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Uppmätning av farvattnet och sjökartans 

reproduktion. 
Av kommendörkaptenen Folke Melcher. 

I Kungl. Maj :ts instruktion för sjökarteverkct angives 

såsom första punkt under dess huvuduppgifter, »att ge

nom mätningar och undersökningar inhämta så tillförlit

lig kännedom. om riket omgivande farvatten och dess se

gelbara inlandsfarvatten, som för sjöfartens, försvars

väsendets och den alhnänna samfärdselns behov erfordras 

samt att med stöd av vunna mätningsresultat utarbeta och 

utgiva geodetiskt grundade sjökort». 
I en tidigare artikel har redogjorts för, hur sjökarte

verket åstadkommer det geodetiska underlaget för att lnm

n a förverkliga detta uppdrag och även för de metoder, 

som tillämpas för att kartera kustkontur och topografi. 

Innan vi övergå att redogöra för verkets andra och vik

tigaste verksamhetsgren, undersökning av bottentopogra

fien, kanske en å terblick på äldre tiders mätningsteknik 

och omfång kan ge en föreställning om storleken av de ar

betsuppgifter, som påvila sjökartevcrket. 

Först med början av 1600-talet framträdde i Sverige 

ett mera målmedvetet intresse för rikets kartläggning i 
samband med vårt begynnande stormaktsvälde, vars ska

pande och sammanhållning fordrade bättre förbindelser 

över Östersjön för dc växande handels- och örlogsflottor

na. Den kartläggning, som då igångsattes av lantmätar

na, resulterade till största delen i en landkarta grundad 

på astronomiska observationer. I kartans hydrografiska 

delar förekomma djupsiffror endast sparsamt i vissa fall 

utefter farlederna eller för att angiva djupet i något sund, 

Tidskri l t i Sjöviisendet. 18 
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i andra fall ulan n:Jgol synhart system utspridda över vat

tenområdet. Ett om framsynthet vittnande undantag u t

göra de av fortifikationsofficerare upprättade kartorn a 

över befästa hamnar, som innehå lla m :J nga värdefull a 

hydrografiska upplysningar och upp visa e tt skönjbart sy

stem i upplodningen av farvattnet. Likaså gjordes av ör

logsflottan allvarliga försök att lod a farvattnet till sjöss 

UI;d c r d ess kryssningar i samband med utbildning av kro

nans »stvrmän». Så kan man betrakta å lderstyrmannen 

Johan Månssons kryssning på pinassen Phoenix år H:i-1 :~ 
mellan östersjöprovinserna och den svenska kus ten så

som den första sjömätningsexpeditionen. Resultatet a v 

den na, ehuru synnerligen magert, å terfinn es i det av Måns

son utgivna första , svenska sjökortet år 165-!. 
1600-talets främste representant för dc egentliga SJO

m ä la rna Petter Gedda, som senare utgav vår första svens

ka sjöatlas, fasthöll envist vid den h elt flyktiga hydrogra

fiska rekognosceringen av våra kuster . En bidrgande or 

sak härtill kunde vara den iver, med vilken man sökte 

få ut en• sjöatlas över svenska vatten. År 1G91 skulle 

Gedda på enelast sex veckor »löpa hallandz, götheborgz 

och bolmus skiären egenom och dehm afftaga till dess alla 

dehlar». En sådan sjömätning kunde även med lantmä

terikartan som underlag blott bli helt flyktig, och i den 

färdiga sjömätningskartan återfinnas också endas·t så d a

na grund, som utan svårighet kunde konsta teras. 
Vid mitten av 1700-talet hade man tröttnat på •·ådan

de missförhållanden och yrkade p n å tgärder till sjöfartens 

säkerställande. Med riksdagens stöd igångsattes av erfar

na, skickliga män under amiralen Johan Nordenanekars 

ledning ett energiskt arbete på sjökortsförbättringen, ' :il

ket tack vare ökade insikter i kartografi, förbättrade m 

strument och utökade medel åren 1782- 97 resulterad e i 

en sjöatlas på elva blad, bärande Nordenanekars nam n. 

Med denna epok övergavs de trevande försök till p a

rallellodning, som utförts tidigare. Tanken att loda hela 
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Fig l. Stjärnlodning. 

det områ de, som skulle sjömätas, var fullt riktig men kun

de ej fullföljas , då man ännu inte hade tillgå ng till iu

strument, som. m edgav en någorlunda exakt positionsbe

stämning. De i kartan utlagda siffrorna motsvarade ej 

tillnärmelsevis djupens verkliga läge. Genom att strand

linje, öar, föremål och grund lack vare det förbättrad e 

geodetiska underlaget nu inmättes med betydligt större 
säkerhet, kunde man nu övergå till en ny lodningsmetod, 

där ur mätningskartan uttagna ens- och förbind elselinje•· 

angav den väg, uteftee vilken bå ten framfördes under lod-
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ningen. Man rodde frän udde till udde och från grund 

till grund. Grunden, vilka liksom tidigare utp ek::~cles av 

s k »kände män» bland befolkningen, utmärktes med 

prickar, vilkas läge bestämdes genom grafisk avsl.;~irning 

från land. Då dessa lodkurser ofla gingo strålformigt 

ut från uddar och grund, kallades metoden .~tjärnlodning. 

Sedan Nonlenanekar lämnat sin befattning, övertogs 

sjökortsutgivningen av amiralen Gustaf af Klint, som p a 

ett synnerligen förtjänstfullt sätt fu llbordade sin företrä

dares arbete och under åren 1797- 1820 Hlgav den atlas. 

son1 bär hans namn. 
Sjökortförbättringen under dessa mäns ledning utgör 

en av de vildigastc perioderna inom äldre svenskt sjö

mäleri. Tekniskt sett innebar den ett skapande av en 

geodetisk g rundstomme, en frigörelse från lantmäterikar

torna och en begynnande systematisering av botten topo

grafi ens kartering. 
Dessa framgångar och den alltmer växl:<nde sjöfarten 

sporrade sjömätningens ledande i11än till nya ansträng

ningar, dch den följande perioden kännclecknas av en 

fortgående förnyelse av använda metoder i såväl geode

tiskt som hydrografiskt avseende. Spegelsexlanten, som 

i Sverige togs i bruk för sjömätning omkring år 18GO, 

blev av avgörande betydelse för lodningsarbeteL Hedan 

vid slutet av HiOO-Lalet hade man insett vikten av, atl hela 

del uppm~itla området täckles av ell nät av lodade punk

ler, men av brist på tillföl'litliga ortsbestämningsmetoder 

hade man övergiYit detta Lillvägagtll1gssätl och övergöd 

Lill sljärnlodningen. Sextanlen och vinkel:lvsättaren gjo r

de parallcllodningsmeloden åter aktuell. Från 1879 bör

jade ångslupar anskaffas för att ersälta roddbåtama u n

der lodning, ökad arbetstakt och precision höllo jjmna 

steg med varandra och dc första linjerna till modernl sj ö

må Ler i uppskisserades. 
Nu utdömdes alla tidigare målningar. 

uppgift förelåg sjökarteverket nämligen att 
En gigant isk 

förnya a lla 
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måtningar runt Sveriges kust såväl beträffande den mre 

skärgården och kustbandet som havet. På grund härav 

igångsattes ett forcerat arbete, men man synes ha över

skattal det nya arbetssättet och den modernare materie

len och uraktlät att smidigt anpassa lodningslätheten eftct· 

topografiens karaktär. Tyv~irr kan man konstatera, alt 

sekelskiftels uppmätningar av vissa områden forcerades 

så intensivt, alt resullalet måste anses otillfredsställande. 

I farvatten, lodade under denna period, ha vid senare 

mätningar flerstådes påträffats okända grund med ringa 

djup. Ej ens farlederna voro tillförlitligt mälta, ulan 

svåra grundslötningar av främmande örlogsfartyg i stock

halms skärgörd i början av 1900-talet, vilka tilld1·ogo sig 

stor uppmärksamhet, bragte sjökarleverkets ledning till 

eftertanke. Genom den alltför glesa lodningen hade grund 

förblivit oupptäckta, och de uppgrundningar, s k »anled

ningar», som påträffades, hade underkastals en helt lä tt

vindig undersökning i form av en summarisk sljårnlod

ning omkring uppgrundningen. Åtg~irder måste vidtagas 

för alt höja mMningarnas kvalitet. Mätningsskalorna öka

des till nära det dubbla, särskilda fö reskrifter utgåvas 

för mätningarnas enhetliga utförande, och fran1för allt 

ägnades de under lodningen upptäckta grundanledningar

na en systematisk undersökning. Lodningstätheten öka

de kraftigt, grundklackarnas lägen lokalisera des genom 

drivning med lod ute, och deras djup kontrollerades genom 

svepning eller ramning. 
Man finner alltså, att vår vidsträdda skärgård kart

lagts ett flertal gånger allteftersom mätningstekniken ut

vecklats. Men denna återkommande förnyelse av vårt 

hydrografiska karlmateriel har på grund av sjökarlever

kets b egränsade resurser ej kunnat ske i tydligt avgränsa

de epoker utan endast successivt. En blick på översikts

kartan ulvisande Lidpunkter för senaste sjömätning giver 

en föreställning om, hur ofantligt skiftande det grundläg

gande karlmaterialet för våra nuvarande sjökort är. Ta-
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Fig 2. översiktskarta utvisande mätningarnas ålder. 

ges medio av 1920-talet, då undersökningsförfarandet t ill 
ft~llo genomförts och nått en sådan utveckling att m ät
mngarna kunna anses betryggande, till utgångspunkt fö r 
fullt tillförlitliga mätningar, ser man, vilken ringa d el, 
som kartlagts efter nyssnämnda tidpunkt. Omfattande 
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Fig 3. översiktskarta utvisande mätningarnas ålder. 

mätningar, som fortfarande ligga till grund för nuvarande 
sjökort, äro trtförda under 1800-talet och måste anses syn
nerligen otillfredsställande, nämligen 
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delar av Smålands skärgård .... . . sjömätt 1835-!-1 
större delen av Gotlandskusten ... . » 1832- 3-! 
större delen av Bolmskuslen ..... . » 1850- 61 
sydöstra delen av Skåneknslen .. . . » 18cl3 -4-J 
ostkusten av Öland ... . ....... . . . » 1835--4-! 
stora delar av Stockholms skärgård » 1862- 72 
större delen av våra insjöar ..... . » 1816- 78 

Härtill kanuner de svenska delarna av Östersjön, Ska-
gerack, Boltenhavet och Bottenviken. 

Sjökarleverkets närmaste uppgift är att inom rimllg 

tid mäta nämnda farvatten, innan nya sjökort kunna ut

givas över dem. År 19L15 utarbetades en 10-årsplan, som 

i första hand omfattar uppmätning av Smålanels skärgård. 

Gollandskusten, Bohuskusten, Östersjön och Skageracl.; . 

Av dessa beräknas Smålandskusten kunna avslutas inne

varande sommar, då däremot Gotlands- och framför allt 

Bohuskusten kräva samtliga kustmätningsfartyg unde r 

återslåe:qde delen av perioden. Under föruts~itlning all 

Deccabolagels apparatur för elektronisk ortsbeslämnin g 

slår till förfogande sommaren 1948 är det troligt, att äve1\ 

Östersjön och Skagerack kunna avslutas undei· .denna pe

riod. Mätningarna planeras Stl, aU alla för den allmänn a 

sjöfarten betydelsefulla farvatten såsom öppna sjön, an

göringsområden, allmänna farleder och ankarsätlni ngar 

nymälas fullt bel1·yggande. Övriga delar komma all nn

derkastas en godtagbar rekognosering, dels för alt inte t 

grund av ringa djup skall förbli oupptäckt, dels ock fö r 

att detta slags mätningar fullt korrekt skola kunna in
passas i den fullbordade kartan . 

För aU lösa dessa uppgifter disponerar sjökarlever

ket. nedanslående sjömätarpersonal, fartyg och b:ttm a
tenel: 
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By~gn.- D p l. 1\lätn.- Ö nig 
L. m. t. fö rättare ucsii.tt-

ar ni ng 

- l 
Sv::tl~n ') ... .............. 1881 31,3 140 l -t 1G 
SvensksnJJfF) . . . . . . . . . 1891 38,3 415 

l 
G 37 

Ejdern ·· ···· ·· ··· · ······ 191G 23,6 so 2 14 

P etter Gedda ········· 1924 25,0 135 3 M 

Johan :\ ortlenanekar 1924 30,0 210 6 29 

Gustaf af Klint ···· ·· 1941 43,0 650 -t 4(; l 
Ran ........................ 1946 32,0 200 5 :ZS l 

1
) Ombygd år 1945. ') Ombygd år 1942. 

