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Arsberättelse i navigation och sjöfart för
år 1946.
Avgiven av Kungl. Örlogsmannasällskapets arbetande
ledamot Torsten Berling.

:Navigation.
J(oropasser m m.
Kompassm aterieL

P å initiati v av marinförvaltningen har AGA-Ballic igångsrull tillverkning av rgyrokompasser och delar härför av typ Anschiitz, vill<Jen typ genomgående användes å flatbans fartyg.
Tillverkningen gäller till en början gyroklot, varav det f6rsla
provexemplaret leverenwts vid årsskiftet 1946/1947.
För aH fylla det ~aktuella behovet av anschiitzkompasser,
sedan Anschiilz' fabrikc:r i Kiel upphört med sina leveranser,
har Inarinförvallningen sökt konLakt med den italienska firman MicroLecnica, ISOm tillverkar dessa l{Jompasser på licens
och som för närvartande är ensamtillvedzare av gyrol(lonlpassanläggningar av denna typ.
För minsvepare av ar:ho1matyp har, fr.amfö,r allt under dc
senaste årens minsv,e pningsarbete, behovet av gyrokompass
gjort rsig gällande. För mindre fartyg är emellertid den ovan
nämnda kompass'lypen väl dyr. På en minsvepare har därför
På prov monterarts en engelsk gyrokompass av typ Brown. Anläggningen, som saknar repelcrkompasser, är av en-gyrolyp.
Själva kompasrsen, som har relativt srmå dimensioner, har nwnterarts i styrhyHen i en fjädl,ande »antishock-upphängning».
Rursen a vläses genom en å kompassen anbrängad periskopsliknande anordning. Noggrannheten i kursangivdsen är c:a

±

l o.

.
A vardera av tre andra minsvepare av arholmatyp har en
aldre ansehiitzan1ärg gning av tregyrotyp installemts. Dessa anläggningar ha funktionerat Lil1frcdsställande.
Tidskrift i Sjöväsendet.
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I föreg[tend e årsberä ttelse (TiS 6.'-16) omämnda för sök
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EnLigt kon11passlä ran är meclclfälls tyrkan mot m ug ne ti sk
nord p å kompassp lMsen, ~, lika med förh~tll andet mell an me.
deltaile t av H' cos ö på flera, minst fyra, runt k ompassen
lika fö,r delade kurser och jordmagn etismens horisontal fii.l ts lyr.
ka H. Den hittills använda metoden fö.r b estämni n g ay ;
genom magne tnålsväng ningen har varit besYärlig allt utföra och
dessutom lämnat osäkra resul tat. EtJt bekvämar e och n oggrannare sätt föll' kvantitete n s bestämma nde s tår numera till huds,
se dan AJB Hg Relay Paten t, Stocl(holm , p[t m arinförval tning.e ns uppdrag k onstruerat en s k H -m e ter för uppmät n ing av
e tt magne tf:ä lts horisontalf.ält~lyrka. Mät väl'det k an cHin id erh ållas antin gen i absolut (c g s) eller relaliv•l (%) vård e.

[nstrumenlets utfö rande.

Instrumen tet (se fig 2) besl ~n· aY en dosa (K) , inneh {tllande den ,av en soleniod omslulna magnetn~llen samt en i pro-

Instrumente ts princip .

En i h orisontalp lane t fritt rörLig magnetnå l inställes och
fasthålles mot kompassn ord av riktkrafle n, H', på platsen . Omkring nålen är anbringad en lindning , som, då den göres slröntförande, als trar en hor>isonta lfällslyrka , H, i en riktn ing 130°
från H'. Nålen kommer då att eldlek leras en vink el Y. DenFig 2.
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cent från O L·ill ~ upp stu ck en skala, som ä r dulJb el och .symtnetrisk omhing noll och med Yardera sl,ald elen O-ou
Upptaga nde en håge av 130° . Solcnoid en ma:!as fr ån torrbatteriet (E) i inslrun1entH1clan (I) Yia strömbry ta ren (SB)
Och sladden (S). Slrömslyr lzan regleras medelst reos taten (R1)
och avläses på den i c g s- enheter gr a der ade m-\- m e tem (A).
\'ledelst r eos,Lalen (R2) kw amper emeterns utslag vid behov ju-
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.Radiona vigering.
I föregåend e årsberätte lse .anmälde föredraga nden, a ll användning av el\.lor adio icke vore a tt hänföra till meto d fö r rad_ionavigering och stödde sig därvid på det antagande t, al l spcctella anordning ar eller appara ter UlOtln fartyget icke yore beh övliga för ekoradioa pparatens utny ttjande s·om naviga wriskl
hj älpmedel. Sedan dcflla anfördes, har emell ertid i shiil E ngla nd som USA konsLalcra,ts, a lt en föruls ä~Lnin g för all ekora di o fu lll skall ku nn a u ln y lljas för här avsett n avig cringsiindan:ål ä r, a ll speciella anordning ar vidlagas dels å sj ii.ha ckoradmappa ralurcn, dels å fl ytande sjömärken ,j avsikt al l förs lärka deras r efl exverkan av radiov{tgorn a, dels s1ulli,gcn a fixa
punkler i land för at t på så sä tt un.derlälla orthesläm n i ng llled
ekorad ions hj älp. Lägger man därtill, all ulnyLLj ande,L av eko1
radion som navig.alorisl"L hjälpmed el fordrar speciella sjöM~"
eller i varj e fa ll en omfat tande komplette ring med ~op ogra f i sJ;a
uppgifter av v~\ ra nuvarand e sjöl\!orl, synes det beriill ig al all

. föra ek oradi on Ull m e tod för radionavi gering och då lämp113 11 under benämn in gen ekoradion avigcring.
.
,-~
1
n kommer dessutom benämnin gen
"
1 den for tsalla r edogörelse
·oradi ofyr att .amändas f6r sådana radioavs låndsfyra r, vill-ca
~::beta på ek oradiofrek vcns. I överensstä mmelse m ed den i
;.öregå,ende å rsrberäUelsc för eslagna terminolo gien borde benän1ningen på dessa fyrar r ä lteli gen vara ekoradi oavs t[md sfy nd e
. • 111en då över huvudlag e t alla p {t s ~1 dan frekvens a rb eta
!3 1'
fyrar ä110 avsedda a ll m ä la avs l:'\ nd, har den k ortare b cniim 1;ingen ansetts god Laghar.
Metoder f ör Hyradionav igering.

I fö·r egåend e ~tr sberällche lämn a des under denna rubrik
en redogörelse för dc system, som under kriget k ornmil ti ll anyändning i England och Am eri ka. Vart .och eU av dessa sys lem
innefaltar å fart yge l sin speciella ulru ~ lni ng, vi lken i r egel icke
kan u tnyttjas i eH annat system. Som följd hämv har helt natu rligt sådan installa tim1 h i l Li.Jl s enelast kommil till utförande
i mycket begräns:a d ornfa ltn in g och ]{nappasl vari l aktuell för
andra fartyg än sådana, 5om trafikera router inom dc va llenområden , där möjlighel f innes till rc.gclbunden hyractiona vi ge ring enlitgt e tt system. Ett livligare ulnylljand c av denna navi geringsme tod förutsätter , a tl man på internatio nell Yäg Ö·verenskommer aH tilli:impa e tt cnhcllig t eller möjl.igen två system ,
i vilket sits lnämnda fall en och samma u trustning ombord dock
skall kunna utn y ttjas i båda systemen. Först med en sådan
ordnin g blir del möj l igt .att rationcUl och med ulnylljand c av
tninsta antal landstatio ner erbjuda möjli gh el till h y radianavi gering in om ::d la av sjöfart b erörda havsomdt den. Del eller
de syslem, som d~inid hö-ra komma ifråga, m~1 ste emeller tid
tillåta ortbes täm nin g med för i Yarj c fall erforderl ig noggrann vid a ncrörino och
het v.id n aV'icrcrincr f)lt de Öl)l)na• ocean• erna
O
.V
•
. '
~
l - . . t'J
<Ustnav1genn g samt dessutom YJd navtgcrmg t ofrta f.anallen.
Av de nu i bruk vanande systemen anses endast »Very lo w frequency Decca>>, .i Yilkcl syslem den ur sprunglig a Decca-fre kvensen, 80- 150 kpjs, minskals till 10- 35 kpjs, h a förulsäll-
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Hingar all cnsmnt kuna fYlla
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I ;werkan -~l\' nal Lcffekten lär i clella syslem Yam ob etyd li~ctna.
pa aysLancl u.PI) Lill 1000' torde man clvoneL
runL kunp.,," <~. ,.ra]
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11 ., : Och
en noggrannhet för Ym'jc orLljnj c av c:a l % ay aYst ande t ,. ' 11 a
s~1ndnrua·;
sammanbinclnin!!slinjc. Enligt uppaift h a 1• 1· 1·, lran
~
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n
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19-J.t med golt resultat demonstrera ts Dcccwanläcra 11 inua. f" 11
oo
,..,. 1 or.
sedda med .a nordwng for beslamnmg av strak (lane).
En kombina tion av Loran och Gce är även tiin],])..,.
.
.
. .
" r Och
Llllalcr· sannobkt ulnytlpnclcL av en och samma moLLa<>·
,..,,11...'- 0111.
bord. »S Lanclard Loran >> (1750- 1930 kp js) ' 'or e i denna kon •
1
binnLion avsedd atl utnyttjas Yid alla Lillfällen utom Yid na .·
' \lgering i ofria fan·aLLcn, där systemet skulle kompletteras 11l<:d
Gee. Det J'örslniimnda systemet uppgives dygnet runt giYa lä.
geL m ed en noggrannhet för Yardera ortlinjen av 0,5 °1; pet di.
slanscr Ul~ P till 600' fr [m sändarna:s sammanbindnin;:,slin je.
Samma procentuella fel lär Yara .alt räkna med för ortlinjer
erh:lllna med Gee.
ELL önsJwm[ll är givetvis ocks~t, all eLt s,~1dant sys ll'm väljes, som k.an utnyltja>s för såväl sjö- som flygfart. D ella l\Olllplicemr helL naturligt ytterligare lösningen av det llii.r fö religgande probl e:mcL. InLensiYa försök pågå emellerlid med nu
i bruk Yara nde system, smnlidigt som den tekni ska fo rskningen söker pil n~· a vägar n å fram Lill om möjligt cffeklirarc
m etod er iin dc hiLLills kända. DäTVid gäller det oc.ks{l aLL taga
h änsyn lill trängseln i etern och inrikta sig på konstruktioner.
som kunna arbeta inom ett så smalt frekvensmnrådc som möj Ligt. Hyradionavigeringssystem, enl·i gt fasjämförelsep rincipen
synas för närvarande il]giva dc största iörhoppningama illminslonc .aLL döma av de proj ekt, som föreligga p ft pappe ret
ell eT pa försök provats. I deL följande lämnas en sum m.u·isk
redogörelse för Lvå sådana system.
•
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•
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POPI=systemet.

POPI (Posl Office Position Jndic.alor) har uLarh eLals a,·
In genjörer i engelska Post Office. SysLem~t bygger p å fa sjii.)llförclsc och med detsamma i land vid försöksstation utförda
prov uppgims ha liimnal goda resultat.

systemet är av~cll alt arbeta med en frekvens på 100-500
"Landanläggningen utgöres av en riktad radiofyr, och fasI>_Pfsf.örelsen ullryckt i häring avläses ombord å en indikator.
1
J'1Jl
' fyr en har fyra separaL:1 antenner, av VI·11m 1. deL fT
n pn de
. b~nämnas huvudantenner .samt den fjär.de hjälpantenn.
[t C . dail'LennCl"la äro lll)psLällcla en i vardera hörn et av en
]-IuYU ·•
·
·
.
..
o
o
· c~· cr trian crel vars stela skall vara halvlen sa lang som de 11
jj];S,l lo
~
o '
.
. ..
·la" rl''d
p ~t vilken stationens huvudantenner arbeta. Hplpy-J o
u '
a; ~ennen up pställes p ~l flera våglängelers avst~md frfm lri_angeln.
1
Vid fasjämförelse fö,r häringens utrönande ulnyllps endast två av huvudanlennerna. D.ärvid väljes deL par, vars normal mot samntanbindningslinjen mellan parels antenner l1gg~r
närmast det observerande fartyget. P å så sält kommer var']e
ar 31 tt uLnyLLjas endast inom den sektor, där fasjämförelsen
~er det noggrannaste resultatet, inom _30° p å ömse s.idor o:n
normalen . Ett fartyg, som förflytil ar s1g elt vru-v runt en sadan fyr, k ommer följaktligen aLL genomlöpa 6 stycken dylika
sektorer var och en med en bredd av 60°.
Ovisshet om i vilken sektor fartyget befinner sig kan knappast uppstå, eftersom s,ä ndningen så avpassats, att skillnaden
i fasförskjutnin g mellan signalerna i två närgränS~ande sektorer u ppgår Lill 180° .
Det har i föreg r1enclc ~trs.herältcl se visats, att orlcn för alla
punkter med en och samma fasskillnad är en hyperbel. uppställas emellertid de antenner, vars signaler skola fasjämföras,
så pass när a intill yarandra som här är fallet, öveTgår hyperbeln
redan på 1 it 2 elislansminuters avstånd fr~m fyren till aU bli
en r ät~ linje, d v s en sLorcirkcl på jordytan. I praktiken skulle
man nlltså endast behöva räkna med denna form på ortlinjen.
De tre l1LlYudanLennerna (se fig 3) malas i tur och ordning
från en krisLaHslvrd sändare och utsända därvid fasbundna
signaler p ?l samm~'l frekvens . In och urkoppling av anlcnneTna sk er succesiYL med tillhjälp av en konLaklano~·dning, som
orhetar synJ,_ronl, elektriskt styrd av den nedan omnämda skillo

l

lladsfrek y en sen.
De ut~ända sighalerna från huvudm1lennema kunna lätt
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Fig 4.

Fig 3.

Iasjämföras, om dc blandas med en annan f rdzvcns S·<'t all ski llnadsfrekvenser med den ursprungLiga inbör des fasförsl;j ul ningen erhålles. Delta or dnas med tillhjälp av kon tinuerl ig siinclning fdm hj.älpsändaren, som ar'bcLar med en frekv ens, som
sk·iljer sig från huvudan tennernas frcl\vcns med fl:J 1 :; pjs.
Hjälpantennen martas med lika slor effd.;t som hunlllan lc nncrna från en separat kris tall s tyrd sändare. I praklih•JJ blir
det all tså med denna skillna ds frekvens på 831/:3 pjs, statio nen
kommer alt arbeta.
Efter mo ltagning och förslärlming i mollaga:r en ombo rd
(se fig 4) mils ic uppenbarligen dc fdn huvudanlenn em a utsända signederna ånyo separeras, vilket sl::er genom en konlaklanordning fÖ'r succesiv inkoppling av de tre si gna lerna .
Även denna kontaklanmdn ing s lyres elektriskt av skillnadsfrcJn·enscn och m ~tsle .g,ivelvis arbe ta synJu·ont med siinchrcn:;
molsvamnde anordning. För all lzunna mäla fasvink eln lllCllan dc mottagna, avbrutna sigu alerna blir det vidare n öch li lldigt all omvandla dessa Lill kontinu erliga signaleJ·, vilket sl;rr
i härvågsväljare, en f:ör varj e signal. Fr ~m dess·a välj a H' ledes så slutligen signalerna parvi·s t ill indikatorn, som ut ,· is:n t·
fasskillnaden omvandlad i bi:ixing.

Man rä.k nar med all sys temet en dast sl.;all arbe ta med markyågor. SL•ö:r ningar av rymdvågorna ber~i knas bli st:ärsl på elt
avstånd a v 350'- -J-50' fdn fyren. P:l större avs tånd skulle slörndngarna allts[t minslza. Nogrannbeten i bä ringsangivningen
be1:äkn as bli ± 2;B 0 .
Räckvid den beräknas bli c:a 1500' över havet, och systemet fö rutsä lles kunn a ulny lljas för navi gering såväl på oceanerna som i ,ofria farvatten.
På grund av mollag,arens ringa bandbredd räknar m a ll
med att systemet kanuner alt arbeta anmärkningsvä1·L störningsfritt även vid hög slörningsnivå.
Fletch er=systemet.

