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Atgärder för att förbättra kontrollerbara 
mineringar i fråga om minmateriel och 
personalens utbildning. 

Av kaptenen Bengt Hedberg insänd tävlingsskrift, 
som erhållit hedrande omnämnande. 

Motto: >>Stillastående är tillbakagäng». 

Minmaterielen. 

Det synes oom lvistligl alt betydelsen är mycket stor, 
så väl strategiskt som laktiskt, av alt ett lands stridsme
del äro så utformade a ll molåtgärder snabbt och effek
"livt kunna vidlagas mot ävenaskande handlingar från en 
fiendes sida . Av icke ringa vikt -· främst strategiskt -
är därvid ur l;.us lar tilleriels synpunkt t ex förefintlighe
ten av rörligl (flyttbart) artilleri. Med ulnyltjande av 
delta kan relativt snabb l betydelsefulla, tillfälliga kuslar
tillerispärrar ell er dylikl anordnas. Under det nyligen av
slutade andra världskrige l ha vi vid de ofta tvära kast
ningarna i våd strategiska läge sett flerfaldiga exempel 
på d enna sak . 

Elt be tyd elsefullt komplement till nyssnämnda ar
tilleri är d e k ontrollerbara mi neringarna. Dessa ];:unna -'
en sak varom d et andra världskriget även bär många ta
lande vitlnesbi.ird - genom d e möjligh e ter till smidigt '.Il
nyttj ande, som de renl allmänt m edgiva, i sig själva i 
nödfall utan annat kustartilleristöd bilda spärrar. Med 
för närvarand e befintlig kontrollerbar minmateriel finnes 
e mellertid ick e möjlighet att ordna dessa mineringar in
om en tidrymd, som ens tillnärmelsevis är så kort som 
d en lägel i allmänbet kräver, eller som den inorn vilken 
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det rörliga artilleriet vanligtvis kan göras stridsberett på 
en ny uppställningsplats. 

Av det sagda framgår, att det finnes ett klart behov 
av att kunna utlägga kontrollerbara mineringar betydligt 
snabbare - t ex på en dag eller mindre - än vad nu är 
fallet.l) Med tanke på tidsfaktorns i krig oftast avgöran
de betydelse, är otvivelaktigt den nuvarande utläggnings
tiden betänkligt hög. 

Det nu sagda gäller huvudsakligast under krig och 
beträffande mineringar, som man från början kanske ej 
kunnat inse behovet av (det gamla begreppet »tillfälliga 
krigsmineringar»). Problemet skall emellertid skärsid 
das även ur en annan synvinkel. 

Inom fackkretsar har man mer och mer kommit till 
insikt om det stora värdet, inte minst ur defensiv syn
punkt, av mineringar, ett värde, som även det senaste 
världskrigets såväl svenska som utländska erfarenh eter 
klart bestyrka. Därvid utgöra de kontrollerbara mine
ringarna intet undantag - snarare tvärt om. Dessa m i
neringar~ värde ligger i deras egenskap att - - liksom 
dock alla mineringar - ständigt utan tidsutdräkt vara 
redo att verka med full kraftutveckling, samt framför 
allt - trots att det är fråga om mineringar -- däri at t 
de utgöra en fara endast för en fiende. Därtill kommer 
att de ha en robust konstruktion, vilket gör dem nwt
ståndskraftiga mot såväl fientlig verksamhet av olika 
slag som förslitning. Till denna motståndskraft mot f i en l 
lig verksamhet bidrager även just deras egenskap av kon
trollerbara, icke minst i fråga om de modernare minkon
struk tionerna. 

Dessa mineringar ha dessutom relativt de flesta and
ra stridsmedel med jämförbar effekt endast ett ringa be
hov av personal. Detta möjliggör att ett icke ringa antal 

1 ) H ä r måste tagas med i beräkning~n att en stor, jtt kanske 
största delen, av utl äggningspersonalen kan komma att utgöras av 
inkallad mindre rutinerad personal, som saknar båt- och sjövana. 
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mineringar - vanligtvis betydligt flera än de, som i freds
tid äro utlagda - vid behov skulle kunna bemannas n1.ed 
under fredstid i tjänst varande personal med speciell min
utbildning. 