Av fartygen avses Svensksund, Johan ~ordenanckar, 

Ran och Petter Gedda för kuslmätuing, Svalan för uppmät

ning av havsbandet, Gustaf af Klint för utsjömätning och 

Ejdern för förekommande mindre arbeten för s:'\.Yäl kust

som havsbandsmätning. Kustmätningsfartygen ligga all

tid till ankars i skärgården och tjänstgöra som förlägg

ningspials och moderfartyg för personal och motorh~ttar. 

Varje kustmätningsfartyg är tilldelat 3- 1-5 m~i.tningsen

hetcr, d v s mätningsbåt med mätningsförrällare och be

sällning. Båtbeståndet, tillsamman ett 30-tal bålar av 

vilka 13 äro försedda med ekolod, undergår en kraftig 

förnyelse och verket tillföres årligen en båt utrustad m ed 

ekolod och 1- 3 arbetsbåtar. 
Sjömätningens metodik har efter 1925 icke ändrats 

i princip, men dess detaljutförande har kraftigt rationa

liserats. lVIätningsteknikens utveckling och snabba tempo 

ha medfört en centralisering av fällarb etets utförande. 

Fartygschefen handhar den omedelbara ledningen av ant 

arbete och fördelar lämplig personal att utföra vissa av 

distriktets arbetsskeden såsom strandlinjens inläggning, 

kurslodning, undersökning och utläggning av mätningsre

sultatet i kartan m m. Äldre tiders hantverk, d~ir varje 

mätningsförrättare ensam utförde och svarade för hela del 
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tilldelade distriktet, har förvandlats till arbete på löpan

de band. IHirigenom vinnes förutom ökad arbetstakt och 

större tillförlitlighet, då varje a1·betsskede underkastas 

kontroll. även likvärdighet i m~itningarnas kv a litet, då 

mätningarna ej längre äro beroende av endast en mälares 
individuella kvalifikationer. 

Parallcllodningen ulforskar systematiskt farvattnets 

allmänna karakhir och avslöjar uppgrundningar, som 

kunna giva »anledning>> till mera ingående undersöknina

nr. Lodkurserna uppdragas i kartaLn med 5 mm ekvidi

stans och skalorna giva dc verkliga avstånden mellan kur

serna. Vid litet vattendjup eller i områden, där man av 

omgivande terräng kan förmoda branta uppgrundninaar 

inläggas meltankurser mellan huvudkursen;.a, Ekm~10~ 
torbålen eller fartyget framföres efter kurslinjerna un

<~er. full fart och ekodjupen protokollföras med jämna 

Lids.mt~ rvaller så avpassade, alt avstånden mellan djup

avlasmngarna motsvara avstånden mellan kurserna. 

Så länge en bål eller ett fartyg rör s.ig inom sikte a v 

land, utföres orts!Jestämningcn snabbt och tillförlitligt 

med sextant och vmkelavsättare. I havsbandel har tills 

dato e tt nät av utsjöprickar, numeriskt be räknade med 

stöd av triangelpunkter i land, fått utgöra vinkelpunkter, 

och längre ut till sjöss har man varit hänvisad till utseg

lad kUI·s och distans eller, om väderleken medgivit ti ll 

~~bservation på himlakropparna. Det så erhållna läge~ var 

aven med de bästa instrument och beräkningsmetoder 

osäkert på ± l nautisk mil, en osäkerhetsmarginal, som 

~ir alllför stor för mttida anspråk. De te rrestra ortsbe

stämningsmetodernas begränsade räckvidd och bristen på 

prec!sion i .. ~len astronomiska lägesbestämningen gjord e 

alltsa, att SJokartcverkei upptog och prövade tillgängliga 

elek tronisk:::1 hjälpmedel. Man måste dessutom räk na 

med, at.l den allmänna sjöfarten är eller i varje fall ino m 

en snar framtid kommer alt vara i besittning av appara

ter, som särskilt till sjöss möjliggöra en betydligt nog-
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grannare positionsbeslämning än den, på vilken våra sjö

k ort hittills grundat sig. Sjökarteverket har därför sett 

sig nödsakat skaffa medel all dels kontrollera sina sjökort 

m ed hänsyn härtill, dels utföra nymätningar med s~1dan 

precision, att även högt ställda fordringar i framliden 

ku nna uppfyllas. 
Hadionavigeringssystemen använda antingen rikininy

ar eller dislans er till fasta referenspunkter s~tsom under· 

lag för lägesbeshimning. Vid riktningsbeståmning indi

kerar instrumente t den inkommande vå gfrontens riktniny. 

Vid radiovågens övergång från vatten till land erhå ller 

emellertid dess fortplantningsriktning någon brytning, 

som varierar med infallsvinkeln ef ter en i stort sett jämn

löpande kurva. Emellertid uppträda avvikelser från den

na grunddeviation, vilka förändras rätt regelrätt med av

ståndet mellan sändaren och moltagaren och visa tendens 

att växa med ökat avstånd. Dessa förhå llanden ävenlyra 

allvarligt möjligheten att anvånda radiovågens riktnings

bestämning i och för precisionsbestämning av positionen. 

Under det andra världskriget frambragles ett fl ertal 

r adionavigeringssystem, vilka bygga på austånclsmäininy. 

Däribland kan man särskilja system såsom Badar och 

Shoran, där distanserna med kännedom om radiovågens 

fortplantningshastighe t erhållas som avsl~mdscirklar ge

nom att uppmäta den tid, det tager för en radioimpuls 

att tillryggalägga sträckan från sändarstationen till ell 

r eflekterande föremål och tillbaka till sändarstationen. 

Andra impulssystem såsom Gee och Loran indikerar tids

diffcrensen mellan två från ett slationspat· synkront av

givna radioimpulser. Ortlinjerna för lika differenser bil

da hyperbellinjer med sändarstationerna som brännpunk

ter. Genom att sammanställa två par sändarstationer 

uppstår ett skärande hyperbelsystem, som ger möjlighet 

till lägesbestämning. Vid andra hyperbelsystem såsom 

Decca erhålles differens i avstånd såsom skillnad i fas 

mellan två synkrona, kontinuerligt sändande stationer. 
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r\. v fundamental betydelse för dessa sistnämnda, av

slåndsmätande syslem är den noggrannhet, med vilken 

utbredningshasligheten Jws radiovågen kan bes läm m as . 

Tidigare har denna hastighet beräknats vara densamma 

som ljusets, men senaste forskningsresultat ha visat, att 

medellånga radiovågor forlplanta sig med en haslighel 

av 299.250 - 299.-100 km j sek - variationen b eroende pa , 

huruvida vågen förflyttar sig över land eller öppen sjö . 

Felet i läge vid elt hyperbelnät beräknas med hänsyn ta

get till denna osäkerhelsmarginal hålla sig vid nftgra tio

tal meler. 

\'id val av lämpligt system för sjömätning kan Loran 

och Gee lämnas ur r~1kningen, emedan de äro mycke t 

komplicerade och ej lämna ti llfrcdsställande precision. 

Radar och Shoran giva tillräcklig noggrannhet men arbela 

med mycket korta våglängder 3- 10 cm resp. c:a l m , 

vilkel medför att räckvidden begränsas till horisonten. 

Med hänsyn till Deccasystemets m~Hnoggrannhet, appara

tarens enkla handhavande och tillförlitlighet - allt egen

skaper, sO'tn kunde konslateras vid besök ombord på engel

ska sjömätningsfartyget Franklin under dess mätningar 

i Thcmsemuynningen 1 9·16 -- synes della syslem ojäm

förligt bäst lämpa sig för sjömätningsändamåL 

Deccasystemets mätnoggrannhet visade sig vid kon

trollmätningar ombord på Franklin även vid arbete i sa 

stor skala som l: 10.000 ligga i klass med, vad som ka n 

erhållas vid invinkling. Detta torde möjligen kunna med

föra systemets användning icke blott, såsom ursprungl i

gen avsetts, utom sikte av land ulan även för kustmä t

ning i skärgården. Efter någon tids användning hoppas 

man kunna utarbeta snabbare och m era arbetsbesparan

de metoder än nu använda. Noggrannhetsgraden fram 

går av figur 4. 

Vid en sändarcffekl på c:a 600 watt utlovas en säker 

räckvidd på c:a 200 distansminuler, på viikel avstånd nog

grannheten under ljusa delen av dygnel kan uppskattas 

t/J 
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a: 
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Fig 4. Beräknat fel i lägesbestämningen vid användning ay 

Decca-systemet under dager och mörker. 

till ± 50 m. Inom en myckcl slor area och ltmgt utom 

sikle av land kan alltså systemet giva erforderlig nog

grannhet. En annan betydande fördel hos systemet är 

lättbclen att avläsa mälarna, Yilket icke erfordrar spe

ciellt trånad eller utbildad personal. Misstag äro prak

tiskl tacre t uleslulna. Ett stort antal motl agare kunna 
t:> 

utan inbördes störningar användas smntidigl. 

Beräkningen av hyperbelsystemet kräver i gengäld 

stor omsorg och tager avsevärd tid i anspråk samt måste 
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Fig 5. Den svenska Decca-kedjans placering för mätningar 
i Gotska sjön. 

26:"> 

utföras av speciellt utbildad personal. Detta arbete kan 
em ellertid utföras i förväg under vintermånaderna ocb 
inkräklar sålunrla icke på den värdefulla mätperioden 
under sonunaren. 

Enär Decca ger ungefär så god mätnoggrannhet, som 
överhuvud taget kan reproduceras i gängse använda ska
lor , har sjökarteverket anskaffat en portabel Decca-kedja 
fö r sjömätning att levereras våren 19-18. Avsikten är att 
un der de närmaste åren utnyttja denna stationskedja för 
uppmätning av Östersjön mellan fastlandet , Ölands norra 
udde, Gotland och Landsort. Grön slavstation är förlagd 
till trakten av Tystberga stationssamhälle å lat 58° 50' 
9",9 N long 17° 14' 23",1 O, masterstationen i Skedslmlt 
i närheten av Valdemarsvik å lat 58° 0-1' 51",-1 X long 
16° 30' 7",7 O och slutligen röd slavstation å lat 57 ° 22' 
39",9 N long 16° 28' 44",9 O vid Fårbo invid Figeholm. 
Avstånden från masterstationen till grön och röd slavsta
tion äro resp. 94.480 m och 78.320 m. Med basfrekvensen 
14,753 kcj sek och multipelfaktorerna master 6, röd slav 
8 och grön slav 9 erhålles masterfrekvensen 88,516, röd 
slav 118,021 och grön slav 132,774 kc/sek, vi!ka genom 
mottagarens förstä rkningskanaler och frekvensmultipli
kator ger komparationsfrekvenserna 354,065 respektive 
265,548 kc/sek . Radiovågens utbredningshastighet har an
tagits vara 299.350 km/sek. 

För att återknyta till lodningsarbetet avgränsas - se
dan rekognosceringsdjupen införts i mätningskartan -
de oroliga områden, som tarva en specialundersökning. 
Nutida grundundersökning, som särskill beträffande de
taljmätningar i skärgårdarna upptager största delen av 
sjömätarens arbetstid, är strängt systematiserad och ut
föres enligt detaljerade föreskrifter. Undersökningsom
rådet inramas med vålar, och grundet lokaliseras inom 
det avgränsade området genom paraHellodning i stark t 
förstorad skala l: 2.000. Avstånden emellan lodkurserna 
och djupavläsningarna nedgå till endast ett tiotal meter, 
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och djupen utropas varannan sekund. Då del icke iit· 
möj ligt att medelst invinkling hålla ekomolor~~tlen mom 
så snäva gränser, utföres lodningen med lednmg av va
lar som utläggas i undersökningsrutans begränsningslin
jcr,saml tilllimpligt antal mellan dessa . Efter slutad val
fällning är hela undersökningsområdet tätt inrnlal med 
vålar. D c utropade djupsiffrorna införas i speeialprolo
koll, där undersökningsrutan uppförstorats till skalan 
1: 2.000. Slutligen kontrolleras djupel med stångsvep, en 
under båten horisontalt hängande stålslång, som genom 
speciella anordningar under framfart föres på inslälll 
djup. I farleder och deras omedelbara närhet ramas desc;
Ul(lm alla grund, som obetydligt understiga dE:l för far
leden angivna djupet. 