Fletc,h er-syslomcl är ell fasjåmförel3 (!Systcm 11l(~ d enkelt
sidband och Lv{t antenner liknande del i TysJdand under kriget utnyttjade Eril<asyslemcl. Del återfines ännu S ~t länge endast som pr·ojekt.
Det är h är fd1ga om elt mångkanalsyslem , s•om a rb elar
In ed fl era, nära in Lill varandra lig:gandc f rek ven ser, vilka samlliga rymanas inom ell band, vars bredd är l kp/s eller mindre.
I ett sådant syslem blir del möjligt all införa en särskild kan al
för bestäm ning av rätl stråk, så alt grov- och finavkisning alllid blir möjlig.
Teo:re li skl anser m an möjlighet föreligga alt ulnyllja s~'-
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s leme l inom wtlfrilt frekvensområde. Såsom av cl el Iiiih
framgår förefinnas emeller tid betydande anledninga !' ti ll ' ~de
l'ällor, med vilka man först m[ts te komma till rälla, i nna 11 el.
.
~slemel kan lagas 1 prakt1sk l bruk.
För alt icke Laga alltför m~inga kanaler inom tLt SJnal
v<'tglängdsbandel i anspn1k, blir det nöd vändig l, all i1 ma 11 fas~
järnf6relsen Yerkställes, multip licera elen för stdkh csLii.nJninao,
b~·l
utny~tjade frekvensen, vilket innebär, aH därvid varje minrlre fel
i fasen uppkommet yid s~i.ndning eller mol!lagning, ~l H'n ko 111 _
mer att multipiiceras, varigeiwm_ resullalet högst helycllig l kan
förrycl'"''ls.
Yidare mas lc de mollagna frekvensernas amphlu dn noga
juslems i fö t:håll ande till varandra, så a lt skenhar likrik tnin a
t>
av en frckYens genom en slaxk komponent från en annan Irej, \·ens icke behöver befaras.
:'vlycken omsorg erfordras sl ulligen fö-r att und\ ika fas-.
amplitud- och harmonisk distor ti on, efte rsom varj e ÖH'rlon av
en frekYens F kan vrida fasen h os frcl,ven ser na nF, ~I(Jm uls~i.ndes för jämför elseändamåL
Systemet föru tsälles kunna tillgodose behoYe l av orthes lämningar under a ll a föTekommande fö~'hållanden. N oggr:umhclen blir i vis-s m~m heroende p~l vi lken frek vens, som kommer
all ulnyllja:s. Man r~i J.::nar emellertid rned att sy, lem e l hlll m;er
all angiva bäringen inom var t och ett av de frekvcn~<ulllr~i dcn,
inom vi.lka nu i hruJ~ varande fasjämförande syslem arhcla ,
med samma noggrannhet som dessa.

ANTENNANORDNING

T_
lD

J

IN Q< KATOR
SANDARE
MODULATOR

Fig ::J.

i form av ekon uppfang,as av den nu lill antennen inkopplade
mottagaren, som rogis lr erar dem å PPI. Födoppel upprepas
c:a 1000 g{mger i sekunden. Vid antennens rolalkm erhålles
på så sätt en bild av omgivningen hol"isonlen runl.
Som bek<an t erhålles icke en hi ld i dclla ords egentliga
bemärkelse. Ekona registreras pf1 PPI smn ljuspunkler eller
riktiga re som sm~l ljus,b {l.g ar med kvardröjande verkan, som,
då det gäller ekon h 'ån förem~tl av relativt begränsade dimensioner, exempehis fartyg, icke nämtwärt skilj:1 sig från varandra vare si,g till utseende eller storlek. Gäller ol>servationcn
däremot en kuststräcka, sanm1ansätta sig ljusb ~1garna till en
figur, va11s bas är strandJ,injen och vars Ö'Te hogränsningslinje
återger kusllzonturen, s{idan den ter sig för bloua ögal. Bild3n
är tn poJ,är projektion och följaktligen icke vinkellr,o gen. Eftersom den emellertid {tlerger endast en sLarkt bogr~i.nsad del
av jordytan, kan man i praktiken bortse fdn nyss ninmda förhållande och ulan korrektion ulnyllja från bilden uttagna
vinklar .

Ekoradio.

Allmå'nt.

Fordringar m m.

En ekoradioanläggning hestär i princip (se fig 5) a\ fyra
olil"a delar: sändare med modu lator, antennen, mollagarl'n och
en indikal-oranordning. Vanligen användes härvid ell PP I (plan
polär indikator). Genom en elektrisk o·m kopplingsanord ning
anslutes antennen växelvis till mollagaren och si'tndaren. Vid
varje sändningstillfålle utsändes en mycket kort impul s (p uls),
som av varj e förem[J] i dess väg delvis reflekteras tillb aka och

F ör navigatoriskt bruk avseeld ekoradioapparats huyudnppgifter äro alt i os-iktbart väder varna för mötande fartyg,
isberg ,och andra hinder samt at,t uLgöra elt hjälpmedel vid
kustnavigering och vid naYigering i ofria farvatten. För att
fylla dessa uppgifter fordras i första hand alt PPI-hilclen är
lydlig, och alt tolkningen av den icke kan föranleda Lill n [Jgra
~sstag. Ur navigatorisk synpunkt är det därvid framför allt
folj ande förhållanden. som böra uppmärksammas nö.mligcn:
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diskri1nin ation, eko ts beroende av m{dets ulsträckni n o i l ...
samt s lörande ekon fr~m vftgtoppar på vallneL (see~rlu~~~~~led
• Med dis kri minalion förslås an läggn ingens särski lj a nd .:
e Ior,
nwga i sida, län.gd och höjd. Höjddiskr iminalionen .~·.t 1'.nar
.
.·
llr
kom
icke
hä'r
den
varför
betydelse,
na\ 1galtonsk synpunkt
Iller
all behandlas .
.;· Sicldzs/;riminatione~1 är helt beroende av och l·ika med de,
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ll ed Ekot
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Län.!Jdcli skriminali oncn ~ir helL heroende av p ulsliingdcn.
· antenn en och pa
f ran
.. ·
g ga Lva m td (se fig., 6) 1· ,...: am.ma JJ-anng
Lj.~~
__ _Pu/J{Qn~den •

T 300m

-----

0cb

Jyåda m ålen registreras . Längddisk riminalion cn är följakl-

]igen

en eller T.
lika med halm puls.Jängd
·

:JOO

m, där T är

pul stid en i mikroseku nder.
J.obbredd förvanska r framföral ll bilden av slrandlini kusten suddas u L, och h ela kustlin .1. en flvtInskärnin gar
.
.;
11 .
"
JC
tas ulå!t på grund :w aL L ekon, som å PPI registrera s som om
dr komill1e från lobens mitt, i själva verkel framl<alla s a.v den
del av loben, som först häffar respeklive förem ål, alltså som reoel lobens ytterkante r. Lång pulslid gör aLt ekon av öar och
"sJ;är smälla samman 1Lill en. sammanh ängande ljusfigur, som
blir sv:'Jr a ll ident.i fiera. Liten särskiljan de förmåga innehär
dessutom allvarliga nackdelar , när del gäller a tt uln.)ntlja ekoradion såso•m >>kollision svarnare». Det är därför ur navigator isk synpunkt av vikt, all .genom. y Uerli gL kol'l!a pul slider och
genom utnyt tj an de av mycl<et k·orLa v.å glängder i förening med
lämp li,gt ulformade antennano rdningar i görl igas ternån f.örbällra diskrim.i nationen. Debla förhålland e illustreras vid en jämförelse mellan hilderna i fig 7 och 8, smn visa PPI-bilde r över
samma område, erh tlllna i anläggnin gar, som arhcla m ed 10 resp
s~~or

3 cm våglängd.
P å ekots styr /w inverka bl a dels målytans utbrednin g
vinkeh1ätt mot antennens strålnings riktning dels avslåndet mellan m ål .och antenn, deJ.s slutligen, sås.om av det fö·lj.andc
kommer rutt framgå, målets utsträckni ng i höjdled.

en ha lv pulsEingd s avsl[tnd frrm vm·andr.a, lwmmer puls ens ref lex
mol m ål A just a lt h a upphört, da ek ol fn'm m ål B på viig tillbal-:a m ot anlen n en n år m ål A. F ra mkan len a v eko L mo l H
Sllllter an Lill bakkanlen av eJwL mot A.
H.esult<!!LCL blir elt förlängt eko m ed en enda r ecri strcrill~
å PPI. ökas a vståndet mellan malen , sl ä ppa ekon a ~·arandra

Den utsända loben måste ha belryggan de bredd i vertil<nlled (c :a 20°) för att den vid farlygelis rörelser i sjön ,icke skall
tappa m :tle,t. Från antennen kommer loben följaktlige n all
breda u l sig så väl över s~ om . under horisontal plan e t genom antennen, med följd' alt den undre delen reflektera s mol Yatlen ·
Ytan. Genom interferen s m ellan de reflektera de ·o ch id:: c r eflel<iterade strålarna i loben, utbildas ctrt antal maxima och
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F'ig. 9 .

. ·ma pi sä tt

fr~ mg ~u·

av fig 9, samtidigt som loben får en

1
... d , l1 ", 1.
. t s l10J
.. · av uppa· t . D 0t· un d ers La maxima
lJOJa
.
n11 n ens att
tend

eter öYer vallenytan L1r approxima,t ivt

=

JJI

_ d_ där d är aY4 bl

ståndet från antennen och h, antennhöjd en Ulltryckt i våg längder. (Hänsyn till jordrundnin gen har icke tagits).
Värdet av h 2 för d = 10 km vid olika våglängder och en
antennhöjd av 20 m erhålles ur följand e tabell.

l

V å glängd

l

F'ig 7.

20

10 cm

l m

(i meter)

F'ig 8.

l

]J,

l

125

l

12,5

3 cm

l

l

3,75

1 cm

l

l

1,25

Ju kor,tare våglängden är, desto stön-e utsikt förefinnes
så lunda för uppläckt av låga mål (exem.pelvis fartyg med lågt
fribord, bojar 111 m). Når icke målet upp till det understa
maxima;t, blir det undensidan av detta, som möjligen framkallar ,ebt eko och i så fall av ringa styrka. Eftersom n1.öj1ighelen a lt fas tställa läget av bojar, fartyg med lågt fribord m m
är av väsentlig betydelse fö,r säkerheten till sjöss, och denna
möjligh et endast är att påräkna med ekoradioapp aratcr, som
arbeta med mycket korta vågl,ängder, blir det endast dyl:ika,
som bö<L·a ifr:1gakomm a att utnyttjas i ~pparater för IMYiga loriskt bruk. Det nl!åste emellertid förutsättas, att flytande
sjönräiiken under alla förhållande n äro att betrakta som otill_förlitliga ekoradiomå L Alldeles uppe11hart ,gäller det<::amma
aven ·Om låglända kustremsor, låga -ö ar och skär m m, varigenom ekon fr~m dy lika kunna utebli. I sådal11t fall erhålles
e~ för vanskad b<ild av kusten, som föga stämmer överens m ed
SJökontets uppgifter. P [l sätt längre fram kommer aH heskriYas
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fö refinnes em ellertid m öj ligh et, aiLL m ed speciella anorcl ni
förbät tra cll m~ds refl exverk an ocl1 da.. n. genom skapa " 11. orrat
.. a Lt del vcr 11·
.~ ::u apt·
Im
< 11gen "-·eg is lreras å P PI.
't
E/;on fr å n v åg lOJJJJCL r [Jå valtnel (see-clull er ) ors·, !·
·
·<· ' a st..
n.in gar framför allt i bilden s centra la delar och h a ti ll fö l' ct or ..
~~
( f'r an Il y l a n d e SJoma
·.. .. r]zen ·o Sl v) läLL lörl] J l att
s.. \ ·aa"a eu<On
un ;Jas
a v och hl,J SViara a tt skdJ a f.nan stornm gse.J<ona. Ålgii rde r .
bidraga till a ll m in sk a d essa störn in gar, ä ro em eller.Lid lll~ - ~ ~~11
t aga
.. oc'l1 b es lao b l an d a nna l 1. 'll OHsonta
.
a ·l 'L , .·d
l
l p olari scrin Jcr oa
l
.
. l
. 1. a·l l a f'·ör navigalonsi· t lo av
.S l r a mngen, n a.go t· som Ja
<llag1ts
..
.
. '
)fltk
a vsedda a nlaggn.m gar. Man J<.an em ellertid trots detta aldri a
rälma m ed a lt h elt undkom1n a slörning.arna ifråga. ?Ilen mi n~
ska d våglä ngd öka d essa i styrka, m en samtidi g t ökas ocksit
s•tyrkan av de n yttiga ek ona . Man h ar sålunda fu nni t a lt anläggningar, s•om arbe ta m ed 9 och 3 cm vå,glängd, i stort sett
erbjuda lik a möjli.gh eler, då det gäller .att fr ån stö rningarna
sär,skilj a svaga ek on, som härröra fd n bojar och li knan de för eJ.n ål.
J3 orlser ma n fr ån aU verkan av »See-clutter » m öjli gen ökar
något vi-d nl'insk ad Y ~tg l äng d, ha emeller tid a v övriga här anfö rda synpunkter framgå tt, a lt m ed ju högre frekvens, ekora dion arbetar, desto ty dli gar e blir den bild, som vis as {t PP!.
Kravel på erfor<derlig r äckv idd tillå ter dock för n äryarandc
icke utny ttja n det av våglän gder k or tare .ä n c:a 3 cm. Allleftersom våglän gden avtager ökas som b ek ant sn abb t energiförlus terna på grund av absorp Li·on i a tmosfä ren, var j ämte förlu s-tern a på .g·rund av refl.exion 111:01 fas ta par tiklar i luften,
framför alll regn droppar och sn öfl ingor, kraftigt ök1as. l'l förda
fö r sö1k h a visat, att 5 cm vlågen fr a mgår på avsl![md upp ti ll
c:a 40 km prwktiskt tage t opåverkad av även k raftigt regn.
:l cm vågen därem01t ha.r förs vagats med c: a 30 % och l crn
vågen har redan efter 20 km h elt allsorberal s eller b orLreflel<temts. Snöfall m ås te föru tså ttas m·s.aka ä n k raftigare energifö rluster. De t är därför ty dl 1gt, aJLt kortar e våglängder ii n c:a
:l om icke böra ifrågakomma fö-r appara ter, avsedda all ut n~· tl·
jas vid våra k uster.
De korta våglängder, varom här Li.r fråga, for tpl an tas 1
o

•

o

o

.

•

•

• . o

..

•

·

o

F ig 10.

stort se tt efter samma b anor som det synliga ljuse t. Ekoradions r äckvidd Mir red an av denna a nledning b egränsad. En das·t föremål, som från antennen r äkna t b efinna sig ovan h orisonten, kunna n ås av den utsända lob en. En m ax räckvidd
av c:a 20'--30' torde und er så dana förh ållanden vara tillfyllest.
För att i ~id kunna vid truga å lg.ärder för a.U undvika ombvrdlägrgning bö1· dessutom den fordra n upps tällas, altt mindre far tyg (fiskebr tyg och dy likt) skola kmma upptäckas på 3' 0ch
större fa ply.g på 7' a vs tånd.
V.ik Lig.a.r e än stö·r sla räck vidden ä r em.eller lid den mins ta
l'äckvidden. E ftersom mll!koppling från sändning •till m ottagning sker pr:aiktiskt LaJget ulan t idsförlu st, inn ebärande, a lt så
8l1art pulsen sänts, m ollagaren ä r b eredd a tt fån ga u pp inkomtnande ekon, blir minsta 1-.äc.k vidd en lika m ed l:än gddiskr imil1artionen. U Lgår man ifrån a lt exempelvis ·en b oj •Slzall kunna
hållas kva r p[t PP I, in till dess a tt den, även i mycket disigt
"åder, opti skt l\an sik tas, kommer m an franc till elt kra\' på
~ 11 :tnins l:a diok V'idd a;- c:a 50 m. I detta fall kommer eget
T·a
t skri f t i Sjöväsendet.

