av almanack a __
så när som på en tabell över GHA. för vårdagjä mninasp~mkten ~ -och användni ngen av e tt antaget ställe sa~ 1 t
d~~·med fol,1ande beräknin g av höjd och azimut. StjärnhoJdsku_ rvorna kunna dock inte helt ersätta dc längre
t~bcllm;ska meto~lerna , eftersom det inlc går alt uppratta nagra praktiskt lämpliga kurvor övc1· solsystem ets
n:cdlemm ar på grund av deras hasliga koordinr{ tförändrmgar. Den enda bärande anmärkn ing, som ],an riktas
mot metoden med stjärnhöjd slmrv01:, är den, alt d e blott
k~_nna . om~'atta tre stjärnor. Det är omöjligt för det
~:1anskhga ogat att utan ansträng ning kunna skilja mer
an tre system av kurvor åt, om man vill h a en tillfrcdsställanc~c li~:jetäth; t i d: givna kurvsyste men. Detta gör,
att n avigalore n pa varJe latitud blir bunden av att endast ha tre stjärnor alt observera , som visserliae n äro
d.~. h~st framt~·ädandc för varje latiludsb and. Men pa
S.Jon ar sannolikh eten för alt en eller två _ kanske all a

tre- skola vara skymda av moln ganska stor. Däremot
kan man vänta, att hån ctL flygplan, som rör sig med
hög hastighet och på slor höjd, som regel [llminslo ne två
av dc berörda slj~irnorna sko la vara synligt för en simultan eller njra nog simultan observati on. Dessutom
utnyttjas lill sjöss mycket mer än i luflen enslaka orllinjer, i ett gynnsam t ögonblick crhålina av någon obekant
slFirna, som efter ohsel'Vat ion identifier as - mera sällan visar den sig d ft tillhöra en av de »utvalda tre». Däl·för torde användni ngen av stjärnhöj dskurvor tills vidare
vara begränsa d till flygnavig eringcn.
Dc första höjdkurv or, som konstrue rades, torde ha
varit dc likahöjds kurvor för solen, vilka uppgjord es av
kommen dörkapte n Baker i engelska flottan :"tr HlU i avsikt, att dc skulle utnyttjas vid en planerad atlantflyg ning via Azorerna . De voro konstrue rade på en lång
1·emsa av ritväv i samma skala som flygkarta n, och skulle
dragas över denna 1ned samma l1astighct son1 solens skenbara rörelse. Som tidigare påpekats är det ganska besvärligt atl åstadkom ma denna rörelse. Dessutom måste
på grund av de hastiga för~indringarna i sol ens deklinati on införas en korrektio n, som till sin slorlek var hero cndc såväl av solens deklinati onsändri ng som av soelens az imul. Därför torde denna metod inle ha varit
myckele nklare ocl1 snabbare ~i n dc samtida metoder, som
utnyttjad es till sjöss. Inte förty ulföreles ytterligar e några upparale r av denna typ för c lt par andra atlantflyg ningar under de närmast följande åren. Att man valde
solen och inte uppgjord e kurvor för några fixstjärn or
beror på alt n1.an ännu inle fått fram någon pålitlig
bubbelse xtant och med de vanliga marinsex tanler, som
utnyttjad es, var ju horisonte n osynlig nattetid. Efter det
första världskri get gick utvecklin gen långsamm are inom
flygnavig eringen och alldeles särskilt ifråga om den astronomiska navigatio nen. Det var först omkring 1929, i
samband med att de första mera tillförlitl iga modeller na
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av bub~elscxtanler had e framkommit, som uppmärksaml~ et_en nkta d es pä problemet alt på grafisk väg finna ortlmJ er och skärningar mellan ortlinjer. Vid denna tid
fram~w:nmo de första stjärnhöjdsku rvorn:a utgivna av
den tidigare omnämnde P. V. H. \ Veems. Här rörde det
s~_g bl~tt ~m två kurvsystcm, men i senare upplagor utforda I storre skala utnyttjas tre stjärnor. \Veems »Slar
Altitudc Cm·ves» torde vara de mest kända och använda.
Dc äro utgivna i 7 delar, varje del omfattande 10n latit~Id, ~c~ otabe}lerna kunna utnyttjas från ekvatorn upp
till ~ - 10 30. Den senaste utvecklingsfasen ifråga 0 m
c~ci:na met?(~ tord e representeras av aslrographcn, vilken
tidigare blivit omnämnd. Den möjliggör alltså, att man
från varje punkt på sitt sjökort kan avhisa vilka höjder
dc utvalda stjärnorna ha di1·ekt från stjärnböjdskurvo rna.
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Litteratur.
Under ledning av den känd e marinexperten H. Le Masson har i
med namnet »Visages de la Marine » n ågra böcker utkommit,
serie
en
som behandla den historiska utvecklingen av s lagskeppet, krys saren
och jagaren.