Under kurslodning verkställas en god arbetsdag med 
en ekobåt c:a 2.500 djupavläsningar och -LOO lägesangiv cl
ser. 3 mätningsenheter medhinna ungefär 8 slyeken slör
r e undersökningsrutor vardera innefaltande omkring 700 
d j upavläsningar. Dessa uppgifter variera med skärgårds
områdets ,svårighetsgrad, och medeltalcl mätta km~ p er 
mätningsförrältare och sonunar utgöra i medeltal för Små
lands skärgård 15, för Kahnarsund 20 och för Västkuste n 
10 km~. I kustbandet mätes 300- 400 km~ per fartyg och 
son11n ar. 

Rutinmässigt fortsälter det tålamodsprövande lod-
ningsarbetet med de olika arbetsuppgifterna sm_idigt för
dclade till i arbetslag ingående båtar, och den fullborda
de karlan ger en naturtrogen bild av boltenformationcn . 

För att förtydliga mätningskartan drager man ku r
voför 3, 6 och 10meters djup tecknade med blå, streckad 
röd och punkterad svart linje. Djupsiffror 1)å. ~ meter 
och därunder skrivas med röd färg för all fnhggande: 
grund och landgrundningar skola framträda skarpare I 
karlbilden återfinnas vidare lede r, ullagna fyrscktorer, fy
rar, prickar, övriga sjömärken, fram trädande höjdpro
filer och bebyggelse. Grundundersökta omd\den inram as 

269 

m ed grön konlur och ramade med orange. Djupen äro 
r educerade till mcdelv attc n. 

Vattenståndet vid de svensl-ca kusterna är under
k astat tillfälliga, periodiska och sekulära förändringar. 
De tillj'älliga orsakas huvudsakligen av meteorologiska 
växliugar. De periodiska kunna utgöras dels av de aY 
å rstiden betingade förändringarna i vattenståndet, dels 
fast i ringa m ån av tidvaltnels växlingar De senare kun
na endast förmärkas på västkusten och överstiga ick e 2 
a 3 decimeter. Den sekulära förändringen även benämnd 
;>landhöjningen» är av geofysisk natur och sker mycket 
långsamt. I samband m ed den år 188() p å började preci
sionsavvägningen över Sverige anlades ett antal självre
gist re ra nde kustpegelstationer, mareografslationer, för att 
följa och markera valteliståndets växlingar och föränd
ringar med tiden. 

\'id varje sjömätningsstation upprältas en vatten
ståndsskala, som hy d rografis!d ni v el! eras med ni\ r mast 
m areografslation. För alt åskådliggöra och med tiden 
ku nna fastställa den sekuhira landhöjningens förlopp in
hugges i en brant sluttande klipphäll ett vattenstänrlsmiir
k e av fastställd modell, där bo:-rhål angiva avvägd höjd 
över beräknat medelvatten. D~[ rådande vattenstånd är 
b etydelsefullt för dc flesta hydrogmfiska arbeten, för den 
sjöfarande vid begagnand e av sjökort saml fö r lotsperso
nal och hamnmyndigheter, ämnar sjökarteverkct ingå till 
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut med be
gäran, att vallensU\ndel på lämpligt sä tl dagligen kun
gör es i radio. 

Den avslutade miilningskartan uppvisar ta ck vare mo
dern hydrografi en från mätningskartan av ~i ldre datLml 
väscnllig l U\'v ikande fysionomi. Det åligger fartygsch e
fen att inkomm a med förslag till ändring och förnyelse a v 
Utprickni ng, farledsdragning och fyrbe lysning. 

På sjökarlevcrkel sammanställas sedan för b~iltre 
överskåd ligltel alla mätningsk artor genom pantogrnfC'ring 
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Fig 8. Pantografering. 

till en enhetlig, hela riket omgivande karla den s k grund
kartern konstruerad i Gauss' konforma projektion i skala 
1: 20.000.. Denna karta ligger såson• namnet angiver till 
grund för sjökor tsritningen. 

Sjömätning och sjökortsutgivning äro helt naturligt 
intimt förknippade med varandra. Förutom vitala nau
tiska intressen och sjöfartsstatistik måste man vid plan
läggningen även taga hänsyn tiJl befintliga kartplåtars ål
der och det sätt, på vilket sjökortet redigerats. Efter 40 
- 50 år är ett kort i så många avseenden föråldrat, a lt 
nyutgivning måste ske enbart av denna anledning. 

Efter tillkomsten av kortet 309 Skagerack- Kattegall 
år Hl40 torde utgivning av nya översiktskort få anstå i av
vaktan på resultatet av nya utsjölodningar. 

Av kustkorten beräknas nr 30 (1885) Norrköping~;

bukten och nr 31 (1884) Gotland utkomma i nya uppla
gor, sedan pågående sjömätningar avslutats och speci~l
korten över sagda områden utgivits. Kortet nr 29 (1892) 
Stockholms skärg~1rd tarvar en omarbetning, vilken må ste 
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företagas trots att stora partier ännu icke nymätts. Kor
tet bibehålles »stående» i nord-syd men skjutes ostvart 
till Gotska sandön. Ett särskilt kort nr 342 upprättas över 
Mälaren och Hjälmaren i skala 1: 200.000. Kortet nr 80 
kom mer då alt indragas. Kustkorten över Finska viken 
nr 27 och nr 28 (1888) äro - även i geodetiskt avseende 
- föråldrade och behöva snarast ersättas. För delar- av 
dessa områden torde det dock vara svårt införskaffa gott 
kartmaterial. Sedan länge föreligger också en plan att 
utgiva helt nya kustkort över de tyska och baltiska kuster
na f rån Swinemiinde till Finska vikens mynning, men 
den na tanke måste av naturliga skäl tills vidare skrin
läggas. 

I serien 50.000-dels kort över ostkusten från öregrund 
till Kalmar h ar kortet nr 254 nyligen utkommit under det 
att kortet 253 kommer att utgivas snarast efter det på
gående sjömätningar avslutats. över Gotland torde till
komma två nya »liggande» kort över norra och södra Got
land i skala 1 : 120.000. A v dessa torde det norra kunna 
framställas inom de närmaste åren efter pågående mät
ningars avslutande. 

Innan sjökortsritningen vidtager, tecknas sjökortet i 
koncept. Konceptkartan ritas på genomskinligt kalker
papper i kartblad av måtten 5' i höjd och 10' i sida. Här 
sker övergången från grundkartans konforma Gausspro
jektion till Mercators. För att göra övergången så mjuk_ 
som möjligt beräknas varje kartblad i konceptkartan för 
dess medelparallell och kalkeras bilden i smårutor från 
grundkartan. Vid utarbetandet av konceptkalkerna måste 
k artografen göra sig grundligt förtrogen med källmate
r ialet för att sedan sammanställa det sovrade kartmate
rialet och utföra den generalisering beträffande djupkur
vor , som kartskalan kräver, samt vidtaga urval a'/ djup
siffror och hottenangivelser, inlägga farleder i anslutning 
till fyrbelysningen, inlägga vägar, stadsplaner och övrig 
bebyggelse samt ägna namnfrågan intresserad uppmärlc
sam het. 
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~är delta arbete avslutats, föreligger sjökodel i kon
cept å ett antal kalkerblad. Därefter kan originalrit
ningen påbörjas. Sjökorlsoriginalet ritas alltid 1 sådan 
skala, alt rit- och rcproduldionsskalorna förhålla sig som 
10 : 7. Härigenom underlätlas ritarbetet och eventuell bris t 
i formen minskas vid skalförminskningen i reprodnk
tionskameran. För att underlätta ritarbetet uppdelas sjö
korten i sanuuanhiingande våder av samma höjd som kon
ceptbladen eller 5'. Den tecknade sjökodsbilden på kon
ceptkartan överföres medels pantografering Lill original
ritningsbladen. .ii. ven bär överföres r u ta efler rula för a tt 
minska den missteckning, som annars kunde uppstå vid 
överföringen från koncept- till originalritningsbladcn, d;1 

de fö rra beräknas för varj e kartvårds medelparallell oc h 
de senare för hela sjökortets. Den så överförda bilelen 
tecknas i tusch, ell påfrestande arbete, som tager mån a
der i anspråk. Originalritningen är då slutligen klar för 
rcpt·oduktion. 

Genom den moderna stereokarteringen kunna vid ny
mälning •flera mätningsdistrikt direld sammanföras i större 
kartblad, vilka möjligen torde kunna ersätta grundkarlan 
till lättnad för sjökortutgivningen. 

De svenska sjökorten reproduceras i kopparlryck. Da 
delta emellertid är en n1yC'l;:et tidsödande procedur, utgi·· 
ves först en provisorisk upplaga i litografi - en betyd
ligt snabbare metod. Den litografiska framställningen av 
sjökort försiggår icke vid sjökarteverket, utan originalrit
ningen överlämnas till privat reproduktionsanstaH, d är 
tillfälliga, litografiska upplagor tryckas. Det litografisk a 
sjökortet tryckes i flera färger med den svarta kontu r
teckningen, den grågröna landtonen, den blå tonen för a tt 
angiva 3- och 6-melerskurvan samt den gula färgen fö r 
fyrar. För varje färg erfordras en tryckplåt. Arbelcl 
med inpassning är tidsödande, vilket nödvändiggör a ll 
bela upplagen måste tryckas på en gång. En stor olägen
het är, att hela den inneliggande upplagan måste under-
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gå ett fortlöpande rättelsearbcte, som drager en avsevärd 
kostnad. Sjökarleverkel bibehåller därför koppartrycket 
i hopp , alt förbättrade metoder fö r eliminerande av den
na svaghet i det litografiska trycket skall framkomma. 

Jl..oppartrycksplåtarna framställa s numera medels yal
vanograuyr. Originalritningsarken sammanfogas till ett 
helt sjökort, som nedfotograferas till den i kortel angiv
na skalan. A v n egativet tages ett diapositiv, där linje
ritningen framstår som mörka, för ljus ogenornträngliga 
linj er. Diapositivet kopieras på en kopparplåt överdra
gen med en ljuskänslig hinna. H~1rvid härdas den ljns
l<.änsliga hinnan under diapositivets ljusa partier. Under 
framkallningen lösas de icke härdade particrna - linje
ritningen - och framstå efter avtvättningen som en bild 
i blottad koppar. Den så behandlade kopparplåten ned
sänkes som anod i ett elektrolytiskt bad. Såsom katod 
tjänstgör en annan kopparplåt och kopparjoner vand ra 
f"rån anodens blottade linjerilning över till katoden. Här
efter kvarstår dock ett betydande efterarbete, som fortfa
rande måste ulföras för hand. Alla fina linj er såsom ra
mens graclnät, det fullprickade området innanför 3-me
terskurvan och kurvbctcckning kunna ej tecknas med till
räddig skärpa på elektrolytisk väg utan m åste graveras 
för hand med gravstickeln. Hela linjerilningen måste 
dessu tom överser och »trasiga» ställen bättras för hand. 
Landtonen lägges in med specialinstrument. Allt detta 
.arbete brukar i genomsnitt taga 8- 10 månader i ansprålc 

Plåten är därefter klar för tryckning. Den invalsas 
med tryckfärg. Efter avtorkning k varstår färgen endast 
i de fö rdjupade linjerna. Vid passage genom. tryckpres
sen upptager sjökortspapperet tryckfärgen från koppar
plåten. För varje sjökort upprepas proceduren med in
valsning och noggrann rentorkning. Sjökarteverket äger 
fyra tryckpressar och vid varje medhinnas ett 80-tal kort 
<lagligen. Fyrarnas gula färg m å las för h and. 
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Kopparplåtarna äro föremål för ett forllöpande rättel

searbete, vilket utgör en dryg del av sjökarteverkets gra

vyrarbete och sysselsätter större delen av verkels gravörer. 