16

328

329

fartyg att markeras i PPI -centrum s~ :\som en fix l)Unk t ,
·-:.
- ' cllld
.
det att markeringen i en apparat, som arbetar med lan cr
e,,
tid, blir en mer eller mindre bred fLäck (se fig 10), son~ ~llls,
u:Lom omgives av elt ganska ulbretl >>dött,, om1;åd? ino 111 Vi~~s
ekon icke registreras. A bilden ger sig delta område till 1-~ CL
v
''d111 q
som en i111buktning i kustlinjen: till höger om fartygeL
'
I följade trubell angivas några vikliga data fö,r ekoract·l Q,
anläggningar för navi.g,atoriskt bruk enli,gt olika specifikatio,
ner. Den i sista kolumnen angivna »anticolh speci fik a tionen
uppgjm·des vid inim-nationella mötet i London i m aj 19-!6 och
avser en \ anl:äg1gning med uppgift alt i första hand Yarna för
mötande fartyg och därigenom minska risken föQ· ombordläggning.
~

u.

K.
spe c.

U. S. A.
--------,~-------,~----1

A -spec.
----------------~----~g
g
Våglängdsband i cm ......

H~risontal el vertikal
polarisation ............. ..
Pulslängd i mikrosek ... .
Pulsfrekvens (pulser pr
sek.) ............. .. .. .. ... ..

H
0,2

H
max 0,5

1000

min 800

Pulseffekt i k W ........... .

go

15

Erforderlig effekt i k W max 5
50
Minimiräckvidd i m ......
Max. räckvidd i naut. mil
20 1)
Antennens stralvidd, horisontellt ................. .
Antennens strålvidd, ver·
tikalt ...................... ..
Antennens rotationshastighet, varv/min. .. .... min 20
Noggrannhet i räckvidd ± 5 °/o
lo
»
i bäring .. .
Längddiskrimination ..... . 50 m
go2)
Siddiskrimination ....... ..

1

)

100
go

Konfereu.
sens förslag till
anticolL
spe c.

B -spec.

C -sp ec.

g el lO

Valfri

Valfr

V a !fri

Valfri

1nax 1,0

-

Valfr
Valfr

min 800 l
15 på g-cm band
{ 7 • 10- •
»

400
go

500

Valfr

max
250

max 5°

15°

min 15°

llllll

6-15
± 2 ·;.
20
100m
go

6-l5
± 2 °/o
go

min 20°
max
max 5

±

so
so

200m
60

Till 200 fot hög kust med antennen 40 f ot över vattenyt nn-

2) Om avståndet mellan m ålen är större än 20CX fet.

. J/ anordn ingar, erforderliga å ekoradioapparater fö'r navrgatoriskt bruk.
SpeCie a
.
.
f ..
.
d' J . .. f
p;.ora dionavJger,m g ut ores an1mgen genom Ircl ;.t Jam ·o-

mellan sjökort och bilden å PPI eller ockrs å genom p ej-

reJse och (eller ) av stan d s JJCS'Lan'lnmg.
..
.
\T 1'l l.cen d ei~a m.et od en , som
]J.. Jlbanvändes, är d et :givelvi'
.
.S av VI'let, aLl b'ld
l 11.es onen.
'l en b 'l'])e1a
•

0

_

o

o

d i asimut oberoende a\' fartygels kur:;ändringar. D enna
teJa
. . .
"
·
simutsrtablhsenng as ladl;;ommes genom ekoradwapparalens anilJutniDig till fartygskompassens följesys,tem. Fartygets kurs ut:uärkes genom en ljuspil från PPI centrum. Pulsen, som alstrar pilen, avgives automatiskt, varje g1ång loben passm·ar sLävrik,t.ningen.
För a lt und erlätta orienteringen är det nödvändigt att ordna med direkt jämförelse mellan b-ilden och sjökortet, på så
sätt att bi1den kontinuerligt hålles överens med och täcker
motsvarande del av sjökorte,t, varvid kurspilen komnner att i
kortet utvisa fartygets v~i;. Bäst !Mer sig delta rg öra medelst
en proj ekti onsapparat, som ~tillåt er, a ll den erhållna bilden betraktas samLidigt med sjökortet. En sådan apparwt har konstruerats av engelska amiralitetet och består förutom av en repeter-PPI av en i 45° Yinl;el mol såväl PPI som kortbord ställd
glasskiw:t, vars öve1~sida reflekterar bilden mot ögart. Genom
glaset h etraklas s1amtidi:gt del diirunder placerade sjökortet. Avsikten är aH förse denna appant med anordningar, som möjliggönt bildens parallellförflyttning till den för tiUfällct aktuella delen av sjökor-Let. En förut'SäHning, fö,r alt en dylik jämförels e skall giva ett gott ~resultat, är givetvis wH bildens skala
överensstämmer med sjökortets. Bl a med anledning h ära v
blir det nödv1ändicrbt' att bilden skall kunna v;iiSas i flera skalor.
Bäst Voire givel\'is om möjlighet funnes att inställa PPI för
bildgivning i vmje förekommande skala upp till exempelvis
1/1000000. Nu i bruk varande apparater äro emellertid endast
anordn ade för inställning av fyra olika ska1or. För de engelska apparaterna gälla skalorna 1/30000, 1(90000, 1(270000 samt
1/810000, vilka skalor även valts med hänsyn till följande förhållanden. Räknar man med en största räckvidd av 50 km, och
önskar man å PPI avläsa avstånd upp till gränsen för räckitl1
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Yidden m ed en noggrannhel av l hm, är skalan 1/800000 J;;
'<lllp
l.ig. I denna IS!kala SY.a:rar då l km tlnot 2 mm å en P P I
lllcd
tt
f
,
'·
.
.
.
v·d
.
20 cn1 d1ameter,
,J. n:av1,genng 1 u ·anga arva en 11\aste av,
slånd kunna bestämmas med helydligl slörre noggrannhe t, Ocl
en sl"'='lla omkring 1/25000 hlir cliå län1plig. Radien a P PI (l~
c1n) m:olsvarar då ett avstånd av 2,5 km, och 100 m l'l'p rcsen,
Leras av 4 mm, vi1ket ger en noggrannhet i a·v läsn ingen av
c :a ± 50 m. Mellanliggande sl<alor kunna därefter Yiiljas llled
hänsyn till förel 1ggande behov.
Y i el fartygets framfö•randc i my ck el trånga leder, och ÖYer
huvud taget då förh ~llland ena äro sftdana, alt en överblid~ i detalj av den närmaste omg ivningen är behövlig för all fa rtyget
säJ~crl skall kunna man-övTera,s, är cmellei'tid även den slörsta
skalan ( c:a l f25000) ot·i llräckli g. För den skull fin nes a elen
n1loderna ekoradioapparaten en anordning, som 1nöjliggör en
förstoring av bilden närmaost omkring centrum. Fig 11 A \"isa,r bilden i PPI av ett fartyg, som just skall passera mellan
t'•å nära intill varandra liggande bojar. Den bilden ger icke
tillräcklig ledning för hur ll!anövem bäst skall ul,föras. Först
s'edan försl·oringen kopplats in (fig 11 B) föreligger möji ighet
a ll säkert manövrera fartyget m iLrt em.el1an hojarna. Da Iörslorin:gen är tillkopplad förvanskas emellertid hilden i öHigl.
Yat-Iö·r denna anordning bör utnyttjas endast vid dc speciella
tillfällen, då den verkligen är behö-vlig.
Det är emellel'lid önskvärt a ll kunna fönstora ä ven a ndra
delar av bilden rä n just omr[tdet närmast omkring centr um. En
anordning i sådant s.y.fle planeras av engelska am.irali !clct.
Ekoradionavigering ·Omfallade äwn ortheslänming gc noH1
pejling eller genom avslåndsbeslänul!ing. Tillföditli.ghete n aY
en ekoradiopejlillig blir heroende på förulom de faJdor f'l'. s0 111
inverka på en vanlig optiskt tagen pejling, även av den noggrannhel i överensstämmelse, som förefinnes mellan nn tenn
och bild. En viss eftersläpning år här alltid .alt räkn a Jncd.
Bilden a\' ett föremftl represenleras vidare å PPI av en Jjush ~tge, vars längd bl.ir beroende på lobbredden. B:1gcns 1nill·
punkt molsYarar det räll.a lä,gcl. Ljusbågen och dänned Jnitt·

••

A

Fig 11.

punk.ten av denna kan emellertid icl}e särskiljas, då del gäller
ekot från. ett på en kust befintlig-t fö.remål. Dess läge i bilden
Mir sålunda ,j viss mån obestämt. Slulligen avläses bäringen
i en icke vinkeltrogen projektion. Dessa förhållanden sammantagna g.öra, a:LL även m.ed en apparat, som arbetar nwd 3 cm
vågLängd, måste man räkna med ett fel i rm gna pejlingar på
upp till 2°. Noggrannare utfö-res därfö-r or!besr~ämninrg genom
avsrbåndshestämning, varvid avsLåndel avläses antingen med
hjälp av å PPI ulvisade koncentriska avsl[mdscirklar (5 srt )
eller också och noggrannare 1ned en enda ljusring, ·som~ påverkas vid vridning rav en mikrometerskruv och då vidgar sig
från centrum . Ett rälmeyed~ utYisar radiens s torlek i varje
läge på cirkeln.
Speciella sjtJkort att utnyttjas vid ekoradionavigering.

I ett vanligt sjökod framhävas specieUt sådana detaljer,
sont äro lätt definierbara för hlotrta ögat. :M ånga av dessa detalj er framlräda emellerlid myckel svagt eller kanshe inte alls

333

332
å PPI-bildcn, medan andra ~tlr.ri gc n framträda t ydlig !. l
der alla förh:Otllanden kan m.an emeller tid räkna m ed atL l· 11 ' liS[_
.
.
.
l :.onrlurcn arterges ganska noggrant, !Jlmsa konturerna ay l· ,
' lidar
.
..
.
..
1'1
l
.
ocl1 c .V J <t. Ovcrohuvud ar del de topograf1ska uppgif letn .
1
sjökortet, som lämna den bäs:ta ledningen , då det gi1llcr ~
.- a u ,[[[
.
. mc d l ed nmg
. lera s1g
av en cl wra d'10l)t']d . p a dylik
orwn
1
,
...
d
.
'd
Il
..
.fl
cra
gl er aro mne erh vara nu varan _e SJO~wrt m yc ;:o[ f::ulliPPFörslag har därför framkommit aDL kompietLera sjöJ.;:ortcn 11 ~'d
topog rafi1ska uppgifter, behövliga för a ll underlätta ekoradionayigcringen. Engelska amiralitetet ha r i sådant syfte låtit
framställa ett experimentkort ö~v cr Themsenmynningen. l delta
kort framträda ,i cke bara konturerna av kullar och dylikt, ulan
dessa äro även tryckta i fä1'g på sådant sätt, att man aY färgny3Jl1Js cma kan sluta sig till höjd skillnaderna. Även and ra ~1 l
gä.Pdcr äro vidtagna. Den relativt ljussvaga PPI-h il clen, som
man räl.;:nar med framdeles skall kunna projiceras clirel; t pa
sjökortet, kommer att bli sv~tr all u rsk ilja, framför all t 0m
kor,lcl upplager elt fler tal tydligt markerade detalje1. Fö r den
skull ha djupsiffmr och djupku rvor tryckts i svagt grft fi1 rglon.
Dylika sjökort komma helt na Lurlig,t att bli elyrare i1n dc nu
i bruk varande.

ej1ekto1·er.

p essa 'ä ro närmas t att betrakta som ett havets >>kattöga»
ed uppgif t a ll fram·k alla kraftiga ekon, lä tt urskiljbara å PPIn\ den. Refl ektorerna skola givas sådan form, alt obewende
01
till1· ·vilken riktning loben infaller, skall den reflekrteras
· d en .lW In, a ll tsa• n1ot cl<o ra d'1oan·
av_1,a i den n·1dntng,
v am·fr an
fl

b ~lJ'

.

.

J

Speciella anordningar utom fartyget, alt utnyttja vid eko radionavigering .

Det har i det föPogå ende framh ~tlht s, att bland annal flytande sjöm ~irken och låg t land u tgöra mindre goda ekorad iom ål. Man får vidare utgå ifrån talt ,även mn man äger 'lillg~m g
till fuUgo da anordningar, det alllid kommer artt vam förenat
n1ecl bes värligheter alt rätt uttyda ekoradiobilden och higga in
den på rätt pla~s .i sjökortet. Vid klar si:kt underläLta i land
uppslillda fa sta sjömärken identifieringen av en kust. ;\Iolsvarancl c anordningar komma säkerligen alt visa si.g hehöYli ga
för aH unclerläUa lokali seringen, då denna m:åsle utfö·r as enhart med hjälp av sjökort och ckmadiobild. Molsvarigheten
till de fasla sjömärkena utgö,r as i delta fall av reflektorer och
eko-rad iofyr ar, av vilka de förstnämnda dock huvudsakligen osses all utny ttjas å flytande sjömärken.

Fig 12.

tennen. Fj,g 12 visar ufö,r andet av en j, England prövad typ ,
som hesrtår av tre v,inl<elrätt mot varandra ~stä llda plan av kvadrati sk f,oDm m ed sidan lika med 60 cm. Vikten av reflektorn
Uppgives vara c:a 30 kg. Utförda prov ha visat, alt en boj försedd med dylik a1nordning framtTäd er å PPI på avs!l:ånd upp
li]] c:a 16 km mot normalt (utan refl ektor) 6 km. Vinslen i
aYstånd år emellcl'Lid h är inte det viktigas-te. Mera betydelsefullt 1är, att även under svår sjögång m ed därav följande störningar blir ekot av bojen synligt i bi.Jden. Det är emellei~Li.d
<l lt In.ärka, aU bilden av ekot icke lä mnar upplysning om från
Vilken hoj eller frtm vilkot föremål det härrör. Genom att pla-
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cer::t e tt antal reflektorer så alt ekona fdn dessa bil da e11 ..
igenkännbar fri gur, har man emellel'Lid möjlighet att avo·lutt
vilken grupp av bojar, det är fr:Jg.a om. I England u tförda t:>Ota,
·
·
ll~ v1sat,
t:\ ov
avs Pt
all fyra reflel <lorer pla~erade pa' e lt .mbördes
11
fran varandra av c:a 300 m. och Ullsammans bddande l' l l T . d
1
' att
äro igen:kJännlbara även på stort avstånd.
..
s;
·
billioa
Det kan f61>utsä:Ltas, aLt reflektorerna, som äro
1
<l\'Q[
'"'
anskaffn ing som underhåll, frantf.öraUt komma all Yis" ~
värdefulla, då det gäller att utmärka 1åtga skär <o ch hriin ninoa~
Ä ven remmarn a h~ra
j havshandet utanför våra skärgårda.r,
av der as renex.
förstärlming
för
fö:rses med lämplig anordning
verlmn. Det förefall er dock rl rolig t, aLL man därvid far g ~t in
för en länare och enJdare anordn ing än den nu besk1iYna.
<l

"''' "

Ekoradiofyra r.

Dessa .ä ro närmast aH b etrakta som radioavståndsfyrar, arbetande m ed ekoradiofrekvens och b estå i princip (se block-

Fig 13.

schema fig 13) av antenn för m:o<ttagning, nwllagarc, siindare
med modulator och arttenn fö,r avg•ivning. Då moltagm·cn pn·
verkas av en ekoradiopuls, träder modulatorn och s,ä ndaren
med minstl:a m6jliga tidsfördröjn.~ng i funlLion, och fyr en 11l·
sänder flera rs varspulser efter en viss, för varj e fyr Jw ral; -

. [isJ{ Jwd.