De » La Gloir e» au » Riche lieu >> av H. Le Masson är en redogörelse
för slagskep pets utveckling fr ån världens första pa nsarfartyg, som
konstruerades 1858-60 av den kände fartygskonstruktören Dupu y de
Löme. Författaren, som behandlar alla nationer, påpekar särskilt det
franska inflytandet und er slagskeppets fortsatta utveckli ng, såsom
ramm en, den taktislm indelningen i divisioner, kanontorn skjutande
över ett annat, skydd genom cellindelning, torpedskott m. m. Dåde
bestyckning och skydd bestämmes till en början av olika taktiska teo·
rier och slagskeppet såg många olika skepnader, innan en stabilisering ägde rum i slu t et av 189 0-talet. Genom Lord F ishers målmedvetn a inflytande växte slagskeppet plötsligt, då »Dreadnought » ir~idde
i tjänst 1906 och en kapprustning började med denna nya slagskeppstyp samtidigt som slagkryssaren övertog elen forna pansarkryssarens
roll. Efter rustningspausen 1922-3 G sammansmälte slagskeppet och
slagkryssaren i en typ, det snabba slagskeppet.
Författaren har lyckats skildra slagskeppets utveckling med anförande av en mängd siffror, dock utan att tynga frams tällningen.
En rikhaltig bildskörd förtydligar framställningen och förhöjer bokens värde.
I Fregates et croise u rs av G. Dolle skildras fr egattens förvand·
ling till kryssare. U t vecklingen börjar h är tidigare än vid linj eskep·
pets övergång till slagskepp, ty så snart ångan infördes ombord ledde
detta till att hjulängfregatter och -kon-etter prövades inom. örlogsflottorna. Först med propellerns segertåg blev ångfregatten och -korvetten
mera användbar, men segel bibehölls ännu framemot 1890. Sä små·
ningom utvecklades en större kryssare, som senare övergick till pan·
sarkryssare och via slagkryssaren i modern tid snmmansmält med
slagskeppet. Den mindre kryssaren blev snart pansardäckskryssare och
efter 1920· och 30-talens nedrustningskonferen ser uppdelad i tun g och
lätt kryssare, b eroende på valet av kanonkaliber (max. 203 resp. 15,5
cm) . Denna konstlade indelning var en hämsko och först under andra
världskriget kunde kryssaren fritt utvecklas. Numera finnes därför
krys sare i en mängd olika storleksklasser beroende på varje marins
egen struktur.

Under utvecklin gens gång har striden om fördelningen av bestyckning, skydd och fart varit hårdare beträffand e kryssare än sla gskepp, och överdrifter tinnas, där en eller två av dessa faktorer gynnats i för hög grad med resultat att en kryssare med begränsad an vändning erhölls. En tid n egligera des s a lunda skyddet i hög g rad p a
kry ssa re . Vid kon s truktio nen av vissa kryssare har konstruktö re b
sökt att få fram en billig faltygstyp a vsedd att ersätta det dyrar e
slagskepp et. Så var fallet med Arm strongs berömda pansarkry ssare,
s om v id sekelskiftet byggdes vid A n saido i Ita lien.
Namn en p å b erömd a kryssare aterfinnas och bla nd bildern a m är
k as s yd s ta ternas Kea r sar ge, r ysk-japanska kriget s ldzumi och N ovil;:,
första vä rldskrigets In vin cible och Arethu sa och mänga andra.
Les levrie1·s de la mer av H. Le Masson omfattar jagarens u tvecklin g från den ob et ydliga torpedbåt, som först framträdde på 1870talet. Sä rskilt framh å lles de tre stora fartygskonstruktörernas, Normand s , Thonycrofts och Yarrows infly t else rika v erks amh e t för a tt fu llkomna torpedbåten - jagaren. Även här fick man till en börj an s e
mindre goda konstruktioner, särskilt då önskan att pressa ner storleken (av kostnadsskäl och för att minska synbarheten) medförde ne dsatt sjövärdighet och därför ringa användbarhet. Man kan inte b eskriva torpedbåtens historia utan att komma in på 1880- och 90-talets
»Jeune :Ecole» och författaren få r fram en del glimtar ur polemiken
i de olika, tidningarna som togo parti för torpeden resp. för slagskeppet. Långt in på 1900-talet rönte torpedbåten och jagaren i Frankrike inflytande av »Jeune :f:cole».
Med jagaren och framförallt den moderna jagaren har man helt
bortsett frå n de ringa dimensionerna och jagaren är nu på god väg
att via torpedkryssaren nå samma storlek som de mindre kryssarna .
Men en naturlig differentiering har ägt rum genom att en mindre jagaretyp, torpedbåten eller kustjagaren, uppträder vid sidan av den
vanliga jagaren och slutligen har motortorpedbåten tillkommit, som
representerar den lilla målytan, liksom vid torpedbåtens första UPllträdande.
Författaren anmärker bl a att man efter försök med torpedbåtar
i franska flottan 1876 redan skisserar den kommande utvecklingen i
form av snabbskjutande anti-torpedbåtsartilleri, lysgranater (i stället
för strålkastare), användning av sick-sackning m m allt för att eliminera hotet från torpedbåten.
Ett utmärkt blidmateriel kompletterar framställningen.
A. K.