Huru del moderna sjökortet utan eftersättande av 

dess huvuduppgift att vara det främsta hjälpmedlet fö r 

visuell navigering lämpligen skall kunna anpassas för r a

darnavigering, har de sista åren varit fören1.ål för diskus

sion. Preliminära prov av sjökarleverket ha givit vid 

handen att navigering med Radar kan ske i vår skärgård 

med användande av specialkorten i befintligt skick. E n 

förutsättning härför är, att förekommande prickar ä r o 

försedela med erforderlig reflektoranordning. Oriente

ringen skulle dock underlätlas och risken för felbedöm 

ning av fartygets läge i förhållande till omgivande terräng 

minskas, om i specialkorlen infördes vissa topografisl.;: a 

beteckningar. Bilagda kartprov utvisar förslag till sjökort 

med sådana beteckningar. Dessa böra i möjligaste m ån 

utföras så, alt man framk.allar reliefverkan. Skärgården 

bör rekognoseras inom områden med mycket låga partier 

för att eventuellt genom speciell beteckning i sjökortet 

varna elen navigerande för på skärmbilden or iktigt teck

nad strandlinje. 
Ett ofrånkomligt villkor för att de sjöfarande till 

fullo skola lnma utnyttja en av Radars viktigaste egen

skaper, nämligen möjlighet till ortsbestämning på stor a 

avstånd från land, där strandlinjen sjunkit under hori

sonten, är att kustkortens landområden till hela sin u t

sträckning kartläggas topografiskt. Någon partiell kart

läggning av topografien, där man genom rekognoscering 

sökt avgöra, vilka terrängparlier, som ur radarsynpunk t 

skulle vara mest lämpade för inläggning i sjökorten, an

ses ej tillrådlig, då olika apparater, skillnad i antennhöjd 

och växlande atmosfäriska förhållanden teckna skärm 

bilden på olika sätt. 

2/5 

Anfallet på Tirpitz med brittiska dvärg:: 
ubåtar den 22 september 1943. 

Av kaptenen Sven Rydström. 

De på Nordnorge baserade tyska sjöstridskrafterna 

beredde som bekant de allierade stora bekymmer. Lägel 

blev småningom så allvarligt, att alla medel måste för

sökas för att komma åt de tyska fartygen. Bl a insattes 

bri ttiska elvärgubåtar i ett uppmärksammat anfall, varvid 

Tirpitz sattes ur spel för lång tid framåt. 
Nedanstånde redogörelse grundar sig på en nyligen 

publicerad brittisk rapport över företaget, vilket gick un

der täckbenämningen »Operation Source». 

F ör beredelser. 

Sedan lyckade försök gjorts med provexemplar av 

den s k X-båten, beställdes i maj 1942 hos Vickers Arm

strong sex X-båtar av en förbättrad typ, vilka levererades 

i mitten av januari 1943. 
Meningen var att anfalla de på norska kusten base

rade tunga tyska örlogsfartygen våren 19.:13, innan nätter

na blevo för ljusa. Trots forcerade övningar visade sig 

den till buds stående tiden vara alltför kort för att bi

bringa besättningarna erforderliga färdigheter. Dessut

om uppträdde diverse barnsjukdomar hos materielen, vil

ka ytterligare fördröjde förberedelserna. Ej heller lycka

des man snabbt nog lösa det viktiga problemet rörande 

X-båtarnas transport fram till de tyska fartygens basom

råden. Efter åtskilliga misslyckade försök visade sig se

dermera den bästn metoden vara att låta ubå tar bogsera 

X-båtarna. Redan i början av februari måste operatio-
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EngeLsk dvärgubåt. 

nens chef meddela ami ralitetet, att företaget ej kunde 
~iga rum förrän tidigast höslen 19-13. 

Den utökade tid, som nu stod till buds, var mycket 

välbehöv!ig, vilket de senare händelserna tillfullo b e
s tyrk te. 

Den 17 april 19--13 bildades 12. ubåtsflottilj en m ed 

uppgift all samordna och handhava materiel och utbild

ning för specialvapcn, däribland X-båtar. Till flottilj en 

hörde bl a X-båtarnas moderfartyg H. M. S. Bonaventure. 

Sedan provturer och förb eredande övningar avslutats, fö

renade sig X!>- -X10 med H. M. S. Bonaventure i en sk otsk 

has, varefter fullt verklighetstrogna övningar bed rev os 

med egna enheter som mM. Parallellt h bi nned ö 'aflcs 
bogseri ng med ubå tar. 

Operationsplanen och förberedande dispositioner. 

Anfallet planerades att äga rum så snart nätterna bli

vit tillräckligt långa och innan väderleksförhållandena 

277 
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försämrades. Eftersom man d essutom önskade få lagom 

månljus för all underlätta inseglingen i fjordarna, val~ 

des perioden 20~25 september l!:l-13, då månen stod l 

sista kvarteret. Dagen D, då X-båtarna skulle kasta loss 

från ubå tarna och fo rlsä tta på egen h and, bestämdes till 

den 20 september. 
Emedan tyskarna hade flera försvarade ankarplatser 

p å norska kusten, uppgjordes siirskilda operationsorder 

för vardera Allenfjord (syd Jiammcrfcsl), :;'\farviks- och 

Trondheimsområdena. 
En viktig förutsällning för att operationen skulle 

lyckas var gi~etvis tillförlitliga och kontinuerliga u~~der
rättelser om de tyska fartygens dislokation samt farska 
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hildspaningsuppgifter , speciellt om spärrar, torpedskydd 
och ubå:s1~ät. l fråga om Altenfjord uppstodo härvidlag 
stora svangheter, eftersom detta område låg utanför dc 
hemmabaserade brittiska spaningsplanens räckvidd. Det 
blev därför nödvändigt att skicka e lt brittiskt flygsv a
ningsförband till norra Ryssland och anordna skytteltra
fik mellan England och Rysslancl. I spaningen mot dc 
tyska ankarplatserna i Nordnorge clelt0go även sovj et
ryska flygspaningsförband. 

För att trygga sekretessen kring operationen sam
mandrogas alla deltagande fartyg till avseglingshamnen 
redan den l september, varjämte speciella försiktighets
åtgärder vidtogos. Bl a indrogs fr o m nämnda datum 
all permission och endast särskilt utvald personal fick 
lämna krigshamnsområdet 

Operationens igångsättande. 

Hyska spaningar den 3 september hade givit vid han
den , att Tirpitz, Scharnhorst och Lii.tzow lågo i Altenom
rådeL Den 7 september kunde emellertid bri tliska spa
ningsplan konstatera, alt endast Liitzow låg kvar. De bå
da övriga voro försvunna. För att kunna nå Altenområ
det dagen D (den 20 september), måste X-båtarna avgå 
redan den 11 september. Eftersom man med hänsyn till 
månens ställning iclze ville uppskjuta dagen D mer än 
högst två a tre dagar, var läget synnerligen spännande. 

Den lO september kl. 1000 rapporterades att Tirpitz 
och Scharnhorsl optiskt siktals i Altenfjord och på kväl
len samma dag inrapporterades från norra Ryssland d c 
tyska fartygens exakta positioner i lUtfjorden (en förgre
ning till Altenfjord). 

Allt var sålunda klart för igångsättning och den 11-
12 september avgingo m ed ett par timmars mellanrum sex 
ubå tar med var sin X-bå t bogserad i uläge. Under över-

279 

farten Lill operationsområ det voro X-båtarna bemannade 
med reservbesättningar för att de ordinarie skulle vara 
utvilade vid framkomsten. Marschfarten kunde mesta
dels hå llas mellan 8 m:h 10 Vnop. 

Förflyllningen från England till Kordnorge blev myc
ket strapatsrik och flera olyckshändeh;er inträffade, av 
vilka den allvarligaste var förlusten av X9, som belt en
kelt försvann ulan att den bogserande ubåten märkt e nå
got. Yitlare m å ste X8 sänkas av egen besättning. 

Anfallet. 

Enligl operationsordern ~kulle X5, XG och X7 anfalla 
Tirpitz, X9 och XlO Scharnhorsl samt X8 LLi.tzow. 

Som_ tidigare nämnts gingo X8 och X9 förlorad e re
dan under överfarten till operationsområdet. \'idare kun
de XlO på grund av flera inträffade haverier ej komma 
till anfall mot Scharuhorst. Endast anfallet mot Tirpitz 
kunde sålunda genomföras programenligt. 

X5- X7 skulle enligt plan nalkas inloppet till Kåfjor
den på morgonen den 22 september efter att hava laddat 
sina batterier under natten. Serlan de forcerat ubåtsnät
spärren vid fjordinloppet gällde det alt även komma för
bi torpednäten kring Tirpitz och därefter fälla sina spräng
laddningar under fartyget samt sedan om möjligt draga 
sig tillbaka före kl. 0830, då detonationerna beräknades i:1ga 
rum. Bildspaningen hade visat, att torpedskyddet kring 
Tirpitz bestod av tredubbla nätlinjer, vilka emellertid icke 
beräknades nå ända ned till botten, 36 m djupt. 

I det följande återgives i stora drag XG och X7 ope
rationer sådana de sedermera kunnat rekonstrueras p å 
grundval av tyska dokument samt fartygschefernas på 
nämnda X-båtar rapporter efter deras återkomst från tysk 
krigsfångenskap. X5 torde enligt tyska uppgifter ha 
sänkts med artillerield och sjunkbomber. Det är ovisst 
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huruvida den dessförinnan hunnit göra sitt anfall. Vrak
delar, som antagligen härrörde från denna X-båt hitta
des av dykare dagen efter anfallet på omkring en sjö
mils avstånd från Tirpitz. Inga spår av besättningen upp
täcktes vare sig då eller senare. 

' Efter att hava reparerat diverse skador och ladda l 
sina batterier i närheten av Brattholmarna utanför lUt
fjorden, fortsatte X6 och X7 var för sig in mot fjordmyn
ningen med dess kända och okända spärrar. Båda X
bålarna passerade utan större svårigheter uLåtsnälspär
rens port mellan kl 0400 och 0500 på morgonen och fort 
satte vidare mot silt mål. 

Rutinen i Kåfjorden och på Tirpitz gick under tide n 
sin gilla gång. Kl 0500 avlöstes luftvärns- och antisabo
tagevakterna ombord och i land, porlen i torpednätet 
kring Tirpitz öppnades för trafik och hydrofonstationen 
upphörde med lyssningen. 

X() fick besvär med sill periskop, men kunde lycklig l 
och väl taga sig in genom porlen i torpednätet Enli g! 
en version skulle X() ha smugit sig igenom porten i marsch
läge straxt akter om en liten kustångare. 

·" 
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X7 däremot fastnade i ell torperlnät milt på fjorden, 
avsett för okänt fartyg, och höll på i en tinuua för alt 
slingra sig loss. H~i runder lwvererade både trimpumpen 
och gvrokompassen. Efler att ha kommit fri sökte X7 på 
25 m djup taga sig under Tirpitz torpedn~it men fastnade . 

Hittills hade tyskarna ingen aning om all X-båtarna 
voro i närheten, men då X6 kommil innanför lo rpedn~itet 

råkade den gå på grund och bröt ytan. Detta obs·:>rve
rades från Tirpitz, men föranledde ingen åtgärd, emedan 
lllan trodde, att det rörde sig om en tumlare. Fem minu-
ter senare bröt X() ~'lnyo ytan omkring 75 m frå n Tir
pitz bog och då slogs larm. Yid delta laget måste X6 
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manövrera utan b ti de periskop och kompass, varför bä

ten på måfå styrdes mot m ålet i hopp om att kunna lo

kalisera det på skuggan. Slutligen kom X6 upp till ytan 

tMt intill Tirpitz babordsbog och möttes då av häftig 

handvapenseld och handgranater. Inga artilleripjäser pa 

Tirpitz k.unde bringas att bära på X6. Chefen på X6 bac

kad e sedan till i jämnhöjd med förliga tornet, fälld e d e 

tidsinställda sprängladdningarna och sänkte silt fartyg. 

Besältningen togs upp av en tysk m otorbåt. 

Meda n detta utspelades, höll X7 på alt taga sig loss 

från torpednäte l, som visade sig nå ända n ed till botten. 

~är man kanunit fri från nätet och nådde ytan, visade 

det sig a lt bå ten kommit igenom detsamma och Tirpitz 

siklades på endast c :a 30 m avstånd. Sedan sprängladd

ningarna fällts under målet n1.ed ledning av skuggan, gäll

de det alt komma undan fortast möjligt. De egna ladd

ningarna voro inställda för sprängning om en tinuna och 

d essutom kunde befaras, att andra X-båtars sprängladd

ningar kunde de lonera när som helst. Under de följande 

-15 min fastnade X7 gång på gång i nät, och tryclduftförrå 

det började taga slut. Småningom kunde båten taga sig 

över torpednätel, men blev då observerad från Tirpitz 

och beskjuten med lätta automatvapen. Strax därpå 

fastnade X7 - nu på c:a 20m djup - å nyo i ett nät, m en 

efter en stund inträffade en ytterst kraftig detonation, 

som befriade X7 från nätet, men samtidigt gjorde X-båten 

i det närmaste manöveroduglig. Till följd härav bröt d en 

ytan upprepade gånger och blev då utsatt fö r automateld 

från Tirpitz. Emedan uppdraget var ulfört och det ick e 

fanns några utsikter att rädda X-båten, heslöt chefen a tt 

övergiva densamma. Endast chefen hann emellertid kom

ma ur båten innan den sjönie Tredje officeren lyckades 

omkring 2 1j2 timma senare stiga upp från den sjunkna 

X-båten m edelst andningsapparat. 