Av de nämnda egenskaperna hos de kontrollerbara 
mineringarna är som sagt den att de »k.unna skilja p:'\ 
vän och fiend e» särskilt betydelsefull. Därpå grundar sig 
nämligen det nyssnämnda betydelsefulla förhållandet, att 
de kunna behållas liggande ute även under fred. Därige
nom och med hänsyn till det nyssnämnda ringa personal
behovet äro de ett stridsmedel med en året runt och vad 
kustartilleriet beträffar sällsynt hög grad av k.rigsbered
skap. 'hkten av att snabbt kunna intaga högsta bered
skap med s tridsmedlen i skärgårdsinloppen se vi också 
klart belyst av bland annat händelserna i Norge i april 
1940. 

Rent principiellt borde man med hänsyn till ovan
nämnda faktorer ha alla planlagda mineringar (de gam
la begreppen »fredsmineringan> och »permanenta krigs
mineringar») 1 ) liggande ute ständigt. Man ställes emel
lertid här inför kostnadsfrågan. Försvaret är - åt
minstone i fred - alltid en strid mellan det önskvärda 
och det möjliga. Det torde ju dessutom vara ganska på
tagligt, att minmaterielen i förråd måste draga märkbart 
mindre unclerhå liskostnader ,än i form av uteliggande 
mineringar. 

En kompromiss har här därför fått bli resultatet. En 
kompromiss, som emellertid i otillbörlig grad bar måst 
påverkas av det f n synnerligen tidskrävande utläggnings
arbetet för en kontrollerbar minering. Med hänsyn till 
den tidskrävande utläggningen måste nämligen ett ur un
derhållskostnadssynpunkt väl stort antal mineringar stän-

l ) Författa r en använder här några av de ä ldre (194 2 borttagna) 
begreppen, icke för att de äro särskilt önskvärda att ha kvar utan 
snarare för att de i detta speciella sammanhang för dem, som känna 
till dem, kunna verka ytterligare klarläggande. 
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digt ligga ute för all ge en rimlig krigsberedskap. Kun
de utläggningen emellertid ske på något dygn, skulle an
talet i fred ur beredskapssynpunkt erforderliga, ständi gt 
uteliggande mineringar ],;.unna i kke ringa mån nedskii. 
ras. Därav skulle följ a minskade underhållskostnader 
utan alt därför krigsberedskapen behövde bliva nämnvä r t 
mindre. Omvänt skulle man i stället för samma kostna
der som tidigare, om så ansågs liimpligt, med en snabba
re utläggbar mina såsom ell komplement till r edan ute
liggande mineringar erhålla högre krigsberedskap. 

Behovet aY att kunna lägga ut kontrollerbara min e
ringar snabbt understrykes även av utläggningsavdelning
arnas sårbarhet och de lämpliga utläggningsfartygens få
talighet. 

Med hänvisning till de ovan framförda synpunktern a 
torde behovet av att snabbt kunna utlägga kontrollbar a 
mineringar vara klart dokumenterat. Problemet är gi
vetvis ej löst enbart med att själva minan är snabbt ut
läggbar. Även till minan hörande kablar m m samt min
stalionsirastrumenteringen måste givetvis medgiva hel a 
mineringens snabba anordnande, varförutan det uppställ
da målet ej vore nå t t. 

För närvarande befintliga kablar - s:'\väl min- som 
mingruppskablar - och skarvlådor fylla emellertid re
lativt högt ställda fordringar på hanterlighet samt med
giva snabb in- och hopkoppling. Det sagda gäller d å 
närmast oannerade, gummimantlade kablar samt de mo
derna skarvlådorna med vattentäta genomföringar och 
kopplingsplintar. Den moderna stalionsmaterielen med
giver likaledes, genom sitt robusta, kapslade utförand e 
med vattentäta genomföringar och skruvklämmor för le
daranslutning, ett snabbt och säkert kopplingsförfarand e. 