Dessa r egis treras på PPI såsom ljusfläckar, av

1 ~r 1.: den n ärmast centrum b elägna angiver lrä get av oeh där-

vd~ avståndet

till fyr en. Eftersom fördröjningen i fyre n upptill c:a en mikrosekund, blir, om korrekli'.ln härför icke
~a:·kställes, felet i det avlästa avstånd et c:a 200 m eller
': O',l , et:t .fel, ~om åtmins tone v·i d kus<L11avigering sakn ar p rakc.' k betydelse. Bäringen till fyren a vlä!SCS ~l här·i ngs1kalan .
f
d l'l
'l
[! &
För n ärvarande finnas två oll <a typer av y 1 m · yrar 1
bruk, en av amerikanSJk ( typ ANJCPN -6) och en av engelsk
(amiralitetets typ 952) J~?nSitruJ<tion .. Den amerikanska f.v ren
(9'320- 9430 Mpjs)
6 er svarssignal endast for en ekoradiopuls
~v tv.å mikroselmnders varaMi.ghet. Svarssignaler utsändas å
9310 Mpjs. Den C'.llgelska fyren avger SVaJ.'SSi1g.nal p ~t 182 Mpjs,
så snart mottagaren påved<as av en ekoradiopuls inom frekv ens ..
bandet 9320- 9600 Mpjs. För atrt •k unna utny ttja. den förslnämnda fyren mås te å ekoradi10 app a raten finnas anordning f.ör
ökning av pulstJiden från 1) 1 t ill 2 1ni.kroselmnder samt d essutom möjli gh et att lwppla. om mottagaren för motlagning på
fyren s sändarfrel<ven s. Den eng•elska fyren fordrar separat
mottagaranordning GinJdusive anrtenn) kopplad rt: ill ekoradioapparaten. Eftersom vid observation å fyrarl11ru moHU~garna
i båda fall en ä r o inställda för en a nnan frekvens än den or dioorie sändarfrckv,e n sen är det endast e~koL av respektive fyra r,
som fra:m lräder å PPI.
Den amerikanska fyren ger de noggranni3Js te r esultaten, men
är å andra sidan en dyrbar och tung anordning i moLsaLs ti.Jl
den en gelska, som är ha<Lteridriven 10oh åtminstone ursprungligen avsedd att vara por taibel. Enligt vad från ameTikansl<t
håll uppgrives lära v.issa svårigheter ännu å terst å aU övervinna
beträffand e ekoradiomottagaren s anordnande för moltagning ~~
två eller flera olika frekYenser.
Den no@grannhet, med yilkcn häringen erhålles, är ännu
så länge, ooh hamför .allt gäller dcHa den engelska fyren, icke
tillfredsställande. Tms vid:u·e anses därför fyrarna icke kun11a utny ttj rus som ledfyra r inomskä rs. Som a.nrgö•r,i hgsfyr:u·,
Upps bällcl a ·såväl i kmd som å fyrsl<epp, ha de em ellertid sin
giv11a uppgift alt fylla.
11:0.
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Internationella mötet i London, maj 1946, för diskussion a v f o
rörande radions utnyttjande som navigatoriskt hjälpmedel .
ragor

Avsikten med mötet, till vri lket engelska regeringen utfär
inbjudan till ett 20-'lal nationer, däribland Sverige, var alt dat
formera de inbjudna ländernas · representanter om vad ma n,~
England under lu·iget .gjm1t och vad man där nu närmas t :Y~
såg att .gö·r a ifråga om radions utnyttjande för navigcri ncr .1dare att inhämta andra nationers edarenheter i h ithörande
frågor samt undersöka fö·r utsältnin.garna för och disku tera mö·_
lighcterna av gcmen<>amm"''l. överenskommelser för den fonsat·: a
utvecklingen.
Under de första n1Jölcsda.garna lämnades de utlovade informationerna. Därefter föl jde demonslrali01ner ombord av diverse navigeringsapparater ·s amt hesöJz i verkstäder, där s~tdana
tilherkas. De s isla mötesdagarna ägnades åt · disQm ssioner.
över vad som föreko!ln under mötet har nu utgiYils dels
en volyn1 l (H.ccm'd of the meeting and demons·lrali ons) med
protol.;.oll över förhandlingarna, dels en volym II (H.adionavigalion, radar and position fixing syslems for use in marine
n.ttvig.at'ion), vari återfinnas samlade till mö,t esdella.garna utlämnade v-etenskapLiga och tekniska handlingar, i behövlig ulslräclmi.n:g rc.vrideradc med ledning av under förhan dlngarna
förda di:,kussioncr och faitlade beslut.
Under mötet gjordes bland annal följande huvudutlalan dcn.
vill'a återfinnas i volym 1.
._,

LP

\ 1

fordri 111garna pä en dylik anläggning internationellt
och fastst ällas. Tillsvidare. anses det klokt att
. ·cren
.
...
..
01
Lälla fmdnngama for lwgt,
icJ;e ~nited Kingdoms specifikation (se i det förcgåcmde lämde uppgifter om denna) rekommcnder~us,
.
.
11 a del
anses län1Jpligt, alt vederhöTande mynd1ghc.t 1 r espck. . ·· 11 ct er utfäpdar cer tifikat för ombord uppsLälld ckoradio1
Jl 1iiJ}IIVI-skommas

ll''e .a

anläggning,
.
...
behov förel1,gger .a~t med hjalp av reflektorer och ekoradio . . uneledäLta dels lokalisering av grund m m , dels kust·
tyrar
·
id(JI1tifierin g,
frågan 0111. frams tällning av speciella sjökort a LL utnyttj as
Yid ekoradionavigETing hör näTmar·e under,sökas.
Beträffande ortbestå'mningsmetoder.

I följ ande tabell angivna fordringar hör8. uppställas beiräffande noggrannhelsgrad och tid, inom vilken fartyge ls läge
bör kunna bestämmas
Kol 1

Kol 2

Radions utnyttjande
för ortbestämning
vid-

Avstånd till
närmaste
grund

Navigering utom sikte av land

>

Angörin g och kustnavigering ...

3'-40'

40'

Betrålfande ekoradio.

El.;madiolcknikcn har numera nått s ~tdan ulvecldin g, alt del
är motiwra t aH installera ekoradioanläggningar ombord. Yi llza
r ekommenderas a lt utnyttjas som hjälpmedel vid ku stnaYigering samt i ofria farvatten,
ekoradio anses under tjocka och dåLig sikt kunn a yarna
för mötande f.a:rtyg och därigenom, atmins,tone under vi ssa förhållanden, minska r~isk cn för kollis,i on,
en fö.ruls,ärttning för alt installation av ekorad i.o ombord
sl,all kunna tvångsvis förc.skriva5 är alt dessförinnan dc all-

<

Navigerin g i ofria vatten ... .. .

l

3'

Kol 3
Noggrannhetsgrad

Kol 4
Tid inom
vilken fartyg-ets läge \
bör kunna
bestämmas

± 1 °/o av 15 minuter
a vs t enl kol 2
±150m- 1/2-5 minu ter
± 800 m
Läge
och
±30m
färdväg
l fordras omgående

en och samma metod hör kunna utnyttjas för m e.r än en
av i taJ)ellcns kol l ang ima uppgiflcr.
ortbestämning mcdclsl ombord uppställd radiopejlappal'a:L förut sälles alltjämt komma all utnyttjas, och synemot med
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de härför erforderliga radiofyrarna bö~·a därfö·r bibellalla.
' :s Oc]
om behövligt kompLeUems.
1
lVIan uttalar slutligen rent allmänt, att det bö,r beak tas
närhelst så befinnes möjligt höra sjö- och fly.g fart klinna' ~LL
nytlja samma n1!eloder OCih anordningar för navigering m ed r ldions hjälp. En särskild inteTnationell organisation hör .sla\Qpas för samord111ande av de båda samfärdsmedlens önske~nå]
och behov.
Man lä1gger med tillfredsställelse märke till det stora an tal
poseliva ullalanden, som gjmt's av mötesdelegalenna och som
torde herätLiga till det antagandet, att ts jöfarten inom en icke
<alllför avlägsen framtid skall kunna tillgodogöra sig dc för säkerl1eten till sjöss så betydelsefulla framstegen ·inom radiotekniken.
I volym II återfinnas utförligt behandlade såväl äldre som
nya radionavtigeringsme~oder. I ett inledande kapitel u tredes
dessutom · bl a i vad mån ett utnyttjande av de radiotekn iska
hjälpmedlen kan fön,äntas komma att
l) mi'nska r i skerna för grunds tätning och kollision,

2) 'nedbr.inga fartyge111s färdtider,
:J) möjliggöra en avkm Lnin,g av utbildningstiden fö r däcksbefålet samt medföra ·elt minskat behov av lotshjälp.
I ·det följande lämnas ·en l<~m, tfaUad ~-edogörelse för dc resultat, man därvid kommer tcill.
Pkt 1. Det fömtsältes, abl dålig sikt, oberäknad asdr'ift
samt rena misstag från navigatörens sida utgöra de m es t sannolika orsakerna. till att .grundstö lnin.gar och l<collisionsolyckGr
inträffa.
I dålig siJzt anses en god och riktigt utnyttjad llll·l'ustning
med för radionavigering behövhga apparate1i utesluta varje
möjlighet bill grundstötning. Risken för kolltision n1inskar för
fartyg utNis·lade med ekoradio men kan, icke anses hel t utesluten, eftersom tillgängliga ekoradioa:nHiggningar ännu ic];e
funktionem fullt tillförlitligt. Oföirutsedd .avdrift anses vi dare
icke kunna föranleda grundstötning, eftersom radiohjälpm edlen
1

tinu ~·ligt lämna navig:a tören uppgi:ft om fartygels läge i för-

J;~l~tnnde till den i kortet ull:ag.da kmslinjen. Slutligen anses
]J.'~ radionavigering föru tsällningarna för rena 1niss.g.repp fr :'m
atörens -sida vara i vida mindre utsträckning att räkna
•
.
. . .
··, v1d astrto nmnisk och terrester navJ,genng. Sammanled a'- 11
~~ uningsvis k.ommer man därför till det resultatet, att risken
Ja
·
·
· av•s een d en (t·'JOCl<a OC l l avf"J' urundslölnm.g
e1em•meras
l· tva
samt minskar i ett (misstag aY na\~igatören) . Kol1is.ionsrisken .m inskar avsevärt.
' 'JL · 6

11 aVI•o

Jr.if0

kategoriska u Halondet att .grundslöt111ings:r isken (p a
orund av tjocka och avdrift) elemineras förefaller föT närvarande väl optimistiskt ooh knappast berättigat, m ed hänsyn tili
att den mater.iel, varom här är fråga, ännu så länge är allt fö'l·
otillräddigt prövad.
l) et

Möjlighelen att nedbringa fartygens färdtider l'ir
uppenbarligen helt .avhä111gig av de fö,r utsäUningar, som radiohjälpmedlen erbjuda att i osiktbart väder dels framföra fartyg
med nonnal fart, de1s inlöpa i och utlöpa ur hamn. Ovan
kon~tater.ades <alt ri:sken för kol1ision avsevärt minskar får med
ekoradio utrustade fartyg. Så länge emellertid sådrun risk över
huvud förefinnes, blJir det dock vid gång i tjocka nödvändigt
att med i.aMtagande av ombordläggningsPeglementets hesläm-melser minska farten. Däremot anses möjli1g het föreLigga att
även i oStikLbart väder in1öpa i och lämna. itminslone vissa
hamnar. Sammanfattnin1gsvis finner ma.n, <alLt en viss bespa ring av tid otv,i velaktigt står a:tt v:i11na, troJ,i•gen dock icke i den
utst11äckning, som vid ett första bedömande kan synas sannolik.
Pkl 2.

Pkt 3. Man finner det s:anrnolikl, .a:Lt förs•L efter lång tid
komma erforderliga anordningar för radioDaNigering på oce.a.Mnna. att bLi •Lillgäng1iga, v.aJ.Jör oceangående farty:g tlills vidare i stor utsträckning allj.ämt m åste navigera med utny ttjande a.v de äldre, heprövade me~oderma, på vilk,a man dessutou1
alltid m~1 ste vara beredd alt falla tillbaka i händelse av han~ri
På de elektriska .anordningarna ombord. Slutsatscn bl ir följaktli gen, abl för däcksbefäl et nu föreskriven utbildning i n avi-
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gation icke kan korbas av utan a lt denna härlom m~1s te l·
pietleras med utbildning i handhavandet av de radi onayi~ 011l. l{a l1Ja
·- 1pmecll oo.
oa~ ns
Slutli:gen l.::an man inte räkna med att 1i hamnar O(.;h lr'
.
<~n cr
wlo,p p kunna undvara den asSiistans, som de med dc lol· a8
förhållandena förtrogna lotsarna lämna
'ala

Läroböcker och tabeller.
Lärobok i navigation för flottans undervisningsanstalte r och rikets
navigationsskolor.

Kungl 1\Iaj :l hcmynclig.adc i mars 10-±2 Chefen för marinen
och Kommerskollegium au lå ta utarbeta lämbok i navigation
gemensam för fiottans undcrvi sn ingsans la lLer och nay,igalionsskolorna.
Dessa myndigheter uppdrogo därefter åt navigat1onssko1einspcklören S. Ulff, framlidne rektorn, sjökaptenen E. Kinberg,
kommendörkap~cnen S. Be:rgelin och adjunlk ten, sjökap tenen F.
Hilding att utföra detta läroboksarbete.
Manuskriptet till den nya läroboken förelåg ularhe lat år
1945 och befordrades då Wl trycket, varifrån den utkom i hörjan av år 1946.
Jämförd med den i flottan tidigare använda läroboken i navigat1i01n innehåller den nu föreliggande :inga dil'ekta nyheter.
Ett avSinitt behandlande naurt:isk mcleoirologi och ocec'lnografi
har dock tillkommit.
Eftersom V1id •t idpunkten för lärobolvcns utgivand e föga var
känt beträffande de för navigationen så revolutionerande nyheter, 'SOm framJ,mnmit i E111gland och USA under lmi get, återfinnes hell naturLigt hämm inte t i läroboken.
En komplettering av denna i här berörda avsnitt torde därför visa sig behövlig inom en icke allt föT avlägsen fra mtid.
Admiralty Tide Tables (ATT).

För et.t tjugotal år sedan hörjade man i ATT införa för
harmonisk beräkning av tidvaUnet behövliga uppgifter. Den

isl'a heräkningsmcLoden visade sig ,emellertid vara allt
.
och obekväm för ~att kunna k~mma t1ll mera all10. t pr aktisU bruk om.b ord. Engelska anuralttetcl ularb etade
111 aJf1... dei1
mera lätthanlerlri,g a s k amirali te lsmetodcn, som in.. . 0'1
d~är en n1iod1fiering av den harmoniska beräkningsmetoden
neh som länmar för prakti skt bruk fullt g{)dlagbara r esultat.
oce speciella uppgifter, som erfordras mr ber.älmingar enligt
~enna met.od, börrjade infl y ta i 1938 ~1rs upplaga av ATT. I
6 års upplaga ha emellertid för europeiska_ ham:1ar dessa
194
p"ifter u tgått och å leri,gen ersatts av ohal'monrt ska dJfferenscL
l 1p o
.
.
.
Dc för de ohaa110l1l'Ska
t1' d vattens'h era"'l{lnl'l1garna
1. cm·opelska fa rvallen b e.höv1iga uppgifterna åteTfinnas 111umei'a i ett gc JUensam t, årligen utkommande tabellveTk, som. on1faNar Part I A
samt cte delar av Part II som beröra. sekundärhamnm· på Brittiska öarna, Skandinaviens och Sovjets N-kust, Europas och
Afr,i.kas V-kust, Medelhavet samt Atlantens öaL
Ber äkn ingar ,fö'l.' standardll1amnm1 utf6ra:s på samma särtt som
t1drigare. Alla tider angivas dock i GMT, varjämte erforderlig
kor;ektion vid beräJ..;:ning av lvh mellall1 hög- och lågvat,ten erhålles direkt mot argumenten dmation och range.
Beräkningar för sekundärhamnar utföQ·as med hjälp av Lidoch h ö·j ddJfferenser i f6rh ållande till närliggaJJ.1de standa.r dhamn
på sätt nämnare framgår av i tabellerna lämnade anvisningar.
P arl I B samt 1938 års upplaga av Pa11t Il användas fortfarande för beräkningar av tidvattnet inom 6vriga delar a v
världen och 111ed utiJ.1yHj ande av de i läroboken i navigation
angivna metodell'na..
1
J1aflllo1
.. r L
ids.ö dande

~

Sjöfart.
Svenska handelsflottan under år 1946.
I januarihäftet 1947 av Kommerskolleg.i um utgivna komlllersit lla meddelanden åte:rfinnas statisbiska uppgifter rörande
den svenska handelsflottans bes.lånd vid ,s lutet av åren 1945
Och 19!6 samt dess förärr1dringaJ- under sistnämnda år. Ett par
sammanställningar av huvuds•i ffrorna åteTges här nedan.
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l 9 4 5

Antal

Ångfartyg ............. ... .. ... ... .. .