De överlevande från X6 och X7 togas ombord på Ti r

pitz, där de undfägnades m ed kaffe och snaps. Tyskarna 
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Det inre 8V en engelsk elvärgbåt X-craft. 

50 fot 11\ng-. br81Cltl 5 L 6 t. Tre nvcl. förut: batteri, rni cbkepps: man

överrorn, akfec : motorrum. Tv å kan vara i mas kinrummet. Har ut

.st ign ingB'knm;11are Yarig('nom nät kan sönderskäras och portubel ladd-

Eing plJce.ra.o; i botten av fiendens fartyg, 

·ombord på Tirpitz u ttryckte f ö allmänt sin stora heund

l·an över de brittiska X-båtshesättningarnas framå tanda. 

Tysk arna hade snart fått klart för sig, att minst två 

X-båt;r deltagit i anfallet och eftersom det kunde hefa

r ns, a ll flera bntar f unnos utanför torpednätet, s längdes 

porten i detta och i avvaktan på att fartyget skulle bli 

gångkl:.ll'l förflyttades Tirpitz åt sidan så långt förtöjning

arna mcdgåvo. Härigenom avlägsnades försk eppet något 

frå n tre av dc fällda laddningarna. Den fjärde ladd

ningen kom emellertid fortfarande a tt ligga under ma

skinrumm et. 
Besk rivningarna över laddningarnas sp rängverkan 

(fyra laddningar om vardera 2 ton) variera i någon mån, 

'I'idskrift i Sjöväsendet. 20 
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men det slår kl art, alt Tirpitz utsattes för en oel'hörd 
chock. Stora skador uppslod o på fartyget, särskilt i m a
skinområdel. C:a 800 lon vatten lär ha strömmat in in
nan situationen kunde bemästras. Även kanonforn och 
eldledningsmateriel fingo svåra skador. Tirpitz var sn · 
ledes oanvändbar för H\ng tid framM och effektiv rep a
ra tio n kunde endast ske i tysk hamn. 

Anfallet mot Tirpilz kröntes med framgång, delv is 
tack vare bristande vaksamhet p~\ tysk sida, men krävde 
även stora förluster. A v sex X-båtar kom mo endast tvn 
(möjligen tre) till slags och ingen kunde å lervi:inda hem . 

Ett intressanl fak tum är, att av dc X-båta r., som ick e 
kommo till anfall, hindrades ingen i sina förchavanden 
av fientliga åtgärder eller spärrar. Icke h eller de två X
båtar, som med visshet lyckades genomföra anfallet, vo
ro in takta före dess början. Den officiella rapporle n 
över företaget onmåmncr ett stort antal inträffade have
rier, varav åtskilliga på vitala anor dningar i X-bå larna 
t ex. periskop, sprängladdningsrecesser och lidsullösning 
m m. Det är svårt all bedöma hur stor del av de in
träffade haverierna, som böra tillskrivas den s~'nnc rligc11 

krävande överfarten från England till ~ordnorgc, men sö
l<:.crligcn måste man under alla omständigheter när <k t 
är fråga om >)nyf1» vapen, räkna med en betydande havc
rifrekvens. Insatsen måste sålunda beräknas med ki n
syn härtill. Den officiella rapporten visar ocks:l, all del 
icke ens med en stormakts resurser är möjligt all få frat n 
e tl användhart nYtt vapen av denna typ pf1 mindre än 
l re å r. 

Några synpunkter på dvärgubåtar och liknande vapen 
samt försvar mot sådana. 

En örlogsbas eller krigsankarplats kan siillnn spi.irras 
och skyddas fullt effektivt. Detta faldum hat· sedan hin W 
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utny ttj ats för att på olika sätt anfalla fiendens värdefulla
re enheter unrler det relaliva svaghelslillslånd, som hamn
Jiggand e l i regel innebär. Metoderna variera från å ena 
sidan rena uh~Hsanfall , l ex Priens a nfall i Scapa Flow, 
till å andra sidan spet"ialulrusladc simmare eller dykare, 
som fästa sprängladdningar vid fartygens botten eller 
propellrar. Det sislnLi.mnda anfallssättet gränsar måhän
da m era till k ategorien sabotage. Mellan de nämnda yl
terlighetsexcmplen finnes som bekant en brokig provkar-
ta p å allehanda mer eller mindre snillrika ideer, t ex. 
dvärgubåLar, sprängbålar, kanoter med sprängladdningar, 
enm anstorpeder m fl. 

Hur bör då ett vapen, lämpligt för anfall mot fien
dens baser, vara beskaffat? 

Om vi bortse från specialfall, där geografiska, nau
tiska och andra faktor er mrlste bestämma konstruktionen, 
kan man uppställa vissa önskemål, som visserligen före
falla självklara, men som dock äro utslagsgivande för va
let av dc vägar, man bör söka sig fram. 
1. Anfall mol fartyg i bas bör helst kunna utföras un

der vallnct. 
2. Specialvapnets storlek bör beslämmas dels av den 

kvantitet sprängämnen, som erfordras för att alluar
lir;t skada elt större fartyg (l å 2 ton), dels av kravel 
på sjöduglighet och aktionsradie. storleken uppåt be
gränsas av d e nautiska förhållandena i sannolika 
fientliga baser. Endast dvärgubåtar samt. i vissa fall 
kustubåta r uppfYlla ovan nämnda Yillkor. 

3. Beväpningens art bör främst rällas efter kravet pa 
kvantiteten medförda sprängämnen. Hi~rav följ2t ·, 
att tidsinstäHda sprängladdningar ~iro att föredraga, 
eft e rsom hela »lastförmågan» då ullwttjas på bästa 
säll. Torpedens egenskaper komma mera sällan till 
sin riill vid företag av här förutsatt art. 

4. Förmågan att taga sig förbi eller igenom hinder av 
olika slag spelar en viss roll vid valet av spccialva
j)Cnlyp . lllgår man emellertid fri'ln att större spräng-
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laddn ingar skola m edföras, är man häm·isad till 
dvärgubåt eller kustubåt och dessa tord e vara unge
fär likv~irdiga när det gäller all fon.:era hinder. Som 

en kuriositet kan nämnas, att vissa brittiska dvärg
ubåtar (ej dc som anföllo Tirpitz) kunde slussa ut 
en besättningsman (iförd slanglös dykardräkt), som 

med himpliga verktyg banade väg genom torpednät 
och dyl. Denna metod kan emellertid lika Y~il prak-

liseras med kuslubål. 
Av ovan anförda synpunkter f ramgtu·, all d en bri t

tiska dvärgubåten av X-typ förefaller vara bäst lämpa d 

för anfallsföretag mot fientliga b aser. I speciella f all 

kunna exempelvis enmanstorpeder vara att föredr aga , 

men då kan helle r icke n :"tgra större resultat påräknas. 
Det kan givetvis diskuteras, huruvida elt land som 

Sverige bör anskaffa specialvapen för anfall mot fient

liga baser. Man måste då konstatera, att möjligheter fö r 

dvlika anfall kunna förefinnas, varigenom en eftertraktad 

styrkentjämning eventuellt kan ernå s. Det förefalier dä r

för oklolh att u tan vidare släppa tanken på dylika för e

iag. Å andra sidan ha vi många andra och viktigare 

problem, so1n vänla på sin lösning. I sista hand blir de l 

därför en ekonomisk och personell fråga och man m åste 

konstatera, att förutsällningar nog saknas för oss att byg

ga specialvapen av typ dvärgubåt. Enmanstorpeder där

emot synas ligga inmn ramen för våra resurser. Sin tJ i

gen anser förf. det icke tekniskt uteslutet att använda Yi1-

ra kus tbålar vid anfallsföretag mot krigshamnar och an

karplatser. 
Försvare t av våra krigshamnar och ankarplatser m ot 

anfall med specialvapen erbjuder synnerligen stora sv[t

righeter och full säkerhet kan nära nog aldrig påräknas. 

T ekinska bevakn ingsanordningar av olika slag hava en 

stor uppgift att fylla, men kunna aldrig hell ersätta d en 

optiska bevakningen. Vaktpersonalen å andra sidan ka n 
sällan övervinna sin värste fiende - den trista enform ig

heten, då ingenting händer. Den slörsta svftrigheten för 
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basförsvaret är dock, all verkligt effek tiva skyddsåtgär

der - i och för sig fullt genomförbara - oftast skulle le

da till rena orimligheter i fråga om kostnader för spärr

anordningar, persona l å l gång för bevakning, Lidsförlus ter 

i olika avseenden samt nedsatl gångberedskap. Delsamma 

oäller som b ekan l skydd mot sabotage. Skall därtill c lt 
o 
s törre antal krigsankarplatser användas, är det uppenbart, 

a tt basförsvaret icke överallt kan bli fullgott. 
Basförsvar mot anfall på eller under vattnet omfattar 

spärranordningar av olika typer, torpedskydd, hydrofon

lvssnin osstationer sam t bevakningspersonaL Erfarenhc-. o 

terna från dvärgubåtsanfall visa, a lt ubåtsnät av traditio-

nell typ icke äro effektiva, främst beroende på, att por

tarna i desamma äro så svåra att bevaka. I de flesta fall 

är det en ganska enkel sak att föl ja efter ett fartyg, som 

inpasserar genom en sp~rr. Detta knep har också med 

fram gång använts vid å tskilliga dvärgubåtsanfalL 
Bevakningen av ubåtsnät med tillhörande porlar m ås

te numera kompletteras med elektriska indikeringsanord

ningar, och öppna portar böra dessut01n bevakas med 

asdic, särskilt i samband med egna fartygs in- och ut

passage. överhuvudtaget bör bevakningen »elektrifieras» 

utan att därför inskränka på den optiska bevakningen. 

Skildringar av dvärgubåtsanfall och dyl. under andra 

världskriget ge vid handen, aU sådana företag alltid före

gå tts av en omsorgsfull utforskning av basens försvars

anordningar genom agentverksamhet och flygspaning 

m m. Oförberedda ombaseringar äro därför ett gott mc
del för att försvåra anfall med specialvapen. Likaså 

måste effektiva åtgärder vidtagas för alt förhindra ageul

verksamhet och insyn vid krigsankarplalserna. 
När våra örlogsfartyg bliva förlagda i bergrum, tor

de risken för anfall med tidsinställda sprängladdningar 

vara relativt liten om ingången spärras omsorgsfullt. 

Risken för torpedanfall kvarstår dock alltjämt, varför på

litliga torpedskydd böra anordnas. Det perifera basför

svaret måste under alla omständigheter bibehållas bl a. för 
att förhindra minfällning inom basområdet. 
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Några synpunkter på slitning och V0 = 

bestämning i marinpJaser. 

Av kaptenen Magnus Hammar. 

\'id ett fö r edrag inför franska marinministeriet år 
J\.)19 antydde elen k iinde ba llistikera Charbonnier d en ut
vecklingslinje artilleriet. sannolikt skulle taga inom en n ä
ra framtid. Denna linje illnebar bl a kanoner tillverka
de enligt autofrettagemetoden med maximilryck av 5 
GOOO kg/nu~, längre eldrör och större projekti1vikter. Del 
~l terstod emellertid innan man kunde nå målet en del se
kundära problem att lösa bl a frågan om att nedbrin ga 
urbränningarna i loppet. Man hyste dock gott hopp om 
att d etta slmlle låta sig göra genom mera slitstarkt k a
uonmaterial och särskilda kylningsanordningar. 

Den •frams tående velenskapsmannen blev icke sann
spådd, fastän hans profetior rörde ett område som han v iii 
behärskade. N u cirka 30 ~n· senare står alltjämt tekniken 
på delta område i stort scll på samma ståndpunk[ solll 
då. Och problemet med slitningen, som varit och allt
jämt är en spärr för aktionsartillerie ts utveckling har bl i
vit aktuellare än någonsin. Det som bidragit härtill k an 
sägas i förs ta hand vara följande faktorer: 

radars revoluti one rande förbättring av avsl[llHlsbe
slämningen, vanneo följer betydligt ökade krav på pre
c isionen, 

mekaniseringen och a utoma tisering, ej blott av lät ta 
ulan även av medelsvåra och svåra pjöser, medförande 
högre skotthastigheter och därmed ökad slitning, 

dc stora ammunitionskvantiteter som krävas för lu f!
värn, kustbeskjutning och sjöstrider på stort avstånd, m ed
förand e krav på höga livslängder hos smnt e rsätlniu g av 
eldrö r . 
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Det har under del senaste decenniet på detta område 
nedlag ts ett synnerligen intensivt arbete, som också mc:d
fört vissa värdefulla resultat. Men detta innebär ingu
lunda att alla problem äro lösta. Ett sådant tillstånd är 
för övri gt knappast tänkbart. Allteftersom förbättringar 
åstadkommas, skärpas kraven. 

