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Meddelande från Kungl. Orlogsmanna

sällskapet nr 3/55. 

Ordinarie sammanträde den 2 mars 1955. 
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1. Valdes till föredragande i vetenskapsgrenen hälso- och 
sjukvård för år 1955 ledamoten :\Taeslund m.ecl ledamoten 
Hesser som suppleant. 

2. Föredrog ledamoten Hall utdrag m· av honom utar
betad årsberättelse i vetenskapsgrenen reglementen och för
valtning för år 1953- 54. 

3. Höll hedersledamoten, general Swedlund, ett anföran
de över ämneet: »Några militärpolitiska oc.h militärorgani
satoriska ~ynpunkter». 

Efter föredraget följde santkväm. 
Karlskrona den 2 mars 1955. 

B. LI~D af HAGEBY. 
sekreterare. 

11 
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Sammandrag av Overbefälhavarens anfö

rande inför Kungl. Orlogsmannasällskapet 

i Karlskrona den 2 mars 1955. 

Osäkerhetstillståndet i världen kommer säkerligen a ll bli 

långvarigt och vi måste alltjämt vara beredda att fö rsvara 

oss: Men elen tekniska utvecklingen går snabbt. Vad som ger 

en viss trygghet nu, gör det inte längre fram. Vi kan dä rför 

inte slå oss till ro med vad som finns . Vi tvingas att stän. 

cligt vara försvarsberedda men måste samtidi gt P'lanlä g.ga 

och anskaffa det nya som kommer att behövas i framti en. 

Denna dubbla målsättning måste tyvärr medföra ökade l·os!

nader. Men det är också uppenbart att elen sn:;>bba utveck

lingen av vårt näringsliv medför ökade tekniska och eko

nomiska möjligheter att hävda oss även på försvarets om

råde. 
Utvecklingen går synbarligen mot att flyg~triclskrafterna 

får ökad betydelse även i sjökriget. Moderna attackplan m ed 

radar och attackrobot bli ytterst slagkraftiga vapen m ed 

mångsidig användbarhet. En viss förskjutning i avvägningen 

mellan övervattensfartyg och flyg är därför naturlig;. Del 

vill även synas som om den tekniska utvecklingen för m ed 

sig att ökad vikt bör läggas på undervattenskrigförin gen. 

Försvarsgrenarna kan inte var och en för sig lösa våra 

försvarsuppgifter i krig. Det är de gemensamma a:Jstrii.ng: 

ningarna, den samlade effekten, som ger resultat. Åven l 

fred måste vi samordna, framförallt för att hå lla kostnader· 

na nere. Det är därför nödvändigt att på alla områden ~ 

även regionalt - finna vägar att gemensamt utnyttj a våra 

resurser, ekonomisera och samordna civilt och militäl'i för· 

svar. En sådan sammanföring av arbetsuppgifter får n a tur· 

ligtvis inte, och b ehöver inte, Inedföra ingrepp i förs \ ars· 

grenarnas särpräglade uppgifter och försvåra deras opcrw 

tiva rörlighet i krig. 
Utvecklingen har m edfört att Karlskrona får minskad be· 

lydelse som örlogs.~as i kri~. Detta behöver nat~rli~tvis in\c 

b etyda att staden forlorar sm betydelse som utb1ldmngs- oc 1 
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l ·vscentrum :i fred för marinens del. Det är lämJJlicrt att 
va · l · f' b 5 

UJYttJ a va c SOI11 I_nns av yggnacler OCh anlä agningar i 

};arlskrona . Utrednmg pågår för att klarlägga ;:,hur detta 

sJaill kunna s~ce och -~lct_ är att hoppas att den ~kall ge en 

nabb och _ratwnen losmng av stadens problem. 
5 

Inom kng~makten måste strävan vara att se framåt och 

se ~idsY.~t ]~~ pro_~~~men, oberoende av v~lken försvarsgren 
yi tJllhOI , t] anstgonngens art och placermgsort. 
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Oppen del till årsberättelsen 

seväsendet 1954. 

förbindel-

Av ledamoten lliOR ST RöM, 

A. Aktuellt från Televerkets verksamhetsområde. 

Här följer bl a någon telestatistik - at. 
skilligt mer kan Jäsas i publikationen »Offi· 

ciell statistik : Telefon, T elegraf' och Hadio». 
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Antal telefonapparater i hela världen. 

o 2. 4 6 8 10 12. 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 

S
FÖRENTA STATERN 
VERIGE 

HAWAJI 
CANADA 

D
SCH\.JEIZ 

N
ANMAR K 
ORGE 

SF'TINORBRI TANNIEN 
LAND 

FRANKRI KE 
1$AGENTINA 

1 LIEN 
E~ R TU GAL 
' 1 ~.;XIKO 

Medel vii~ de för hel o. 
J••,dklolet 

~· 

~ ~ 
~ 
~ 

.... -o 2. 't 6 s 10 12. 1~ 16 1B 20 22. 2'1 2& zs ~o 32. 

Telefonapparat er per 100 invånare i olika länder omkrin.& 1953, 
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\JASHINGTON 
ATLANTIC CITY 
SAN FRANSISI-<.0 
S TOO< HO LM 
BERN 
SUNOSV,-.LL 
GÖTEBORG 
MALM O" 
KÖPENHAMN 
HELSINGFORS 
OSLO 
LONDON 
PARIS 
BRYSSEL 
MELBOUERNE 
MADRID 
BUENOS AIRES 
ALGER 

l 

l l l 

l 

l1 

l 

Antal telefonapparater per 100 invåna re i olika städer ontkring 1953. 

o 50 

CANADA 
USA 
ISLAND 
SVERIGE 
DANMARK 
NORGE 
FINLAND 
JAPAN 
STORBRITANNIEN 
FRANKRIKE 

) 
~ 

100 150 200 250 300 350 4. 

l 

Telefon samtal per invånare år 1953 . 

Sveriges folkökning - telefonapparatökning 1952-1953. 

Totala antalet telefonapparater i Sverige passerade 
två milj.-strecket i mitten av januari 1954. 

Samtalsmängden Sverige 1953. 
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Vad som kan hända telefonförbindelser vid oväder - två stolpar 
6-tons stagskivor ha dragits upp ur marken från 

en och en halv m ete-rs djup. 
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Väd erleken k a n även på annat sätt påverka förbindelsemöj!igheten1a 
- här avf rostning på Kvikkjokksleden. 

I detta sammanhang kan nämnas alt televerket år 1955 
beräknar få fram en robot för felundersökning, som. på auto
matisk väcr uppläcker fel p å anslutna fjärrbelägna telefon
stationer. Roboten Jämnar uppgifter om de fel som inträffa 
- felen s art och deras lägen. 

Vanliga telegram 620.000. Lyxtelegram 3,725.000 . 
Taxerade inländska telegram budgetåret 1953-54. 
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Mol helautomatisk rikslrafik. 

För att en automatisering av ril~strafiken skal~ kunna _ge. 
nomföras fordras bl a en genomgnpande omdanmg av l"l ks. 
kabelnätet och framför allt att ett stort antal förbin d ch e1, 

disponeras mellan orter med aulomahsk trafik. Landet in. 
delas i när- och fjärrförmedlingsområden (51 fjärrfön n ec]. 
lingsområden planeras) med särskilda fönneölingsstati one1. 

över vilka trafiken mellan olika områ den k ommer att fr am. 
föras a utomatiskt. 

• FjO:rcfö r m Ldlin 3~'tation 

.6. N är för med l ings sicdi on 

Nö.l~rupp&t.a.t i on 

----- Griins fö-r fjärr f örmedlin9somrö.de. 

--Grön s {ör ll ii r;_förmecllingso.,rHe <, 

, '', \ 
l .... ... l 

f ' l 

\ \ ki nn ~-k.;t\:;I;~"j.. _, , --' 

/;--b~-b_yhu~ 

Stllri>Je 

Uppsctlo. .. 

stockhalms fjärrförm edlin gsområ d e. 
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För att tillgodose kravet på stort antal förbindelser läggas 
j{oaxialkablar på viktigare sträckor. Så~~mda är? kabl~r r~
dan lagda bl a mellan Stockholm- Goteborg over Jonko
ing, Malmö- Jönköpin,g, Stockholm- Uppsala, Stockholm

brebro. Nya kablar planeras mellan Uppsala och Sundsvall, 
örebro och ~arlstad (den senare ka~eln. komm~r sederme~·.a 
tt kopplas 1hop med en redan befmJhg koaxwlkabel Go-

~eborg- Trollhättan). I flera av de koaxialkablar som n n 
läggas finnas tuber fö•r TV -överföring. 

Den viktigaste riksförbindelse som_ hittills automatiserats 
är den hösten 1954 öppnade »telestradan» Stockholm--Gö te
borg. D en beräknas att över sina 300 förbindelser under 1955 
förmedla cirka 4 millioner helautomatiska telefonsamtal. 
Enbar t denna automatisering medför inbesparing av ett 80-
tal telefonistbeställningar. 

På vissa sträckor där koaxialkablar icke kunna fullt ut
nyttj as kommer radiolänkutrustningar att utnyttjas för att 
åstadkomma ett stort antal telefonförbindelser. Den första 
utrustningen av detta slag är under uppförande 1nellan fast
Jand et och Gotland och väntas bli klar 1955 . 

Avståndet mellan de punkter där masterna i denna radio
länkförbindelse placeras är 120 km. Sändarantennerna· upp
sättas i de gamla Spånga-masterna, som äro 150 meter höga. 
Genom att masterna placerats på ganska stora höjder är 
den fr ia sikten omkring 110 km. Radiolänken är byggd för 
48 telefonförbindelser med en kanalseparation av 3 kp/s. 
Denna väsentliga ökning i antalet telefonförbindelser mella~1 
Gotland och fastlandet torde medge att även sommartrafi
ken kan avvecklas utan besvärande väntetider. 

Fortfarande är ett stort antal telefonstationer manuella 
varför mycket arbete återstår innan man kan nå den full
ständiga automattrafiken. Att automatiseringen av telefon
nätet dock sker relativt snabbt belyses med följ ande siffror. 

l Cen tral t ti e l Hl 51 11954 1 V ä xeHationer l Hl 51 11954 1 - s a on r " 
,, . 

' 

Automa l i ska . . . . 

a. - . .. .. ·l Manuell 

----------
4B 

78 

55 Automatiska . . . . 2314 2749 
l 

66 Manuella._ . . _ ... 
1

4820 4313 1 
---
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Manuella apparater: 

1951 35,9 '/u 
1954 29,1 '/u 

Automatapparater: 

1951 (-i-J,1 % 
195-! 70,9 % 

I samband med automatiseringen av rikstrafiken sänkes 
avgifterna för abonnenten. En annan fördel för abonnen ten 
är att avisamtal kunna undvikas eftersom en förfrågan om 
en person tr~iffas torde medhinnas under ett eller två m ar
keringsintervall d v s för en kostnad av 6- 12 öre. 

Telexrörelsens utveckling. 

Utbyggnaden av telexnälet sker i snabb takt och an talet 
telexabonnen ter har från den 1 januari 1952 på tre år tre· 
dubblats. Ku finnes i Sverige närmare 700 telexabonne nter 
vartill kommer ett hundratal tjänsteabonncmang. 

Telestyrelsen påbörjade 1952 prov med anslutning av vissa 
telegrafstationer till telexnätet. Resultatet av detta prov har 
blivit så gynnsamt, att styrelsen i princip beslutat ansluta 
alla telegrafstationer till n~itet. Man undviker genom telex: 
systemet transiteringar på Stockholms, Göteborgs och MahnO 
t.elegrafstationcr, vi lket medför personalbesparing och tids
vinst. Det fordras å andra sidan att stationerna utrustas Jl)Cd 

flera apparater och alt antalet telegrafförbindelser m ellan 
telexstationerna måste ökas. En annan följd av beslute t är, 

H man m åste gå ifrån det svenska teleg.rafalfabetet och 
~vergå till det intemationdla CCIT -alfabetet. I samb:and 

1~ed denna övergång har anskaffats blankettskrivande ap
J91·atur. 
l En av telexsystemets fö rdelar består i att man kan utnytt
·a apparaturen i internationell trafik. För närvarande kan 
~n telexabonnent i Sverige sålunda nå telexabonnenter i 
andra eu~·op eiska länder samt, via utländska stationer, USA 
och Belg1 ska Kongo. 

Schematisk karta utvisande internationella t elexförbindelset· 
från Stockholm. 
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Utvecklingen av abonnentantalet och telextrafiken fr nn1_ 

går av nedanstående tabl å. 

--- -- Ant<tl markerinS<lr c inlä.nd sl< ~ra fik 

App Tr•fik - AntQl rn inulu i v!.lii.,dsk hQfik 
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fe lefons uararen. 

l. Talmaskin med tillhörande förstärkare. 
2. Manövertillsats. 
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. En ny praktisk tillsatsordning för telefon är den automa
t~ska telefonsvararen. Denna apparat lämnar till en på
l'!ngande ett av abonnenten intalat meddelande, när denne 
~älv inte är i tillfälle att besvara ankommande samtal. 
·. eddelanet kan vara upp till en halv minut långt; denna 
ltd räcker till ungefär 50 ord. Vid uppringning utsändes med
delandet två gånger. Den påringandc kan däremot inte på 
apparaten tala in något meddelande. 



Telerapid. 

För abonnenter, som dnger mycket till vissa besl~i lnc] 
nummer, tillhandahåller televerket numera en autom a tis~ 
impulssänd~re kallad Telerapid. D~nna al?paral ka_n s~i n c] ~ 
h ögst 50 olika abonnentnummer, v1lka maste beslamm as i 
förväg. För rikssamJal och samtal till abonnente1·, vilkas te. 
Jefonnummer icke finnas i impulssändaren, skall fingcrs];j. 
och fungerar som en automatiskt arbetande fingersk iva 
Fördelen med apparaten är, att man inte behövet· m inna; 
numret utan endast ställer . in en knapp vid firman a lll net 
på tablå n och sedan trycker ned mekanisnlCn för urverket. 

!59 

När Nynbislwnln s telefonstation öppnades för trafik 1952 
var ett mindre antal abonnentapparater utrustade med 
knappsats. Della var första gången i Sverige och, såvill känt 
är, även i Europa, som knappsatssyslem för abonnenter ta
gits i praktisk drifl. 

Man erhåller önskat nummer genom alt trycka ned knap
parna. Stationsulrus t n ingen ä l' u lförd enligt televerkets mar
körsystem med koonlinaiväljare och samtalet kopplas upp 
Praktisk t tagel lika fort som man l1inner trycka på knap
parna . 
. Stationsrcgislrcn äro utförda m ed elektroniska mottag

nmgsanordningar. Frtm början användes vanliga elektron
ror men i oktober 1 \);) ; ~ insattes c !l regisl e r där clcktronrö
J'en er satts med lransistorcr. 
f Knappsalsil~ slällt~ingcn har. fungerat praklis.kt taget .. utan 
e~ och ha1· \'Jsnl s1g synncrl1gcn snabb, bekvam och anda
Jna]senl ig. 

i :l 



160 

Rundradio . 

• RADIOTJÄNSTSR.. • R d. 
lås PROGRAMTIDNING O$ fet"' l 0 10 

RADICH.ICENS 

F6tfolkr ~m~d vtgd~g~n a> 4:fl kvorl•f~l 19S:l 

Ut'..~~tns . s-ott'\ (h"S~tr ro-dl(>mot~ 

iG.9::0;-fJ l .t> U, ~.Öa' fi>t"V<\t'tl!< 3 bi1 i!< n, 

An~l varcktig 

o:dnmWrtimiring. 

r~ 

s 108167 
Kn;;rtfift 
G.Noratröm 
Fridhemeg. 18/ 4 
Stookltol.rn 

Licenserna ökade i Sverige ti r 1953 med Gl.OOO Li l! sam 

manlagt 2,317,000 - 327 licenser per 1.000 invånare. 

Slackholms nya rune/radiostation. 

Den nya rundradiostation som skall ersält~t Sp~1nga-sii;1· 

dm·en förlägges till ?\aeka. Slationen får en effekt pa 1vl1 

kilowatt. 
Lokalerna för stationen ~i.ro i del närmaste 

monteringsarbetel beräknas kunna igångsättas 

tct 5~ /55. 

färdi ua ocll 
t-. "f vid a rsskJ · 

Antennen ulföres av 2 st 1\JO 111 höga självsvängand e rör· 

for111ade master. 
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Bild t'rån mastarbeten Yid Kacka rundracliostation. 

De öve rsta 30 mclcrnn av mnsternn utgöras av televisions
och P M-antenner. 

lä Str~lning_sdiagranmwl f :J r genou1 m as tern as p la cc r i ng o el~ 
111~hg matning sitt maximum riklat mot dc folkrikaste 

011

1
1rad ena medan fa ... llstvrkan i rildnirw mol Kairo som 

ar· et o • • ,, 

ar pa samma frekYens reduceras. 

1 Stationen bir avsedd all bliva f.i5.tTmnnövrernd och obc
tJannad. 
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B. Televisionsutredninge ns betänkande - ~ ett utdrag lll' (l ' 0j 
tekniska delen. ' 

Clrcdningen ÖYc rHi.m mHk i november 1 \)5-1 till kom n 1111 . 

kalions~ni,nist~rn sitt .?1utbe t~inkande om tcl~v.isioncns. inri:: 
randc 1. Svcnge. Bc~anknndcl bclvs.er _tclevJs iom.])I'O] 'l' tllq 
ur tekmska, ekonomisk a och ,:.amhatlcl1ga synpunklt'l' 

Fr:1n ko:.~trollnn:::11e-:: h~~· 1~1nn iasyn i stt;.cUon. Pu. iJ~hiC!l ova är 
två kameror i verksamhet. l kontrollbordet ser n~aa tre bi• r:· : 

en frå n vm·der·a lmm.err.m samt den som för t~llftiilN 
gftr ut över sändare:1. 

T elevisionssystc m. 

. Bildkv~! it c ten . ~"!. .r aYhäi:gig av m~ talet elcwcnl i !_elev\ ,[~Jl~~
bild cn. Ju d e lal] n k arc h!ld man onskr, r·, desto .·torre 111.1 ' 

antal e t bildclen~c n t yani d ,. s desto högre blir bildens li n.JC: 
tal (ra d er av bildelement). Dc olika l;lcvisionssyslcm :;oJI 
äro i bruk, skilj a sil.! frf111 va randra lmvudsakligcn ! ,· il

011 

olika l in j et al : 
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brilliska , .. .. . .. . .. . -405-Ii n j ersystcm ct 
amerikanska ...... . . 523- » 
kon t in en ta lcuropeiska 625- » 
fr8.nslw ........... . 819- » 

Det franska sy:.;lemct torde ge dc h~t s la hi ld erna men är 
också d el dyra~t~. och tcki:is~d mesl krävande. Billigast och 
•cJ;:niskt enklast ar del bnttlska sy~;lemel; d et ä r bra , men 
;in j erst~·uktur_cn i.ir tydlig~ sk0n.ibar i b ild en. Lik3~m de flesta 
curopei~k~, ~a1:d~r har Svcngc såsom en lömp hg kompro
nJi ss valt 62;)-llll.J crssytcme t. 

Yalet av te levision i svarl-vilt elle r färg påverkas av 
111ånga f akio1·c r. En mollagare för fä r gtelev is ion blir betwl
!igt m er komplicerad än en mottaga re fö r svart-vita bilder 
o~h priset blir avsevärt högre. Del ~i.r em ellertid inte mol
(a O"arprisct ulan ulrymmcsbchovc l i etern som har varit 

" • o färgtelcvis!OneJls s!iirsla problem . I USA h ar television i fära 
introducerats. Tekniken sYnes emeller ti d än nu icke ha fun~ 
nit sin slutgiliiga form. "utredningen a n fö r a tt det torde 
kunna disk ulera s om färgen vid alla ti llfä llen ger ett till
skott t ill programmet, som motsvarar dc i.ikadc svårigheter
na och koslnadenw. Föl' Sveriges vidkomma n d e torde en
ligt utredningen, färgtelevision' inte komm a att bli al~tuell 
på många. [n· .. Ka~kylerna ha diirför begrän sats till produk
hon och dt~;lnbutwn nv program i sva rt och v il l. 

Teleuisiom; proyranund s s pridniny till m ollagarna. 