I kombination med yrkesslöeldig personal uppfyller 
därför redan nu den till -förfogande stående materielen i 
stort sett de fordringar man måste ställa på densamma , 
för att den skall möjliggöra ett snabbt utläggande av en 
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lwntrollcrbar minering - med ett undantag, och ett myc
ket viktigt sådan l. Det erfordms nämligen äv en en lämp
lig mina med tillhiirande ankare m 111, vilken är l)(lde 

snabbt utläggbur och kontrollerbar! Det är behovet av 
denna mina, framtvingat icke minst genom den moderna 
·t1'dcns snabba kriaföritw, vilket författaren särskilt vill b .._., 

rikta uppm~1rksamhcten på. 1l Det experimentella arbe
tet på en d ylik mina synes böra med det snaraste p:\
börjas. På grund av ett flertal omständigheter äl' det 
för författuren icke möjligt alt här framhigga ett närmare 
preciserat förslag till en dylik mina. Xedan skall emel
lertid några Himpliga riktlinjer för utformning och an
vändning (utläggning) av densamma i all korthet angi
vas. Härigenom belyses också något problemet att få 
fram en lämplig dylik mina samt de möjligheter den ger. 

Att det nuvarande komplicerade och arbetsfyllda ut
läggningssä ttet även med långt driven rationalisering icke 
tord e medgiva de erforderliga lidsvinsterna synes för den 
initierade tämligen klart. Därtill hi d ra ger i hög grad 
ä':en det faktum, att behovet av omfattande och snabb 
utläggning torde vara störst i början av ett krig (nwbili
sering) , då som tidigare påpekats den inkallade perso
nalens rutin är ringa eller kanske helt obefintlig (bl a 
tel-:nikens ständiga utveckling med nykonslrnerad mate
riel som följd). Den enda verkligt f ramkomliga vägen 
sYnes därför vara att gå in för en i möjligusle mån auto
I{1atiserad minutläggning där dels behovet av de värnplik
tigas yrkesskicklighet icke är så stort dels mekaniseringen 
m edgiver ett helt annat tetnpo i utläggningsarbeteL 

Det sagda synes resullera i en typ av självankrande 
men kontrollerbar mina, fälld i stort sett enligt n!lgon av 
nuvarande för självankrande (sa-) minor gällande meto
der ocll speciellt utformad för här ifrågavarande i_in<[amål. 

1 ) Redan 1943 har dock författaren påpekat de krav utveck
lingen synes ställa i denna fråga. Jmfr föredrag i KSHS allmänna kurs . 
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Gru ndiden i denna nya mina torde lämpligen hön .1 
vara den, som återfinnes vid flottans sa-minor med lod
förankri ng. On1 redan förefintliga fasta minor med er
forderliga modi~ikationer samt försedda med ank<.!rc ~w 

ny typ, eller en h elt ny mina m ed tillhörande ankare blir 
den bäs ta lösningen, torde få avgöras genom en ni1nnare 
teknisk. undersökning och eventuella försök. Kostnads
frågan torde här även spela en betydande roll. En av
gjord förenkling i förhålland e till »den vanliga» sa-minan 
synes emellertid vara möjlig. Närmast synes här del av
sevärt minskade behovet av ankartross (mind re valtendjup 
vid kontrollerbara mineringar) samt möjlighete1·na till 
eventuell omläggning (en följd av kontrollerbarhe len) vid 
behov (t ex felförankring) böra sälla vissa förenidand e 
spår i konstruktionen. Möjligheten att komhinera an
];_artross och kabel synes i detta sammanhang iivcn böra 
närmare undersökas. 

Den nuvarande kontrolle rbara stötminan måste ren\ 
principiell t få anses s tälJd på avskrivning. Dc moderna 
avslåndsl'ninorna fylla nämligen samma krav på ringa 
minåtgttng och ständig stridsbercd~kav, som denna, utan 
motsvarande olägenheter. De ha dessutom flera företrä
den. De minor, som sålunda behövas, latnna därför all
lid läggas på segelfrill djup ,, d v s skola cndasl gCt vål 
fria under fartygen. Även delta kan genom fordran på i 
viss mån minskad förankringsprecision måhönda bidraga 
till förenkling av konstruktionen. Det torde i detta sam
manli:mg även kunna konslateras alt fordringarna p k1 
i'ör:wkringsprecision f n ~iro onödigt höga i flera fall. 

För den skisserade minan skulle lämpligen som ka
bel kunna utnyttj as minkabel M/ 32. Sökarc hör lämpli
f;en ej användas. Vid hemlagning kunna minorna sve
pas på samma sätt som redan nu äger rum med kontroller
bara minor i vissa fall, d v s genom att själva minan 
fi.\.ngas med en grövre tross. 