Såvitt man f n kan bedöma kommer aktionsartille
rie t för avsevärd tid framåt att förbli en viktig del av 
fartygens b estyckning. Därmed kommer också proble
met om eldrörs sli tning och spr idning att a lltjämt slå på 
dagordningen. N{\.gra synpunklet· på det nuvarande lä
ge t synes därför kunna vara av värde och intresse sär
skilt som framställningen skall begränsas till att huvud
sakligen beröra erfarenheter och synpunk ler beträffan
de m arinpjäser. 

Slitningcns eller utbränningens orsaker och förlopp 
h ar utförligt och sakkunnigt behandlats dels i en artikel 
»Om urbränning» av E. Ciason i TiS 1931 dels i Artilleri
Tidskt· ifl 19-15 genom en artikel »Några erfarenheter rö
rande eldrörsslitning» av kaplen E. Linneman-Jansen. 

Konlenlan av dessa är i korthet all slitningen orsakas au: 

de höga temperaturerna och starka iemperaturuä.r
!ingarna som åstadkomma dels sprickbildning, dels 
aU slåle t upphettas över smältpunkten, 
gasströmmarna och virvlarna som kunna slita med 
sig fasta eller smälta slålparliklar, 
nölninyen meJlan gördel och lopp. 

Slitni ngcns j'örlopp karakteriseras av 

sprickbildningen, som börjar i övergångskoncn, spri
d es framåt och fördjupas till gropar och ränn or, 
diumeierökningen, som samtidigt innebär en utflack
nin g och framflyttning av övergångskonen, 
u thamringen au bommar som uppträder vid pjäser 
m ed enhelspatron. 
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Slitningcns verkningar på ballisliken innefatta minskniny 
au utqängslw$_ligh elen; 

ökninq au spridningen i V 0 samt 
ändring av det ylterballistiska utbytet 

dels på grund av lärslimring au c-viinlet genom 
flikbildning i gördeln och ökad pendling i bannn , 
dels genom ökad spridning i samma värde. 

Alla dessa verkningar äro för artilleristen högeligen 
oangcnämna företeelser i synnerhet då som nu ökad pre
cision kräves. 

Radar och precisionen. 

N å g ra jämförelser. 

Vid avståndsmätning med optiskt instrument av G m 
bas måste man räkna med ett fel av c:a 400--800 m. -:vle <l 
radar mätes samma avstånd med en noggrannhet av c :n 
± 50 m. För att rätt kunna utnyttja denna precision 
fordras a tt icke andra felkällor avvika alll för myck e t 
i storleksordning. Tyvärr måste man medgiva att så ä1' 

fallet. De två största felkällorna vid marint artilleri äro 
bestämningen av ballistiska, meteorologiska faktorer oc h 
beräkningen av utgångshastigheten med hänsyn till för
slitning och krutgrundvärde. Vilken felkälla som åstad
kommer dc största avvikelserna är kanske svårt att av
göra. Det är emellertid klart att en strävan efter större 
precision måste innebära arbete dels för införskaffande 
av tillförlitligare meteorologiska data och korrektions
koefficienter, dels noggrannare metoder för V0-bcsUi m
ning. Här skall endast det senare beröras. 

Ett fel i V0 p å 10 m/sek, som. man i nuvarande Hit(f' 
måste räkna med, ger med en modern 15 cm kanon en 
avvikelse på 10.000 m av c :a 175 m och på 20.000 m c :a 
275 m. Om man som modernt krav uppställer den fo rd
ran, att en salva i längd på 10.000 m bör ligga på m ålet 
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och på 20.000 m inom en gaffel av -!00 m , od1 om man 
tar hänsyn till alla andra felkällor, framgår klart bely
delsen av aH \'0-fclen minskas. Ett eftersträvansvärt m~tl 
vore kanske till en början en halvering. \'ilka förutsätt
ningar finnas då härför? 

Det smakligaste sättet vore givetvis atl för varje eld
rör ha inbyggd \'0-mätning. Sådana apparater med kalo
dograf och lvå mätpunkter i eldröret på 5- 600 mm:s av
s tånd funnos bl a inmonterade på en del under kriget 
använda tyska svåra kanoner och tungt luftvärn. Så
dana anordningar bli givetvis dyrbara och kunna f r1 knap
past ifrågakomma för annat än svåra pjäser. Möjlighe
terna att anskaffa och utnyttja sådana kronagrafer bör un
dersökas. Till dess denna väg blivit framkomlig måste 
andra utvägar sökas. 

Genom V0-inskjutning och kaliberskjutning kunna 
vissa resultat uppnås. Inskjutning av V0 kräver en viss 
apparatur, och den skall vara tillförlitlig (varom mera 
nedan). Den kräver också noggrannhet beträffa nde tem
perering av krut och uppmätning av alla inverkande fak
torer, då den i annat fall kan bli mera vilseledande än 
till gagn. Platser för inskjutning av V0 finnas anordna
de och organisationen bör utnyttjas och kanske utbyggas . 
Men till d ess genom någon statistik viss uppfattning er
hållits om tillförlitligh eten böra resullalen mera användas 
för statistisk bearbetning och komplettering av r elations
kurvor än för direkt bestämning av 6. V0 • I varje fall 
kan metoden enbart på intet sätt täcka alla olika behov 
av V0-bes lämning. 

Med kaliberskjutning brukar man avse en skjutning, 
där nedslagens läge inmätas om möjligt samtidigt med 
att V0 mäles. Sådan skjutning kan ha till ändamäl an
tingen att stämma samman kanonerna (och dc m eteoro
logiska faktorerna) m ed mätinstrument som optiska av
ståndsmätare eller radar, eller aU utröna ett av slitning 
i eldröret försämrat c-värde, vars inverkan på skottvid-
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den således id'"e kan avläsas ur de inmätta utuångshastiu-;:, ..._ n 

!Jeterna. En kaliberskjutning av del förra slaget vid t ex 
inmätning av uppkast från radarprojektiler har den svag
heten att det är utomordentligt svårt att separera de me
teorologiska faktorerna. Den blir därför giltig endast i 
en viss riktning od1 under kort tid (ett par timmar). Möj 
ligheterna till att under en nattoperation utföra sådan 
skjutning i den sannolika skjutriktningen blir givetvis ut
omordentligt små. Trots detta synas sådana skjutningar 
ibland böra komma till s tånd för att som statistiskt un
derlag ge ledtrådar för sammanjämkning av radar med 
respektive pjäser. 

En kaliberskjutning av det senare slaget kräver fö r 
e limination av ovidkommande faktorer samtidig skjut
ning i ny eller n~istan ny och i sliten pjäs. Sådana skjut
ningar bli mycket svåra att anordna, men böra dock kom
ma till stånd för rent tekniskt utredningsändamåL Dc 
falla dock utanför ramen för denna redogörelse. 

Ehuru alla ovannämnda metoder äro av vbirde för 
bestämning av V0 är det ingen som tillnärmelsevis f'ö r 
närvarande kan användas som rutinmässig metod fö r 
marinpjäseL Man mi\sle t v arbeta med genom mätningar 
och skjutningar bestämda pjäs- eller krutgrundvärden. 

Pjäsgrund värdet. 

Jämj'örclsevärden. 

En sliten pjås ger med en viss laddning en lägre 
utgångshastighet än en osliten standardpjäs n1.ed samma 
laddning. Det gäller att skaffa en målbar enhet, som st~u· 
i direkt funklionssamband med utgångshastigheten. Som 
sådan parameter kan användas skottantalel, diameterök
ningen orh övergångskonens framflyttning. 

Skottantalel har anvånts som jämförelseenhet av m a
rinen fram till omkring 1945. Relationskurvor grundade 
på skotta n talet blir emellertid osäkra och ibland ren t miss-

293 

visande. Orsaken härtill ~ir i första hand, all slitningen 
blir så väsentligt olika vid olika skolthaslighelet· och se
r ielängder. Höga eldhastigheter och långa serier ge mäng
dubbelt slöne slitning än enstaka skolt. Dessutom ~ir det 
vanskligt all rältvist omvandla slwll. med olika ladd
ningar till stridsladdningsskott. Som exempel pil osäker
h etsgraden kan fr:'ln jämförelseskjutningar Hl-16 anföras 
fö ljande siffror. 

6 V u enligt 6 v. 
Pjä: Skottantal skottantalssch ema inskjuten 

12 Clll M/9-1 5cl2 26 m / sek 6 m / sek 

7,5 » lVI/ 12 907 75 » 31 » 

Delvis torde de stora avYikelserna kunna förklaras av 
att skottantalskurvor uppgjorts med ledning av långa 
slitningsserier med relativt hög eldhastighet medan de i 
praktiken förekommande skjutningarna mera haft karak
tären a v ens laka sko l l. 

skottantalet är således olämpligt som parameter ut
om möjligen vid överslagsberäkningar för ett begränsat 
sk o t t an tal. 

Diameterökningen en tnm framför reffelursprunget 
användes utomlands som mätvärde. Detta m å l l anses 
ge mycket goda ocb tillförlitliga värden på 6 \'o· Da 
detta problem betraktas som synnerligen betydelsefullt 
och grundliu erfarenhel från kriget erhållits, finnes inge•l 

c b c 

anledning att betvivla uppgiften. Del som är ågnat at t 
förvåna är att man för praktiskt bruk i fält och ombord 
med fördel kan använda instrument som krävH noggrann
h et på 0,01 nun och att man med dessa mätningar få r 
goda jämförelsevärden på \'0 även i urbrända c.mrf,den. 
Urbränningarna förlöpa ju ej sällan som lokala gropar. 

övergångskonens f'raml/ytlniny kan mätas antingen 
som ansättningsavstlmdels ökning eller med en trissa av 
lämplig diameter. Det förra sättet användes bl a i Tysk
Jand, Frankrike och Belgien, och synpunkter på slitnings-
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förlopp och inskjutning av relationskurvor återfinnes 

bl a i Mem. de L'Artillerie Fran<;aise 1939 T -1. Metoden 

kan användas endast för ansatt projektil och är mättek

niskt opraktisk då den varierar med ansättningskraft och 

olika projektillyp. I Sverige har införts m ätning n1ed 

en kontrissa av diameter = diameter i rii.fflorna ocl: SY

stemet har anbefallts för marinen fr o m år 19-±7. R~

lationskurvor ha uppgjorts för sambandet kontrisseav

stånd ( 6 k) - \'0 • 

l nskjutning au relationskuruor. 

\'id bestämning av pjäsgrundvärde och krutgrund

värde har man tidvis försökt använda e tt system med 

standardkrut för bestämning av det förra, och standard

pjäs för bestämning av det senare värdet. Hesttitatel 

blev emeller tid att värdena blevo heroende av varandra 

i en cirkulus vitiosus som kom tillståndet på detla om

råde att likna vad Heraldeitos kallade »pa'nta rei». De 

viktigaste ' orsakerna h ärtill voro krutets spridning och 

ballistiska instabilitet, skillnader i olika skj utplatsers mät

apparatur samt dagsvariationer hos icke kontrollerbara 

värden. Del visar sig exempelvis, att man på en skjut

plats ena dagen skjuter med en viss pjäs och en viss krut

laddning och med normal kruttemperatur och får en Yo 

av 900 m / sek, händer det, att man med samma pjäs, krut

laddning och mätapparatur en eller ett par dagar senare 

får 905 m / sek utan att skillnaden kan förklaras . . Än osäk

rare blir givetvis j ämförelsevärden, son1 grunda sig på 

olika pjäser och olika mätapparatur. För att få en till

förlitlig jämförelsepunkt på en kurva å relationen mella n 

6 k och 6 Vo fordras därför att man på samma plats 

vid samma tillfälle med samma mälapparatur uppmäte r 

Vo, erhå llit i en ny eller i varje fall obe tydligt sliten pjä ~ 

och i en sliten pjäs vid skjutning med samma projektil

typ och laddningar ur samma krut parti med noggran l 
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aktgivande pil alla m~i.lbara omständigheter som kunna 

inverka. Detta system har i slörsta ulslrädzning anvi:lnts 

vid bestämning av d e kontrissekurvor, som nu gä lla för 

marinen. Det återstår dock allljämt att bekräfta och ut

öka jämförelsepunkterna, där de äro f i\. 