Det fö r v{Hl land valda 625-linjcrsvstcmct krä v er för bild 
och ljud tillsanmums ett ctcrulrvnm'lc -- e n f rekvensb and
bred d - om 7.000.000 p/s . Till jämförelse ka n nämnas, a tt 
en va nlig rundradios~indarc endast bel!ö Ycr 20.000 p / s. För 
lclevi~ionssöndningarna i:ii· man l!~i.n Yis a <l a lt välja- invckcl 
10ga sändningsfrckveuser inom del ultrakorta ~·å glä~Jgds-
011lrådet. ' ~· ~ 

f ~änd a rens r~!cksidd är ~ ungcfiirlig l h or isonten sedel 
rit1~ ?ändaran tcnnens ~opp . Htickvid.~ l c~l k ~~ -n b}i olika {olika 
st~tyngar bero"endc pa" dc _topograf ls.ka f or~wllandcn~ runl 
s" boncn. Avstandel pa s!al mark till h onsonte n f ran en 
~Undarantenn placerad p[t en 200 mclcr hög mas l - den 
t:' P~akti~.J.;.a och ekonomiska :;ki.il m axi m a l; h öjden - i.ir 

1l}l 5;) k m. Genom avböjningar och reflex ione r i atmosfären 
a dc ull r D kol'lvftgorna stundom Hl ng l bor tom horisonten. 
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En televisionssändare kan således få en betydande stön t in, . 

~~~.ck vidd .. ~1vcn on~ dess _fö1:~örj ningsr~ckvid<l är_ ~egrön~~~, 
l"or alt lam~.w .ct:to_rdcrltg ~allstyt:ka mom tclevtswnssa ndu: 
rens heJa for'sorJmngsomrade mastc d ess styrka avpn~sa . 

s~v~il med. kinsyn till sl~rniugar från andra s~1ndarsta t i o q~;1 

Yilka anvanda sanmw frekvcnskanal, som llll lokal a slör: 
ningar från motorfordon, lms llållsmaskincr etc. Fältstyrkan 

som påverkas bl a a\' fuklighetsförhMlandcna i atmosHi ren' 
kan komma att variera ::.rYsevärl. ' 

... För at~ _söka förebygga alt frekvcn~siluationcn i E uropa 
for telcvJsJOncns del sknllc ttlvcckla s1g ogynnsamt k a llade 

svenska telestyrelsen 1952 till en internationell konfcr~· ns i 

Stockholm. Enligt elen plan, SOJ.ll där utformades, anvisade1 

kanaler för 700 televisionsstationer i Europa och nona Afri. 

ka samt föreskrevs vi.irdcna på maximalt till tttcn sänd ni ngs. 

effekt och sta tionernas geografiska positioner. Samma ka. 

nal användes av i med eltal 80 stationer. För Sveriges del 

anvisas i planen kanaler för 50 tclcvisonsstationer, avsedda 

att bereda goda mollagningsmöjligbctct· för ett televisi ons

program över hel a landet. stationerna öro med hänsyn till 
utstrålad effekt fördelade på fem s!orlcksklasser från en 

kw till 100 kw. 
Efterföljande karlskiss visar dc beräknade räckvidderna 

för dc. svenska tclcvisionss la tioncrna med dc placcringsor· 
le r , antennhö.iclcr och effektivt utstddadc sänclningscffcldcr. 
som angiY as i Stockholmsplanen. 

.. 

'fe11.nt\sionsabt löner enUa:t 

Stetkho 1"t'-planen 
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Televisiowmwllaguren. 

Antald. radiorör i en televisionsmottagare h~tllcr sig 011 
kring 20, varav all~ utom bildr?rct äro vanlig_a, sm å ~·ö t· a\~ 
samma typer som 1 en rundradwmottag?re .. B1l_~lytan } lllot. 
tagaren besEi.mmcs helt av storleken pa biidrorct. Utveck. 
Iino·en har gått mot allt större bildfonnat; 26X35 och 32 X·IJ 
cm"' äro numera vanliga. För att åstadkomma större bilde1. 
användas projcktionsbildrör. Sflväl amerikanska som cnr0• 

peiska firmor tillverka projektionsmottagare med bildstor. 
lekar upp till 5 X 7 meter. . 

Televisionsmottagaren är betydligt mer komplicerad än 
run dradiomottagaren och fordra r en omsorgsfullare instalia. 
tion än denna. 

En förutsättning för god moltagning är att den önskade 
stationens signalstyrka är minst 100 gånger större än styr. 
kan av det resulterande elektriska fältet ft"tm samtliga stör. 
ningskällor. Genom lämplig konstruktion ocb placering m 
mottagarantennen kunna störningarnas inverkan på tagligt 
reduceras. 

Televisionsprogrammets överföring till siindarslationema. 

Produktionen av televisionsprogram är förutsatt at t äga 
r um på endast ett fåtal fasta platser i landet. Härför talar 
ekonomiska sk~i.l och programverksamhetens behov ~-" · god 
tillgång på medverkande. Samma program l~ommer folJ_ak\· 
ligen att sändns ul över samtliga sändarstati~n.cr elle r over 
grupper av stationer. För överföring av tclev1_~wncns l_l reda 
fr ekvensband räknnr man med att kunna anvanda an tmgcn 
trådbundna förbindelsc1· - koaxialkahhu· - eller tr[HUösa 
förbindelser - radiolänkar. Valet torde i varje särskilt fa ll 
få aöras med hänsvn till tctT~i.ngförhållandcn, kombina tions· 
1nöjligheler med behoven ~1v förbindelser för tclcf01 ~ . oclt 
telegraf, programöyerföring för rundrad io m nL De _f~J rsta 
proven i Sverige med Etngdistansövcrförin!?; av telcvis tons; 
program i' koa~ialkahcl kc~nma att ~1ga nu~1 under 19:15 pa 
sträckan Stockholm- Urpsala. 

Utbygqnader {ör del svenska lu-niilet. 

Un_d~r f~r;ttsätnii;g ;1tl ~l_:ttsi~~~~ldcrna _tagc:r ställning ~: : 
televisiOnsfragan varen 19~n, raknar ulicc!mng·::n med, __ _. 11 
den reguljära televisionsverksamheten skall kunna boll 
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der sensommaren 195(). Enligt utredninge ns utbyggnads
tl;1aner skola televisionssändare först uppföras i Stodd1olm 
P b Uppsala. Dessa utföras provisoriskt under ett förbere
d~lseår och provisoriska sändare anordnas samtidigt i Gö
teborg och Malmö. Eftersom programförbindelser icke ä r o 
färdiga mellan Stockholm, Göteborg och Malmö vid den rc
g,ulj ära verksamhetens start, måste programproduktionen 
till en början givas en 1ner lokal pr~igcl. 

Utredningen föreslår att en 9-årsplan i princip lägges till 
grund _för. televisionsnätets utbyg~nad, och att denna clärpö. 
fullfölJ es J den takt som dc tckmska och personella resur
serna samt tillgå ngen p å investeringsinedel medgiver. Nätet 
skall enligt förslaget omfalla praktiskt taget hela Sverige 
eller dryga 90 % av lande ts befolkning. 

c. Rad ar n och sjövägsreglerna. 

De internationella sjövägsreglerna reviderades vid en kon
ferens i London 1948. I samband härmed diskuterades ock
så vilket inflytande radarn bo rde få på reglernas utform
ning. Ti den anså gs emellertid icke då mogen att införa spe
ciella regler för f a rtyg utrustade med radar. Motivet torde 
bl a varit, att radarn icke direkt anger annat fartygs k ur s 
och fart , vilka faktorer äro väsentliga för ett r iktigt bedö
mande av lämplig undanmanöver. Visserligen k unna dessa 
faktorer crh~dlas genom plotting, men en ändring registreras 
icke omedelbart, vilket kan bli ödesdigert om avsU'tndct f ar
tygen em ellan är sådant att kollisionsrisk föreligger. 

Även dc revid erade reglerna, vilka trädde i kraft 1954, 
gäller så lunda fö r alla fartyg, oberoende av om dc äro ut
rustade med radar eller icke. 

Hela problemställningen krin11 radam och sjöv~igsreglcr
na ha emellertid aktualiserats genom ett stigande nntal s k ra
clarkollissioner, vilka förorsakats bl a av tveksamhet beträf
f~n?e tolkningen av sådana begrepp som »måttlig fart» och 
fl sikte av varandra» samt slutligen och främst av bristande 
' Unskap er om r~1tta sättet att använda dc upplysningar som 
L'adarn ger. 
l l:tvecklin~cn _av radar- och plo_ttingmat~~-i~le~_l ko ~_nmer 
cock sannolikt Inom en snar framti<l alt moJhggora for ra
c]~~!J~vigatören , alt på ett betydligt säkrare sätt än nu är 
~0Jhgt kunna bestämma annalkande fartygs lägen och 
orelser. 
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Det kan m ed andra ord förulss~itl as, att fn1gan om en 1 •. , 

videring av sjöv~igsreg~e r~1a m ed_ hänsyn till ~·adarn at~~ 
konnne~· a tt __ tagas upp till m~_ernattonell b_?ha n_dllllg. D e l ha,. 
av chefen, fo t: man~1cn bed_omts var_a vat~ddl!'llt, om: !' r,1n 
svenskt hall 1 etl sadant lage kan framlaggas ett fo rs 'nn 
som tillgodoser våra sYnpunkter pft problemet. Chefen fÖ~: 
mari ncu sammankallade därför i uovcmbcr 19?)3 rcp res0 11_ 

tanter från berörd a civila myndigheter för att dryfta fr<~ga 11 • 

Sålu nda igå ngsaltes i början av ur 1n81 en utred ni n g n11 _ 

gående radarn och sjöv~igsrcglerna med representanter f r {111 
Kommer skollegium, Lolsstyrclscn, Hcdarföreningcn, F ar tygs
bcfälsförc ningcn, Assura nsföreningen och Marinstabens för
bind c lseavcl elning. 

Utredn ingen , som arbetat med en nautisk, en teknisk och 
en juridis-k arbetsgrupp, har under sin verksamhet år 1\J:ii 
arbetat med följande målsbiltning: 

a) a tt framlägga förslag till åtgä rder fö1 · upplysnin g och 
u tbi ldnin g av sjög~tendc befälet rörande radanwvif~Cri ng, 

b) att fram lägga svnlHtnkter på toikningcn av dc n uYa
rancle sjövägsregler na i vad gället· radarförsedda farly g, 

c) att studera förutsättningarna för och C\' . fram liigga 
förslag till en framlida revid ering av sjövägsreglerna sa mt 

d) att införskaffa tekniska fakta av betvdclse fö r an-
vändbarheten av radar. · 

Yid å rsskiftet 195-1- 53 hade följande rcsullal upp n:dh : 

a) d e t tekniska und erlaget för cll bedömande av ra(Ll rns 
a nvändbarhel hade sammanställts, 

b) ett utkast till »Handledning för radarnavigalörcr» Ila
de uta r betats. 

c) problemkomplexet i sin helhet hade vcntile1·ats vi d flc· 
ra olika samnwntl:ädcn, av vilka ett ombord p~1 radarslzol· 
fartyge t Prins Carl, där radarnavigeringens praktiska u tfö
rande demonstrerades för utredn ingens rcprese:ntantcr. 

Av den teknisl.;:a arbetsgruppens redovisning beträffa nde 
radarns användharhe t kan utläsas, alt nttgra väsentliga ii nd· 
ringar av sjövägsreglerna knannast torde kunna göras tncd 
hänsyn till det stora antalet variabla faktorer som påve r]znl 
radarns prestanda. 

169 

{]tredningen kom tner dörför att inrikta sig på att få f ram : 

a) en slutgiltig. tlfon:111 ing_ nv »Handledning för l'adar
vicmtörer» (teknisk OL'lentermg) samt 

na "' 
b) r åd_och anvi_sni1_1gar för r adarnavigatö re r vid tillält~p-

.116 av aal lnnde s]ovag·sreg·ler for svenskt ev framdeles tn-nt "' . " . . , , 
t rnatwncllt bruk. 
e om m öjligt avses delta arbete förcgäs av en sammansläll
ing av ti ll gängliga domsint fdtn raclarkollisionsmi't l , där 

1 ~arjc mfd skall penetreras för sig och undersökning göras 
~uruvid a e tt utnyttj a nde av radarn kunnat förhi ndra dc in
träff ad c k o !l i si on c r n a . 

Av hitti lls publicerade salllmanslällningar av denna art 
har fr amg<Ht, alt koli isioner i tjocka och dålig siU i flertalet 
fall berott p:''t ett felaktigt ul11yttjnnclc av radarn och e nd ast 
i undantagsfall p g a tekniska brister hos apparaterna. 

Detta ge r en anlvdan om, all en »rad~•rtolkning» av sjö
vägsreglerna är nog så angelägen både av s~1kcrhetsskä l och 
för att rederierna skol a få den utdelning av rarlarn, so m dc 
ha rätt at.l v~inl<t si14 i form av mim:kad tids~;pillan vid na
vigering i nedsatt sikt. 

D. lntensifi'erad igenkänningsutbildning i Marinen. 

Igcnkönning av fal'lyg och flygplan mCtsle fortfaran de li ll
rnä~as sto r betydelse :;om komplement till str·ids ~ edn ingcns 
ovnga billur o;[tväl till ~;jöss som iland. 

Chefen för marinen framhö ll [lllyo p [t höslen 1 95.! b ety
delsen av hinskaper och nirdighcler i igenkänning a\' 
svenska och <1dana utliin(hka furlygs- och flygplantyper, 
som kunn a bli aktuella inom svenska marinens operations
områden. Indcntificringsfönu f1gan synes vara ojämtll fördc 
lad bl and hcriird per~onal inom marinen - ctl fftlal en
tusiaster bckirskar ~imnet v~d m cd tm del bri :; lcr en del hos 
det stora flertalet. Alllför snarl !-f1Ömm es ev in lärda kun
skap er. En mer omfattande grundbgg;.uule ulbildning oclt 
en st~ndigt (dagligen ) ])Ctgftc nd c Hndcrh~lllandc utbildni ng 
av dnllm i.i~;ig karnkl iir lmdc v:tra viigen all n:1 utl.Jildnings
~~lålen . _ ScH?l Lett led i försöket~ ~1tt e~·{ektivi~c_ra. ifrågavan~n
loe· nthJl_dm ng. ko_mme JHle~·as 1 ra n v_ a re~1. 1 ~b:.>. l1!l Bcr~~:~ko
D 111 a<~ Igenhtn~l_lllgsdc~alJ er~ }lelltds!Janstgorandc off tee r. 

etal.] e tl s uppgtflc r b!t samt1d1gt ulcknde oc h komma att 
0lllfatta ~ ' ' 
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uudervisni ug av till Bergaskolorna förlagda c le\'cr. 
utbildning av instrukliirer för ifr{lgakomnwndc ui !Ji!j 

ningsanstalter inom marinen, \ · 
att ombesö rja den u!ldcrhfdlande utbildningen av al a be. 

rörda personalka lcgoner. 

att för m ari n ens hellov h[tlla etl kompktl kartotek <l\ bij. 
der (balloplikon och skioptikon), hildba11d och bilds in grw 
för undervisning i igenkänning, 

att föreslå utformning av bildband och bildslingor fi n· un. 
d ervisning i igenki.inning, 

att föresl å den anskaffning av fartygs- och flygpl nnsm 0. 
deller, som erfordras för m:1rinens behov, 

att följa utveddi11gen inom igenkänningsutbildn ingens 
område sam l iukomma med fön;! ag till iindri ng m· i kurs
planer, utbildningsanvisningnr· ck. 
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EJ. 
signal ering mellan han delsfartyg och örlogsfartyg. 

Våren 195-1 anbefallde chefen fiir mari nen att flottans far
tyg vid Yarje Ii:impiigt tillfi.ille sl;:uUe söka optisk för·bindel
se m ed sådana handelsfartyg, som jämlik t 19-!8 å rs säker
hetskon vention borde kunna utföra morscsignalering. Che
fen för· marinen tiJ!ki1nnagav samtidigl, att h an avsåg ut
dela en silversköld fu·ligen iill det handclsfarlyg som visade 
största skickligheten i optisk signalering med örlogsfartyg. 

1953 års signaleringspray visade alt svenska handelsfartyg 
voro mindre henägna än utländska att svara på anrop. Re
sultaten av proven redovisades i en skrivlese till Sveriges 
Redarförening, som omedelbarl tog upp »den kastade hands
ken». I en cirkulärskrivelse till handelsflottans befälhavare 
betonades vikten av god optisk förbindelse mellan örlog,s
ocl~ handelsfartyg exempelvis vid eskorttjänst och nnd cr kon
v?Jering samt alt heredskap inför allvarstider krävde öv
lllngssignalering i fredstid. Sl;:rivclsen ulmynnadc i en upp
n.laning till bcfäi!Javama alt st1 ofta som möjligt utföra ap
Ilsk signal ering med örlogsfartvg, och alt iniliativ även bor
~le tagas av handelsfarlygen. l Svensk Sjöfarhliclning nr 11 
ar 1954 infördes vidare pf1 ledande plal~; en artikel und er 
r~!briken »Svarslösa fartyg» vari dc dåliga resullaten av för
~oken år l %3 oförblommerat framfördes. 1Vlan får hoppas, 
letcr det, alt senfärdighet och underlåtenh et a lt b esva
ra anrop sammtmhäng~r med vetskapen om a tt d et inle 



ännu år allvar. M~n , forlsälte r skt·i~en t en,_ ävei_tn~i.r d et gä l. 
ler »allvar» t ex 1 s::tmband med lsbrytmngstJanst h ar det 
visa t sig, att d e l alltför oftn tar ltlllg tid innan clt anrop bl. 
svara-s . Han tror att signa lkun skapen på handclsfar~:·g f in 11 ~ 
m en att den beh över vädras och han slutar med for slaget 
atl aiva ö rlogsflatla n s\·ar på tal och anropa varend a ll'e: 
tun ga d flagga som k omm er i :i !dc; en utmärk cl:c å_rlig <. n l ii i 
fartyget med den smarlaslc slgnalbcrcdsl(apcn ncdome r han 
va ra god stimulans. 

Bea rbetning av 193-1 års resultat pJgår. Den tendensen sv. 
nes kunna utUisa s, all allt fler svenska handelsfartyg sva;·a 
på anrop och all handelsfartygen oftare ån förr taga i iJ it ia. 
liv ti ll ÖYningssignalering. S.ignalcr ing med cll och sam n1a 
handelsfa rtyg har tyv~i.rr ulförts endast clt ringa anlal ga ngel' 
under å re t, vn rigenom ullagandet ay bästa fartyg bli r !log 
S[l svå r t. 

\'EM FÅR SKöLDEl\' 195·!? 

skall signalmedlet semafor slopas ? 
f. 
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B.edan _år 1~-15 gjordes en behovsmH.l~rsö~'-ni1:g av s~mafor 
1 m armt s igna lmedel och k larlades mstallmngen hll d ess 

50,~11 tuella slopande. Resultatet blev alt semafor bib_ehöll s. 
B"sten 195-1 företogs en ny undersökning, som i sknva nd e 
- t~nd studeras i marinledningen. 
s }\sikter na om signalmedlet variera: d e l bö r slopas (fler
t· Iet), del bör bibehållas eller fordringarna på signal_crin gs
t:kt el·~· kun.I_w sänk~s. I~~i~· angivas några av d c mol1v som 
fra mfort s for dc ol!lw asllderna. 

Motiv f'ö r slopande av senw f'or. 

Optisk signalerin g måste som rcservs igna lm.edel kunna 
fungera snabbt och säk ert. T ill följd av den moderna tak
tik en m ed ökade avstånd mellan enhe tern a och med h ä n
syn till all m a_rin vc rkscU~lhel li~l sto r del kmmner a tt ut
föras under marker, har sign alcnngcn med senwfor alltmer 
tenderat alt minslu1 under det a tt morsesignaleringen som 
jämväl kan anvä ndas uneler dager har ökat. Hårtill har ock
så förbåltringen av morsematerielen bidragit. Skicklighct i 
signalering med morse för a tt tillgodose e rfor derlig snabb
het och säkerhet i meddelandens överbringa nde år ett a k
tuellt önskcm f1l - pe rsonalen måslc va ra väl morscutbildad. 
Huvuddel en av den optiska signalpersonalen bes lå t· av värn
pliktiga, ~;om under sin korta utbildnings- och tjänstgörings
tid svå r ligen kan bli skicklig i signale ring både nj e<l morse 
och semafo r . En radikal metod all e rn å mer tid för utbild
ning i morsesignalering vore atl slopa signalering m ed 
semafor. 

Det hat· vidare anförts, att vårl semaforsystem end ast kan 
användas inom sve nsk a marinen, under det alt morse- oc h 
signalflaggsignaleringe ns alfabel ~i. ro internationella. 

De som frainfört dessa synpunkter anse - medgivande 
att det finn es lillf~illen n8.r semafor är smart a tt tillgr ipa --
~tt väsentliga fördelar kunna v in nas genom dess slopande. 
En förutsällning ~ir dock ntl morsematerielen fortlöpand e 
111odcrniserns, och all modern material tilldelas a lla fartygs
typer i fJollan. Härutöver förcslc'ls införande av sårskild 
;:1anöver flngga avseende ex minsYcpningstji:i.nst samt til1-
' 0ll1st av yllcrligare s ignaler i Signaltabcllema. 

Det förnls~illes också atl man som resen· för morse Yid 
dagersign alering i vissa fall skall kunna anvf:nda sig av 
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~emaforering enligt morsem etoden (!iten. sv8ngnipg a\' a1•111 
flagga etc = kort ted:.en<lcl, stor svangmng = lang tecke

11
' 

del). Utbildningstiden för et l så dant signaleringsförfa rand · 
med krav på endast låg signaleringstakt blir helt ringa. De

1
e 

metoden skulle bl a kunna användas i stället för sem af01.~ 
signalering på kortare avstånd inom och mellan kn :::; ta r tille. 
riförband, t ex mellan enheter ingående i minutläggni ngs. 
avdelning. 

Motiv /ör bibehållande av semaj'or. 

Semafor »sitter i» hältre och flertalet av befälet behä rskar 
semafor b~ittre än morse. Semafortecknen visar på en gång 
bokstaven, den »står» under det att morsebokstaven b ildas 
av fl era tecken. Oaktat semaforeringens inlärande i nag011 
mån försvåras av att metoden är en spegelmetod, vilket gör 
att man måste lära sig att vid mottagningen se tecknen »bak. 