Utläggningen synes i korthel kunna skisseras sö hmda. 
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Minorna fä llas (u tläggas) såsom vid vanlig banfällning. 
Någon utbojning avses sålunda normalt ej verkställas. 
Däremot bör uts takning av minlinjerna äga r um i prin
cip liksom nu, enär utläggningsarbetet därigenom avsevärt 
underlättas utan att behöva fördröjas. Som utliiggnings
,fartyg torde få användas de för närvarande befintliga 
minutläggarna försedda med erforderlig minräls eller d y
likt (finnes redan i flera fall). Minavstånden bestämmas 
antingen genom »tid och fart » eller genom bedömning. 
Genom att dylik fällning äger rum i mera begränsade 
f ar vatten och kan ske med relativt låg fart samt med täm
ligen små minavstånd, c:a 20- 50 m, synes en lösning även 
enligt det sistnämnda alternativet ej behöva möta allt för 
stora svårigheter. Här erfordras dock vissa praktiska 
försök. 

Minorna böra förses med relativt kraftiga vålar fästa 
till minans topp. Genom dessa vålar, som böra vm:a så 
u lformade att rimliga variationer i mindjupet ändock till
lå ter vålen att hålla våltrossen sträcktll erhålles dels möj
lighet till omedelbar och säker kontroll av minans läge 
i såväl djup- som sidled, dels en markering av minornas 
läge i en linje så att i förekommande fall utläggningen 
[IV en yllerligare, kompletterande linje i samma spärran
de enhet möjliggöres (underlättas). Genom vålmarke
ringen torde även vid behov en felförankrad mina lätt 
kunna omläggas och i samband med utläggningen erfor
derlig komple\.ter.ing lätt kunna ske. Vålarna avses borl
lagas - liksom nu genom kapning av våltrossarna - se
dan alla minor utlagts och kontrollerats ifråga om läge 
och elektriska egenslc1pcr. 

Beträffade arrangen:tangen med kablarna och skarv
lådorna kan följande sägas. Minkabeln - den mjuka, 
lätta och starka M/ 32 - upprullas före fällningen på en 
våle av l ex den typ, som användes för sökaren vid öv-

1 ) Valen torde böra utfofmas relativt langsträckt samt h a stor 

flytkraft. Våltrossen fästes i dess ena ände. 
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ningsfällning av flottans sa-minor, här kallad kabelv~'t lc 

till skillnad fr{m den tidigare vålen för markering a v 
minans läge.2 l Kabeln kommer emellertid i molsats til l 
sökaren direkt från minan. Kabelns andra ände är fä st 
till kabelvålen samt skyddad av en skyddshylsa M/!0. 

Precis som vid vanlig banfällning kaslas dessa kabel
vålar i sjön samtidigt med minan . Erforderlig kabel
mängd rullar ut, varefter ett antal j'ö!Jebåtar enligt föru t 
uppgjord plan uppsamla kablarn a, laga borl kabelvålar
Ha samt överlämna kabellamparna --· om skarvning m m 
vid försök ej visar sig Hi m pligen kunna äga rum i följ c
hålen - till en skarvbåL 

Ell flertal skarvbåtar -- i relation till mineringen s 
storlek - bör i allmänhet användas. En mingruppskabel 
t ex den i detta sammanhang lämpliga 8-led M/RDYT 
(oarmerad, gummimanllad, lätthanterlig) - av erforder
lig längd samt med numrerade corer skall finnas utlagd 
och med yttre tampen ombord på varje skarvbåt. 