1

Motorfartyg ........ . ... ...... .. ... .

l

Bruttoton

B ~'utt 0 •
Antal
-r~
ton

1--

681

549,961

670

581

96:.!,802

618

562,028
1,069,087

1

segelfartyg
med hjälpmaskin .............. .
andra

Summa

812

80,319

2

90

2,076

l1 ,6oo,l72 1

777

2,065

l

77,046

11,708,171

Far lygsbcs låndet har sålunda UJnder å<r 1946 ,i fncra
' "' 0111
antalet ITlJinska<Ls med 11 enheter men vad tmmageL helräffar ·
öka ts med 107,999 bmtlolon. Vid kri.gs.utbDoNet 1939 u[ crJ·ord
fmLyg,sJJes tåndet 2,252 f.ru·Lyg om 1,617,000 bruttoton. "' De ~
svenSika handelsflottan har sålunda nu vad -lonna:get beträffar
kommit helt upp i förkr:i.gs;n ivån och uppvisar en öl<m ino i förhållande till denna av 91,000 ton eller 5,6 % av tonnag~1est~m
det 31 /8 19i~9. Dc sammanlagda krigsfö;r lusterna. ruppgå till 260
fa.r<Lyg om 591,909 brutto~on. De sedan krigs.utbrottct i Sverige
nybyggda fartygen utgöm 303 st. om 685,000 bruttoton.

1

Av de ovan ,j tabellen återgivna sifhorna framgår vidare
a<lt ö["ningen <i fartygstonnage till ojämförli gt .slö[·s,ta delen är
att hänifö,r a till nwtorfartyg, vars. andel av det totala Lonnagel
vid 1946 års slut uppgi ck •t ill 62.6 %, medan ångfarty gens andel stann::l!dc v<id 32,9 %. De t må slutli1gen noteras a ll i och
med atrt dc enda år 1945 kvarstående -segelfartygen ulan hjälpmaskin försvunnit .som. så dana ur handelsflottan, f.i111n cs denna
fartygstyp icke längre representerad i densamJ.11a.

Sveriges utrikes sjöfart år 1946.
I förutnämnda häfte av kommersiella meddelanden [ttcrfinnas äYen vissa uppgifter -o m Sveriges utrikes sjö:f.arl itr J\).J6.
Av vad där anföres synes följande vara av s,ärskilt intresse.

vnder fö[·sta l~va.rtal et 1946 avveoklades den internationella
···fartspool en (UMA), och Sverige di,s ponerade följaktligen cf5-'0 denna tid fritt siU tonnage. En viss övervakande verksam·
terl ha:I" därefter ulövats av eU internationellt -sjöfarLsråd
] Il~
.
.
oMCC). Den svenska statl1ga kontr·o llen medelst traflkkom( ·ssionen beslår dock alltjämt.

}J!)

Sveriges utrikes sjöfart under år 1946 var av betydligt
:s t&rre omfaDtning än m1-der år 1945. Dc från utlandet till Sverige ankomna och d!ll·ifrån avgångna fartygens tonnage har
sålunda under senast förflutna år mera än fördubblats och ökats
med 14,649,000 nettoton från 9,985,000 tm 24,634,000 11ettohm.
Det svenska tonnagets andel i Sveriges utrikes -sjöfal'l har ökats
från 57,3 % 1945 till 58,8 % 1946, den största andel, som de
:svenska far'Lygen någonsin haft, i varje fall UJnder detta århundrade.
En jämförelse med år 1939, som synes Imnn.a representera
förhållandena under färkrigst,iden - kriget hade under detta
års fyra sista månader intet störr,e inflytande på den totala omfattningen av Sveriges utrikes sjöfart - v.i sar emellertid, att
sjöfarten tmder år 1946 utgjort endast 49,3 % av 1939 års, d v s
minskats med drygt hälften.
Slutlilgen kan det vara av intresse att här 1ämna några
ltppgifter rörande de svenskR storhamna<
r nas - Stockholm, Göteborg och :Ma1mö - utr.ikestrafik, gällande såväl den direkta
som kombinerade utrikessjöfarten på de olika hamna~na.
För alla tre hamnarna är en fortsatt stegring att notera i
den 1945 p~thörjade uppgången <aJV den utrikes sjöfarten. Den
s_tarkaste öknin<gen kommer på Göteborg, beroende på den kraftJgt utvidgade Atlanttrafiken, med 5,052,000 ton från 3,019,000
ton 1945 till 8,071,000 ton 1946. Motsvarande .siffror för Stockholm och Malmö voro: ökning 3,839,000 resp 4,080,000 från
:,601,000 <
Och 1,587,000 år 1945 t<ill 5,440,000 resp 5,667,000 ton
ar 1946. I fäThållande till 1939 års t<rafik företer 1946 års en
111 inskni,ng för S Lockholm med 24,3 %, för Göteborg
med 22,8 %
Ile h f6r Malmö med 28,5 %.
'1'idshift i Sjöväsenclet.
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Sveriges statliga isbrytningsverksamhet 1945/1946.
Med vederbörlig t tillstånd lämnas ef terföljande sa 11 1111 a
· d ela rJ u t arb elac1 arsrecto.
n.
drag av inom maril11stabens lSI)ryLar
görelse.
Organisation.

Genom n ådigt beslut av den 21 juni 19:1-6 har Kungl. jiaj:t
(handelsdepaT temenlel) f6ronlnat , a ll de provisori ska hc-sLäm.
melser för statens -i·~brytarverlc smnh o t, som. meddelades gcnoll\
kungl brev den 2 novemb er 1945 ävensom den allm i1nna plan
för denna verksa mhet, som, efter sam råd med slalsishrytarnämnden, av chefen för marinen fa s tställdes alt gäll a fö r Yin.
tern 1945/46, skola äga fortsaH g ilti ghel intill den l jul i 19-17.
H ä rigenom har bl a ledn ingen av statens ~Sibry lar wrlzs.am
het överlämnats ·t ill chefen för marinen, vilken
dels åger att i f·r åga om verksarnhctens p{dJörj andc och
avslutand e m m inhämta. y~lrande av statsisbrylarnäm ndcn,
dels äger att tills·ärtta s,tatsisbrytarombud i SödcrLälje och
r.r;rollhättan samt utfärda erfo~· dcrliga .i nstruktioner fö r dessa.
De bestärnmels€r, .som med anledning av ovannämnda n [ldiga beslut sJwla gälla för sta lens isbrylarverksamh cl intill
d en 1 juli 1947, äJ·o intagna i U f S h äfte nr 45, vartill h iin ,·isas.
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Is-föd1 ållandena, som jämväl äro beroende av den förhärde vind ens 11ikt>ning och styrka, voro und er höstm{m aderna
,kanrt se l-t norma la för ~n-sliden . T emp cralmundersko tl cn i de-j siOber. fe.br ua n· och m ars nwtver}'aaes,
'
oll an d ena b cva d J'. Sr··
O'l' h a
(~r.1;Iar, till en bö-rj an av ö'verv,ägm:1de västliga vindar, vill.et orll il d" a ll den förhålland evis kralLiga isbildningen till sjb~s
·
.
~
..
5alza <=-<
v mera besvärande för den fmska Bo-Ltenhavslms:ten och forst
ble , . hö avin lerns senare del ( omknng
.
den l mars ) no.. d van..
undel
o
. ..
diggjo1,de elt s lopp an de
SJofarle:l. pa Nonland .. Denna be.. ·a des dock under dc s1sta veckorna av februan av mycken
,vaJ
havsis, som under inve rkan av nmdos.Lliga vinda r sarniades i den
svenska delen av BoUenhavet. Den genom strömm:en orsakade
förflyl·Lningen av Bollenhavels havs i·s söderöver ledde till a~t
}.land s h aY och inloppel]l ·Lill SlockholQ11S norra slzärgård - 1
likhet 1ned vad fallet .senas t var vi-n tern 1926 d v s 20 år tidi"are - und er m ars 1n~mad vo-ro dc Iarv.aLle n, som Yoro mest
"
besvärade
av i1s. Denna förflyttning a v DOlT ifr:ån kommande
havsis gjerde sig emellertid n11ä1lkllar även. i Hävringebukten
och ut efl ~· Ostkusten ned mot norra Kalmarsund.
I-sförhå lla nd ena i l\Hilaren och Vänern vo10 under v-i ntern
i stort sett norma la .

a.:

o

.

A V.ä stkus-tcn och i Öresund förekom ingen för sjöfa rten
besvär an de isbildnin g.

Väderleks• och isförhållanden.

Vintern 1945/46 kan betecknas som något kallare iin normalt ' vi1l«~ t i särski ld ocrrad gäller Nonlandskusten oc h Os. tkus ten , som vorro de svenska kustområ den, vilka, jiimlc 111 landsfarva-ttnen , under denna vinter vo-ro besvärade av is.
Under h ös-ten 1945 låg medeltemperaturen i s tort se ll e l~
1
ar
P oara der unde[· den normala i landels östra delar, yallne-l
.
Boltniska Viken blev också tidi gt avkylt. Medan j anuari up]:·
visade normala tempera lu rvärden rådde såYäl i ös tersj öonlrH·
de t som i Bo ttniska viken under fcbruan och mars l 0 -:r) re~·e
n,l
'J
ll
t'd
l
,
..
-tempera tur än den norma la. I ap n s leg emc er t ' em [1L'"n [tl•
ren till c:a 2° över å rslidens nonnalvurden.

Isbrytningsverksamheten.

Allmänt.

Den stalliga isbrylarverksamhelen under vintern 1945/46
onlfa t Lade Nonlandsku-sten och Ostkusten ned till Kalmar samt
Jiiilaren och Vänenn. För ändamålel användes slatsi sbry larna Ym cr och A lle för dc b åda första. kuslområdena samt i inlandsfa,rvattncn föl j ande isbrytande bogserbå ta r, nämligen i l\Iälaren Stockholm.s Tra n spor-t- oc h Bogseringsakliobol.ags Balder
Och i Vän ern den Trollhätle Kanalverk tillhöriga Trollhätl e
]'
tana/ och Gö-teborgs Bo.gscrilllgs- och Bärgningsa kli ehola gs
Ii erber l.
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lsbrytarfarlyget C.

I november 1946 b eslöt Ku111gl i\Iaj :t a lt isbrytaren c
0111
i förs·La hand är avsedd förr öresun.d och fö,r vars hycr:as
u b l1r!e
f..
l
..J.~
"l
n
.
"l
med el J)ev1 Jats av b44 ars n ;:sUli:lg, s ill ll orses n1.ed mas]··
'l! ter
bes lående av dieselmotorer samt propeller med ställbara hlad
o

Kungl. Sjökarteverket.
Organisation.

Genom nådigt brev den l november 1946 u ppdrogs a t Sjökar leverket att bl a undersöka huruvida icke verkets kontrollstationer boJ.1 de S·ort era under Kommerskollegium och den fö reståndarna förr nämnda stationer åliggande kompass- och Janternkontrollen under fartygsinspektionen samt om. icke den
jordmagnetiska avdelningen v.id verket borde ö.v erfiiras till
molsvarande o11gan vid r ikets allmänna kartverk. Utredni ng
av dessa fr ågor pågår.
Fa rtygsbestå ndet.

Sjökarleyerket har under år 19-!6 1illförts elt ny~L sjömätningsfar tyg och en arbe tsmotorbltl.
Sjömätningsfa~·tyget, som erhållit namne t Ran, leYercradcs
från marinverkstäderna i Ktrurlskrona den 15 maj.
Arbetsmotorbåten, som leverera des från Stockholm s Angslups Aik·Liebolag den 2 nwj, hm: tilldelats båtnummer 21.
För leverans t ill sj ömätningsexpeditionernas början ~1r 1947
har beställts en ekoJ.odni111gsmotorb:lt.
Sjömå"tningar.

Under år 1946 ha sjömälningsrf a·r ·Lygen GusLaf raf Klinl,
Svensksund, Ran, Johan Nordenanka:r, Svalan, EjdeTn och Pe tter Gedda. var.it rustade och tilldektde sammanlagt 30 mätni ngsbMa•r, varav 12 försedda med ekolod.

Sj ömätnin gar ha ulfö.r ls enligt följande:
Ho parane/a .SU:irgårcl: För att undersöJ<a möjlighe ten atl
Jlordna fyrb elysning i vissa farleder ha en del vattenområden
~l a 111 ella11 Sto.röfj äTden och :Malören uppmä~ts.
öregn znclsgrepen: Björnesundet har uppmätls. E lt flertal ej förr ut k ända grund påträffades, varförr leden avlysts för
trafik a v fartyg med s törre djupgående än 3,2 m.
Slackholms skärgård: Efter anmälan från olika myndigheter och pl'ivalpersorner om befintligheten av tidigare okända
orund eller i sjökor ten felaktigt angivna slåoona, h a vissa omo
råden undel'sörkts och rättelseT vidtagits i sjökorten.
Södcrmunlrmc/s skärgård: För alt kunna öppna en farled
mellan fyrarna Fifong och Skvallmn ha mindre områden undersökts i dessa farvatlen.
Smålanels skärgård: För utgivning av ett nylt sjökort ha
sjömätningar bedrivil s mellan F igeholm och Skaftet.
Kul mar Sune/. Pä begäran av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen h a sjömä tningar utförts mellan Kalma.r och Pärjestaden m ed anlednirng av farledsrännans fördjupning. Farvattnet har uppl oda ls ;till en bredd av 80 m å vardora sidan om en
planerad fyrenslinje och efter avslutat muddrings- och rensningsarbete kontrollrama ls till 4,5 m djup 25 m å vardera sidan om enrsl,injen.
Go llanc/ . För ulgivning av ett nytt sjö·l;:ort ha sjön1k'ltningar bedrivils h~m Gothem syd om Sli lc till Fur.illen syd
om 1-årösund.
Sammanlagt har uppmätls en areal om 800 km~.
Vatten ståndsntärken ha upprätlats vid Blankaholm och
Bussan i Smålands skärgård samt vid Shle på Go.tland.
Hydrografisk a beräkningar.

I samband med en a llmän undt>r.söknirn g av tidvallensförhållandena på svensl<a västkusten h a tidsva llens tabeller för
Göteborgs hamn fö,r år 1947 utarbetats.
Nivån för dc under år 1945 upprä llade vattenståndsmärkena har defini liv t heri:ilmnts.
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J ordmagnetiska
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undersökningar.