vänt» i förhållande till när man själv är avgivare, anses se
mafor vara avsevärt lättare att lära än morse. 

Det har vidare anförts alt se1naforen är ungefär du bbelt 
så snabb som morse och att det på små fartyg vid sj ögång 
är svårt att hålla dagmorselnmpans (motsv.) ljusstråle rik
tad mot mottagaren. Exempel h a angivits på förbind el sebe
hov när semafor kan vara det enda signalmedlet, sasmn 
med person i nöd på en klabb, mellan fartyg och k aj vid 
tilläggning eller från en båt till en annan - »vem går s tän· 
digt omkring med en morselampa !» 

Sjöartilleriets tekniska personal. 

Några synpunkter och reflexioner. 
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Inträdesanförande jäml. § 31 av ledamoten BROMS 
den 2 februari 1955. 

Den senaste tiden karaktäriseras av en snabbt framåtskri
dande teknisk utveckling inom så gott som alla områden 
för mänsklig verksamhet. Denna utveckling har för vårt 
försvar inneburit en anspänning av alla krafter i syfte 
att oms~tta ~ch. på vår egen krigsmateriel tillämpa tekni
kens olika vmmngar. Vad sjöartilleriet beträffar har den 
senaste utvecklingen fört fram nya pjäskonstruktioner i 
form av b l_ a _helautomatiska fjärrstyrda msv allmålspjäser, 
lätta mas~~mnktade från riktstativ fjärrstyrda apjäser, vil
ket m~df?rt .. att m.asl~~nell~ anordningar, servosystem o d 
~om1mt t_Ill okad anvandmng. stridsledning och radar har 
tJ!lko~1m1t och anpassats till fartygens artilleri. Eldled
nmgsm strumenten ha allmänt sett utvecklats mot större 
noggrannhet och automatik. Nya strids- och hjälpmedel, aura
k~ter, lysraketer m m ha tillförts fartygens artilleri. Den 
narmaste utvecl,::l~ngen för sjöartilleriets materiel synes gå 
~ot ~ort~att tekmsk fulländning för det konventionella ar
hll~~-le t 1 form av ytterligare automatik av funktionerna 
var·Jamte nya vapen av olika typer beräknas tillkomma i 
ren takt så visar sig för våra speciella förhållanden möj
Jgt och ändamålsenligt. 
_ Det ä_r givet. att den hittillsvarande utvecklingen medfört 

och 1 framticl en kan bedömas i ännu högre grad k01mna 
~.~t medföra - ökade krav på den personal, som skall svara 

1?t dels materielens tekniska handhavande, dess konstruk
/011· framtagande, underhål m m, den »tekniska personar» - d els materielens taktiska handhavande, den »siri-
ande personalen». 

frr ot hak€p-·und av det o_yan ~-agda kommer en del aktuella 
sj ögo~ be~·orande _den forstnamnda personalkategorien -
föJ ~thllenets tekmska personal - att något beröras i det 

Jande: 

13 
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1. Den tekniska. utve~klingen !11edför. m_er _ k~mplicetad 
och svårskött matenel, vLket 10rl1au ande 1 s1n tur som ova 
nämnts ställer och kommer att ställa mer och mer ökactn 
krav på den berörda tekniska pers_onalen __ och dess kvallti: 
kationer . .N~mnda förhål1a1~de har 1. ett _storre sammanhang 
behandlats 1 den s k Lmdenska u tredmngen a_ng. den le!(. 
niska tjänsten i marinen. l·'"ör sjöarhl1er_1ets VlCtKommancte 
innebär utredningens förslag i huvudsak tlllkomsttm av vissa 
mariningenjörer 1\..:SS samt alt ~1llvarande :ystm~sta r . och 
eldledmngsmaskinister övergå till en ny mast~rkar, varvid 
samt1d1gt nämnda uo skulle givas en grundligare teknisk 
utbildmng. Förslagen äro helt visst_ bealttansvarda c od 1 äg. 
nade att verka i positiv riktning. V1s_sa yt~e,rl1gare _ atgar~er 
torde dock böra övervägas. Den tekmska tJa~1-~ten m:n~1 s~ ö
artilleriet måste liksom den tekniska vapentJ a lls ten 1 ovngt 
ovillkorligen ledas efter mili~ära_ linj_ er. _De~ta synes p akaLa 
en vidaact allmänteknisk utb1ldnmg 1 prmc1p av motsvarau. 
de slag som ordinär högskoleutbildning för de officerare, 
som skola leda tjänsten i fråga. . . . . 

Ä ven övriga officerare utan tekmsJ~ utl;n ldmng: v1lk~ f n 
tjänstgöra i vissa viktiga tekniska arhll~nbe~attnmgar mom 
såväl KMF som å örlogsvarv samt å v1ssa f~·tyg ber.?cncle 
på dels f n föreliggande bris~ ~åo tekni_sk_l ut~1ldade offtcera
re, dels att befattningarna 1 fraga h1thlls wk e ~1setts be· 
höva bestridas av tekniskt u tbildade befattn.mgshavare, 
måste för den tekniska t j än stens höj ande givas vidg~r~. ut· 
bildning. Molsvarande förhållande föreligger även betraffan· 
de däcksunderofficerare, företrädesvis artilleris tyrmän, av· 
sedda för teknisk tjänst inom sjöartilleriet. 

De ökade kraven på kunnighet och erfarenhet. h ?s c~ en 
tekniska personalen torde påkalla ytterligare specwhsen ng 
inom skilda områden åtminstone för nämnda personals le· 
dande skikt. Det kan sålunda ifrågasättas, huruvida icke de 
tekniskt utbildade officerare och ingenjörer avsedda för t~k
nisk tjänst inom sjöartilleriet böra förutom allmän kunni ~· 
het och erfarenhet beträffande sjöar tilleriets materiel i _sH; 
helhet även bibringas fördjupade insikter . inom nå&ot V

155_ 
specialområde, t ex pjäsmateriel, eldledmngsmatenel, 3111 
munition e d, i syfte att med vidgad sakkunskap ku nnu 
handlägga frågor inom nämnda <;nnråden. .. . n 

2. En ändamålsen 'ig omfattnmg och fordelnmg av de, 
tekniska personalen för tjänstgöring i KMF, å öV och : 
fartygen med hänsy~1 t~ll föreliggapde_ ,arbetsuppgifter de:11 fordras för att ett effektivt system for hLgodoseende a' 
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Jli$ka tjänstens olika krav skall kunna erhållas. Varje 
1e.0a11, liks?m varje _enskild individ, n1:åste vara ~n väl av
o~-~d länk 1 det tekmska systemets kedJa. Utvecklmgen med 
'' ~~av betingar ökad insats speciellt i fråga om nykonstruk
~a~er har av naturliga skäl under senare år för KMF med
}10.t ökade krav på arbetsinsatser speciellt av mer kvalifi-
01.3d art. Detta ökade krav har man sökt tillgodose genom 
c~: tillföra K~F nya befattningshavare. Dessa torde dock 
u ed hänsyn till kunskaper och erfarenheter generall t sett u:1dast i relativt ringa omfattning kunnat tagas i anspråk för kvalificerade arbe~suppgift~r:· l~örsöket att ti,llgo~o~e ett 
\'erkligt behov torde salunda hitmhlls knappast na giVIt av
sett resultat att i första hand verka avlastande i fråga om 
de kvalificerade arbetsuppgifterna och lätta den tyngande 
arbetsbördan i KMF, utan snarare i praktiken inneburit att 
KMF i accelerad omfattning för att helt utnyttja personal
tillskottet kommit att påtaga sig flera arbetsuppgifter av 
mindre kvalificerad art. En bidragande omständighet till 
delta förhållande torde även vara att finna i den tendens till 
ökad centralisering av arbetsuppgifterna, som under senare 
lid gjort sig mer eller mindre gällande inom statsförvalt
ningen. Det bör dock i detta sammanhang framhållas att 
nämnda förhållanden påverkat sjöartilleriet i jämförelse 
med vissa övriga tjänstegrenar endast i relativt ringa om
fattning. 

Oavsett den tekniska utvecklingen och dess varierande 
personalbehov torde det vara ofrånkomligt för det tekniska 
systemets rätta balans att KMF åt öV i största möjliga ut
sträckning delegerar sådana arbetsuppgifter, som lämpligen 
k_unna och böra åläggas öV. Detta skulle i praktiken med
~ora att vis.s f. n. i KMF placerad personal (officerare och 
Ingenjörer), som icke hunnit erhålla grundläggande teknisk
praktisk u tbildning å ö V - och därför generellt sett icke kan 
~ns~_s särskilt lämnad för kvalificerade uppgifter i KMF -
h.llfores ö V som erforderlig personalförstärkning för dessa 
VIdgade arbetsuppgifter. Det synes naturligt att rekryteringen 
av h~fattningarna i KMF i första hand sker från personal, 
~0lll ~teknisk tjänst å ö V och fartyg väl kvalificerat sig för be
attnll1garna i fråga. En överflyttning av personal och lämpli
~a arbetsuppgifter från KMF till ö V synes kunna medföra vid
~ade ~örutsättningar för en bättre rekrytering till befattning
{11a l KMF. Häriaenom skulle även den fördelen ernås, att 
tik11.ledande tekniska personalen får en så vitt möjligt följd
de bgt och planmässigt förlöpande tjänstgöring utefter hela 11 tekniska linjen. Först därigenom torde för den enskilde 
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individen djupgående kun_skaper _och erfarenheter kun 
grundlaggas ocn ett effektivt tekmskt »team-work» o1111 ll.a 
tande tjallstegrenens tekniska personal i sin helhet erhå lat. 

. 0. lnom .. ae~ .. speciella gren av sjöartilleriet, som eld~eas. 
mngen utgor, forefmnes f n beträtrande den tekniska p d. 
son~1en 101J ande problem a': bety~e"'se. Eldledningsperso~~: 
len 1 sm 1lel11et (e.dlednmgsmgenJorer, eldlednmgsmaskin· 
ter, eldledningselektnker) tillgodoses f n från den ordina1~s
e~~l~tropersonalen. Detta förhållande torde ha sin förklari~e 
~an, a[t .. h~ndhavandet av eldledningsmaterielen m ed des~ 
till en honan blygsamma omfattnmg icke påkallade inf . 
~andet av ~ågon speciell ~ersonalka_tegori. Genom den starkt 
ol~a~e omf~tmmg eldledmngsmatenelen under senare år er. 
~-~llit ---; vilket _bl a medrart att torpede>dledningen över. 
f?rts fr~n .~rt ~111 Torp - kan personalen emellertid icke 
langre 1 noJakhg gr~d fylla sin dubbla funktion av såväl 
elektr:o- som ~ldle_anmgspersonal. Det synes sålunda ofrån
komligt att sarskild personal (ingenjör er, underofficerare 
manskap) avses för uppgifter enbart inom eld"'edninasom~ 
råd~_t för att bemästra nuvarande och kommande prgblem 
betraf~ande den UI~~er sna_bb utveclding varande eldlednings· 
n~~tenele~. Med hansyn till att den telmiska personalen för 
pJasmatenelens handhavande (rustmästare och artillerihant· 
verkare) num~ra måste bibringas avsevärda kunskaper in· 
om det elektnska området, kan ifrågasättas huruvida icke 
eldledningsmaskinister och rustmästare ev. borde samman· 
s~ås __ till en gemensam kategori benämnd förslagsvis »artille· 
nmast~re» _samt på mot~varande sätt eldledningselektriker 
och _arhl_lenhantverkare till en kategori förslagsvis benämnd 
»~rtillenhantverkare»; vilket onekligen skulle kuna erbjuda 
VIssa fördelar. En lösning av problemet efter denna linje 
torde f n vara föremål för vissa överväganden hos veder· 
börande myndigheter. 
.. 4. För upprätthållandet av sjöartilleriets tekniska linje 
ar kontakten mellan örlogsvarven och de rustade f artygen 
av mycket stor b etydelse. Varvens åtgärder i fråga om r atio· 
nellt underhåll och förbättringar avseende materielen in· 
l~ämt~s i första hand från de rustade fartygen med hänsyn 
till dar vunna erfarenheter. Kontakten n1ellan örlogsvarv.en 
och fartygen samt möjligheterna till intensivt och ständigt 
pågående utbyte av erfarenheter beträffande materielen 
måste därför på allt sätt upprätthållas. Detta befräl11ias 
därest ö_rlogsvarvens _artillerisektioner äger tillgång p å ledan: 
de tekmsk personal 1 erforderlig omfattning. För de örlogs 
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·v där m ed hänsyn till arbetsuppgifterna tygofficer fin-
,,fll ' d d .. d t d s kommen era , ar e enne befattningshavare, som i 
f-~rsta hand skall upprätthålla den fortlöpande och mycket 
b~tydelse!,~ll ~. _k.?~~akten med fartygen .. ~ygofficersbefatt
ningen b?~ ?arfor 1 sal?ba~1d med __ dei~ __ hdi_gar~ rekomiT,Ien
derade f~rb.~ttrade utb1ldnmgen for SJoarhllenets tekmska 
ersanal 1 forsta hand rekryteras från de leknit kt utbildade 

~fficerarna med god erfarenl~~t i artilleribefattningar av oli
ka slag ombord. _Den. ova~1 foreslagna personalökningen på 
örlogsvarvens arhllensekhoner skulle allmänt sett medföra 
att offi_cerarna till större antal och i yngre år än vad nu ä~ 
fa llet fi?,ge erfarenh~t av den grundläggande tekniska tjäns
ten pa orlogsvarv, VIlket utan tvekan skulle inverka fördel
aktigt på deras kommande tjänstgöring i olika tekniska be
fattningar. 

5. örlogsvarvens samlade erfarenheter beträffande artil
lerimaterielens rätta funktion, underhåll m m förefinnas i 
först~ hand å des~ serviceverl~städer. Genom att ledningen 
av namncia verkstader och dnften därstädes utövas av mi
litär personal med särskilt vad underofficerare beträffar 
?mväx~m~de ~~ än~tgöri~g. ?mbord i artilleribefattningar och 
~_land a oV forel1gger ~- s]alva verket en kontaktlinje mellan 
oV och fartygen, som ar av stort värde för detta avsnitt av 
den __ tekniska tjänsten_. Utan föregripande av den nu pågåen
de orlogsvarvsutrednmgens resultat måste i detta samman
lm~~ uts~_gas, att ett avskiljande av serviceverkstäderna från 
berorda orlogsvarvs artillerisektioner med sto:r sannolikhet 
skt~lle ~wmma att medföra allvarliga konsekvenser för sjö
artilleriets teknisk a t j än st. 

_Vad i detta sammanhang anförts är endast att anse som 
~~ssa synpunk te~· och ~?rs.~ag i syfte att finna framkomliga 
s·lar. att _ytterhga.:e forbattra .?en tekniska tjänsten inom. 
tJ frhllenet och gora den m er agnad att kunna möta de yt
oer ~gare krav den framtida utvecklingen inom det tekniska 
Jl:Iå?et utan __ tvek~n l~omme~~ att medföra. Härigenom ska
skal VIdgade fooru~~ath~mgar for _att den. tekniska personalen 
eff l ~<unna pa rat~ satt fyl_la sm uppgift att tillhandahålla 
da ekhva och funkhonsdugliga vapen för sjöartilleriets stri-

llde personal. 
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Kriget i Ostersjövattnen 1854-55. 

Ett hundraårsminne. 

Av PER-OLOF EK)IA.~. 

- Vi har en sjuk Inan, mycket sjuk. Det vore en st 
oly_cka, ~:nn han -~n. dago skylie sli~ka o~s ur händerna, isy~~ 
n.~! het __ m n an nod1ga. atg~rder vidtagits,_ J? ås tås Rysslands 
SJalvharskare, tsar Nikolai I, ha sagt bntbska envoycn 8· 

George II~~l:,ilt?n Se!'mot~r, ,då de på en nyårsfest i Vinte~~ 
palal~~t 18Ll;~ furtroligt di~,kutcrade den onent~liska f rågan 
Med den SJnke mannen menade han Turk1et; Ryssland 
och England borde vara på sin vakt och gemensamt dela 
hnns kvarlåtenskap. 

Den orientaliska frågan hade länge varit aktuell. Allt 
sedan tsar~- Peter .?en Stores tid ha?e Ryssland sökt utvidga 
sma domaner vasterut, och speciellt Konstantinopel och 
sunden invid var eftersträvade mål. Denna militärt starka. 
cxpans~va kontinentalmakt utgjorde ett undantag i det av 
r~_volu~wner och oro}jgheter försvagade Europa, och det låg 
nara tillhands, att Nikolai skulle fortsätta den traditionelln 
r~·ska poli~ik, _som avsåg Turkiets försvagande och den gamla 
fv;nd_ens _hkv1derande. c~idpunkten var lämplig. Dubbelmo· 
lFlrlnn v1d Donau stod 1 tacksamhetsskuld till honom efter 
det ungerska upprorels kuvande 18L19, och Preussen oick 
ännu i dess ledband. Frankrike hade inte återhämtat ::o sig 
efter sin tredje r<~volulion, trodde man och Turkiet självt 
var "sj ukt''. Bara England måste taga's med i räkni~1gen 
och därför föreslog Nikolai samarbete. -"Detta stod i <;trid 
I~1ed örikets teaditi~)nella intresse för maktbalansen p å kon· 
lmenleu och omsorgen om kolonialväldet i detta fall del 
asiatiska, och svaret hlev nekande. Man borde hellre bota 
den "sjuke mannen" än på förhand söka dela hans k var· 
låtenskap. 1 

En av krigsorsakerna blev de palestinska kristnas inbör· 
des stridigheter. Nikolai ställde sig på de ortodoxas sidn 
och fordrade vidsträckt skyddsrätt över alla sina trosfräJl" 
der inom hela turkiska riket. Och snart framkom han merl 
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. erJigare fordringar .. på f~rm~ndarsk~p. I fe_?ruari 185:j 
);~l de b nn furst lVlensJJkov bli !\.ons_tanhnopel fo_:: att fra~
,~ ~ dem. Dennes pockande fordrmgar och stotande satt 
f0,1,3kräckle turkarna men väckte också deras patrifltiska 
fo l: 

11 
Understödd av England och Frankrike avslog turlds

]lnJ I · • 1 o l ' d f -t regenngen craven, varpa en rys c arme un er urs 
~~rtJ'1,kov.i juli. i~1ryckle i,~Io~dau _oc~ v~.~akie~. Men Tur
.· .1 -y ar eJ den ·'sJ uka man N1kolm forestallt sw;. Det kon
ktG trerade en arme till Bulgarien och förklarade i oktober 
~{e~:slaml k rig._ Hotet. ::1v e tt st?rkrig hängde i luften, men 
r·i·st sedan VICe anural Nachlmov med Svartahavsflottan 
,'!d Sinope den 30 november tillintetajort en turkisk eskader 
~ medan västmakternas flottor låg i Bos11oren - blev man 
Jå allvar både förbittrad och orolig i London och Pa··is. 
hysslands makttillväxt ~nåste f.?rhi~dras. N a poleon III. 
Frankrikes nyvordne keJsare, slot forhund med England 
0111 gemensam hjä~p åt Tt~rki~_t, oc~ i m~rs y~54 _förklarade 
de allierade tsnrnkel kng. osternke forholl s1g neutr~lt 
men fordrade bortdragandet av de ryska trupperna fran 
Dcn1aufurstendömena, vilket även skedde sedan ryssarnas 
förhoppningar att snabbt avancera .~11ot Konstanti.:~10pel gäc
kats. Preussen höll sig neutralt. Vastmakterna sancle flott
styrkor till Svarta Havet och östersj~n. H~lvön _Krim ~lev 
den egentliga krigsskådeplatsen, varfor Onentahska knget 
185:=l-56 även kallats Krimkriget. Utan att ryska flottan 
kuride hindra det landsatte de allierade armeer på Krim 
och begynte belägra fästningen och örlorrshamnen Sevasto-
1!.?1, ln:ing vilken. kriget till stor del utkä~11p~des. Staden 
torsvarades energiskt av general Todleben 1 nastan ett års 
lid och först den 9 oktober 1855 var motståndet brutet. 

Detta lROO-talets världskrig ulbröt just vid tidpunkten för 
övergången friln .segel- till hugflottor och fartygsmaterielen 
var därför ganska 'brokig. Den bestod av ångdrivna linje
skepp, fregatter och korvetter, ävensom av rena segelfartyg 
av samma kategorier. Därtill kom. olika typer av lätta seg
lande f ar tyg och ångbåtar, som i stor utsträckning ~n:'än
des till att bogsera de större skeppen. Med avseende a ang
~artyg var vä~tmakterna avgjort överlägsna ryssarna, .. vilka 
1 .. sin tur hunnit långt före turkarna. Fartygen var . an så 
lange av trä, om också den 1841 av fransmannen Pa1xhans 
~on~truerade bombkanonen skulle göra del nödvändigt att 
overgiva det eramin ekvirket till förmån för järnet. Pansar 
förekom icke t'> alls i lJörj an av kriget. Det var först den 17 
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oktober 1855 som lre franska "batteries flottantes" insatt 
nwt fästningen Kinbnrn, där ·de åstadkom förödelse llt:s 
att själva lida skada. Ett nytt undervattensvapen - lllin all. 
-· - insattes av ryssarna, som. i viss utsträckning utlade fÖ;l 
ankrade stötminor både i Svarta Havet och Östersjön. Kril1). 
kriget betecknade bör j an 1till en ny epok inom. sj ökrigsn1a. 
terielen. Efter kriget var den gamla treenigheten ek - ha1n: 
pa - segelduk dödsdömd. 

1 

Fransmännen gick i spetsen. Det första änglinjesk eppet 
Napoleon, konstruerades av mariningenjören Dupuy de Lön1~ 
och sjösattes i maj 18!)0. En del segelskepp förlängdes lllid. 
skepps och fick maskineri. Härutöver bibehöll fransk a flot. 
tan flera rena segelfartyg. Ett dylikt var t ex 114-kanon. 