J{ on lrissekuruomas til!f'örlillighet. 

Trots all noggrannhet vid jämförelseskjutningar u ter

~;tår give l\·is en hel del osäkerhetsmoment och för alt få 

ett begrepp om kon l risselwrvornas tillförlitlighet kr~i ves 

en analys av dessa faktore r. 

Ko n lrisseförskjutningen t~ k är det uppm~i.tla av

ståndet fn1n kanonens bakplan till ett hige i övergångs

lwnen där diametern är lika med kontrissans diameter. 

\'id en ny pjäs kan detta värde på grund av tillverknings

toleranser variera med värden av storledsordningen 0,5 

--1 mm. Dessa toleranser betyda praktiskt tagel intet 

för Y0 i en ny pjäs, men innebära ett f el i 6 k av sam

ma storlek om förskjutningen räk nas från ett nominellt 

värde. Om kontrissekurvan är brant, vilket ofta är fallet 

i början, kan dessa fel m edföra f el i 6 V0 på upp emot 

4- G m / sek. Kär kurvan ulflackas får felet ingen prak

tisk betydelse d v s det ligger under 1 m / sck. Men i hör

jan är det således betydelsefullt att, som nu sker i ma

rinen, 6 k räknas ick e från ett nominellt värde, ulan 

från d et vänle som pjäsen gav som ny. 

En viss os~1kerhel i 6 k ligger också där i att slit

ningen icke förlöp er absolut jämnt. Små grader eller 

upphöjningar kunna stoppa kontrissan tidigare än vad 

som molsvarar den Yerkliga förslitningen. Man kan få 

tröskelvärden och förskjutningen kan gå språngvis. Dess

utom förslitas icke alla pjäser lika utan individuella av

vikelser förekomma. Vppfattning om betydelsen av dessa 

förhållanden kan icke erhållas utan stor praktisk erfa-
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renhel och statistik, men som grov uppskattning kan sii
gns att de icke normalL översliga 2- -! m / sck. 

Avläsningsnoggrannbeten på kontrissan, 0,1 mm, ~i r 

fullt tillfredsställande om blott avläsning sker från rä tt 
sida på nonien. Därvidlag hn misstag förekommit, m ed
förande fel i 6 k på c:a 10 mm, vilket givetvis ger u n
derliga resultat. 

Genom dc metoder. som användas vid jämförelse
skjutning, elimineras dagsinflytelserna praktiskt tagel hell 
och hållet. Kronagrafernas fel överstiga normall icke 
± t m / sek vid användande av Boulangerkronografer, 
vi lka ännu äro de mest förekommande för grövre artille
r i hår i landet. Om däremot \Veibelkronografer utnytt
jas för 1;) cm och grövre kanoner möste man vara be
redd p<"t fel i medelvärdet upp till 1,5 % av Y0 om icke 
.iämförelse kan göras med annan säkrare m~itmclod i 
omedelbar anslutning till skjutningen. För att klarlägg<l 
dessa förhållanden har i Bofors gjorts långvariga och 
omfailan(!c försök och jämförclsemätningat· utnn att bi.i.ll
rc tillförlitlighet kunnat konstateras. Orsaken ligger san
nolikt i svårigheten aU få d e lunga projektilerna Jikvä r -· 
digl magnetiserade och all avpassa skärmamas lindning:.,
anlal eCLer de kraftiga impulserna. För svåra och me
dclsvt"tra marinpjäser synes därför flyttbara \\'cibelaggre
gat vara av föga värde. Dc böra om möjligt ers~itlas med 
i ull andel förekommande flyttbara instrument pt'l k~lll lC

ror eller fotoceller och kvartsur eller radar och dopp
lereffekt. 

Med ovann~imnl undanlag kan således sägas all de 
fel i kontrissekurvan som orsakas av kronograffel och 
dagsinflytelse normalt ~i ro försumbara. 

Enligt Jeveransbcshimmclserna för :\"k-kl'lll sl.;:all 

spridningen räknad som 6 \'0 mellan ytterskollen e tl 
serie icke överstiga 1,5 % av \'11 • För en pjäs med \'" 
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= 900 m / sck innebär detta ett sannolikt fe l av c:a -1 m / sek. 
Det sannolika felet i medelldiffpun klens. läge blir be
roende av skottantalet För en medelsvår pjäs användes 
vid jämförelseskju tning minst tre och ej sällan fyra skotl. 
Den verkliga krutspridningen går emellertid i e1llmänhet 
i sådana serier icke upp till ovannämnt värde, nlau un

derstiger vanligen 8 m/sek, d v s elt sannolikt fel på c:u 

2,5 m / sek. Med fyra skotl i serien erhålles då eil san
nolikt fel i medcliräffpunklcns läge på c:a 1 m/sck och 
m an kan räkna med alt felet normall icke översliger 
2 m / sele 

l dclla sammanhang kan del vara lämpligt att något 
beröra frågan om anvärmningsskoLL i serier av delta slag. 
E n undersökning gjordes av marinens kontrollofficer i Bo
fors JUI7 på skjutningar från dc sista fem åren utförda 
m ed marinpjäser av kalibrar från "10 mm till 28 cm för 
aH få fram lendenser till ökning eller minskning i \' 0 

mellan första och andra skoHel i en serie. Resullatel 
framg~tr av efterföljande tabell och är i korthel det alt 
lätta pjäser icke visa tendens till ökning eller minskning; 
m edelsvåra och svåra visa Lenelens lill att \' 0 i andra 
skolt et ä 1· högre än i förs la. Tendensen är tydligare j u 
s törre kalibern är. 

Sam m a n slii llninu 

av \'o-skillnader mellan första och andra skott i serien 
vid skjutning med -10 mm- 28 cm pJascr i Bofot·s u ren 
1942- 17. 

Pj>h 

40 mm M/ill) 
57 mm 1\J 1HU 
10,5 Cll1 l\[ -12 
12 ('111 1\1 /:2-~ 

1

15 Clll l\f / 12 
28 Clll .:\1 / 12 

--~~;~t---~- Antal 
serier 

?\k, UO ,Wl) 
~k,, (i'ii) 

~k5 ( 10,5/JO) 
!'<k, ( 12 / 2~) 

Nk, ( li'i/03) 
Nk,, (:?8) 

18 
1-1 
l G 
8 
7 

Ökning 
"/o 

J\liusk
uino· 
0 /o~ 

H 
i) O 
Bl 
12 
-12 
li'i 

llfe,Jeltal 
m/~ek. 

c:a ::L O 
c:rt ±O 
c:a ± O 
c:a + -1. 

c:a + 2 

c::c + 3 
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Serieantalet ~ir för litet för att sammanställningen 
statistiskt skall vara nämnvårt lillförlillig. Tendensen 
torde dock vara riktig. Den pekar mot att den praxis 
som funnits i fl o U.an att vid skjutning med svårt arlillcri 
p å normala stridsa vstå nd dra ner l hm för uppvärmnin g 
efter första salva n kan vara motiverad. 

D et syn es så lunda rikligt att, som hittills mesta d els 
tillämpats, anvärmningsskottct icke inräknas i serien. 
\'ad som kan ifrå gas~ittas är om delta är tillräcklig t. 
Engelsmännen utesluta Yid motsvarand e skjutningar de 
två första skollen. Först därefter anse de alt kanonen 
kommit i ballistisk jämvikt. Något större inflytande p å 
medeltalet torde ett så dant förfarande dock icke m edföra . 

För kontrissekurvorna torde kunna gälla a tt fele t i 
de inskjutna punkterna på grund av krutspridningen ick e 
överstiga 2 m / sek. 

On1 ovan framförda bedömningar godtagas, konuner 
man till ett största fel i 6 V 0 bestämt genom kontrisse
mätning p å c:a ± 4 m / sek, om utgångspunkten för 
f'.. k är pjäsvärdet och icke nominella värdet (F = 
V-4 + 9 + l + 4 = -{18.) Då en del av de berörda 
faktorerna äro något osäkra och för att ha någon mar
ginal, torde kunna sägas att man normalt måste räkna 
med ett fel i 6 V0 bestämt med kontrissa på 2-- 5 m j sek. 

För alt kunna korrigera för V0-nedgång under fö r
hållanden då 6. k icke kan mätas, t ex under strid, fi n
nas i kontrissekurvorna uppgift om ungefärlig Vo-ned
gång för 10 eller 100 skott. Denna uppgift hänför sig 
närmast till skjutfältsförhållanden; vid långa serier och 
hög eldhaslighet kunna avsevärt högre värden vara mo
tiverade. Beräkningar enligt denna metod böra därför 
icke utsträckas över serier längre än c:a 100 skott vid lätta 
och 20- 30 skott vid svåra och medelsvåra pjäser. Bäst 
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.iir att helt undvika denna beräkningsmetod och i stället 
så snart tillfälle gives uppmäta /'::, k med ombord till
_gängliga kontrisseinstrument. 

.Krutgrundvärdet. 

I Artilleritidskrift 1947 k 3 skriver S. Löfgren p å tal 
·0111 krutgrundvärde och pjäsgrundvärde och förhå llan
,dena vid armen: 

»De nuvarande bestämmelserna förutsätta , 
att (för varje pjässlag) det finnes en tabellpjäs, som 

:skjuter enligt skjuttabellen, 
att man genom successiv jämförelse med denna pjäs 

s kall kunna bestämma alla pjäsens grundvärden, 
att det funnits en krutskjutningspjäs med känt grund

värde, och 
aU krutet bibehåller sitt grundvärde åtminstone nå

_gon tid. 
Ingen av dessa förutsättningar finnes. 
Vart man vänder sig i delta kaos, så återkommer m.an 

till krutet krutet k r ut e t». 

Vid marinen, där förvaringsförhållandena äro mera 
gynnsamma och kruten mera stabila och mindre fukt
känsliga, är läget gynnsammare, men dock ännu ej till
fredsställande. Ett stort antal krutleveranser ha grund
"Värden bestämda genom skjutning i slitna pjäser med 
6 V0 beräknad genom skottantalskurvor. Felen i 6 Vo 
kunn a betydligt överstiga 10 m/sek enligt under senare 
.år gjorda erfarenheter. 

Genom att, som nu påbörjats, vid årsprovskjutningar 
sammanföra laddningar av samma kaliber och typ att 
skjutas vid samma tillfälle i sama pjäs, vars 6 Vo 
bestämmes med kontrissemätning, konnner avsevärd för
bättring l:!.lt erhållas. Laddningarna bli sinsemellan i möj
ligaste m å n lika. Detta kan för marinens samtliga kmt
leveranser vara genomfört inom 4- 5 år. Det skulle kan-
Tidskrift i Sjöväsendet. 21 
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ske vara förmånligt alt dessutom följa engelsmänne n-; 

metod atl vid leveransprov av nytl krut samtidigt sk.inh 
en serie med cH fildrc välkänt krut, så all den nya le

veransen genast anpassas till dc genom årsproven sa m

manjämkade äldre leveranserna. 
Den stora svårigheten med krut och krutgrundvärden 

rir ai:t det trots åtgärder, som ovan skisserats, ligger nu

gol irrationellt och retsamt ogripbart i krutets sätt atl för

ändra ve•·kan från den ena gå ngcn till den andra. D <- t 

är nämligen inte nog med att krulet, i den mån det ej ti. r 

hermetiskt förpackat, under årens gång ändrar sina b al

listiska egenskaper först till större livlighet g12nom aY

dunstning av lösnings- och dämpningsmedel och sedan 

till mindre livlighet genom nitroglycerinets avdunstni m.,., 

utan dessutom har del kortare egenskapssvängningar. 

vars orsaker icke kunnat klarläggas och därför ibland till 

skrivils den opålitlige månens inverkan och ibland för 

klarats som komplicerade och kanske fö rdröjda verk 

ningar av lufttryck , temperatur och fuktighet m . m. Ma n 

har således ännu en bit kvar innan dessa problem fu llt 

behärskas, och det är d~1rför viktigt att man icke fö r

summar nf1got av det som kan behärskas. 
~är kmtgrundsvärdena gjorts i möjligaste mån till

förlitliga genom skjutningar kan man kanske räkna mc,' 

alt de svångningm· och dagsvarialioner, som alltjämt för

bli krutets ogripbara karaklår, icke norma lt skola behö Ya 

beräknas större än ± 5 m / sek, räknat som medeHal i en 

serie. Del är en ganska blygsam siffra sedd ur precision ~.

synpunkt, men f n bör man nog räkna därmed. 