En j ordmagn et.i sk publika tion, nr 1-1, angående i lö rea.
de [Irsberå!llelse nämnda undorsö1lmin gar a y pla tser i.ör Ja-len.
.u .
st e.
r:ing a v flygpl anskompa,sser, h ar u tgivits:
Magnetiska mätningar ha ulfört s i samhand m ed anorct.
n ande l av eLt 50- La l kompasskontrollinj er och 5 devieri ngsba.
nor å norrlandskusten. Dylika miHni·n g~r ha även u lfört s
0111 _
bord å »Kompass>> fö•r erh ållande av bäLLre kä111n edom 0 1n de
av m olor och andra jä•r ndelar orsakade deviati<on erna. Hcsu]_
t alet av sislnämncLa mätningar har an vänts vid m·hetc llled
planering av cllny Lt farlyg för ma~gncbiska mätningar till sjöss.
Diverse uppgifter.

Sjök"trleverkel ha•r ho s Kun gl J\1aj :l föres lag it a,nska[[n i11 g
för verkels räJ.~ning a y dels en Decca-anläggning om tre s~i n 
darslalioner, avsed d a tl allt efter b ehov komma till a:tl\' ~i11 d nin g
å olika upps.Lällningspla l.ser, dels en ekoradi oanläggniiip; fur
inslallaLion å elt av ver.k cts farlyg.
, Vid No rd en s h y drografiska fö:r bund s samman triide i Köpenhamn 7-8 .augusti 1946 dryftades bl a moderna me toder
för or tb es tämnin g med hjälp av r adi,o under sjömätn ing till
sjös•s sam l dc krav, som införande t av så da~na metoder eventuellt sk ulle k omma a H ställa på det geoc! ctis[v'l underlagcl för
sjöko rl.sfram slällningen. i\I[[IJ..q en ades om, all eLt inlim l saJllarbolc skull e etabler as ];:artverken emellan för utby tande av crfarenhelm· och cL~i· r,i genom vi nnande av bästa mö·j liga resullat
inom hi,thörande omdden.
Inom sj ökortsavdelningen ha r äknem eLoder för kon struktion a\' mätningskart or med s k Decca-hyped)ler studc1·\ls.

Kungl. Lotsverket.
Lobverkels verksamhet har under :h 19!6 ännu icke :tter·
gått till no-rmala föd1 ~dlanden. Jän1Yäl under nämnd a ;Il' }Hl
sålunda vis.sa minsvep ta fa rleder ~1 ållils utprickade till led ning

..·far len, som i avbidan på slutförandel av minsvep nin gför sjooh
m inskning av minrisken alltj ämt i stor u Lslräckning
0
ar~Ja 6 å fram: inomskä.Ds eller i dylilm fmled er nära kust en
111 ~std;·vid varit heroende av bitr.äde
av lots. Efter verkställda
oc~l115verJningar ha under ~tr 1496 y tterligare en del områden
JIII
. ..
..
. tt'll .
ös tersJon,
Orcsund,
hattega:ll
och Skageraclz ]Jl'LVl.t
11
J!lO!
·
.
f"or SJO...
.. 6 1j da föir SJöfm·ten.
EU sedan ar 194"'o t1' ll l e d nmg
gan, d~ i farleden Jrån Utiklippan till Danz igbukten tillfälligt
fa ran
t f)rrsikeiJP har i fö ljd hät·av kun111at indraga-s i september
utl a,6
.
-16. Sam lli ga ordimn'Je fyr s·k epp ha under ar 1946 vm·1t ul19
Ja.g,da på sina .stationer, vissa fyrslzepp dock endast under sena re dele!1 a v år el.
Antalet lotsnin gar h ar under [n· 1946 uppgått till 62,289.
Som jämförelse må nämnas, a tt det normala ant alet plägar utoöra mell an 40,000 och 50,000 per år. Lotsningsfrekvense n vid
~lika lo;lsplalserr har även under år 1946 i viss utsträcl~ning avYikit från den norma la, vilk et förh ålla de föranlett tillfälli g omplacering av lotspersonal.
Genom lo lsYerkets fö rsorg h a under år 1946 fler a nya säk erh e t ~:tnslaHer för sjöfarlen tillkomm it, varjämt e moderniseringen av r edan befintl,i ga sådana fortsk ridi.t. Sålunda h ar p[t
Nidingen uppförts en n y elek ll'isk fyr i er sältning för de två
äldre fyrarna däDs.lädes. Den nya fyren, som har en ljusstyrka
om 300,000 h efn erljus, utgöres av elt v.i tt, 23,5 meter högt fyrtorn med svart bälle. Bland övriga nyanl äggningar må näml!as anoirdmmdet av en 4:de ordninge.n s agafyr på Brämö kalv,
Yilke.:n tillkommit för att underlätta angöringen och passagen
av D1·ämösund. Vidare h ar i farleden Stockholm- Väs terås
fy rb elystni n gen kompleLLerals med tv:l nya 6:e ordningen.s agafyrar, den en a på J\.urön vid Präslöfjorden och den andra på
Hiclö vid Aggarösund. P å skäret Sä[ö/;napp, cirka 1,000 meler
nordost om Säli)n, vid farl eden Gölcborg-Mars·tr:and har likalede.& anon lno.ts en 6:e ordningens ag.afyr. Fyrarna Slom PöiSQn i havsbandet .syd om Marst•r and och Lilleland öster om Nil:h ngen h a försells med mistsignalanläggni ngm·. Vid den förstnämnda av dessa Lvå fyrar utgöre s mistsignalapparate n av en
o

o

•
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automrulisk, kolsyredriven mistsi gnalklocka och vicl elen
ra fyren av en nautofon. I den under åren 1943- 19-!5 upptlid,
1
fyren U tgrunden har den ordinarie fyrapparatur en mon t: 1 d'i
under år 1946 liksom manövenapparature n, vilken installerat~
på Garpens fyrplats, varifrån fyren Utgrunden k omn1er ats
· •
'·~ra· dl..ost. Prov dn"f ten av f yren 1gangsattes
··
st .att
manovreras
ta.\
före årsskiftet 1946/47.
ue
to
fo
har
udde
orra
n
I fyrarna Faludden och Olands
" n,
glödljuset .e rsatts m ed elektriskt ljus, va<rvid lj usstyrkan hos
50,000 till respektiy e
respektive fyrar ökruts fl~ån 10,000
. och
40,000 och 470,000 hefnerljus. Vidare har fyren Kullen 1110 _
dem iserals och ansluti,t s till allmänt kraftnät.
Till främj ande av livräddningsverksa mheten ha under Zi r
1946 ett 100-tal lots- och fyrplatser samt fynskepp och tjänstefar tyg utrustats med s k raketpistoler.

Kungl. Väg• och Vattenbyggnadsst yrelsen.
I föregående årsberättelse (TiS 7f46) onmämnda för sök med
anordningar {,ör' att reglera strömförhållandena i den sprängda
1:ännan vid lVIalö-strömmar ha avslutats, och resulterat i alt en
ledarm byggts tvärs öv0r den smalaste delen av sundet. Därigenom hoppas man kunna reglera slr'ö!IlJha.stigheten s[t all
ränman skall kunna passeras utan risk.

centraliserad anskaffning.
Anförande jämlikt Sällskapets stadgar § 31
av arbetande ledamoten Malm.

Ett av de ärenden, som under de senaste åren varit föremål för debatt, är frågan om cen tra liserin g av anskafiningarna
beträffande vissa effekter och fömödenheler. Man har därvid
från skilda utgångspunkler förfäktat olika synpunkter, varvid
vissa meningsskiljaktigh eter kommit till synes både i vad angår
själva pri ncip en för central anskaffning och sättet för dess rätta
bedrivande.
I det följan de avses därför att giva en fram ställning över
ärendets utveckling och nuvarande läge samt i den mån så är
möjli gt uppdraga riktlinjerna för frågans vidare behandling.
Innan jag övergår a tt behandla frågans nuläge kunde det
måhända vara av intresse a tt m ed några ord beröra den historiska u tvecklingen av detta spörsmål.
Till en början må framhållas, alt problemet ingalunda
härstammar från gårdagen. Under senare delen av 1800- tal et
och börj an av detta århundrade har det flera gån ger varit under deba tt i samband med undorsökningar och utredningar angående elen statli ga anskaffningsverksa mhetcn. Ärendet aktualiserades emellert id under första världskriget, då de t på grund
av rådande kri ssituation blev nödvändigt a lt på allvar l aga
ilu m ed anskaffningssystem et Den kommitte, som på sin tid
avgav förslag till den ännu gäll ande upphandlingsförord ningen
för s taten (av den 16 11 1920), förelog även utredning angående
upphandlingsverksa mhetens organisation. I ett till Kungl. Maj :t
den 21 januari 1921 dagtecknat utlåtande föreslog dessa s. k.
centralupphandling ssakkunniga, d ter ett omsorgsfull t vägande
av skälen för och emot, a tt behovet av ensartad materiel och
allmänna förbrukningsartikla r för statsverket öv.c r huvud ta ge t
borde till godoses genom central anskaffnin g. Enär dc fördelar,

352
som ·enligt dc sakkunni gas mening ta lade för en såda n ora .
sa lion i slott se LL äga ailLigheL även i denna da o· ''l· ot "a 111 '
..
. .
. ~
'" .. ~
o• ·' ' a d
samma h ar 1 korthet beroras.
eDessa fördelar förmenades sålunda vara:
ökade möjligheter a ll vid gemensam upphandJ in n i ,.l ..
.
. . ..
. .
" ,, one
partter kunna trada 1 dtrekt kontakt med producenterna l
.
' n an
an!Jlandc av mellanhänder;
mindre risk för konkurrens mellan olika staLSlll \' nd ia J1nle
.
"' ~ ·r
under Lid er av varulmapphel;
åstadkommande av s tandardiser in g av materiell y per och
förnödenhe ter med ensarlad användning;
större möjligheter a lt i fråga om av tal med lr usler och
karleller ~lsladkomma gynnsammaste inköpsvillkor ell n i vissa
Jall att spränga karlellavlalen;
ökade möjligheter för s ta ten all v id upphandling arna anlila teknisk e ller 1 övrigt sakkunni g exper tis.
l3elräffande säLLet för den centraliserade anskaffn ingsorganisationens geno mförand e hade de sakkunn iga undersökt vissa
olik a allernali v, nämligen an lingen a lt centralisering en g :nomfö'rdes allenast förvallningsgr•ensvis eJI.er a lt en central fö nail ningsmyndighet verkställde anskaffning för övriga föry al ln ings grenar s behov eller slulligcn alt vcrksarnheten an[öl'lrocl des en
nyskapad institution, e tt centralt upphandlingsverk
Vid sina överväganden angåe nde dessa lösn in gar st annade
de sakkunniga för del s istnämnda allemalivet och förordade
sålunda till skapandeL av ell nytt s la lli gt arbetsorgan med en
v e rksamhe t, som avsågs omspänna hela s tatsförva ltn in gen.
l\fot del av de sakkunniga framlagda förslaget anfördes kritik, särski lt Jrån kommunala myndigh·c ler, dc laljhandl art'föreningen m. n., m en även från vissa stalliga verk och inrä llningar.
.
Från det Jör stnänn1da h å llet gjordes gällande, all inköp 1
större partier icke alltid ställde sig Jördelaktigast ulan all del
i vissa fall l;uncl e vara fördelaktigare m ed utbud av l ·~ vera nser
i så dana smärr·e p os ler, a l l flera förelagare kunde konk unern·
Dc små förelag en på gamisonsor'Lcn skulle även genom ansk aff-
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cent ral isering bliva ules·tängda fr å nmöjligheten a ll full5
. oen
~
1
i1 _
n, leveranser och på så säll gå förlusliga en del av handcls<>Oi a

"·insten.
'

f rån yissa s tatliga myndigheter anfördes mol del föreslagna
·stemet, alt centrali se rin g av inköp en medförde risk för ökad
s·~rtellb ildnin g bland deL få lal.för elag, som innehade tillräddi g
1'' .n sl<apaci le l. Framför
allt gjordes emellerti d gäll ande leve1 " 11·
särskilt fr ån statens affärsdrivande v e d<, där ansl<al'fningarn a
sedan lång tid i möjligaste mån centrali ser a ts - aLL en y ller Ji6are central isering all gä lla hela stalsförvaltnin ge n medförd e
ri~k för leveransförseningar, och a lt den öns·k värda direkta kontald en mellan producenter och förbrukare ginge förlorad.
Även andra vägande skäl mot förslage ls genomförande
komma till syn es under ärende ts fortsalla behandling. På grund
därav beslöt Kungl. :\I aj :L slu tli gen (elen 1 " l 11 1935), all förslage t icke sl.;ulle föranleda någon vidare åtgärd.
Efter h a nd hade dock Lillkonunil å tgärder från Kungl.
Maj :ts sida i den anda, som av de sakkunniga förordats.
Så föreskr evs genom khr den 2 " l 5 1926 (SF 200), all Kungl.
Fångvå rdsstyrelsen skulle lämna s la l·e ns upph andlande myndigheter meddelande om vilka arbe l·:;n eller leveranser, som för
andra statsinstitutioner kunde utföras genom få ngvården, varjäm te s talens upp han d la nde organ ålades, al l, inn a n anbud infordrades å sådana produkter, sälla Fångvårdss·tyrelsen i tillfälle att e rh j ud a leverans.
Genom n ådigt cirkulä r den 20 juni 1924 (SF 39G) upp drogs
åt Statskonto rel all å kronans sida avslula !.;onlral.;L or:1 vissa
slag av papper, läskpapper och kuvert, Yilka k ontrakt skull::•
anlitas av hela stalsförvallningen. D essa arbetsuppgifter överfly ttades genom nådi g lmngörelse 30 l" 1930 (SF 211) till Gcne ralpoststyrclsen.
Någon mera om[allande centralis-e rin g av marin ens anskalf llingar svnes däremot icke hava förorsakats av dc sakkunnigas
lttrednin~ i frågan. \'issa anskafrningar, som tidigare ske ll
centralt genom marinl'ör\'allningen och vilka - i Yarje fall i
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viss mån föranletts av krissituationen under första vä rldskl"
fortsatte dock a lt handläggas inom ämbetsverket.
tget
Bestämmelser funnos sålunda sedan 1920-taiet ulHtrdade
central anskaffning genom marinförvaltningens försorg av ,~111
minmaterieL Av intendenturförnödenheter anskaffades ss
ålder vissa tyger och övriga textilprodukter samt socker och / "
1(,
1
vis te ävensom stenkol och brännolJOr. Frånvaron av hes ta··
' 11)melser i övrigt betydde emellertid icke, att marinförval lninae
tl l1
icke bedr·ev central anskaffning även av andra m a l·~r ielgrupper.
Tvärlmn var förh ållandet det, a lt fartyg och båtar, vapen,
ammunition m. m. centralt anskaffades genom m arinlönaltningen sedan långa tider tillbaka. Anskaffningarna sanunanhängde nämligen intimt med medelsanvisningarna, van-id anvisade anslag t. ex. för nybyggnad av ·e lt fartyg utlöste en omfattande anskaffningsverksamhet genom ämbetsverkels samtliga
avdelningar. Därvid hade åtminstone i viss utsträckning eftersträvats a lt samordna anskaffning av likartad materid med de
övriga vapengrenarna, antingen så, alt t. ex. marinens behov
av handvapen och handvapenammunition tillgodosågs från armens förråd, meleorologisk maleriel från Statens m eteorologiska station etc., eller också - särskilt i vad angick ar tilleriammunition - att beställningar samtidigt placerades vi d ammunitionsfabrikerna från samtliga vapengrenar.
Även på annat sätt var cenlralans,J<affningstanken tillgodosedd genom den av marinen b edrivn a industriella yerksamheten. Så tillgodosågs marinens behov av tågvirke från repslagarebanan vid Karlskrona örlogsvarv, smörjoljor och vissa
andra proclukter från fiollans oljefabrik i Karlskrona sam t beklädnad från marinens centrala beklädnadsverkstad i Karlskrona.
Vad angår stora grupper av materiel och förnö denheter
skedde emellertid anskaffningen alltjämt genom lokal upphandling av den eller de myndigheter, som disponerad e medel
för ändamålet. Det var t. o. m. så, alt inom en och samma för.
valtningsenhet ansl<affnmgsverksamheten
var decentra l.rse rad
'
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underavdelningar, som närmast omhänderhade viss gren
. .

l , förvaltnm gen.