skeppet Ville-de-Paris, sjösatt så sent som 1850 och flagg. 
skevp i den eskader, som avgick till Svarta Bavet. 

Britterna följde långsammare det nya modet. Vid krigs. 
utbrottet hade ångmaskiner likväl installerats på en del far. 
tyg, mestadels dock mindre kanonbåtar. Det första ånglin. 
jeskeppet var Agamemnon, byggt 1852. 

Den ryska flottan var kvantitativt nog så imponer ande. 
men kvalitativt stod den lägre. Enligt reskriptet av 1826 
hade Nikolai I anbefallt byggandet av en flotta, som i stor
lek blott siwlie slå efter Englands och Frankrikes. Ehuru 
flottan verkligen utvecklats under hans tid, h ed e man för· 
summa l alt i tid införa ångkraften. Svartahavsflottan var 
den bristfälliga turkiska överlägsen, men den vågade icke 
bjuda västmakterna stången, utan drog sig in under ~kyd· 
det av Sevastopols kanoner och sänktes vid fästningens fall. 

östersjöflottan intresserar emellertid mera i detta sam· 
manhang. Uppgifterna om Baltiska flottans styrka var i rar, 
men den torde 1854 ha omfattat c:a 30 linjeskepp samt ett 
20-tal fregatter och korvetter, några briggar, skonare och 
i akter, samtliga sannolikt rena segelfartyg, samt 80 r dd· 
kanonslupar. Därtill fanns några bevärade ångbåtar. Linje· 
skeppet Kastor och fregatten Polkan, båda med ångmaskin, 
hade sjösatts, men var ännu inte färdiga. Maskineriet för 
84-kanonskeppet Orel hade beställts i England ,och levere· 
rades naturligtvis inte. Fartygsmaterielen var sålunda orno· 
dern och bristfällig. Bestyckning och annan utrustning av 
dålig kvalitet. Besättningarna var illa övade och kunde då· 
ligt handha de fartyg, som anförtrotts dem. Allt nödgades 
den stolte tsar Nikolai konstatera vid en generalmöns t rin~ 
i Kronstadt, och hans !besvikelse var fruktansvärd. Nu, då 
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ttan verkligen behövdes, visade den sig vara fullkomligt po ffektiv. Liksom i Svarta Havet sjönk också Baltiska flot-
111e ned till rangen av "fästningsflotta". De större enheterna 
t~ustades i allmänhet inte; kanonerna användes som kust
il ·~illeri och manskapet fick tjänstgöra på landbacken. 
at 1 Finlatld sng man ovädret nalkas. Under århundraden 
bade landets försvar inriktats österut, ty därifrån kom. fien
den. Men nu väntades han västerifrån. Kunde Finland utstå 
tt anfall, kunde den ryska kolossen försvara sitt nyförvär

~ade storfustendöme? Försvaret låg i händerna på ryssarna; den ei..{Ila nationella krigsmakten var upplöst. Blott ett fåtal 
värvade enheter fanns kvar, bland dem 1. finska Sjöeki
pa<Jet (l.OOO man) , uppsatt 1830 och fö:·Jagt till Helsingfors. 
Nå"11on egen örlogsflotta fanns strängt taget inte; erforder
ii <f; fartyg utlånades av ryska marinministeriet Sjöekipaget 
k~mmenderades av finländaren kapten 1. gr. Nordmann. 
Kusterna skyddades sålunda - om. man överhuvudtaget kan 
tala om skydd - av ryska krigsfartyg och befästningar, nv 
vilka det av Ehrensvärd på 1750-talet byggda Sveaborg och 
det av ryssarna på Aland uppförda Bomarsund var de vik
tigaste. Mindre fästen var Viborg, Ruotsinsalmi, Svartholm, 
Hangön dd. För att skapa en egen skärgårdsflotta igångsattes 
byggandet av 40 kanonslupar å varven i Åbo, Helsingfors 
och Bj örneborg under överinseende av konteramiralen von 
Schantz, konstruktör av flera hundra fartyg för ryska flot
tan. För tjänst å sluparna utfärdades kejserlig ukas om 
värvandel av ett andra finskt s jöekipage. Vice amiralen Je
pantsjin förde befälet över den finska skärgårdsflottiljen. 
Planerna för upprättandet av en frivillig flottilj av bestyc
kade h andelsfartyg för försvaret av den sydvästra skärgår
den och Åland kunde icke forverkligas. Istället inrättades 
kustbevakning vid inloppen till skärgården. Längs kusten 
uppför des i hast befästningsverk, men kanoner saknades att 
armer a dem alla. Ett optiskt signalväsende anordnades från 
Rronstadt i öster via Hangöudd till Åbo och Nystad i väster. 
För att försvåra fiendens ~peratioucr släcktes alla fyrar, rem
!~larna avlägsnades från grunden och lotsarna förflyttades 
llll den inre ski:irgården. Utanför Kronstadt, Sveaborg, Re
Val o_eh Dönamynningen utlades minspärrar. Mineringskon::;
te~ hll sjöss var ännu på nybörjarstadiet, och de konformiga 
jliötminor, som användes, var på grund av den svaga krnt
· ~?ningen tämligen ofarliga. De ryska truppernas numerär 1 Inland ökades successivt, och kedjan av observationspos-
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ter längs kusten besattes av husarer och kosacker. ö verb 
fälhavare var generallöjtnant Rokassovski, stabschef ge e. 
r~lmajor_ Nor~!enstam. Befolkningen förhöll sig i allm än.h:· 
vanskapligt till trupperna. Den betraktade dem som si t 
försvarare och hjälpte dem_ efter bästa förmåga. Liks~ln 
Finland tidigare i alla skiften förblivit moderlandet Sverj 111 

tr?.get , vis.a~e det nu o tsar?ömet sin troohet. Enligt den af!: 
manna opuuonen ansags ratten vara pa Rysslands sida. D t 
kämpade för kristenheten mot de otrogna turkarna. Men ee 
del liberala kretsar såg i västmakternas krig en kam p föll 
friheten mot tvångsväldet och fruktade, att en rysk seae~ 
skulle medföra allt odrägligare förhållanden. Dessa stod 

1 

förbindelse med motsvarande kretsar i Sverige, som anså~ 
tiden vara inne för en återerövring av Finland. Deras på. 
stående, att finnarna var missnöjda och beredda att göra 
uppror, saknade emellertid verklighetsgrund. 

Då sjömakterna i början av 1854 inledde operationerna 
i Svarta Havet, beslöt de som väntat även sända flottstyrkor 
in i Östersjön för att den vägen anfalla Rvssland. Detta nva 
hot skulle binda ansenliga ryska styrkor { Finland och Bal
tikmn sam.t hindra ryska flottan gå ut på världshaven. Dess 
utom fruktade man, att Danmark skulle ställa sig på tsarens 
sida, varigenom sunden kunde stängas. Det gällde att h andla 
snabbt. Redan i början av mars utrustade den brittiska eska
der, som under befäl av viceamiralen sir Charles N apier, 
en veteran från N apoleonkrigen, skulle intränga i ö ster
sj ön. Ånglinjeskeppet Duke of vVellington (131 kan.) förde 
hans flagg, eskaderns tre divisionschefer var konteramira
lerna Can·y, Cl1ades och Plumridge. Förbandet omfattade 
49 fartyg, däribland 13 ång- och 6 segdlinjeskepp, 4 ångfre· 
galter och smärre mindre fartyg med inalles 16.000 m ans 
besättning och c:a 2.000 }{anoner. I slutet av mars anlände 
britterna till de danska vattnen, där de stannade någon tid, 
huvudsakligen i Kjögebukten. Östersjön förklarades i bloc· 
kad, och så snart isförhållandena medgav seglade arm adm; 
upp mot Finska Viken. Den delades på så sätt, att Clu1dcs 
division kryssade utanför kurländska kusten, earrys utanför 
Rigaviken , medan Plumridgc gick till Finska viken och 
Nargön, som valdes till flottans operationsbas. D rivisen 
him!r1de den tills vidare att segla längre in. Även fransmän
nens rustningar hade pågått en längre tid och i medio av 
juni anlände en fransk eskader under viceamiral Par scvnl
Desehenes till Finska viken. Den räknade 9 linjeskepp och 
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,., fregatter, var~v ;ndast 1 fartyg av vardera typen var rna
/kindrivet ; 4 h] ulangare och ett antal mindre båtar, i allt 
~ l enl~eter med c: a 1.000 l~anoner och 8.000 l~ an ombor?. 
pen fo~:enade flottan, . 80 VlmJ~lar stark, .. t~g odare~ter Baro-

nd vaster om H elsmgfors hll bas. I-Ianfran gJordes re
~t~gnosc~ringsfrm~l~tötar längs finska kuste~. oc~ mot h~vud-
1åiet for exped1honen, Kronstadt, men fastumgen visade 

Jlid vara för stark befäst och ryska linj eskepp låg i hamnen, 
~;rför ett angrepp ansågs alltför vågat. Utgående från Seit
skär kryssade de allierade någon tid utanför Kronstadt för 
alt locka ut ryssarna men återvände därpå till Barösund. 
Förutom denna demonstration inskränkte sig brittiska flot
tans verksamhet till oroande av handelssjöfarten och mindre 
angrepp mot kustorter längre väster- och norrut. 

Hennes brittiska Majestäts regering hade deklarerat, att 
ryska (alltså även finska) fartyg i engelsk hamn fick sex 
veckor på sig' att lasta och gå till sjöss och att de, som pre
jades till sjöss, fick fortsätta såvida de kunde bestyrka, att 
de intagit last före utgången av denna termin. Frankrike ut
färdad e en liknande kungörelse. Fartyg under rysk flagg 
kunde alltå utan risk befara havet till början av maj. Me11 
när de första finska västersjöfararna våren 1854 på hemväg 
frå n södern anlände till Östersjön, kapades dc utan förbar
mande och fördes till England, där de avyttrades inklusive 
last. Detta tillvägagångssätt förklarades med ,att deklaratio
nen endast gällde fartyg, som avgått från engelsk hamn. 
~amma öde vederfors fiskefartyg, som vågat sig för långt 
IIU sjöss. Kap erierna väckte en oerhörd förbittring i Fin
land och bidrog verksamt till att öka hatet nwt det snöda_ 
Albion. Angrepp mot kuststäder och fartyg i hamn kunde 
väntas när som helst. 

Den första beväpnade påhälsningen gjordes invid Ekenäs. 
Den 19 maj gick ångfregatten Helda (kapten Hall) och ång
skonaren Arrogant, företrädda av en roddbarkass, som lo
dfldc farleden, uppför Pojoviker:; mot staden. Chefen för 
kustförsvaret generallöjtnant Ramsay hade blott fåtaliga 
~tyrkor till sitt förfogande: 1 kornpani (260 man) ur finska 
rrenadierskarpskyttebataljonen (kapten von Essen) och 2 

prska under major Dergatsjov ävensom en avdelning tungt 
}~ltartilleri (överste Engelhorst) och ett kosackkommando. 
~n sände underlöjtnant Gylling med 50 finska skyttar till 

v, ens smalaste ställe vid J ernön, där de lade sig i hakhåll 
lla den skogiga stranden. Det fasta försvaret bestod av ett 4 
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Leksvall 

19-20.5.185 

kan. batteri vid Vitsand, enda inloppet till Ekenäs f ran 
havet, .där man också sträckt en järnkätting tvärsöver sun
det. På e. m. kom de avancerade britterna inom. skotth il!l 
för skarpskyttarna och möttes av en mördande eld, som 
fällde några man från fregattens rigg samt barkassens rod· 
dare. Elden besvarades med kartescher, utan att dock an· 
sti.illa skHda. Fartygen övernattade utom skotthåll bakom en 
udde vid Gull ö och fortsatte kl. 05.00 följ ande morgon n:ot 
Vitsand, där positionen förstärkts med fältkanoner och 111· 
fanteri. Till en början stoppades framryckningen av artillc· 
rielden, men sedan britterna öppnat snabbeld med heln 
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t n av sitt babordsbatteri, måste försvararna draga sina 
J<raf e er längre inåt land mot LeksvalL skarpskyttarna kvar
J<3110~de i ställningarna och besköt fartygen, som denna 
stann hissat uppstoppade. bulvan-"utkikar" i riggen. HMS 
gåi~ia forts atte mot Ekcnäs, men . nödgades vända om för 
J{~ (histå Arrogant,. som ränt på __ grund. På e. m. sökte sig 
~\tterna åter ut till havs n:edfo~·.and_e ett ~e.d salt __lastat 
~1 ·tvo·, A ugns ta, som god pns. Traffnmgen v1d Ekenas var 
~ fll h "'för sig en obetydlig affär, m.en den firades av ryssarna 
1 0~ en stor seger och trupperna blev föremål för kejserliga 
5~1debevisningar. Major Dergatsjov och 2 skarpskyttar stu
n:de och 6 man sårades i denna ~örsta strid. I den .~uro
p eiska pressen svällde striden ut till en lysande bednft av 
britterna. Hela regementen hade upprivits, 500 man stupat 
och 3 kanoner tagits som byte vid ~~tsand, vars ~'sta~~a Le
fästningar" jämnats med marken. Nar kapten Halls forband 
slöt sig till sin eskader hälsades han med hurrarop och Duke 
of W ellington hissade signalen: "Väl gjort, Hekla och Arro
gant". 

Britternas n~ista anfall gällde Hangöudd, där befästning
arna bestod av tre mindre enskilda verk: Gustafsvärn, 
Gustaf-Adolf och Skansholmen, byggda 1789 1under svenska 
tiden, samtliga gammalmodiga och i uruselt skick. 0.arniso
nen omfattade c:a 1.000 man och kommenderades av oversie
löjtnant .Moller, en veteran från ;Borodino. iRedan den 18 
april visade sig de första fartygen utanför Hangöudd, lodade 
farvattnen och avlossade några skott, men höll sig annars 
utom ri1ckh;1Jl. Detta upprepades ett par gånger, n1.en den 
22 maj kom angreppet. Sex ångdrivna fartyg gick befäst
ningarna in på livet, medan 26 andra höll sig på avstånd. 
Trots oavbrutna 5 timmars kanonad lyckades britterna ej 
betvinga forlen utan drog :sig tillbaka med diverse skador. 
Napiers mening torde ha varit att genom detta anfall locka 
ut ryska flottan västerut. Även denna strid gjordes utom
lands till en väldig affär :--- med raserade fästen och 1.500 
fångar . Ryssarna förstörde självmant anläggningarna i slutet 
av augusti för att de icke framdeles skulle kunna tjäna fi
enden som stödjepunkter. De kunde lätt ha tagits från land
sidan; för Hangöudds försvar fanns ej trupper att tillgå. 
Efter fortens demolerande övervakades området blott av 
enstaka patruller. 

I slutet av maj detacherades en brittisk flottilj under kon
lerallliralerr Plumridge, bestående av ångfregatterna Leo-
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pard (flagg) och Valorous samt korvetterna Odin och y 
ture _(ina l les 54 kan.,. 1.000 man) till Bottniska viken I11~ 
a~~ gora strandhugg v1d kuststäderna, som idkade ansenJ?1 

~Jofa~'t o~h export av t!·ävirke o~h tjära. _Mestadels voro et~ 
oppna portar utan garmson och forsvar. Tisdagen den 30 lU : 
på f. m. forcerade britterna det isband som ännu låg h .aJ 
. B tt 'l ' ~ '<11· 1 .? env1 cen~ norra del, och ankrade innanför Tasku fyr. 
b~!age~ ,utanfor Brahestad. _HMS Leopard hade några gånge: 
statt pa grund, och Plumndge sökte förgäves. få tag på ,, 1 

l?.ts. Hm~ _lodade s!g försiktigt in mot staden och kl 3 e ;~~ 
~andes loJtnant Pn~st med ett kommando om c:a 300 man 
Iland me~ 14 delvi~ armerade slupar. Militär fanns ej på 
orlen. ~nest sade sig ha order att uppbränna skeppsvarvet 
n:cd darvarande fartyg ?ch upplag. Befolkningens förkla
rmgar~. att allt vor_e enskild egendom och icke kronans, bi\. 
tade foga. Med brumande facklo r gick marinsoldatern a lös 
på fartygen. Först antändes briggen Kaleva och sedan kom 
turen .. till de övriga, fregatter, briggar, skonare, j akter ; in
alles over ett dussin fartyg. I samm~ veva antändes 5 skepps
~arv med stapellagda skepp, smedJor, magas.in, boningshus 
mventarier m m. Vidare tjärhovet med 8.000 tunnor <tjära: 
b~ckbruket med byggnader och 1.500 tunnor beck, skepps
virke och 1.000 stels plankor, 2.000 loads bjälkar, 2.000 fam
nar ved, 800 tunnor spannmål. Varvsområdet Braheslads 
rike do~, Jörv_andlades till ett brinnande och 'rykande in
ferno. Slacknmgsarbetet iförhindrades av marinsoldaterna 
som uppträdde mycket ohyfsat mot invånarna. Som tur vm: 
låg vindriktningen icke mot själva staden. Med hot om be
skjutning, ifall man sökte släcka eldsvådorna stack en aels-

•• o • • •• • • ' h 
mannen ater hll SJOSS och g1ck vidare norrut. Denna fruk-
tans;är~.a förstörelse kunde visserligen ur militär synpunkt 
delv~s forsvaras -- upplagen var krigsviktiga, då krigsfar
tyg annu byggdes av trä - men den vittnade inte bara om 
hänsynslöshet utan också om okunnighet 1(också brithska 
köpmän tillhöriga varor brändes) . Britterna hade k unnat 
räkna med välvillig neutralitet eller t o m understöd men 
n~l !Jemöttes de som hatade ovänner av en befolkning, som 
d~~bll~ bet:raktat ryssen som den ende och naturliga fien den. 
F~n· sma bragder fick Plumridge sedermera av österbott· 
n~~1garna öknamnet "Plundringen". På rapporten om dennn 
handelse . tecknade tsar Nikolai högst egenhändigt ordet 
"razbojniki" ("rövare.") . ' 

I Uleåborg upprepades spektaklet. Vid infarten till staden 
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de förbandet svårigheter med navigeringen, då sjömär
l~ll 113 avlägsnats, men man lyckades uppbringa några segd
J,ekler , och bland fångarna fanns en mästerlots Michelson. 
);enne h~de för n~~on förse~lse nyligen av~kedats . Huvai\· 
de på h amnd erbJod han s1g att spela Efwltes' roll. Pa 
j{\'ällen den 1 juni inlöpte fartygen å Uleåborgs redd. Bud-
kapets om Brahestads öde hade redan nåtit staden, och 
~1911 sände en deputation till Plumridge med upplysning, 
att inga som helst trupper fanns på orten. Denne lät utdela 
engelsk- och svenskspråkiga , proklamationer av följande 
ordalydelse: 

KUNGöHELSE. 

Den engelske amiralen skall icke ofreda eller 
förorätta enskilda personer eller deras egen
dom. Han åsyftar allenast att förstöra Ryska 
Kejsarens befästningar, försvarsmedel, fartyg, 
fartygsmaterial och egendom. Så länge invånar
n a fredligt kvarbliva i sina boningar, skola de 
å tnjuta skydd, men skulle de bistå ryska trup
p erna, skola de behandlas som fiender. Eng
elske amiralen önskar, att kvinnor och barn må 
föras ur staden. 

HMS Leopard, d. 1 juni 1854. 

H. Plumridge. 

. Under rådande förhållanden borde staden således ingen
hug h a att frukta. Men amiralen tillade, att upplagen av 
tjära, skeppsvirke och stapellagda fartyg skulle uppbrännas. 
Härvid hjälpte inga förklaringar om privategendom och att 
en del av förråden redan sålts till England. Vid midnatt 
landsattes från slupar c :a 200 man, som. besatte staden. Utan 
l1lotstånd från invånarnas sida antändes i rask följd 13 far
tyg, 7 varv inklusive magasin och bostäder, 15- 20.000 bjäl
kar, 15.000 tunnor t j ära, 60 magasin innehållande säd, glas, 
~ alt , lädervaror och spirituosa. Britterna rekvirerade provi
•lnt och ved, som betaldes till underpris. Efter !att ytterli
~are h a trakasserat befolkningen stack fienden på kvällen 
'en 3 juni till sjöss med nordlig kurs. Följande dag delade 
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I=>lumridge sin flottilj: Odin och Vulture satte kurs syd.v 
r~eda~ ~e?p~rd och Val?rous fortsatote mot Kemi älvs lir~~l , 
mng . .frllfolJd av det laga vattenstandet kunde endast "1

' 
slup ros uppför älven, där en j akt och brädförråd förs/~ 
des. Samtidigt sändes 9 båtar till Torneå, dit de anl än°~
den 8 j m~~- ~ilitär fan?-s ej i staden. Märkligt nog respe~,: 
lerades harstades enskrld egendom. \ 

De detacherade fartygen ångade söderut längs kusten f" 
at!_ brandskatt~ G:amlakarleby enligt känt recept. Men h~~ 
mottes de av forbrttrat motstånd. stadens innevånare känd 
till fi~~rdoens ft:amfart och_ beslöt sätta hårt mot h årt. to~-11~ 
och SJogang h~_ndra_de Odm oc~ Vnlh.~_re att närma sig kus
te~ och man fiCk hd att argamsera forsvaret Beslutsmmna 
man fa_nns i Gamlakarleby, redo att försvara sin stad med 
vapen 1 ha?d· I spetsen för dessa stod kommersrådet 011, 
ne:·, orgamsatorn av fö r svaret. Frivilliga från staden och 