Av den föregående diskussionen framgår, att man. 

då de pö gående å lgärderna för förbättrad V0-bcstämnii\-~ 

trängt igenom, skulle kunna r~ikna med att normall 

6 \' 0krul och 6 Y., pjäs vardera icke översliga 5 m j sek. 
l l . 

Ett sannolikt fel i \' 0-bestämningcn skulle då röra s1g 

omk riHg 7 m /sek . Det uppställda prclimin~ira m<'llet pn 

5 m / sek har då icke uppnåtts, men å andra sidan måste 
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111 an nog s~iga sig, alt dc sannolika felen Lidigarc noa va-
~ b 

r i t betydligt stön·c än man räknat med, varför det upp-

uådda rc ultatct skulle innebära ett betydande steg fram

åt. En viss ylledigare förb~1ttring torde nog kunna p{t

rä knas, då mera omfattande erfarenheter erhi11lits och 
s ta tist iskt bearbetats. 

Mekaniseringen och slitningen. 

ökad eldhastighet medfö•· ökad slitning. I första 

hand torde della bero på den ökade le111pcralurcn i eld

röret. S!Met i innerskildet upphetlas över mätpunkten 

och borlslitcs. I direkt samband med eldhas tigheten slå r 

givetvis också eldgivningens H\ngvarighet. Exempel fin

nes på vad dessa faktorer kunna medföra vid små kalib

rar. Under beredskapstiden sköts vid elt tillfälle i södra 

Sverige med -10 mm akan mot främmand e flygplan. Den 

ni tiska kanonbetjäningen gjorde intet e lduppehåll, ula n 

lät 3----JOO skott gå i en följd med del rcsullatel att eld

röret inuti var som nedstuä lt och fullständigt förbrukat. 

Med normal eldgivning skulle det hållil c:a 1,500 skott. 

Det är givet att verkningama i grövre pjäser äro lik

nande. Men där ~ir det betydligt allvarligare, eftersom 

u tbyte av eldrör icke kan ske så snabbt och behändigt. 

För automatvapen har utfärdats föreskrifter om maxi

malt antal skott som få skjutas innan eldrörsbyte skall 

ske. Det bör ~1gnas en tanke å l frågan om likna1;dc före

skr ifter kunna vara påkallade även för medelsvårt m e

kaniserat artilleri. Om som exempel tages kryssarn as 
l~ ' 

;) cm kanoner d ~i r V0 på grund av förslitning normall 

nedgår med 1/1 a 1,4 m /sck per skott, är det icke osanno

likt att V0-nedg{mgen kan bli den tredubbla vid snabb och 

ihållande skjutning. Särskilt om man tar hänsyn till del 

förhållandet att 6 V0 i elt varmt slitet eldrör betydligt 

kan överstiga L \' 0 för samma eldrör i kallt tillstånd. 
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I en :strid kan t ex :som elt tämligen rimligt förlopp tänkas 

att inom 5- 6 mi n sk j u tes tre snabbserier om va r d era c :a 

15 skott/ eldrör. Man mås te sannolikt då räkna med a ll 

siitningen under de sisla 30 skotten medför en Ya-ned

gång av 20 a 00 m/sek eller 25- 30 'lo av eldrörets hela 

livslängd. Försöksserie av denna typ i ett eldrör skulle 

vara av del allra största intresse. Men när en sådan eld

givningsperiod förgått - om ej fön - förefaller d el 

oundvildigl alt någol göres för att kyla ned eldrören och 

härför lämpar sig bäst vattenkylning invändigt. 

Detta medel anv~indes av engelsmännen och är ju en 

tämligen lätt :sak alt arrangera om blott ett tillfälligt u p

pehåll kan medgivas 
Eldhastigheten vid kryssarnas medelsvå ra artille rt 

medför således dels att frågan om normering eller max i

mering av tiden för uttagande av n:wximal eldkraft bl ir 

aktuell, dels att särskilda anordningar för kylning bli på

kallade, dels slutligen att viss hänsyn Lill dessa förhålla n

den kan möjligen behöva tagas vid det taktiska uppträdan

det. o'm icke tillfälle gives till återhämtning och kylnin g 

genom eJdpans, bli vapnen alltför snahbt förbrukade. 

Den starka upphettningen av eldrören medför ods1 

vissa risker för vådaskott eller förpuffning av pro j ekli

les laddning. Så länge inga h averier uppträda löses pro

hlemet enklast genom att skott icke tillåtes kvarligga i 

upphettat eldrör. Med det snabba laddningsförfarande, 

som finnes å krvssarna, innebär detta ingen nackdel. I n

träffar dä remot- klick inträder en otrevlig och delikat si

tuation. Hur den skall utredas k6ive r undersökningar 

och överväganden, vilka emellertid icke skola behandlas 

här. 
Vid projekterade medelsvåra pjäser med än slön·c 

skotthastigheter bli dessa frågor givetvis än svårare. Slil

ningsproLlcmel är nämligen dar även en konstruktiv av

vägningsfråga. För minskning av slitningen är bl a elt 

litet chambrage (förhållande mellan loppels och lad d-
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ningsrurnmeis diameter) av värde. Men delta innebär 

längr e laddningsrum och patroner, vilket för automat

m ekan ismer är ogynnsamt då längre matningsrörelse däri

genom erfordras. För alt nå den önskade skotthastighe

ten tvingas man således till en inre ulformning av eldrö

ret, som är i viss mån ogynnsam ur slitningssynpunkl. Det 

är således svårt alt ncl optimum just där detta bäst behövs. 

Eldrörs livslängd och ersättning. 

Vid sjöstrider på stora avstånd, vid luftvärnseld och 

kanske speciellt vid kustbeskjutning måste man räkna 

m ed mycket stora annnunitionsinsalser för alt uppn{t det 

eftersträvade målet. Under sådana förhållanden måste 

eldrör b li något av förbrukningsartikel och deras livs

längd och utbytbarhet är av stor ekonomisk och taktisk 
betydelse. 

Konstruktivt och ballistiskt finnes en del gripbara 

faktorer, som inverka gynnsamt på livslängden. Eldrörs·

~naterialet, yttre kylning, tjocka väggar, styrvalk på pro-' 

Jektilen, jämn och putsad yta i loppet minska alla slit

ningen, men blott i relativt ringa grad. Förbii.ttrincrarna 

i livslängden röra sig kring 10- 30 % och innebär~"' ofta 

ökade tillverkningskostnader. Men genom krute ts sam

l~lansättning och kornform kombinerat med en gynnsam 

formgi_vning av eldrörels inre ha stora förbättringar åstad

kommits som beräknats till 5- 600 % av den ursprungli-
ga slitningen. ~ 

. Från utlandet har ryktats om s k »kalla» krut på 

n~tr~glyk~l- eller nitroguanidinbas med fantastiskt låga 

shtnmgssiffror. Något faktiskt behigg för riktigheten hä!"

av har vid försök i Sverige icke kunnat erhållas. Det kan 

tänkas att de låga slitningarna riiknats i jämförelse med 
0 ?ämpade nitroglyccrinkrut, varigenom positiv differens 

givetvis uppnåtts. Del är ej heller osannolikt att glykoJ-
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krulen tillkommil som crs~illning för glycerinkruien i en 
hristsiluation och alt man sedan gjort en dygd av nöd
vändigheten. I varje fall äro d c kalla glykolkruten all t
jämt elt frågetecken här i landeL 

Del man nåtl resultat med är dc ytbehandlade ll l

kruten och dessa framsteg ha i försia band gälll lägre 
kaliber upp till 57 mm. När del blir frågan om möj li f.!
heten och lämpligheten av alt använda liknande krutly
per för grövre artilleri t ex medelsvåra marinpjäser kc~m 
ma nc-krutens svagheter åter in i diskussionen Den sam 
re ballistiska stab:ilitclen och större fuktkänslighete n med
för sådan osäkerhet j krulgrnndvärdet, att man väl m ås te 
undersöka om fördelarna överväga nackdelarna. Det ii r 
etl rält intressant sammanträffande att då marinen a\' 

slitningshänsyn trevar mot övergång från nk till nc-k l'lll 
-- ~llminstone till en början för lätta pjäser - tankar ~;:m i
tidigt v~iclds in om armen all på grund av svå righctcrna 
med krutgrundvärdet överg:1 frt111 nc-krul till krut av ne gl 
eller ncglykol-typ. Att tlct slilningsminslzandc nc-kntl~t 
i jämforelse med nk-kruten medför en nedgång i p:ce:
sionen är, såvitt man kan bedöma, på nuvurande stand
punkt ofrånkomligt. 

Oavsett hur dånned blir förhållandet, gäller att b e
döma livslängden ur befinlliga eldrör då de nyttjas m ed 
de krul, som. f n finnes anskaffat. En äldre tumregel an
n-er att ett eldrör är användbart till dess V0 nedgått med 
::a 10 o/c, räknat som minskning i skottvidd. Då C-vär
dcsförsämringen då få r bedömas till 3-4 Yr, blir elen verk
liga 6 \'

0 c:a 8- 9 S{ .. i\vcn denna siffra torde för m a
rinpjäser vara ganska hög. Från skjutning m ed 2S cm 
skjulfällspjäs kan som exempel nämnas att den redan 
vid elt 6. \' 0pjäs a Y 5~ m j sck (6,2 o;;, ) visade stark sprid
ning och kraftig görclelavnötning. För medclsv~1 ra och 
sv~1 ra pjäser med hög \' 0 bedömes därför livslängden sn u
rare molsvara 6 V0 på 6 'lo än 10 ~!c. Då man d essutow 
måste beräkna all eldrör för fartygspjäser ofta måste by-
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tas ulan atl vara definitivt obrukbara - man går väl 
inte gärna ut i strid med ell artilleri, som är förslitet till 
fö rslagsvis 70 j{ - förefallet' det rimligt att vid beräk
ning av ersältningsbehov räkna med ntbyte vid en för
slitning m.otsvarade 6 \'0 av 6--8 '/o. 

Men dctla värde har på s~Ht och vis endast akade
miskt intresse. Det viktigaste äratlomsätta det till skotl
antal och då står man å te r inför svårigheten att bedöma 
betydelsen av snabbeld och lång:1 serier. Såvitl för
fat taren kan bedöma av erfarenheterna från några års 
sk j u tningar i Bofors, förefaller det som on1 i allmän
het livslångden hos handlaeldade pjäser med måttligt \ ' 11 

( < 800 m j sek) snarare underskattats, medan snabbskju
tande pjäser med V0 omkring 900 m /sek komma alt med 
slridsmässig eldhastighet tåla ell oväntat lågl skoltnnta l. 
Om man som exempel tager 15 cm kan M/42, kan man 
under skjulfältsförhållanden räkna med att den kan an
vändas 250 a 300 skott. \'id eldgivning i snabbeldse rier 
reducera ~; detta kanske till omkring 150 skott. Tar man 
m ed i. beräkningen atl slitningen i utbytbara eldrörsfo
der med säkerhet är större än i mantlade eldrör, förc
faller en försiktig uppskattning av skottantalet vål be
r ä ttigat. Skillnaden i förslitning är n1åhända icke av
skräckande, men kan uppskallningsvis röra sig om stor
leksordningen 10 'fr·. Del år en nackdel som får Läras 
lllecl .i~imllmod, då n1an får [;')rdekn av snabb utbytbarhet. 

Sammanfattning. 

Dc genom lillkomsten av radar skärpta kra ven p å 
precisionen, dc genom förbättrad skolthastighet och större 
anununitionsmbingder ökade p:'ifrcslningarna på eldrör ha 
aktualiserat problemen om slitning och \'0-bestämning i 
·eldrö r . 
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Olika metoder för \' 0-bestämning i eldrör omnämu as 

och tillförlitligheten av marinens metod med kontrisse

kurvor diskuteras. 
De genom mekanisering och automatisering ökad e 

skotthastigheterna å stadkomma möjligen så dana påfres t

ningar på eldrören att med befintlig materiel särskilda 

å tgärder i foriTl av viss begränsning av fullkrafts eri er och 

anordningar för speciell kylning synas höra övervägas. 
Livslängdsberäkningar röna inverkan såväl av beräk

uade snabbeldsserier som införande av cldrörsfoder. Tro

ligen bör för marina pjäser med hög V0 beräknad livs

längd begränsas till ett 6 V 0 p [t 6 a R % mo t d en van

liga beräkningsgrunden 10 %. 