..
, ..
•
. . ..
. .
sistnämnda avseende v1dlogs ar 1930 en vtkltg andnng,
Iill att börja m ed endas t kom all gälla örlogsvarven. P å
50111
t av marinens ekonomis.eringssakkunniga inrällades (khr
·"rslag ·
.
.
.
29) vid öVS fr. o. 111. den l Januan 1930 vrssa centrala
19
11
'/
avsedda att till godose hela örlogsvarvels verksamhet,
~~
.
.
. .
- d
dä~~ibl and en upphandlingsav.delnmg .. Denna orgm~.~· ~atrons~n . r-rorsakacle starka menmgsbrytnmgar bland orlogsvarvets
noa o
. .
"
al F rån
molståndarna till den centrala upph andlmgen
11 ·
erso
·
.
.
p l o"ll· ,s, a ll den tekni ska sakkunskapen vrd upphandlmgs!raml
.
.
..
. de· 11 as l·crednin·.(~· Ul'h aveförande
dängenom gmge
forlorad,
aren
b
.
..
nskaffningarna onödigtvis fördröjdes eller rcke overensalt a
r
stämde med arbetsplaneringen vid verksläderna m. ~n. 'ran
sys teme ls anhängare gjordes gällande, att upphandlmgsverks~mhet en endast avsågs bliva centraliserad i vad avsåg den
mera rutinmässiga handläggningen, sålunda upprä ttande av
pro tokoll, kontrakt eller avtal e le. I ':ad an.?ick. ulnyltjande
av d en tekniska sakkunskapen avsåges mgen andrmg ske utan
skulle denna sakkunskap såsom tidigare få tillfälle alt yttra sig
om de inkomna anbuden, val av anbudsgivare, formulering av
kontrakt samt kontroll a v leverans·erna.
Upphandlingscentraden vid öVS, som till en början endast
bedrevs försöksvis enligt nådigt heslut för ett halvår i sänder,
befanns i sinom tid vara en praktisk organisation, som befriade
den tekniska personalen från dc icke tekniska arbetsuppgifterna
vid upph andlingsverksamheten, åstadkom enhetlighet i upphandlingsärendena:s handläggning och nedbr,ingade kostnaderna.
Till följ d därav inför·des . dylik upphandlingscentral även
Vid ö VK fr. o. m. 11 7 1935 och efler hand även vid vissa andra
förvaltningar. För verksamheten vid örlogsvarvens upp.~and
lingscentraler utfärdades föreskrifter den 6 l 4 1935. Enar det
Visade sief alt desamma borde omarbetas och gälla även övriga
nytillkon~:1 a upphandlingscentraler, u lfärdades av marinförvaltningen gernensamma för eskrifter den 23 l 6 1945 (TS A: II 37 l 45),
'
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vari bl. a. föreskrevs, alt beställare skulle beredas L'I ]]'JiUJe
sig över de inkomna anbuden.
Ylll'a
Vad särskilt angår fartygsbyggnad hade vid si dan
av
rinens organisation i övrigt anordnats en nybvcro nad , 11la,,
•
. •
.
J oo
scen tr 1
VIlken bl. a. ombesörJde mköp av materiaher och inv
a·
·.
.
~~
i or fartyg av enhetstyp (sladpg~are och senare m inwe . er
.. d l eve1anserna
.
l d'1stn.lJuerades tlll
. bvncrnads, Pale)
varv1
·d'ne't
. '
" oo
\ a1 ven
Denna nybyggnadscentral förlades till en början till Ö\'Y
·
·
..
·
·
\. ll1en
f...or·1·1 y tta d cs se d ennera llll
Goteborg och kom eller hand a tt ,
. ..
.
.
~~
en betydan?e roll lm tillgodos eende t av material för fal'Lygsbyggandet 1 samband med upprustningen.
Det försörjningsläge, som uppstod vid eller omedelbart efter
andra världskrigets utbrott påkallade en radikal omFtoa
·
1l]]u
< o o1
helräffande ans.k a1Jningar av viktiga behovsgrupper. Sam Lid iu~
som - särskilt i vad ang1ck vapen och ammunition - slo;a
parti~r överlämnades till Finland, pågick inom landel en upprustnmg av för våra förhållanden gigantiska mått.
Då industriens omställning för tillverkning av krigsmateri-el icke varit i tillräcklig grad förberedd, var det icke a lt förv'åna sig över att produktionen till en början icke m otsvarade
behovet. Därigenom aktualiserades behovet av ett centralt organ, som kunde jämnt fördela beställningarna på befin tliga eller
nytillkomna industrianläggningar samt behandla fr ågor om
prioritet av de mest trängan de behovet. För a lt underlä tta och
påskynda industriens arbete gjorde :sig samtidigt ökade krav på
stan dardisering av ·ensartad materiel för de olika för svarsgrenarna gällande.
Vid så gott som total avspärrning från tillförsel v äslerifrån
uppstod tillika snart a llmän varuknapphct, i synnerhel lie träffande vissa viktigare metaller och metallegeringar. Den tillförse l, som kunde åvägabringas, var strikt reglerad genom han elelsavtaL Ransonering och licenssyslem måste införas på pral\liskt taget alla viktigare förnödenheter.
Alla dessa omständigheter erfordrade skapandet av ett syslem som medgav en snabb och tilliörlillig metod att samla
och efler angelägenhetsgrad inbördes klassificera försvar sYäsen.

.

Latsverkets eller i vissa fall hela landets behov av vissa
Helt naturligt kom
. h alvfabrikat och färdiga varor.
1 01
ril"a ~~rksamhe t att i vad angick marinen att lalla på marindenn
a "'
·
lnn d upp b ygg.d es .d ar
.. ·f"or
·
·" rvaltningens
ar1)etsomra d e. E·
-fler
10 ·äffande vissa behovsgrupper ett syslmn med penod1ska bebe~;uppg ifter - i vissa fall å tföljd av förbrukningsslatistik,
1 0
~ errapp or ter m. m. - som efter prövning försvarsgrensvis
J~darebefordrades till vederbörligt krisorgan e ller i samråd med
VI . ,a or oan ullades på en eller flera leveran törer.
dy 1J'1
tJ
.. .
.
.
..
•
Den ovan antydda verksamheten forutsatte 1 och for s1g en
, t driven centralisering. Även beträffande sådana behovslall o6
aiHer, där krissituationen i och för sig icke påkallade cenupPo
.
,
tralisera d anskaffning, uppkom tämligen snart e lt 1aav tran
infl ytelserik a industrier samt från en nymorgnat försvarsintresserad allmänhet, all ·enkannerligen försvarsväsendets behov
skuJl.e samordnas, materielen standardiseras, inköpen ske affärsmässigt etc. De tJidigare b erörd a fördelarna med cenlralis·ering
av anskaftfnin,gama framfö·r des ånyo i .samband med de rundhänt beviljade anslagen för beredskapsändamåL
Resultatet härav blev en serie åtgär der i centraliserande
syfte, både från Kungl. Maj :ts och dc centrala förvaltningsmyndighetenlas sida. Generalpoststyrelsens lmpacitet utnyttjades
därigenom att ytterligare expeditionsmateriel centralt upphandlades och tillh andahölls av styrelsen, t. ex. skrivmaskiner (SF
691 / 40), pulpetalmanackor (SF 895 l 40), räknemaskiner, karbonp apper och stenciler (SF 15141 ). översyn och reparation
av kontorsmaskiner överläts jämväl i vad angår stockholmstrakten till Generalpoststyrelsen (SF 7341 44). En annan form
av central uppgörelse träffades i vad angick entreprenadarbeten, t. ·ex. ny- och ombyggnad samt underhållsarbeten beträffande fartyg ävensom översyns- och r eparationsarbeten å moLoriordon. Dessa överenskommelser kunde på grund av svårigheterna att på förhand bestämma arbetenas omfattning endast
givas den formen, att enhetliga grunder för arbetets debitering
av talades.
De alltmera ökade svå righeterna att i allmänna handeln
cJeLS, .
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o

6
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anskaffa vissa hel- och halvfabrikat gjorde att initiaL
.
!Vet l"
cen tral anskaffmng understundom togs av de lok ala
t!]
f an d c myn d.tgh
anskar '
elerna. Om salun.da begäran om m ari nför
ningens biträde för viss anskaffning framställde s frå n ;alt,
1
lokal förvallningsmyndighct, föranledde detta vanlicrc11 lagon
.
.
b
~i
fordran av behovsberäknin g från övriga myndigheter, där b 11 '
r .
et
v 1·rragavaran d e art1'l<c l lmn d e b era'' l<nas uppkomm a. Det )'ehov,
··
" el1ovet ans lza1·r·1adcs genom ambetsvcrkcts
··
l.a sa
sa Lt sam l a d c .u
r·Oisoru
.
.
.
.
.. .
elLer granslmwg 1 vad angtck beraknmgsgrunder el. dyl.
t>
Efter hand etablerades ett intimt samarbete mellan försvarsgrenarna beträffande behovens täckande. Så cen traliserades anskaffningen av drivmedel för motorfordon till armen
flygbensin till flygvapn et, tunga oljor och smörjoljor till mari~
nen. Vidar·e skedde anskaffning av textilprodukter och skodon
genom armeförvaltningen samt så småningom även horstbinderiartiklar sås·om borsLar, penslar m. m. Vissa l«onservcr och
övriga proviantartiklar tillhandahölls hela försvarsv äsendet från
armen. En ulförlig upprälmmg av de åtgärder, som i detta
hänseende vidtogs är i detta sammanhang omotiverad. Kons tateras hör dock, alt de oentrala förvaltningarna visade sig
kunna rutan större omständigheter anpassa sina åtgärder beträffande anskaffningsverksamheten efter förhallandena.
Som ovan angivils ansågs emellertid ur olika synpunkter
den på resp. försvarsgren uppdelade anskaffningen icke tillfredsställande, framför allt i vad avsåg den viktiga materielgruppen ammumtwn. Den möjlighet till behovens samordnande och ensriktning som statsverket ägde i statens industrikommission ansågs icke tillfyllest utan man tillskap ade ett särskilt anskaffningsorgan. Beslutet om detta viktiga steg får måhända i någon mån ses mot den psykologiska bakgrunden 1
landet eflcr den skickelsedigra 9 april 1940 och därmed sammanhängande direkta krigshot.
Problemet om inrättande av et t dylikt verk var nämligen
under behandling av 1940 års och sedermera av 1941 års förvallningsutredning och först genom props. 18011943 tillkännagav departementschefen på basis av utredningarnas förslag och
o

o

.....

. ava ivna remissyllranden sin pPincipiella inställning till
·er o

d:t lo 1

tr[tga:~·an att avvakta resultatet av utredning en fastställdes nådig
~ktion för sta lens ammunitionsnämnd redan den 1 nl 4
511
ill
innebärande alt anskaffning av ammunit ion och för dent910•frall1ställ ning erforderliga förnödenheter skulle ulföras av
nas derl
Genom besiut den "1 1 4 1942 fastställdes tillägg
:· 1111
•
nat denna ins truktion av innebörd, alt nämnden därutöver skulle
it il beslut av Kung l . i\1 · ·
. sars
.. lo·1 t I a ll om b esorJa
.. . anefter
I · aJ:l 1 varJe
.. f[ning av ann an »malenel, som vore av mass- eller slan,ka
. l't h"anseda rdkaraktär eller som kunde anses r·txera d 1. le'lmts
ende eller vars anskaft1ing borde handhavas centralt för att
Jllöjliggöra fuli L ·effekli v krigsindustri planering». Beslut om
öyerlålelse av dylika ans.l<at{ningsuppgifler till nämnden, som
fr. o. 111 • 1 juli 1942 benämndes statens krigsmaterielnämnd och
som fr. o. m. den l juli 1943 uppgick i krigsmaterielverket
fa ttades enligt följande:
kbr 21ls 1942
tvätt - och r engöringsmedel samt färgämnen och vissa kemiska produkter;
taggtråd;
kbr 31 112 1942
gasmasker och gasskyddsmateriel för
kbr JG l 7 1943
luftskyddet med undanlag av sjukvårdsmateriel;
kbr "l 12 l ~J-1:l
materiel, som vore av likartat slag, som
den, som del redan å låg verket alt anskaffa efter med vederbörlig centrala förvaltning träffad överenskommelse;
kb r "1" 19-15 a) granatkastare med tillbehör, eldhand vap en och andra lä ttare eldvapen, avsedda
att serietillverkas;
b) slick- och huggvapen;
c) i fältutrustningslista för armen upptagen
materiel för fällarbeten och motsvarande
materiel Jör marinen och flygvapnet;
d) järnmanufaklur, glas, möbler och andra
inven tarier;
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c) mo lorfordon utom stridsvagn ar och .
riga beslyckad e motorford on, sliipfor 0 "hästfordo n samt häslulredn in gs- Ol'l don,
1
kelmaterie l, allt med tillbehör ;
ey,
I) bro- och överskepp ningsmate riel:
g) textil- och lädervaror ;
h) skidmaler iel;
i) signalmal eriel;
j) gummidäc k och gummisla ngar av stan.
dardtyp;
k) !åsar, tänger, hovbeslag o. dyl., sjukvårdsoch vderinärm ateriel av allmän na tur.
Genom sistnämnd a beslut lill.kom även beträffand e marinen
den vikliga inskränkn ingen, all anskaffni ngar för örlogs varven
icke skull e överflytta s till KKV, för så vilt icke annal av Kungl.
Maj :t bestämdes eHer särskild överensko mmelse tr äffades mellan KKV och vederböra nde myndighe t samt fastslogs ånyo, all
överfly ttning av anskaffnin g i övrigt skulle ske i samförs tånd
med vederbörli g försvarsgr ensförvall ning.
Sedan genom nådig kungörels e der). 7 l 12 1945 (SF 850) bestämts att konLarsm ateriel icke längre skulle anskaffas genom
generalpo ststyrelsen för försvarsvä sendels behov har sl u tligen
genom ä s den 11 l 5 1946 denna anskaffnin g uppdragil s å l KKV.
Därutöver omhänder har KKV anskaffnin g av vi ssa behovsgrupper, såsom kvastar, penslar, borstar .etc., vilka behov tidi·
gare tillgodoså gs genom gemensam upphandl ing av KAF in·
dustribyrå och vilka arbetsupp gifter öveTfördes till verke t sam·
tidigt som viss å industriby rån tjänstgöra nde personal över·
flyttades dit.
Vad särskilt angår de betydande malerielg rupper, som an·
givas i Kungl. brevet den 2 l 2 1945, har mm·införv altnin gen såv~l
i yttrande över föreslagen överflyttn ing av anskaffningen (till
CF st den 1 l 7 1944) som ock i särskilda skrivelser till J{ KV
(den 14 l 3 1946) framhåll i l ämbetsver kets uppfattnin g, att vissa
typer materiel, som täckas av de i brev et använda b egreppen,
icke böra anskaffas genom KKV utan genom ämbetsver] (ets
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försorg.