neJden runtom, bland annat sälskyttar, som. kunde ,han tera 
lodbössan, bildade beredvilligt en liten garnison. Bud si-i ndcs 
om_ militärhjälp, och chefen för Vasafördelningen, general
maJor von Wendt, beordrade omedelbart 2 kompanier ur 
12. Linjeba:taljonen jämte tvenne lätta kanoner till den ho
ta_?e _staden. Trupperna och de frivilliga skyttarna in tog 
'>!allnmg bakom plankbarrikader uppstaplade mellan maga
smen på Halkokari udde, som behärskade inloppet till :;ta
den. Den 7 juni rapporterade semaforstationen att f ienden 
var i antågande. P å e m ankrade Odin (16 k~n) och Vul
ture <? kan) utanför Gamlakar:leby, och på kvällen u tsattes 
9 bevarade slupar med c:a 200 man, som under löj lnnnl 
\Vyse rodde m_ot land. Under parlamentärflagg gick en av 
sl~warna upp hll bryggan, där den möttes av Donner, horg
mastaren Roos och en tolk. Britternas fordran att få för· 
störa fartyg, virke, tjärförråd o dyl avvisades likaså be· 
gäran att f å fortsätta in mot staden. P å frågan' om m ilitiir 
f~nn s på orl_en gavs intet svar. Parlamentärerna avlägsn ade 
srg, satte kngsflagg och b er edde sig till strid. De nio bar· 
kasserna rodde fram till angrepp, men möttes av livlig eld 
från försvararna p å Halkokari. Två barkasser led svåra 
skador och folket förluster. E ngelsmännens eld var r esul
tatlös, och efter en timmes strid såg de sig nödsakade r eti
rer~. En slup gick p å gr·und och togs jämte utrustning och 
hesa ttning av några frivilliga, bland vilka sälskytten Ilank
konen speciellt utmärkt sig i striden. Med förlust av 3 offi· 
cerare, 12 man i döda, ett 30-tal sårade och 22 fångar in· 
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P
acle sig brillcrna å fartygen och gick till sj öss . För-

,kcP c·)·vei' clett·1 "of'·)-I'I d d " f' o • · . t ·ingen ' c no a c angrepp ran rvsk s1da 
lJ1t_

1

5
tor och man hotade vid tillfälle uppbränna hela sladen. ,,fl J o b l d l,. f".. o l o ]3 folknlllgen ar c a e c ar or YlC are pa försvarets utbyn-

_e1de. Kommersrtldet Donner lät med enna medel anläcr~a o91 . d f . . . o , < o<:> ~tr"1ndbaltener me nvllhgt manskap. Kustbevakningen 
~kiirp tes. Uncltr sommare:1s __ 1opp ~avs flere gånger alarm, 
111

en ang1:eppcn ulchlev. Skann~lslmgen vid Gamlakarleby 
""u· nr nuhotar synpunkt. obelydhg, men hade slor moralisk 
inverkan pa kuslbefolknmgcn. Man såg, att våld kunde mö
tas med våld. På en del orter hörjade man formera frivil 
liga skyttekon~_mandon och uppföra små skansar till försvar. 
Efter dem~ta laxa blev en~c:;clsmi:innen också försiktigare och 
avstod fnm hrandskaltnmg av enskild egendom i större 
,kala. Gamlakadehys försvarare ihåg"lwms av tsaren med 
ordn ar och nådigt välbehag. Efter kriget lät kejsar Alexan
der II nu'\la Donners och Rankkonens porträtt vilka skulle 
upphi.ingrrs i kejserliga palatset i I-Ielsin!!fors . ' 

Underrättelserna om de brittiska härj~ingarna och skot
ten fr ån Gamlakarleby höll grannstaden Jakobstad ,i fort
satt oro och ~~ä~~~ring, isynnerhet som militär icke fanns på 
orten. Alla SJOmarken hade avlägsnats och från hamnom
rådet hade allt upplagrat gods bortförts inåt landet. Far
lygen i hanmen fördes undan och sänktes i den inre skär
gården, v,arpå de gömdes under ett lager granris och ruskor. 
~nder _forloppet. av juni månad sökte britterna förgäves 
fJJnna m~OPl~~t trll J akohstads hamn, och den 8 juli var 
HMS Odm n_~tra att lyckas, men råkade på grunt vatten och 
tvangs återvanda. Stadcn undgick fientlig påhälsnin!! denna 
~~mmar. På hösten förlacl_es 12. Linjeb~ta l_~oi?-ens ;tab till 
tkobstad, och manskapet mkvarterades 1 narhgcrande sock

n_ar. De sänkta skeppen upptogs och fördes över till svenska 
sidan. ', 
ripnd~r sin kort~- kampanj_ i Bottniska viken hade Plum
Bage t_lllfogat dc ostcrbottmska kustorle:·n~ a_nse_nlig skada. 
lltons framfart hade fra1~rkallat avsk~- saval __ r Fmland som 
dö Inlands, oc~ t __ o n~ 1 E?gland hoJ des roster, som för
oc~~e delta 11l1vagagm~_gssatt. Pt:essen behandlade ämnet, 
de t u~rd e_rht~set frams~all~es en mterpellation (mr Gibson, 
11

. n ~9 Jlll"!J) till 1 :e Anurahtetslorden Graham rörande härj
<:~ngarna mot .?P~na h~:rdelssläder. Storbritannien hade ing
h~ orsak att. forbittra hnlands befolkning, med vilken goda 

lldelsrelahoncr sedan gammalt upprätthållits. Förödelsen 

14 
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kunde endast indirekt skada den ryska krigspotentialen 
det vore dessutom onödigt att r iskera brittiska sjömä1{8 °1~h genom dylika operationer, ansåg han. Sir James Gr ah 11' 
sökte rättfärdiga strandhuggen och beklagade, att fl ott allt 
män, som blott gjort sin plikt, på detta sätt belönades 1~11' 
angrepp i själva parlamentet. e(j 

Under _som_n:?-rens. ~opp kry~sa<;Ie de a!lierades huvudflat 
to~· omkrmg 1 os~ersJo~ o e~ pa F1~1ska v1k~n utan att kunn
tvmga ryssarna hll stnd. For att tillfredsstalla den alhnän1 a 
opinionen gällde det nu att - liksom i Svarta h avet tu 
finna ett lämpligt anfallsobjekt Därvid fästes uppmärksa1; 

heten ganska snart på Ålandsöarna med fästninaen Bon1.,
1

1 

o l\~ 

sund. På de strategiskt välbelägna öarna kunde en stödj,>. 
p~mkt f~r vidare operationer anordnas; härifrån kunde Bott. 
mska v1ken kontrolleras. Bomarsnnds fästning hade plan. 
lagts redan kort efter del Åland genom freden i Fredriks. 
hamn 1809 införlivats med det ryska väldet, men ar betena 
hade gång på gång uppskjutits och först 1836 igångsatte 
ryssarna byggandet. När kriget 1854 utbröt, var fästet inte 
på långt när fullbordat och anläggningarna 1 till sin typ 
hopplöst föråldrade. Det var artilleriets enorma utvecklincr - m 
som lät dyrbara fästningar föråldras nästan lika snabbt som 
krigsfartyg. Fästningsverken var belägna på Fasta Ålands 
östkust i Sunds socken och vid södra mynningen av sundet 
(Bomarsund) mellan fastlandet och Prästö. Kärnan best~d 
av en kasematterad kasern i två våningar med portar för 
115 kanoner i de yttr e murarna, på sjösidan sträckan de sig 
i en halvcirkelbågc, medan den inåt land vettande längan 
var rak med en utbuktning på mitten. Detta huvudfäste var 
avsett att kompletteras med ett system småfort, cirkelrunda 
tornliknan!le stenbyggnader i två våningar, av vilka fler· 
talet skulle sammanbindas med murar eller vallar, så att 
ett större slutet område uppkom. Av tornen var endast tre 
färdiga: Västerfortet (C) och Norra fortet (U) p å F as ta 
Aland samt Prästötornet (Z) på andra sidan sundet. Be· 
styckningen utgjordes av 10--20 kanoner. Ett friliggande 
batteri om 4 kanoner hade anlag ts på en udde i L umpar· 
fjärden sydväst om huvudfortet Fästningsmurarna var 9" 

tege1 och omgavs på yttre sidan av en skalformig gråsten~
mur. Dessa hade man underlåtit täcka med jordverk , -va,n,' 
genom de hade ringa m otståndskraft och erbjöd ypperl t3 1 

mål för d:'ltidens ~tlltmer effektiva artilleri som redan ägde 
refflade pjäser och bombkanoner. Kejsar Nikolai I var be· 
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Z - Prästötornet.P- Penelope och V- Valorous 10.8. 
L - Britti ska fregatter l6.8.A- De al lierade flottorna 

under bombardemanget. 

~änkt p å att evakuera Aland, men då de allierade flottorna 
lllte medförde några landstigningstrupper, fanns ingen an
l~dning att låta utrymma ögruppen. Man ansåg mycket rik
h~t , att Bomarsund inte kunde angripas enbart av örlogs
~tan. När den franska belägringsstyrkan slutligen inträffa-

e, .var det för sent att överföra garnisonen till fastlandet. 
~enna u tgjordes av en rysk infanteribataljon, 3:e och 4:e 

0lllpanierna av finska Grcnadjärskarpskyttebataljonen, en 
~~del ning artillerister, en värvad finsk trupp, ingenjörs- och 
· : ~r tskommandon, inalles c:a 2.000 rnan, varav c:a 1.600 
; _r1dande. Kommendant var artilleriöverslen Bodisco, som 
(~~o~s långvarig tj_änst icke ~ade ~.!örre. k_:igserfarenh~_t och 
J ·eller v:tr utpraglat energJ.sk. SJalen 1 forsvaret var overs-
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tele) j tnanten Fnruhjelm, som på våren blivit utnäm n d t') 
viceguvernör på Alan d. För att förstärka trupperna söl·\ l 
denne bilda frivilliga kommandon av åländsk allmoge, n1' e 
nödgades konstatera, att faslän öborna svor trohetsed ve11 

de dock ohågade att strida mot inkräktarna med vape11ar 
hand. Dc anpassade sig smidigt efter förhållandena . Gev·l 
och nmmunilion hade utdel::J.ls . Man lovade delvis g :"1 n1:

1
· 

ur l?nse. Men .. krutet s~zöts bort redan under vår.ens sj ~)f itge;~ 
skyetc och nar de allierade l::lndsleg, hade de mgen llng att 
frukta från befolkningens sida. Tvärtom visade sig ftlän. 
ningnrna villiga ge fienden handräkning - mot kon tant 
betaluing. 

Redan första veckan i maj började brittiska spaningsfae. 
iyg intränga i öländska skärgården för att utföra lodningae 
och mätningar av farvattnen samt för att av ortsbor in. 
hämta uppiysningar om de ryska trupperna och Bomarsnnds 
fästning. TiU operationsbas valdes Ledsund strax söder 0111 
Lemlancl. Länge tvekade man att längs de svårnavigahln 
farlederna närma sig fästningen, n1en den 21 juni v ar man 
färdig att våga försöket. Till ryssarnas förvåning fo rcerade 
HMS H elda, V al oro u s och Odin södra farleden till L umpar
fjärden vid Ängö, intog position en sjömil från Bomarsund. 
och så ven de första projektilerna mot fästningen. Elden 
besvarades från huvudfortet men nådde icke fram till far
tygen ocb inställdes därför. Britterna kom närmare m en r:\
kade då ut för det camouflerade friliggande batteriets eld. 
Dess u lom bcsköts de med gevärseld av skarpskyttar, som 
var spridda i kedja längs stranden. På HeJda, som låg när· 
mast, skr1dades rodret. och hon måste bogseras bort. Genom 
fartygens koncentrerade eld förstördes batteriets bröstvär~, 
och manskapet drog sig vid mörkrets inbrott tillbaka innl 
land. Därpå bombarderades fästningen med brandgranater, 
som antände några träbyggnader. Kanonaden fortgick till 
kl 0200, då en av fregatt<:rna råkade i brand och hritternn 
fann för gott att draga sig tillbaka till Degerby för al l re· 
parera skadorna. Dc hade då avlossat 2.400 skott m ot fi.isl· 
ningen, vars ammunitionsförbrukning var 400 skott. Förlt!S' 
tenut på l')'Sk sida var "1 döda och 15 sårade, engdsmänne~ 
hade 5 sårade. Denna strid gav bara en föraning om yar 
som komma skulle. 

Då tsaren erhöll underrättelse om de allierades p~au.~~ 
mot Bomarsund, började fästets öde intressera honom l ~00 

grad. Han ville hindra den fientliga flottan inlöpa på eJJ 
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inre fjärden utanför fästningen och beordrade flygcia 1. 
tanten, amiral Arkas, att med ångare och kanonshcltt. 
skynda till Åland. Företaget var dömt att misslyckas, :1:nt 
Arkas samlade L! ångfartyg och 20 kanonslupar i Hels' ett 
f?~s; fr.:ln ~bo tillst.ötte yt~.erligarc 20 slupar, varpa '/t~g. 
lllJ en . g;tck . ~Ill Kumlmge. Dar erfor han, att fienden red. t. 
stod. framfor Boomarsu~d, v.arför .un~sättni~gsförsökcl gi~r 
m~: mtet. o~h hatarna ,ater':ande till Abo. Foretaget vae de 
storsta, 1 vilket de otympliga ryska raddarfartygen delt t 
Försummelsen a tt i tid införa ångkraft visade sig ödesdi~g. 
för ryska flottan; mol fiendens talrika ångfartyg stod 11;;r 
sig slätt. 'n 
. Under juli. m~nad koneen~reradcs allt större allierade 
flottstyrkor till farvattnen knng Bomarsund, som h elt och 
hållet isol.~rades. Men man Jmm också s~.art, .. att. ingenting 
kunde ntrattas med enbart orlogsfartyg. For fastnmgens be. 
tvingande krävdes landstigningstrupper. På den grund ut. 
rustades en expeditionskår i Frankrike. Kåren omfa ttade 
10.000~ .12.000 man och ställdes under befäl av gene ralen 
greve Baraguay d'I-Iilliers, en veteran från )1812. Den skep. 
pades på engelska och franska fartyg från Calais och in· 
träffade den 5 augusti i Ledsund . Under skydd av den sam. 
lade flottan verkställdes landstigningen med början den i 
augusti på tre olika ställen: Tranvik, Högbolstad och Il u !ta. 
Därifrån sammandrogs belägringsstyrkorna till Finnbv. Gar· 
nisonens svaga krafler förslog icke till att avvärja la;Hls lig· 
ningen, som genomfördes utan minsta svårighet. Trupperna 
avancerade nwt fästningen och hörjade genast uppföra be· 
higringsbattcrier och fältställningar. Det första anfallet gjor· 
des från landsidan, samtidigt som kr.igsfartygen beredde sif 
att framtränga dels mot huvudfortet, dels norr om Prästo 
mot N ona tornet och Prästötornet. 

Den 10 augusti kl 0800 avlossade amiralsfartyget HM.' Buil· 
Jog, ombord på vilket Napier befann sig, det första skottet, 
och en våldsmn kanonad satte igång både fr{m sjö- och land
sidan. Ry<;sarna besvarade elden, men avståndet var i fler~ 
fall för långt. Vid middagstiden stötte HMS Penelope pn 
grund invid Prästö inom skottht1.ll för fästningen. Inom kort 
regnade projektilerna över . fregatten, som fåfängt sökte 
konuna loss. N apier sände Yalorous nwt fästet för alt drH 
dess eld mot sig, 1medan två andra ångare assisterade ha''c· 
risten och övriga fartyg häftigt besköt ryssarna f ii r a~: 
skaffa andrum. För att få Penelope flott var man lvnnge 
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t vräka en del kanoner överbord. Med 9 träffar och flera 
D~· da ombord ?ogserades hon bort från stridslinjen. Detta 
do . en obetydlig rysk framgång; för övrigt gick det illa för 
,rat j f .. marsune s orsvarare. 
J30pet hårdast ansa l ta fortet var det närmast fienden be
Jii<1lla ~ornet C, ~om besköts av belägringsartilleriet från 

1
iir·a hall. .Eft~r nagra salvor ":~r kasematterna på grund av 

dålig venlllatwn fyllda med rok oc~1 vistelsen där odräglig. 
J{apten Tesche och hans L!O man g] ord e dock det bästa av 
situationen. Men den 12 augusti var molståndskraften bru
ten. Tornet var svårt ramponerat och dess 10 kanoner tid
vis obrukbara tillföljd av överhettning. Valven hotade att 
störta in. Krutförrådet kunde befaras explodera. På kvällen 
beslöt Tesche utrymma fortet. Manskapet avmarscherade till 
huvudfästet Själv stannade han kvar med 30 man för att 
förbereda tornets sprän<;{ning. Men i gryningen den 13 au
gusti stormade fransmännen tornet och erövrade det efter 
handgemäng, varvid den sårade Tesche och andra överle
vande föll i fångenskap. 

Därpå riktade fienden sin uppmärksamhet mot tornet U, 
beläget på högsta punkten av den norr om fästningen ut
skjutnn de halvön Garnisonen utgjordes av 180 man under 
kapten Melart, bestyckningen av 18 kanoner. Efter 10 tim
J~ars_ beskjutning från tvenne landbatterier och skeppsar
hllen var tornets övre del förstörd och i nedre våningen 
en så stor bräsch skjuten, att projektilerna slog mot den 
mo~satta väggens insida och hotade klyva fortet itu. Någon 
~jälp var ej att vänta. Att retirera till huvudfästet var omö.i
hgt, ett utfall lönlöst. På kvällen den 15 amtusti hissades 
vit flagg och tornet U kapitulerade, efter att ha förlorat G 
man i döda och 14 sårade. Två torn hade på kort tid likvi
derats, och turen kom nu till huvudfästet 

Beskj utningen inleddes omedelbart från lrmdsidan, som 
~ar rl en svagare, varjämte ett dussin fartyg från sjösidan 
rersållade fästningen. med projektiler av alla slag. Efter
land r asade murarna Ihop under den oavbrutna kanonaden, 
~ch redan .den 16 a.ugusti var försvarskrafte~ br~ckt efter 

dygns stnder. Bod1sco sammankallade ett kngsrad kl 1300 
Bch :man beslöt inleda underhandlin~ar om vapenvila. Men 
l3 ar~guay d'Hilliers fordrade kapitulation ulan villkor, och 

0d1sco fogade sig. Bomarsund gav sig å t segraren. 
l'~ndast det isolerade tornet Z på Prästö höll sig ännu. 

0Jtnant Chatelain hade till sin disposition 20 kanoner och 



Hl8 

1-!0 man. Porlet ha~lc inte äi_~nu. utsatt~. fö~· a1lva~·hg C' 
men man hade bev1llnat de ovnga befastmngsanlåga11 . 1d, 
amas ~.~ll och i~1såg mer. än _väl de~ ho1?plösa läget. :\Ie~\:g. 
huvudf_~st~ t _utkampad_e ~m. sista str~.d l?a morgonen den t~\ 
var ~ra~_lo mvecklat 1 hvhg skoltvaxhf!g med 3 frcgattA~· 
varvid bagge parterna led skador. Man sag Bomarsund hi '.1• 
vit flagg men beslöt fortsätta kampen. Först sedan ans ss,1 
liga truppstyrkor landsatts p å Pri:istö och den av Bodi~l\. 
utsände und erlöjtnanten Pisjtsjnlin åtföljd av två allier01° 
officerare anlänrle med uppmaning att kapitulera , hes{e 
Chatelain ge upp. I-lans förluster var 2 döda och 11 sftro r1°1 

Kampen var tillända. e. 
Bomarsund föll efter en kort belägring. Fästningen Yar 

&vagt byggd, samt b~ott halvfärdig och därför ofönnöge·
1 att motstå ett kombmerat anfa1l från land- och sjösidan 

av överlägsn a stridskrafter. Garnisonens hela förlust upp. 
gick till 53 stupade och 36 sårade . Man kan dock icke säaa 
att den kapitulerade med vanära. Den stod på en förl or~d 
utpost oeh ett fortsättande av den ojämna kampen had~ 
lett till at t besättningen bokstavligen hegravts under fäst. 
ningens ruiner. Hela garnisonen hartfördes i fångenskap lill 
England och Frankrike och återvände hem först efter krigel. 
N~tgon rappol't om kapitulationen ingick sålunda icke, me11 
ryktet spred sig rätt snabbt. Först den 5 september med. 
delades officiellt, att Bomarsund fallit den 16 augusti. Del 
hade inle varit någon svår nöt att knäcka för västmakte rna 
och priset var enligt N ap i ers rapport 120 man i stupade och 
sårade. Förlusterna genmn farsaler torde ha varit b elydligl 
större. Fråga uppstod n n vad man skulle göra m ed fäs l· 
ningen. 

D~et hade ifråga<;atls, att Åland skull besättas av svenska 
lruppcr, oeh erbjudande härom sändes till Slackholm meJ: 
avslogs, då någon garanti för ockupationens varaktighet ~J 
kunde lämnas och Sverige-Norge alltjämt önskade h ålla s i ~ 
ut anför kriget. Man m åste finna en annan utväg. Att kvar· 
lämna en garnison över vintern ansågs alltför riskabelt, d~ 
förbindelsen med hemlandet var brulen och ryssarna övCJ 
isen lomdc anfalla fd'm fastlandeL Därtill va'r isynnerhet 
fransmi:innen ovana vid klimatet Ett förslag alt låta en del 
av flottan övervintra övergavs också . Infrusen var ocks~1 de!l 
utsatt för faror. Återstod då bara att fullständigt demolcrn 
fästningsverken och därefter avsegla . Först förslördes Prästo; 
lornet den 30 augusti och på hsi:illen den 2 september f]og 
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·udfästet i luften med en fruktansvärd smäll, varefter 
]JJtd\ utbröt. I experimentsyfte avlossade linjeskeppet Edin
~urgh från 450 m distans 7 bredsidor och åstadkom en full
s tän di~ bräseh i m~I reJ? på ett av ~ornen. J?än~ed ~nsk~1de 
· an vi5a, att gramt eJ kunde utbarcla arllllenbes]qutnmg. 
~~dan trtlJ?pern~ jämt~ n~r~1stning inskeppats, läm?-ade .. den 
fransk a karen Alan d 1 bor.J an av september och atervande 
]Je!11, följd av franska flottan den 19 sep lember. Britterna 
stannade kvar någon tid vid Ledsund för att upprätthålla 
blockaden, men n ågra krigsoperationer av betydelse före
t(\gs inle. N apier fiek av Amiraliletel direktiv att anfalla 
Sveahorg, vilket han dock m ed hänsyn till fästningens styrka 
och den framskridna årstiden f ann omöjligt att genomföra. 
Innan brittiska flottan i okt. j nov. utrymde Östersjön hade 
en mindre strid med ryska skärgårdsfartyg och kustbatte
rier utkämpats utanför Åbo. 

Efter Bomarsunds fall gjorde britterna en framstöt genom 
den svårn:ivigabla skärgården mot Åbo. tAmiral N apier gav 
kapten Seott i uppdrag att m ed dc ångrlrivna HMS Odin, 
Alban, Gorgon och Driver företaga en rekognoscering till 
trakten av Åbo för att utforska möjligheterna för en land
stigning. En invasion av området syntes särskild lämplig 
då den franska landstigningskåren nu var disponibel för 
uppdrag. Förbandet (c:a 50 kan. , 1.000 man) avgick först 
till skärgården kring Kumlinge, varvid fartygen flere gånger 
hade grundkänning. På morgonen den 22 augusti passerades 
Berghamn i Hautskär och färd en gick vidare under lodande 
och gång med sakta fart mot Erstan, fj ärden utanför in
loppet till Åbo, dit f ar tygen anlände på e n1 och till en 
början lade sig bakom Viittakari. Från Alban utsattes en 
håt och chefen, kapten Otter, lät ro sig 1not inloppen, där 
han i lugn och ro tog försvarsnnordningarna i skärskfidan
de inom skotthåll för ryssarna. 

Försvarsanstalterna vid Åbo var visserligen improviserade 
lllen ingalunda ineffektiva. På ön Runsala hade redan våren 
1854 tvenne strandbatterier i1 3 kanoner uppförts och under 
sommarens lopp tillkom ytterligare batteristä llningar, vilka 
behärskade den s k stora farleden mellan Runsala och de 
båda Bockholmarna. Den trånga passagen vid Lilla Bocken 
hade avspärrats med i bottnen indrivna pålar i dubbla ra
der, vid vilka en barriär av bjälkar och tinuner fästs. F.n 
{ttre kättingspärr var dragen från Runsala över Stora Boe
\en till Hirvensalo. Militär fanns givetvis i Åbo. Ett av 1. 
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. nr.. djärdivisionens fyra rangregemenlen under överste 
G:·~rnvall var f~!·lagt till staden. Därtill kom ett tungt fält
s ~Leri samt smarre husar- och kosackdetachement för be
b31,11ingsuppgifter. Den inhemska grenadjärskaqJskytteba-
va ~ l . l . taJ.jonen~. res.erv c?.mpam ':"ar ut conunenderat hll Runsala 

m betackmng for battenerna. stadskommendant var ge
s~rallöjtnant von Derschau, överbefälhavare chefen för 
fcustförs;aret. __i .. Åbo-distril~tet generallöjtnant Ramsay. oTill 
det rörliga SJofon;:rarets forfogande st?d 5 av flo~~ans aug
fartyg Gra.f V~·ontsJenk.~> Jastreb, A:dJ~m·al, LetubJI ~ch Ru
rik, det s1stnamnda SJosatt 1851 1 Abo, rs,amt ttullangarna 
Suomi och Nordvakten. Därtill kom 17 tungrodda kanon
slupar , som närmast spelade rollen av flytande batterier. 
De bildade västra brigaden av roddflottilj en och fördes av 
kapten I gr Akulov, brigadens 1. bataljon av kaptenlöjtnant 
AntriL!ancv. Sjöförsvaret stod under befäl av konteramiralen 
~on Schantz. Då general Ramsay fått underrättelse om att 
fienden nalkades, sände han ut Admiral för att rekognos·
cera. Fartyget upptäckte snart de analicande britterna och 
signalerade h ärom till staden. Likaså slog utkiksposterna på 
Kuuva udde och öarna utanför alarm. Kanonsluparna be
ordrades lägga sig vid bomspärrarna med den ena kanon
försedda stäven vänd utåt, 10 på Hirvensalo-sidan, 7 mellan 
Lilla Bocken och Runsala. Ett par av ångarna lades bakom 
dessa. Vid 4-tiden på e m ~vfyrade HMS Alban från c:a 
3.000 m den första bomben, som kreverade över en kanon
båt, och därpå öppnade de ,övriga fartygen eld med 68-
pundiga kulor och raketer. Två träffar noterades å de i 
sundet posterade sluparna: kanonbåten N :r 20 Jörlorade l 
underofficer och 5 man sårades, å N :r 18 dödades 1 och 
sårades 4 man. En bomb kreverade över ett av Runsala
batter iern a, varvid 1 man stupade. Effekten av engelsmän
nens eld var ringa, men avsikten därmed v::tr endast att 
förmå ryssarna blotta sina maskerade ställningar och kano
nernas skottvid -- ett ;mål, som också nåddes. Försvararna 
lät sina kanoner spela, men kulorna nådcle knappt fram 
liU fienden och fartygen led inga som helst skador. Strids
o~nrndct insveptes efter :1 timmars skott lossning i tät krut
rak. Britterna inställde elden ntan a lt söka forcera spärrar
~la eller göra strandhugg, och kl 9 avlägsnade sig fartygen 
1 riktning mot Korpo. Den ojämna striden var tillända. Ge
n?m kapten Scotts rapport fick N apie1· noggranna upplys
ningar om infm·Lcn till Åbo och om det fasta ooh rörliga 
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försvm·eL. Happorten utmynnade i en IJlan för ett I· 
t . " h . ~011)' . 

n~ra SJO- oc ~~~dan.~all n;ot st~den. Amiralen var tillta l~l-
a' P~.anen o c? :-11le gora. I~agon.tm~? so!n skulle påverka d a(l 
~l~m~nn~ op_mwnens knt1ska mstallnmg mot honom i föe~ 
m.anlJg nktnmg. H an framlad e IJlanen för g·eneral Ba1·a 1' 
l 'Ii 'll' ~ ' gtla c l Iers men lyckades inte vinna sin franska kollegas 1' . Y 

v_erkan. Denne. ~örklaradc sig icke vara hågad att risk~1:1 -
sma trupper vw denna årslid; därtill skyllde han på doa 
stora antalet kolerasjuka. Anfallet mot Åbo blev all tst1 1· ~l t . ,_ '·. n e 
av. N_ågon varaktig ~-ördel hade dc allierade knappast hell . 
vunmt, utan sannolrid hade dc inom. kort blivit tvuana .et 
k · o D "" , In-

s __ eppa .. s1g p a nyt~. e1~ .. f~~nska landkrabban insåg de tta 
hattre an den hnthska SJOhJornen. 

Hesullatet av 185-1 års öster~jökampanj var dåligt. ~led 
stora m:d och later hade den Igångsatts. Man väntade. att 
~lottan !nom k~_rt skul~e betvinga alla hinder och o;å fram 
over rumerna for att diktera fr eden i Petersburg. Men före. 
taget var illa planlagt, kännedom om farvattnen sakn ades 
<?.?h från hemlandet ingrep man störande i befälhavarnas 
iorehavanden. Fartygsmaterielen lämpade sig inte för skär
gi'trdsoper_alioner. Härtill erfordt·ades grundgående k anon
shwar, vilket <?.ceane~:nas behärskare Albion .av natu rliga 
skal s_aknnde. Harav vastmakternas intresse av att få Sverige 
med l l eken. Under sommarens lopp bombarderade ~aJJier 
amiralitetslorden sir James Graham med rapporter, där han 
beklagade .sig över svårigheterna och begärde förstärkn ing
ar. Men hans dispositioner underkastades sträng k r it ik ' i 
hemlandet. Man frågade sig varför han ej erövrat Sveaborg 
eller Kronstad eller Rev al eller Åbo . . . N ap i er blev den 
syndabock man sökte, och h an en!ledicrades från sin befall· 
ning. Nästa års seglation skulle s ~i.kerligen se en bättre r us
tad -yästmaktsflotta uppträda i östers .i ön. Som jämförelse 
kan 1 delta sammanhang den ryska flottans fullkomligt p as
siva h ållning återkallas i minne t. Den gick ej till sj öss en 
enda gång, utan gömde sig bakom fästning.sbastioner. 

Västmakterna hade ett livligt intresse av att clt·aga 
Sverige-Norge med i krige t på sin sida. Vid krigsutbrottet 
hade konung Oskar I avlåtit sin kända neutralitetsförkla
ring, som likväl medgav de krigförande rätt att ntnyllja 
svenslut hamnar, en förmån, som naturligtvis endast dc 
västra sjörnakterna kunde begagna sig av. Alltemellanåt 
gjorde de försök att förm å Sverige l'ippgiva sin neutr ali tet. 
Genom personliga besök sökte Napier (25. '1.) och BaraguaY 
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•f{iJliers (29. 7.) p:"tverka konunge11, förespeglande honom 
~tsikten att å terfi\ F!nland, m~n d~nne _ önskad~- ej närmare 
diskutera sak~n, sa~·1_da han CJ erholl v1ssa bestamda .gara~-: 
... Dessa galide iramst de t-.·ska slalernas anslutmng till 

'Je!. .J ' ' 

;le alliet~~d e samt fr t1gan ~1ur~l Fi!1land skulle kunna hållas, 
edan vastmnkterna dragit s1g hllbaka. Flertalet svenskar 

s 1ed kronprins Karl i spetsen var för en anslutning till alli
~115en och sl~in tuningen var tidvis ganska krigisk, men ko
Jlllngen tog CJ det avgörande steget. Det behövdes en allierad 
seger för att locka unionen med i kriget. Bäst skulle Sverige 
vinnas genom. en erövring av Aland, vars erbjudande som 
6åva till svens~wrna skulle utgöra en oemotståndlig frestel
~e. Då den allierade krigsledningen heslöt sig för en lano
stigning på ögruppen, skedde detta icke endast för att till
fredsställa den allmänna opinionens krav, utan även med 
tanke på att nå ett avgörande i Sverige. Bomarsunds er
öning genomfördes p å en vecka, men segerbulletinerna 
väckte sensation bara hos dem, som inte kände till fästets 
verkliga svaghet. Effekten i Sverige blev även oväntat svag. 
Visserligen jublade massorna i Stockholm och visserligen 
blev turistresorna till Bomarsunds ruiner en stor succe, men 
till den entusiasm , som. tvingat Sverige att frångå sin av-
vaktande hållning nådde man aldrig. Sensationen kom för 
sent. Den borde ha inträffat vid kampanjens början. Detta 
insågs ock8.å p å viislmaktshåll. Napier och Baraguay d'Hil-
liers avrådde sina regeringar att locka Sverige till en ocku
pation, som skulle överstiga dess ekonomiska resurser. De 
allierades beslut att lämna Åland var en bitter besvikelse 
för Oskar I. Bomarsunds förstöring hade i Stockholm ut
löst en lättnadens suck. Efter utrymningen skymtade faran 
åter vid den östra horisonten. Evakueringen var ett nytt 
bevis på västmakternas halvhjärtade insats i Norden. Sv•:> 
rige fort satte på den inslagna neutrala kursen. 

Under vintern 185-.l- 55 stärktes Finlands försvar. Trup
pernas numerär ökades. Fästningsverken utbyggdes. Man 
fruhade en fientlig landstigni ng och försvaret koncentrera
des ti ll Åbo, Helsin~fors och Vihorg. övrig~ kustorter skulle 
försvaras blott av J~indre delac.hement. Erfarenheterna från 
föregående sommar hade visat, alt en segelflotta utan mot
~varande antal ångfartyg icke kunde mäta sig med fiendens 
angdrivna enhC'tcr. Större delen av flottan koncentrerades 
därför åter till Kronstadt för alt bidraga till fästningens 
försv ar. Av större fartyg kvarblev blott linjeskeppen An-
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dr ej (Andr~as), Ie~el~iil CHeseldel), Rossij a (Ryssland ) 
f~:egatten 1 s~sarev1tsJ (Tronföljaren) vid Helsingfor s ~?h 
forsvaret av mloppen 1till Sveaborgs redd. Ett L10-tal ån 1.

01' 

nonslupar av ek om 170 ton, utrustade med 3 kanone 1• g 'a-
99· ~kr maskineri byggdes i Petersburg för att" incrå . Och 
v1khga skärgårdsflottiljerna. Roddflottans kmionsluEar 

1
f <! e 

d;Ia?es på Sveaborg. (112), Åbo (30) och Viborg (8). Liks~l'
vanhgt. ar under kngstlder framkom ideer till alleh anc~11 

nya kngsredskap. Flytande battel'ier minor av olika sl a 
och undervattensbåtar projekterades' men kom eJ· t1'Il · ·ag 

.. d . ( l ' . Q]] 
van . nmg tys cen_ ~auer byggde sin andra ubåt Havsd j~i v : 
le.~ 1. Ry:ssland 18~!')). Ny öve.:!Jcfälhavare och generalg~LYe~
nor .. 1. Fmland efter gencrallojtnant H.okassovski blev ncn _ 
r~lloJtnant fVOn. Be~:ef• bördig från Livlamt Mitt under ~·us~
~mg~arbetena mtraff~de nyheten om ts<~r ~ikolai I: s död 
a en - n~ars och Alexander II :s tronbesbgnmg. Den k raft
fulle. keJsarens bortgång gav de allierade nytt hopp om en 
sluthg seger. · 

(For ts .) 
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''Män n i skofiska r." 

Av Kommendörkapten G. SOLLING. 

Sedan m ånga år har man bl a i Sverige intresserat sig 
för de problem, som är förknippade med dykning till både 
små och stora vattendjup och för olika slags arbetsuppgifter 
under vattenytan. I vårt havsomf·Jutna och på vattendrag 
och sjöar rika land har både myndigheter och enskilda ofta 
att hämta upp vad havet otillbörligt tagit i sin hand eller 
att söka utvinna något som döljer sig på så stort djup, att 
man ej kan nå det direkt från ytan. En ej ringa del av vår 
befolkning har sin utkomst i anslutning till sjön och arbe
tar på eller kring vatten, varmed givetvis följer vattenvana. 
Ett allmänt önskemål har sedan länge därför varit att ska
pa god enhetlig utbildning av all personal, som erfordras 
i landet till att utföra arbeten och andra uppdrag under 
vatten. Man har då ofta vänt sina blickar mot marinen, som 
med sin välutbildade ledarpersonal och sina goda material
resurser bedömts särskilt lämplig att ta hand om denna. 
Till olika marina myndigheter ställs alltjämt ofta förfråg
ningar om dykeriproblem, vilka kan gälla t ex utbildning 
av dykare till förekommande arbeten i någon av våra många 
hamnanläggningar, sökning efter sjunkna föremål, röjning 
av brötar i timmerförande älvar och mycket annat. Härtill 
kommer krigsmaktens motsvarande rent militära problem, 
som redan i freds tid är stora och som under ofred sannolikt 
kommer att växa både i antal och omfång. Ett ändamåls
e~ligt dykeriväsende samt goda och välutbildade dykare är 
salunda av mycket stort värde för landet. 
. I och med att ett svenskt ubåtsvapen krävdes, skapades 
1 ~1om marinen så småningom en allt bättre dykeriorganisa
hon, vilken i första hand skulle utnyttjas vid befarade olyc
k?r med våra i begynnelsen föga sjödugliga och ganska ofull
gangua ubåtar. Dess bättre besannades aldrig dessa farhå
gor, och vårt ubåtsvapen har hittills, i varje fall under freds---F' l. »Den tysta världen» av den franske sjöofficeren J. Y. Costeau. 

ornm.s förlag. 2.00 sid. Rikt iii. med bilder i färg och svart-vitt. 
2· Ny Dyke,ritjänstinstruktion för Marinen VII delar. 
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tid, besparats större olyckor, även om_ tillbud stundom i_11, 
tr~ffat. Man ~wr ~ålunda stä1~digt haft ~gone~1 öppna fö r <ltt 
nagot allvarllgt latt kunde handa och vidtagtt matt och steg 
i den omfattning, som ofta knappa ekonomiska resurset 
tillåtit, för att begränsa verkningarna av eventuella ubåts, 
olyckor. När en olycka en gång skett blir i varje fall ett 
snabbt och beslutsamt ingripande alltid nödvändigt, varför 
en väl genomtänkt organisation under alla förhållan den 
måste finnas. Sålunda har våra marina s k ubåtspiketel' 
under årens lopp kunnat få allt bättre och bättre utrustning 
för bärgning av sjunken ubåt; givet är dock, att pik2tcr. 
nas resurser i viss utsträckning också bör kunna användas 
för andra omfattande dykeri- och bärgningsuppdrag om 
huvuduppgiften ej eftersättes. 

Det var mot slutet av 1930-talel ~:;om clt nytt kraf ttag 
gjordes att effektivisera vårt marina dykcriväs2nde. I USA 
hade då nyligen en besvärlig bärgning av en förolyckad 
ubåt aktuali~:;erat en del dyl;:.criproblem. En delegation ~:; än
des för studier av dessa av svenska marinen till USA. Dessa 
studier resulterade efter deltagarnas hemkomst bl a i byg
gandet av vår första s k dykarklocka. Därmed kunde bärg
ning av besältningen ur en sjunken ubåt med dykares hj älp 
verkställas utan aU ubåtsmännen behövde föras ut i vatt
net. Ej heller behövde uppstigningen till ytan företas lang
samt i etapper, vilket är bi'tcle tidsödande och farligt när 
vattentemperaturen är låg. En förbättring av utbildningen 
både vad dykarna och ubåtspersonalen beträffar gjordes i 
anslutning till dykarklockans införande i marinen, varj ämte 
den senare kategoriens möjligheter till regelbundna och ur 
säkerhetssynpunkt betryggande övningar ökades. På alla vå
ra örlogsvarv anlades s k dyktankar av växlande storlek, i 
vilka övningarn~ företogs och vilkas ubtigningsanordningar 
liknande dc på svenska ubåtar förekommande . Man anskaf
fade även en del rekompressionskamrar såsom säkerhe ts
å tgärd vid t ex dykningar till större djup. Slutligen in
köptes ett ubåtsbärgninsj"arlyq, varigenom marinen fick 
bättre möjligheter att utföra dykningar till större djup ~iven 
i relativt oskyddade farvatten. Detta fartyg öppnade ]lclt 
andra vyer och gav bättre resurser för dykaraa än h ittills 
begagnade öppna dykarbåtar, pråmar eller flottar. Under 
andra världskrigets första år var den svenska ma1-inens cly
keriorganisation och resurser säkerligen fullt i klass med 
vad som fanns i utländska mariner av motsvaraP.de stor
leksordning. 

~07 

F.ig. l . 

Dykarklocka. 

Men under krigets lopp kom till vår kännedom att man 
h_land de krigförande i stor utsträckning började b egagna 
stg av s k slanglösa dykare för såväl offensiva uppdrag 
b0lll för andra militära operationer. Hittills hade olika ar-
eten under vattnet företrädesvis utförts av dykare, som 

frhöH sin andningsluft genom en slang förbunden med en 
.llftpump ovan vattnet. Den förbrukade luften släpptes ut 
~ ~attnet genom en ventil i den tung:a elykarhjälmen och steg 
8
; an i fo rm av en ström av luftbubblor till ytan, där man 
~lllnda lätt kunde följa dykarens förflyttningar på botten. 
a 'bn strävade efter att med dessa s k tunga dykare kunna 1 eta på allt större vattendjup men kom dänid snart i 

15 
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Fig. 2. 
Djupdykare (tung dykare) . Dykaren »Sjösätts». 

kontakt med många besvårliga och för dykaren far~iga 
problem. D en andningsluft, smn denne andas in, få r nanJ·. 
ligen allt efter stigande dykdjup allt större tryck, vil.kc~ g~I 
att de i luften ingående gaserna förekommer allt rikllgaJ ~ 
per inandad volym i dykarens lungor. Dett~ proble! "~1

1

1 känt sedan Hinge, och m an hade i t ex USA v1d dykmng l! 
stora djup för;ökt blanda dykarens andningsluft m ed d e~ 
för honom aanska ofarliga 1nen 1nycket dyrbara gasen ]Je "' . f' . J11" lium. I vårt land kunde denna emellertid knappast ~.~ .. 
ställas i tillräcklig mängd för att användas vid ofta fol ~. . D . . .. A Zettel kommande djupdvkmngar. en unge mgenJoren . J . ' l 
ström, som Lidigt "kommit att med gutt resultat ägna sig g 
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·j·a dykeriprob.lem, ulför~le emellerlid år_ 1943 flera dyk
o!1 'o·ar· till ovanhgt stora dJU,IJ (160 1~1) enllg_t en av honom 
Jl!I.11p uppfunn~n ~uetod. Den 1 dykarhJalmen mp~mpade l_uf
sJa ersattes darv1d med s k syutes~as, en hlandmng av vate, 
lC

1\ e och syre sedan man kommit ned på djup. Metoden är 
l, va ska komplicerad och kan blott användas 'id dykningar 
g·~~~ djup överstigande 1!0 m. där man först ersätter dykarens 
11

11
dningsluft 1~1ed s k sk}ftg_as inna~1 h~n erhåller .syntes

a. sen under sitt arbete pa dJupet. Vl(l farden upp bll ytan 
~~~er omkoppling t~ll ren luft i motsatt o_~dning. ~-etod~n är 