Dylik materiel är bl. a. vissa automatva pen, op-

c3c11 ·ona lmateriel, i fartyg o. d. inbyggda möbler samt verk-

tisl' Sl o
.
·tndsutrust nmg m. m.
. .
..
.l .
b l
" Läoe t är emellertid i stort sett det, alt en 1gl es ut av
del av anskaffai ngarna för marinen
r 0 no.1.°i\'iaJ· ·t. en helvdande
"
\ .. ~ genom KKV. Vid sidan därav förekomm er central anutJO! e5
.
.
..
.
. f[ning genom m a rmförvall
nmgens egen fm·sorg, d e lv1s
ges],a
·
·
··
1
·
d·
l
·
anlitand e av övriga C·~nlrala Iorva tnmgsmyn 1g 1eler ocl1
]10!11
..
. varje fall i samverka n med dessa myndighe ter. .
1
Oavsett vem som i sista hand utför upphandl mgen förut. Ltes .e mellertid, att de behovs uppgifter, som inkomma från
sa
.
.
•
1
Jl larinens lokalmynd igheter underkas las sakl!g
granS I<nlllg 1
marinförv allningen genom den personal, som närmast kan an~.cs besitta slörs ta sakkunska~Jen angående densamma .
På
orund därav har det visat sig nödvändig t, att fastsl å till vilken
~vdeln.in gs och byrås handläggn ing materiel av olika slag bör
fördelas. För a Lt såväl inom marinförv altningen som vid
lokalförval lningarna klargöra denna fördelning och även i övrigt fastställa omrattnin gen av den centralise rade verksamh eten
har från trycket utgivits maDinförv allningens föreskrifte r i ärendet. ('fS A: II 13 /45, A: II 62 /45 och A 18146).
Innan jag i det följande övergår att utveckla för- och nackdelar med centralans kaffning och beröra hittills vunna erfarenheter, vill jag erinra, att systemet prövats för kort tid för att
medgiva elt allsidigt b edömande . Man har inte alltid funnit
den bäs ta formen för anskaffni ngarnas b edrivande ej h eller har
lllan hunnit till fullo utsortera den materiel, som verkligen är
lämpad fö r central ansk affning. I rältvisans intresse bör också
ihågkomm as, alt varubristen inom vissa områden för dagen är
ll1era k ännhar än under ber edskapstid en och att på grund därav
ävensom m ed hänsyn till a ll industrien numera inrättat sig
för export, leYeransli dema även för allmänna förnödenh e ter förlängts. Försvarsv äsendets priorilet till vissa råvaror, hel- och
halvfabrik at h ar även upphäv ts. Oavse tt hur anskaffni ngsorganisatio nen är upplagd, är m an därför nödsak ad räkna med
hetydand e fördröjn ing atl m fram beställnin garna och man
1
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lJör ä ven göra klart för sig, alt L n. in le t Lyder pa l' n Hi ll
naq
c
i delta h änseende.
Så som i tidigare sammanh a ng nämnts äga de a1· c~n ltal.
upphandlmgssakunniga an förda fördelarna m ed l'l'lllra l i scr~.
anskaUning alltjämt g ilti g het. I några avseend en förtjilna des/
Lanlzar a ll y LLerl1ga re utvecklas. Del är ~ i varj e la ll i Ya~
angå r indu s triprodukter ~ självlallcl, a ll m an 1·id r, i ]lli ;.
bildning h ar anledning förvänta sig e tl förcl elakti gan· pris Och
i övrigt gynnsammare leveransvillk0r om man ulbj udn en leve.
rans saml a d i ställ e t för droppv is. Uppläggn in g a1 li llrerL.
ningen, ritnings- och verktygskostnader och ackord n1. m. le
sig i förr a fallet be tydli g t fördel ak ti gar e för leverant ör oc h göra
elylika leveranser m era eftersträvansv ä rda. Konk ur rvnsen kan
med andr a ord förvänlas bli livli ga re. Om lw n],u!Te!J-i i·1r för hindrad ocrcnom kartell av la l, äro dä rför icke förd elarn a he lt eliminerade. Förhå ll ande l är nämli gen det vid flerl ~1lt'l cly li b
prisöv ercn skommels er, a ll desamm a innebära högre rahal lsaiser vid större leveranser.
Vad särskilt angå r l<rigsmaler iel i delta b egrepps 1 icl slräck' Laste bclvclelse så k an man vidare ~ i den m å n dc l'r ig förand ~
slonnakl~rnas rön och c1:far enhe ter bliva lill gänlig a - emol.;c
en snabb utveckling dc närmaste å ren. ~'vlaleri c l , som 111a n hillills räknat som modern, torde i vissa fall visa sig tillh öra cll
fö rflutet skede och m ås te ersältas med mera tid senli g. Särski lt
under el l elylikt utveck lin gssk ede ä r det av Yikl, all 111an centralt reglerar även lagrin gen av materielen även i ya cJ.a v :;~r
reservd ela r och andra tillb ehör. Inl;:öp av el y lik a lill h··h or bot
g ive tvis enel ast ske i den utsträckning, som erfordras intill dess
materielen ersät tes m ed tidsenlig. Enär elen tekni ska u lr~cl,..
.. aven
. gen, )JOr
. ... a l lnm
ma l Cll.. C' l - Ol' h lJi ·ctJlino·en leeles av marmlorv
hel~örsanskaffningcn leelas av ~mhc lsverkct, helst om de l VJ.
plane rad övergång till modernare materieltyper kan hl i1·a crl ~~;.
derli ot all ulj·äm n a dc olika lokalmvnclighe lcrnas till gangal,o arn
"
b
all möjliggöra en samtidig över.gå ng till nya h ·p er ul an n~~davscvärcla lagringsförlusler. Vardel av all den L cl'm ~l, a
soil 1
ningen h ålle r sig i pMagli g kontak t med alla asp eldc r,
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]Jcröras av m a teri elen s ul l'eck lin g, tord e s ~1l u ncla icke
a bes tr idas .
.. .
.
. ..
.. Il
pnln
\ o ctsamm a ga er vardet av m a lenelens slandarclJscnng.
[ör sig ä r del givetvis icke nödv ändig t a lt för de lta änd a· gsarlJe· ·· l va s tan el are1·JSe rm
· ga rna. SJH
11ch
·d cenlra lJ· ser a ans 1;:a ,.,.nm
:1:; bör dock ~ om icke ulföras ~ i varje rall dirig eras av elen
1
c.. asla tek n iska lednin gen in om mar:i n·:: n. P å grund därav är
. l prod om om ma l ene
··
J' ar l;:anne
·
·
hOo
all. d cnna l c d nmg
det lämp llgl,
]l]cnJen vid lolz a lJör va llnin garn a och clärigcn·:nn Jörska fr ar s ig
dl grepp på s land ardi sc rin gsbeh ovel. Genom ce ntra l anska rr .n" åstad komm es jus t en ~ådan k on tak t och fr am l vingas ennl "
hcllighel i vad avser m a teri elens ben~imning, typv al o. el. Deccnlrali ser acl a nsk aHnm g leder all t lör lätt till a ll olika lokalmvncli gheler går si na egna 1·ägar med påföljd al l malcr.ielen
hli r oenh elli g. Dä rav l'ö lj cr förutom nackdelar av ekonomisk
:1rt, a ll per sonalen fr ån o lik a förh a nd har svårigheter a lt b etjäna och skö ta materie len.
Cenlrai iscrad anskaffn ing har vidare elen h e l~·danclc fördelen, a lt a nsk a !Jninga rn a kunna avvägas efler det akt uell a
marknadslägeL Den cen trala myndigh eten kan i r egel törvänlas hava större möjligb e le r än lolzallörvallningarna al l fö lj a
marknadslägets utveckling. Centralanskanning öppnar därför
möjli gh·~ l er a ll -- i varj e fall i viss m ån ~ anpassa anskaffningen efter det akluc il a läget.
Fördel a rn a med centra li serad anskallnin g äro saluncla belydande. Dc anmärkn in gar, som Jramkommi t mot sys teme t,
riktar sig också i r egel mindre mol sj ä lv a principen än mol
'ållet fö r dess hedrivand e och i vissa rall mol Jonnen lör an'kaffningarna. :\lan h ar a nrörl, a lt del möter s tora svårighek r
att beträffande Yissa ar tikl ar !Jcräkna l:ichoYel, cn~ir d·:: lsamm a i
sin tur är h eroende av en del svårbcr~ilmelj ga faktorer. All
dylika svår i ocrhelcr ~ särsk ilt i vad an ocrår förn ödenhder till
Il .
lal'lnens verks ladsrörelse ~ förel igga, är obes trid li gt, liksom alt
dessa svåri gheter ökas ju Hingre Lid i Jörväg b ehoven måsl·2
Je ··k
'111 ra ·nas. För a ll svslcmcl skall kunna fungera i möjligas le
an fr.iktion sfrilt ~ir del dä rför ett önskemål, a ll del organ, som
~ 111 111a

o
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Yerksläller anskalJn ingama är så inrällal, alt av sl ut ka n lö . .
närmast möjliga anslutning till beställningens lllo Lta"alJ a J
l)ranscl1er b..ora VJ·d are av la len ·t r a.. 1·1·as i r "'. l1de·
·
Inom v1ssa
01 111
.
»ra m a vtal>>, på vilka l::>kalmynd,ighelerna äga göra anop. F ..a'
01
utsä ttningen Jör en dylik anskaffningsform är s lancia1·dis . ·eJJn u
~
och fas ta prislis tor.
ELL vikt igt önskem å l, som bör huma tillgodoses. iir Yiclal'
a lt ansl<aflningsorganel h å ller b es täl lare undenällacl Olll läcre~
i yad avser beställningens utläggande, från lcveran tör.~n ~1 ao
leYer a ns Lid o. d. Endast här 1•t'l'-~
komna medd elanden anu-ående
u
nom l.::an Jx~slä llal'e i tid a npassa sina ~ttgärder efter llla lericl til lgången och i händelse av behov förelag a egen up ph:md ling och
över lag vidtaga de m å LL och steg, som e rfordras fiir a LL man
icke skall h 2höya rubh a arbetsplaner, underhå ll sprogram etc.
Detta förutsä ller e tt intimt och från byråkrati sk a fon ner Iritl
samarbete mellan köpare n och bes tälla ren , varvi d den förre
måste ha eller bibring a s känslan att det är hältre all vara alllför tjänstvillig än motsatsen . Della samarhete är i sjillya. n rkct
en livsbetin gelse för det cen trala anskaffningss:v sleml'ls forlbc• s tå nd och sama rbe tet befrämjas h elt n a turligt icke, om ansl.::a f[ningar verkställes av ett särskilt verk, vars Lj änslcmän ick~
kunna förvänlas vara Jörlrogna med den marin a l'önallningsoch dc särskilda förhå llandena vid yarje loka l
oro·anisalionen
b
marinmyndigheL H elt naturligt befrämjas även smnarbclel.
om den personal, som cen tra lt och lokalt har all handliigga a~~
skaffningsärendena personligen känna vara ndr a och därlor
hmna diskulera problemen und er 1-: amralliga for mer.
l\Io l de l centrala anskaHnin gssys lcmet har \·i dar~' a nlörh.
a lt delsa mma - förutom att dä ri genom införes ell nsii.k~rld~:,
1
moment belräUandc Lid er för maleri·:: le ns lever ans - sliill cr ' ~
. l1eterna. A rl)C letme d .l...an1'J t,.rsL'i.' llandc
.
hetungande [ör lokal!J1Ynd1g
111
l\. On Lroll av inkommande hchiii' lclser, o v behovsuppo- ifle r
)n td·c il
.
..
,
.
b
.
"
r
köpsord e r o. d. mn cbar, a ll na gon 1nmsknmg av po,l
dra
n
\I"
·
l
l
l
.
l
.
på dc lokal a nwnd1g 1elerna 1c .;.:; ,;an a vaga )l'lngas. - "
· ·l·ostnadcrn~
· gs
l·a"l'
c s l u t sa tsen, a LL a n s'
·ou·
' ·
1 nm
pa grun d d"ara.v d en
Lotall sell b liva b etydligt högre än tid igare. :\Iol dessa 81 "
o

o

o

•

•

.

..

,

....

].:: an göras den inY ä ndningen, all heräkning a v materiell
.
l
.
.J .
VJ .::Ligl moment 1 a r JClsp anenngen, att c el
vchOL a" o a rum, oavsett om behoven Läckas ~genom centraliserad
013·s c "
decen traliserad ansl<afl'ning. Vad angår fr ågan om an.
.
~~
~ ·~ffningsko s ln aden vcrkl1gen molsvara r med cenlralanskaff,J~, oen vunn a fördelar, förefaller detta f. n . icke kunna bedö0111~ Vi sst är, a lt erforderliga anskaUningar under b eredskaps..
·
Ulas.
all lwstua d erna 1·..or cll sariden voro av d en stor l elzsor d nmg,
:kill verk för ändamålet var,i t motiverade. Om sedan dessa
kos tnader verkligen visa sig rimliga då de fördelas på de anskaffningsmän gder, som erfordras under normal a fredsförhållanden, är en frå ga som t. v. måste lämnas öppen.
En synnerligen viktig omständighet förtjänar slutligen alt
framhållas, då det gäller alt diskulera frågan om a nsk affningarna av vissa mater~i e l grupper skal l ulföras av försyarsgrenslörvaltningen eller genom ett särskilt frislå ende verk. I sistnämnda fall går man - särskilt i vad angår v ap enutrustning
- förlu s ti g fördelen av alt el en personal, som använder materielen kommer i direkt, person Ii g berörin g med producenterna.
Den militär tekniska p er son al, vars liv supp gift heslå r i a tt följa
utvecklin gen inom si l t specialgebit m å ste håll a sig i ständig
kontakt m ed de tekniker, som hamslall a materielen. Endast
genom ständig, helst p er sonlig beröring mellan dessa p a rler kan
i längden åstadl.::ommas en tillfredsstä lla nde utvecklin g inom
den sp eciella branschen. Av intresse i detta sammanhang är
att denna synpunkt väl tillgodosetts bl. a . inom U. S. A under
andra världskriget. I en sluift, utgiven i maj 194G, benämnd
»Buying a Navy », länmas en överskå dlig bild av hur den amerikanska upprustningen före och under kriget tillgått och om de
erfarenheter, som vunnits av olika anskaffningssy s tem. Dessa
erfarenheter gå ut p å, a lt anskaffn in garna i stort se tt v arit
centraliserade till varje försY a r sgrc n , varv,j d dock >> sam inköp >> ägt
l'lnn i den utstr äckning så visat sig möjligt. :\Ian betonar s tarkt,
att Produkti onen av vap en och viss t eknisk utrus tnin g kunnat
:iill1na tillfredsställande r esullat beträffande kvalite t och kvanllet en dast därigenom , a lt köpare och producen ter kunnat ulan
l

ilen L är ett sao d ant
v
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mellanled :,;ama rb ela för fra msli:ilinin g av den m est iinch
< ill ~tk
enli ga utrustningen.
;\'ågot försök all avgöra, om ell ~i:irs kill verk I ör an ska ..
ningarnas lullgörande ä r be rättigat ell er icke, skall hii r ic\tgö ras. Som ova n nämnts är denna organisation deh·is sit 'e
11
al l n ~tgot rältvist b edömande ick e kan göras ulan mas te sliil] ),
p å Jramlidcn.
a.,
L

\'ad som lord e va ra oheslridligl är em elierl id, all i n; n11 lita.
rinen så avsev~u·da tördelar i:i 1o förknippade m ed cenl ralans k1 rr.
ningssyslemel a lt man hör Jodsälla på den in slagna Yiigen.
Hur långl man därvid skall gå måsle överl ~tlas p ~l den fö J·söksYerksamhei, ~;nm redan igån gsa lls. Del har därvid Yi sal sig, alt
de l icl\e är i och för sig give l, alt all a produl\ler, ävt•n om de
äro >>av mass- el ler sla ndardkaraktäl"» himpligen hör a an s kal'fa~
cen tra l l. En annan vik lig l'öruls~i l l ni ng är, a ll JörlJru k n i ngen
är n ~1gorlunda jämn och låter s ig på förhand någorlun da beriiknas samt berör mera avsevärda mängder. En tredj e ich· mi ndre
viktig J·ak lor i:ir en rällavvägd lagerhåll ning, som an ling;_o n kan
läggas cen tralt eller uppdelad på lokalmynd ighelern a.
'
Centralanskaf fni ng får sålunda icke b liv a något sjiilvän dam å l ulan enelas t förekomma be träffande sådan a artikla r, där
denna organisaLion visar sig iämplig. I den na vik liga fråga
kan sålunda endast fo rts a lta försök gi va svar. Så lll\'rkel har
emellert id redan nu l\unnat kons laieras, a ll någon pnl~ nllös
ning Jör delta problem icke ex isterar.