1
unera fullt utprqvad och har sedan lange anvants mom 

nvenska marinen. Det torde vara allmänt känt, att det äl;' 
;arligt för organismen att andas luft under högt tryck; man 
utsätter sig lätt bl a för risken att bli kolsyreförgiftad med 
de mest allvarliga konsekvenser som följd. Men även syr
aas uneler högt tryck, som elykaren måste ta in i lungJor
~a ner e i djupel, är lika farlig för honom, och den i luften 
befintliga kvävgasen, vars partialtryck också växer med ökat 
dykdjup, har sådan berusande inverkan att han kan bli 
helt omtöckn ad. Förutom alla andra faror, som lurar på 
dykaren när denne tränger ner mot de stora djupen, till
kanuner sålunda att redan den för honom livgh·ande and
ningsgasen kan bli rent livsförgörande. 

I det föregående har talats om den slangförsedda dyka
ren. Det finns också s k slanglös dykarutnzstning. Med den
na ställs elykaren emellertid inför samma problem som, den 
förre; här kan hl a komma till svårigheter att orientera sig 
under vattnet om han ei kan ha förbindelse med vtan. I flera 
länder har sedan länge utförls försök att utnyttja dylika 
~lykare, som genom sin större rörlighet borde vara bättr e 
a~nade att utföra många arbeten än elen traditionelle slang
f~~:sed cle dykaren med sin tunga, otympliga utrustning. Med 
hJalp av på ubåtar förekommande s k andningsapparater, 
Vllka är avsedda för individuell räddning ur sjunken ubåt. 
h~de väl stundom förekommit att personalen ombord ut
f?rt smärre arbeten i vattnet på mindre djup, men någon 
~arskild utbildning härför förekom ej. Hedan på 30-talet bör
J~d~ likväl några av dykeriproblem intresserade fransmän 
a t agna sig åt dykning med slanglös utrustning med sjöoffi
~~ren Costeau i spetsen. Genom systematisk tr:ining och en 
h lt mera ändamålsenlig utrustning lyckades Costeau och 
l'~~s koll eger n å mycket goda resultat utan att egentligen 
1;1a ut för mer än en verklig olycka. Vid detta tillfälle föro-

c <a des en av deltagarna i försöken. En del tillbud inträf-
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fade stundom, vilket knappast är ägnat att förvåna när lll 

får veta hur sorglöst, j a, efter svensk måttstock nästan ctu.
1
an 

dristigt, försöken ofta bedrevs .. Resultate~ a~. fr~nsm~nne~
många företag under .v~ttnet fmns 1~u ~1llganghgt fo r de,~ 

svenska allmänheten 1 fo~m av en 1 h.?st utkommen bok 
»Den tysta värden», som f n med full ratt topp~r .bokband: 
larnas försäljningslistor. Man hade dock redan hd1gare höl't 
talas om Costea~1s n~ärkliga upplevelser under va~.ln~t ge. 
nom diverse notiser 1 pressen och dessutom hade har 1 lan. 
det visats utmärkta filmupptagningar från livet under vat. 
tenytan. Frågan är likväl om inte boken.s skildringa r gel' 
den bästa b ehållningen och det starkaste mtrycket. 

Deltagarna i »Grunnen för undervattensforskning» (s0111 

dess officiella franska namn löd) gick till verket m ed syd. 
ländsk entusiasm och den fick verkligen uppleva vådliga 
äventyr. Dessa skildras ingående i boken, som därm ed bJi. 
vit en bå de intressant och spännande läsning. Den iver, med 
vilken den mottagits av den breda allmänheten, vittnar ock. 
så gott om att den ingalunda är avsedd blott för f ackmän 
på dykningens område utan skänker minst lika myck ll tjus· 
ning åt en på detta område förut obevandrad läsare. Och 
det är onekligen tilltalande att på bokens många vackra 
färgplanscher se »människofiskarna» obesvärat glida fram 
i Medelhavets klara (och ljumma) vatten, medan bakgruu· 
den sprakar av lysande färger från undervattensväxtcr, som 
klänger sig fast vid fantastiska klippformationer på botten. 
Intrycket blir inte mindre starkt, när man erfar deras upp· 
levelser bland för länge sedan sjunkna skatter och läser om 
dykarnas djärva lek med bläckfiskar och blodtörstiga jä tte· 
hajar, som man t o m skämtsamt ger sig till a ll nypa 
i stjärtfenan. 

Costeau började som sagt sina dykförsök redan fö r e andra 
värdskriget och kunde fortsätta med dem i begränsad ?m· 
fattning även under den tyska ockupationen av Franknke. 

Sed~n inkräkt.arnas hårda· grepl?. l.ossnat, k u n.? e de frans!~: 
manna myndigheterna understodJa honom oppet, och.< 
djärva dykarna fick allt bättre resurser att fullfölja sJIJU 

vilda planer att - till en början kring Frankrikes kus ter ~ 
utforska havets h em'igheter på djupet. E.tt lämplig.~ f ~r~l ; 
ställdes till förfogande me~ go? utrustn~~1g oeh .:'a lv~.l:dgel 
medhjälpare. Vetenskapen f1ck aven upp ogonen fo r vat 

11 
av deras forskningar. Man lockades också av utsik ten ~11 
kanske bärga i havet sjunkna, sägenomspunna ~:katter, 50 rt 
man säkert hoppades kunna lyckas förvandla till gångb9 
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Fig. 3. 

Röjdykare. 

~tynt. Dylika manipulationer visade sig likväl vara b etyd-
11~t sv.årare att genomf~ra än att blott och bart tillfredsställa 
1.1stonsk eller arkeologisk vurm. Costeau berättar också om 
Sllt samarbete med den kände belgaren professor Piccard, 

!kin .med .. sitt s.k batyskop själv lyckas stiga ned till det 
sattmn~sv~rda dJupet 1.380 m mnan han måste avbryta fort
tåJa forsok sedan en del av hans materiel havererat under 

ande sjögång. 
Ii Costeau lyckas också själv med sin grupp nå utomordent

tig~ re~ultat ~:d slanglös dykapparat: Denna. syns för öv
lll~/aia sna1:~1k den som svensk~ marmen nyligen utrustats 

· Fransmannen kunde m ed sm apparatur nå nära 90 m 
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djup med ren andningsluft n1.en utsattes på detta stora_ c~· 
av så häftig »clj upberusning» att något organiserat arb ct Jtq~ 
k unde utföras. Man var flera gånger nere på 65 m d jllp e :J 
anser att även förut oerfarna elykaramatörer på nugtna~~l 
dagar kan lära sig nå 40 n1 djup, där professionella 1hla .<~ 
torde kunna utföra även hårt arbete. Ner till 65 m sk~;1\ e 
erfarna dykare kunna utföra lätt arbete och göra k orlvnti e 
undersökningar om dc följer stränga säkerhetsföresk rift g~ 
En slanglös dykare (friclykare) skulle t o m kunna n å 100 et. 
djup genom att »andas syre uppblanclat med lättare na~~~ 
~?m hel~_um ~Her o väte.» Men .. dylika clyk:1ingar skulle ""allt~ 
J~mt lu·ava hmslan~a och trottsam~na v1lop~us;r fö r unr]. 
vikande av »dykarsJuka». Det som ar mest forvanan dc, när 
man läser den franska skildringen, är hur man synba rligen 
vågar åsidosätta för svenska dykare självklara säkcrhctsåt. 
gärder som man säkerligen varit betjänt av. Den Jlv]j. 

gen utgivna svenska »Dykeritjänstinstruktion för l\Ia ri 1;en 
(Dy k iM)» är härvid l ag i stället mycket föredömlig od1 uer 
genom sin fullständighet på alla dykningens områ den ~l\ 
st arkt intryck av det svenska marina dykeriväsendets goda 
or ganisation och utbildningens ändamålsenlighet. 

DykiM omfattar sju olika delar. Dessa innehåller all l vad 
man behöver veta om dykningens teori och praktik samt 
beskr iver ingående den marina organisationen jämte n u fö
rekommande dykerimaterieL Marinens dykare indel as ge
nom cle1;.na nya instruktion i olika kategorier nämlig(' n 

a ) d jupdykare (Fig 2) avsedda för bärgning av s .i unken 
ubåt eller liknande tidskrävande arbeten av stor omfa! tning. 
De utrustas med s k tung dykerimateriel , sorn främst bcstflr 
av dykarutrustning med slang (dock ej tryckfast). 

h) röfdykare (Fig 3) avsedda för minröjningar och lik· 
nande arbeten i egna farvatten, sökning efter och b ~irg n in g 
av mindre föremål, S•]Wängningsarbeten, kabcldragni ngar 
etc. Dykarna u trustas med slanglös apparatur för aMlning 
med blandgas eller luft. De bär en dräkt av gumm i eller 
gummerat tyg. För att underhålla kroppens andning<;- ocl; 
förbränningsprocedur medför dykaren själv behåJlm·c !1a 
ryggen (2 st större mot fransmännens Ll st mindre) i nnel1nl· 
Ia_nde komprimerad vanlig luft vid dykningar till 111 in d r~ 
d]up eller s k blandgas (av syre och kväve) vid dvk ningai 
till djup av omkring 40 m. Genom användningen av bla nd· 
gas kan dykaren efter utfört arbete verkställa direk i liJll!' 
stigning till ytan efter vissa regler utan att han utsä P CI' 51g 
för risken av s k dykarsjuka. 
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Fig. 4. 

Skyddsdykare. 

c) Skyddsdykare (Fig 4) avsedda för skyddstjänst om
bord bå de i vattenfyllda rum och utombords samt för andra 
f.?klare arb~ten p~ ytlcrsi~an av skrov etc. Dc erhåller slang
os utruslmng fot· andnmg med luft, kläds i liknande 
skyddsdräld som röjdykarna och bär vid arbeten inombords 
speciella dykarskor. 
~) grodmän (Fig 5) år offensiva »människofiskar», av

se da för rekognoserings- och kuppförctag, anbringande 
av s .. l eld . ~ c tö" -prang a nmgar, sugm_inor etc på fientliga farlyg m m., 
l' Jnmg av undervattenshmdcr, minor osv. Grodmän ut
sfstas med slanglös apparatur för andning med syroas i 
föut~t sys~em, där deJ: _ _utandad e kolsyran absorberas,

0 

var-
r ll1ga for dykaren roJande gasbubblor släpps ut i vattnet. 
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Djupdykare, som uppfyllt särskilda fordringar, erhåll er 1 
derstiteln mästerdykare, varmed fö ljer vissa fördelat·. \.~· 
dare finns dykarledare, vilka t jänstgör som instruktör er ,/ 
olika elykarkurser och organiserar, leder och ansvara r r'd 
dykeriarbeten och dykeriutbildning. 01 

Uttagning av personal för dykeriutbildning i marinen sl· 
som regel efter frivillig anmälan. Innan elev tas ut gcn0~er 
går han särskild läkarundersökning. När dykeri bed rivs·!~ 
större omfattning finns särskild i ubåts- och dykerihygien ~~ l~ 
bildad läkare närvarande jämte sjukvårdare, särskill utbi\. 
dad i dykeritjänst Allt görs sålunda för att säkerställ a per. 
sonalen, och för säkerheten syns i övrigt väl sörjt. 

Den svenska marinens dykare står enligt gammal hävd 
under överinseende av Inspektören för Ubåtsvapnet (lUV) 
i samarbete med Marinövcrläkaren. Till Inspektörens för. 
fogande i dykerifrågor ställs dykeriutbildade ingenj örer och 
i dykerihygien utbildade läkare och sjukvårdare. IUY till. 
ser också att elykarledare och djupdiykare avlägger före
skrivna årsprov för att bibehålla sin färdighet; sistnä mnda 
kategori utföra för övrigt jämväl kuartalsprou . 

De vanligtvis svala vatten som finns i vårt land eller 
dess närhet inbjuder visserligen inte till äventyr av liknan
dc slag som dem Costcau talar o~n i »en nyupptäckt värld 
av sjunkna skepp, ruiner, jättehaj ar och lekfulla bläckfiskar 
och med en prunkande flora». Varje dykning innebti r lik
väl ett tjusande företag vilket på senare år blivit alll mera 
uppskattat även i vårt land. Litet var stans har man h ildal 
s k anwtördukarklubbor, vilkas medlenm1ar n~ed berått mod 
gett sig i kast med både svåra och farliga uppgifter. Lyck
ligtvis kan man numera också för en relativt billig penning 
komma över slanglös dykarutrustning av svensk, ulJ närkl 
tillverkning. I handeln finns också tilltalande »leksake r» för 
b adare, såsom t ex simfenor för händer och fötter, cvld op
glasögon för att underlätta sikten under vatten och s k ·»snor· 
kel » av kanske i detta sammanhang mindre värde. Man 
måste likväl ha klart för sig, att denna ti.ll synes leUull_a 
attiralj kan bli rent livsfarlig om den lockar en i d~· ];: crJ· 
problem obevandrad badare nce på större djup. Inte mi!1sl 
får man akta sig för alt förringa farligheterna vid dy];: nJilg 
när man även läst Costcaus berättelser från sina och ]la n ~ 
kamraters till synes oskyldiga och spännande upplevelser .. ~ 
havets djup. Om man har intresse för dessa p roblem )Jol 
man i stället söka läsa den nya DykiM där dykningens många 
intressanta och viktiga problem klart och lättfattligt bc lysH5· 
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Fig. 5. 
Grodmän å tervänder från övning. 

Den snabba utvecklingen på dykniugcns område och dc 
lllånga lysande resultat som nåddes av fr~1 mst fridykarna 
under andra världskriget (för en rclativl billig pemung) 
ltar gett den marina dykeritjänsten en helt annan ställning rn tidigare. Ett livligt utbildningsarbete 11~'\gå r säkert inte 

1la~·a inom svenska marinen för att gcnnst vid ett inledande 
U'Igs.skedc kunn a bringa det nya vapnet till full effekt. Även 
1rder n eu tralilet måste vi genom t ex röjdykare kunna 
s :Ydda oss mol atl handelsfartyg som inlöper i eller av
~~r Ur våra hamnar t ex får sugminor apterade. Flygminc-
11l1g i våra farleder måste oskadliggöras och sabotageföre-



216 

tag mo t fartyg och h amnar förhindras. Ett framtid a l·.· 
kommer sannolikt att präglas av ett intensivt underva tt~1 1g 
krig inte bloott mellan .uhå~ar och d_~ras 1~otståndare 11 ~s
kansk~ ocksa med sh:1dssnnmare. A v;n 1 ~n~ra m ilitä

1
.
11 

operationer kommer vara dykare att fa en v1kh g och tac]·a 
sar~ uppgift, sedan utbildning och utrustning nu blivit hät~: 
re an fornt. 
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Krängningsproblemet ur torpedsynpunkt. 

Av kaptenen G. LIL J EBLAD. 

Det kan vid första anblicken förefalla son1 om. kräng-
1ingsproblemet ur torpedsynpunkt vore väs.entligt enklare 
~n ur artillerisynpunkt, främst genom frånvaron av eleva
tion.lJ Problemet kompliceras dock genom att hänsyn måste 
taP"as icke blott till fartygets krängning i skjutögonblicket 
ut~n även till det förhållande, att gyroaxeln bibehåller sin 
gen om. krängningen förvärvade riktning, under det att tor
peden i vattnet intager ett nytt jämviktsläge, bestämt dels 
av torpedens anfallsvinkel (lutning mot horisontalplanet), 
dels av torpedens egen krängning, orsakad av olika stort 
vridande moment hos propellrarna. Hänsyn måste vidare 
tagas, såväl till gyroaxelns strävan att under skjuttiden resa 
sig från dumpat till horisontellt läge, som till gyroaxelns rikt
ning i förhållande till torpedens längdaxel vid tidpunkten 
för en eventuell torpedgir. 

Enhetlig praxis saknas f n inom torpedvapnet vid beteck
ning av faktorer och begrepp rörande krängning. Vid denna 
framställning av lcrängningsprohlemet kommer därför, så 
långt möjligt, samma beteckningar som inom artilleriet att 
användas. Undantag från denna regel kommer endast att 
göras, då behov föreligger att kunna särskilj a två kräng
n~ngsfel av samma typ, men uppkomna på olika sätt, samt 
vid b eteckning av sidvinkeln med 17 i stället för y (y 
avser inom torpedvapnet träffvinkel n) . 

Vid behandling av krängningsproblemet antages fartygets 
k~·ängning uppkomma enbart genom rullning. Då stamp
nmgens inverJ.::an är avsevärt mindre, kan denna förenkling 
av problemet godtagas. I föreliggande artikel behandlas en
bart det sidvinkelfel hos torpedtuberna, som uppkommerr 
genom fartygets krängning. 

iorpedtubernas kardanfel vid två-axelriktat cent ralsikte. 

I f ig 1 är horisontalplanet skuggat och det krängda däcks
Planet streckat. Linjen OA på horisontalplanet represente
rar siktlinjen. Sidvinkeln ( 17) kan mätas dels på horison----_ 

') Se TiS 1946: 10. 
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talplanet, vinkeln AOF, dels på sfärens yta såsom vi nl, 
mellan storcirkeln genom F och storcirkeln genom .\ 'ebl 
figt~ren framgå1> att sil~tlii~:ien vid krängni_~1g kon~mer at"t ~v 
s~n?va en ~m~c1rke~ P:;t sfarens yta. pet ar tydhgt a ll sik~
hn.J en - sa }ange s1dvmkeln understiger 90 ° - komm er 1• peka närmare långskeppslinj en, vare sig fartyget krö.n~:~ 
styrbord eller babord. 1 

I de_t a~b!ldade fall et - med krängningsvinkel }, - kon1• 
~ner ~1ktlm.1 en att oel~~ mot B .. Den resulterande sidv inkeln 
1 honsontalplane~ utgores av vmkel~1 n;tellan ~tor~irkeln ge. 
nom ~ och storcirkeln .. g~nom. B. S1d':'mkeln 1 ciaeksplanet 
BOF, ar fortfarande oforandrad och hka stor som AOF. ' 

kel ( 'l) 

fig . ' 

~'ör att siktet ånyo skall p eka mol nlJålet, måste sildl iujen 
v~·1das från B till C, som ligger på den ursprungliga stor· 
cirkeln genom A. Den på målet återförda siktlin j en r cpre
se_nteras följaktligen av linj en OC i del krängda däcksplanet. 
Vmkeln mellan storcirkeln genom A och C samt storcirk eln 
genom B utgör sålunda kardanfelet och kan approximativ t 
anses utgöra även vridvinkeln. I själva verket motsvaras 
vridvinkeln av bågen BC, men som följ ande beräkningar 
visa, kan differensen meJfan bågarna försummas. 
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v fi g 1 framg&r att bågen F A = hågen FB = 11 Jäm-f fig 3 l storleken av vinklar och bågar i den sfäriska tri
folgeln ZFB torde framgå av fig 2 och 3. I en sfärisk tri-
311gel, d v s en triangel bildad av tre storcirklar, är som 
!lll)·ant bågen = vinkeln. 
be~ 

~, 

Fi"q. 2 

Enligt Napiers regel gäller för den streckade triangeln 1 
fig 3 att 

cos Å = cot [ 90° - ( 'YJ - w ) J . cot 17 eller 

cos Å - = tg ( 17 - w ) som kan skrivas. 
cot 17 

cos "- tg 'Yj- tg w 

cot 'YJ l + tg 'YJ • Lg w 
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Efter utbr"'_, tnin_g av tg w samt överaåni!, till s11 .J • ~ ~ l Us Oe]
1 cosinus k an denna ekvation skrivas 

( l - cos ). ) sin 17 cos 17 
tg w = l - ( l - cos }, ) s i n 2 17 . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . • . . . • . . . · · · ( 1) 

Härvid gäller beträffande tecken, att följande vinklar 
räknas positiva: 

), vid krängning 1nedsols (styrbord) 
17 vid sidvinkel medsols (styrbord) 
w vid kardanfel motsols. 

Enligt Napiers regel gäller för triangeln FAC i fig 2 alt 

cos X = cot ( !'l0° - 17) . cot ( 17 + 6 17 ) eller 

cos 2 
-- = cot ( 17 + 6 17 ) 
tg 1] 

Denna ekvation kan, på sätt som ovan visats, förv a ndlas 
till 

tg 677 = (l - cos X) · sin 17 cos 17 ....... . ............... .... (2) 
l - ( l cos }, ) . cos 2 17 

Härvid gälla samma regler för tecken, som ovan mu( vits, 
tillägget att vridmedvinkeln 6 17 räk.nas positiv med s<;k 

Om kräng11ingsvinkel Å = 10° insättes i ekvation (1) er
hålles den kurva över kardanfelet, som framgår av k urv
blad l. Som synes blir kardanfelet noll vid sidvinkel 0°, 90\' 
och 1801° . Sitt maximum n år kardanfelet vid sidvinkel -15 ' 
och 135°. För varierande värden på 2 bibehåller k urvan 
sin karaktär, ehuru amplituden ändras . Vid sidvinkel 45 ' 
gäller 

Krängning 
100 
15° 
20° 

K a nl.anfel 

0°44 
0099 
1°78 

Sidfel på 10.000 111 

77 m 
173m 
311 m 
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Vid en granskning av ekvation (2) finner man på grund 
sinus- och cosinustermerna, att vridvinkeln i likhet nted 

~" rd anfelet blir noll för sidvinkel o o, 90° och 180°. Då sin 
],5o = cos 45 o blir kardanfel och vridvinkel lika stora vid 
·1.0vinkel 45o (och 135 °). Den största skillnaden mellan en 
r:urva enligt o ekv (~) O<:h ~n kurva en.ligt e]{. V (2) bör följ
aktligen e~·.hal~as for ~1dvmklar omJznng 22:05, 67°5. o s v. 
En undersoloung av differensen mellan kurvorna visar 

Kr ä ngn i ng Sidvinkel Sidfel på 10.000 n1 

w 61] Di f f 

10° 20° 48,9 n1 49,5 Hl 0,6 m 
20° 20'0 195,2 lll 204,7 111 9,5 m 

Man kan, som synes, i praktiken bortse från olikheterna 
mellan ekv (l) och (2) samt anse, att vridvinkeln vid en 
och samma sidvinkel är lika stor som kardanfelet. Då vrid
vinkel och kardanfel ha olika tecken, taga de följaktligen 
ut varandra. Jfr kurvblad l. 

Under förutsättning att tuber och sikte äro parallella (sikt
vinkel noll), ha de samma kardanfeL Den från siktet över
förda vridvinkeln kommer i sådant fall att helt eliminera 
tubernas kardanfeL Vid flackbaneartilleriet, där sidsättning
en uppgår till högst ett par grader, blir differensen mellan 
pjäsernas kardanfel och centralsiktets. vridvinkel så liten, 
att den i praktiken kan försununas. Annorlunda blir för
hållandet vid torpedskjutnin,g, där en siktvinkel (sidsättning) 
av 40° icke är onormal vid snabba mål. På grund av den 
stora skillnaden i sidvinkel kommer siktets vridvinkel icke 
a!t eliminera tubernas kardanfeL Fartygets krängning med
for följaktligen vid torpedskjutning oftast ett kvarstående 
kardanfel ( w~·), som gör att torpedkursen blir felaktig. (In
dex »F» särskiljer det kvarstående kardanfelet från gyro~ 
~ardanfelet ( WT ) , vilket beror icke blott av fartygets utan 
aven av torpedens krängning). 

1 
För att erhålla det kvarstående kardanfelet vid krängning 

?o förskjuter man på kurvblad l vridvinkelkurvan i för
h~llande till kardanfelskurvan så många grader, som sikt
v~nkeln anger, samt adderar därefter kurvorna. Kurvbiad 2 
V~sar kardanfel och vridvinkel vid krängning 10° och sikt
VIllkel H 40°. 
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Kurvblad 3 visar det kvarstående kardanfelet vid krä_
1 

ning 10° och siktvinkel H 20°, H 4()1° och H 60°. Observ~?
att x-axeln visar tubernas sidvinkeL Tubställning SB oth BB 
60°-120° markeras liksom tubställning 25° såväl på x-nxeh 
som på kurvorna. l 

Slutsatser beträffande det kvarstående kardanfelet. 

I praktiken är siktvinkelområdet 20°- 50° mest aktuellt 
Med hänsyn till kritiska vinkeln bör torpedskjutning ick~ 
ske vid större krängning än 10°. Kurvan för siktvinkel 40' 
på kurvblad 3 kan därför bilda grundvalen för allmiingi!
tiga slutsatser beträffande det kvarstående kardanfelet 

Av kurvan framgår att felet vid tubställning 90° är r ela
tivt stort samt att felet har samma värde såväl vid tubstä ll
ning SB som BB. Eftersom kurvan avser sikbinkel höger 
innebär skjutning med styrbordssidans tuber nwtgir. Det 
kvarstående kardanfelet kan minskas - och i bästa fall eli
mineras - genom att vid motgir &kjuta nlCd så förlig tub
ställning och vidmedgir så akterlig tubställning som möj ligt. 
Kurvans branta lutning gör det omöjligt att i praktiken av
passa tubställningen så att kardanfelet med säkerhet eli
mineras. 

Vid tubställning 25 ° skulle det kvarstående kardanfelet eli
mineras vid medgir men uppgå till maximum vid motgir, 
d v s till - 95 meter på 100 hm. Medelvärdet för tubställ
ning 60°- 1201° blir + 75 meter på 100 hm. Felen äro av 
samma storleksordning, men det bör hållas i 1ninnct, aU det 
parallaxfel, som. orsakas av avståndet mellan sikte och tu
ber, är positivt för stvrbordssidans tuber, varför ett n egativt 
kardanfel om styrbord är fördelaktigt. Vid siktvinkel vänst~r 
skulle tubställning 25° likaledes medföra, att kardanfelet v1d 
medgir eliminerades och vid motgir erhöll sådant tecken, att 
det motverkade parallaxfelet 

Ovan framförda slutsatser avse det rent teoretiska proble· 
met. För praktiskt bruk lämpade rekommendationer kunna 
icke uppställas utan att taga hänsyn till övriga, i inledningen 
nämnda, krängningsfel, vilka komma att behandlas i en se· 
nare artikel. 

D et bör slutligen framhållas, att här redovisade vär_d~11 

på kardanfelet liksom ovanstående slutsatser avvika f ra~ 
vad som säges i T'SI mom 337 (jfr bl a tabellen å sid zz 

1 ovan n1.ed motsvarande tabell i TSI samt kurvblad ;) 111ec 
vissa meningen i TSI mom 337) . 
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Litteratur. 

Der Seekrieg 1939- 1945 av FRIEDRICH RUGg 
(Utgiven 1954 av K. F . Koehlers förlag, Stuttgardt_ j 

r sin bok »Der Seekrieg: 1939--1945» presen,terar Friedrich Ruge en 
kortfattad koncentrerad framstältlling av andra världskriget. Ehuru tYngct. 
punkten i framställningen givetvis är lagd på sjökriget har fö rfattal"en 
icke helt uteslutit händelseförloppet på landfron.terna. Härigenom ha l" 
skildringen blivit åskådlig och man får ett logiskt samband meil an olika 
faser i andra världskriget. Avvägningen mellan väsentligheter och de. 
taljer gör boken lättläst. 

Författaren synes vid studiet av s jökriget ha speciellt ägnat intresse 
åt a t t besvara de tre frågorna: »Vad har hänt, vad borde h a hänt och 
var skulle ha hänt om?» Dessa tre frågor appliceras på läget vid ett an
tal på varandra följande tidpunkter unde1· kriget, då den politiska och 
nl!ilitära situationen va,rit speciellt intressant t ex krigsutbrottet , Italiens 
krigsinträde, läget efter Greklands fall m fl. .. 

Den röda tråden i boken är strävan att klargöra sjömaktems avgorande 
betydelse i andra världskriget. De tyska planerna för sjökriget r edovisas 
med den s k Z-planen, vilken emellertid på grund av den hastiga utveck 
lingen under senare delen av 1930-talet måste avsevärt reduceras. Omed· 
vetet reducerade den tyska ledningen härigenom även möjligheterna tlll 
seger. I detta sammanhang påvisas även, hur den tyska krigsplaneringen 
som tagit sikte på konfiikt med Ryssland icke passade sonll förb eredelse 
för krig med England. 

Som ovan angivits studeras speciellt vissa intressanta tidpunkter i Ini· 
get då axeln genom en kombination av slump, skicklighet och oskickligll~ 
kommit i ett gynnsamt utgångsläge. På grund av oförståelse för have ts 
betydelse för motståndarens krigspotential förs,att axeln emeilertid regel· 

bundet sin chans. .. . 
Det dåliga samarbetet mellan Tyskland och Ita.l~e~l påvisas 1~1ed 1

1~:; färande tydlighet och exempelfieras med Mussohms tal: »Nlcht . 
Deutschland, nicht mit Deutschland sondern nur flir Italien an der SeJte 
Deutschlands.» 1 

Flygets betydelse för sjömakten poängteras. Författaren förn!)kar. eJlle; 
lertid helt ett självständigt flygvapens berättigande, därest det t illäte 
att även ope1·ativt arbeta självständigt. Genom en rad exempel påvis~i: 
även tydligt hur flyget utnyttja sin självständiga ställning· och bedil'et 
sitt eget krig i stället för att samverka. Exempel give,s även på a tt d 
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ordertekniskt och organisatoriskt är förkastligt att göra flygvapnet 
re.nt tändigt. Begäran. om flygunderstöd blev i vissa fall en administra
s!alV"; fär av sådan omfattning att när besked förelåg var det inte längre 
uv a Jlt Avsa.lmaden av ett tyskt marint flyg, i praktiken motsvarat av 
~B . . • k 9 däJiga samarbetet mellan »Luftwaffe» och »Knegsmarm@ betec nas 

det Ruge som en huvudanledning till fl era mis,slyckanden i sjökriget. 
aV" amJ11anfattningsvi s kan sägas att Ruges bok, utan att den innehåller 5 

t direkt nytt är en utomordentlig lärobok i såväl historia, som ängo ' 
strategi. 

Weyers Flottentaschenbuch ha1· utkommit med sin 3.8: e årgång, vilket 
.. . andra årgången eHer krigsslutet. Det är den kände Alexander Bredt, 
:~Jll fortfara.nde är utgivaren och de flesta fartygsritningarna äro av Erich 
Gröners välkända ritstift. Med ett synnerligen väl utnyttjat utrymme 
och tack vare lämpliga symboler, har det varit möjligt att på ett be
,.1-änsat utrymme fa in största möjliga mängd uppgifter för de olika län
~ernas örlogsflotto,r. Tekniska data inrymmes på endast 165 sidor och 
bildmaterielet, som, från föregående årgång ökats från 782 till 938 far' 
tygsritningar och fotografier, kräver 113 sidor. ökad vikt lägges nume'ra 
på att ange ubåtsjakt-utrustningen. Sålunda finnas numera. symboler för 
sjunkbomber, sjunkbombkastare, anti-ubåts-raketka::>tare, an1.i-ubåtskanoner, 
anti-ubåtstorpeder o s v vilket gör det lätt att bedöma ett fartygs värde 
i en kamp, mot en ubåt. 

Föregående årgång innehöll en fullständig förteckning på tyska örlogs
fartygs öden. I den nu utkomna årgången äro på 81 sidor sammanställda 
alla fartygTs förlu ster utom de tyska. Man kan utläsa vilken oerhörd ma
terielförstörelse, som förekom under kriget. Så förstördes exempelvis un
gefär 60 0 jagare och eskortjagare, 650 ubåtar, 250 minsvepare och 500 
landstigningsfartyg (de tyska förlusterna oräknade). 

Slutligen har författaren även gjort upp en förteckning på samtliga 
fartyg som av Storbritannien och USA utlånades till andra natione'r un
der kriget. Sovjetunionen fick t ex låna ungefär 600 örlogsfartyg från USA. 

A. K. 