För att utnyttja möjligheterna att -vinna tid böra som 
sagt flera skarvbålar användas. Det synes dessutom syn
nerligen önskvärt alt den för närvarande under pro j ek
te ring i marinförvaltningen varande maskindrivna min
arbetsbålen (eller någon liknande konstruktion) blir en 
vid minuthiggningsavdclningarna i erforderligt antal 
exemplar förekommande båt. Den synes bland anna t 
lJöra utnyttjas som följebåt enligt ovan. Förutom en av
sevärd personalbesparing torde den även relativt nuva
I·ande metod innebära en möjlighet till betydligt snabbare 
och uthålligare arbete - någm i detta sammanhang be
tydelsefulla faktorer. /\ven som skarvbåt sYnes den bö
ra prövas enär dess stora manövrerbarhet och uthållighet 
relativt nu använda skarvbålar bl a erfordras för en snabb 
och säker utläggning av mingruppskablarna. Sjövö.l'{lig
hetcn tarvar dock speciell uppmärksamheL 

") Eventuellt kan måhända en kombination av vålarna för läges
markering och kabelvålarna ske. 
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Här bör m å hönda även påpekas hi.mpiighelen av att 
ut/orma även en botlenmina (giueluis kontrollerbar) au
passrtcL j'ör den tidigare beskrivna snabbj'iillningen. Hi.ir 
bortfaller ju relativ t flylmimm den speciella förankrings
inrättningen, vilket medför e tt flertal fördelar. Bl a blir 
minan billigare smnl enklare i skötseln såväl -vicl fällning 
som vid förrådsföl·vat·ing. Säkerhelen i föra nkringen blir 
QivelYis även större med föga eller ingen risk för om-
L' L 

läggning som följd, d v s snabbare utläggningsarbele, vil-
ket ju ä r en stor förcld. 1 l 

Om man till ovanstående föreli'äden även lägger de 
för hottenminor i allmänhet utm ~i rkande - ringa under
hållskostnader, då dc äro utlagda, större säkerhet mot 
fientlig svepning och annan motYcrkan (bL a. perifoner) , 
större sprängyerkan , v id jämförelse med lika stora flyt
minor under samnn betingelser samt slutligen mindre sä
kerhetsavstånd med många gånger enklare minerings
planläggning och utläggning som följd - synes m~mga 
&l.;:äl tala för införandet av denna nya typ av bottenmina. 
Detta dock e.i blott som en parallell till den tidigare förc
slagna nya flytminan utan, med h~insyn till bottenminor
nas alla företräden, oavsett införandet av denmL~l Man 
skulle till och med kunna tänkas gå in för en dylik bol
tenmina som 1wvurltyp j'ör vära kontrollerbara minor, 
med alla de fördelar detta skulle medföra . 

Genom införandet av olika storleksi.yper, liksom nu 
är fallet, skulle en elylik mina kunna utläggas p å dc flesta 
föt · kontrollerbara minor förekommande vattendjup. En 
svårighet bleve givetvis att f å den all med erforderlig si.\.-

') Vissa modifikationer i det tidigare beskrivna utläggningsför
farandet måste dock göras i fråga om bottenminan. Dessa modifika
tionel· torde få utprovas närmare genom praktiska försök . 

' ) Med tanke på att vissa t ekniska svårigheter m åhända kunna 
uppstå att utlägga de tidigare skisserade sa-minorna på relativt grunda 
vatten ( < 10- 15 m) synes behovet av en snabbutläggbar bottenmina 

än mera framträdande. 
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kerhet fungera som avstå ndsmina på större djup, d v s 

när avståndet mellan mina och fartygsbotten bl ev rela

tivt stort och variabelt från mina Lill mina beroende på 

bottendjupets variationer. Man har ju här även den allt 

effektivare avmagnetiseringen att taga hänsyn till. Vad 

sprängverkan beträffar så följer ju med större djup -

inom vissa gränser - vissa fördelar enligt vad senare 

lÖn utvisa, varför det huvudsakligast är indikeringen som 

här tarvar särskil d uppmärksamhet. Tendensen mot allt 

s lön·e laddningar vid bl a bottenminor kan dock här på
pekas och framhävas. 

Förutom magnetisk indikering kan emellertid tänkas 
även akustisk och lryckindikering. 

Vad den sistntimnda indikeringstypen betdiffar så li

der den av den svagheten, då det gäller praktiskt bruk, 

att den kan störas ell er sättas ur spel genom sakta fart 

hos målfartygeL Kontrollerbara mineringar förekomma 

nämligen endast på lokalt begränsade platser, som nog 

måste förutsältas i stort sett vara en fiende bekanta, var-

för en sådun taktik mot dylika minor synes möjlig. 

Se vi i stället på den akusliska princ ipen förefaller 

det som om denna skulle ge bättre möjligheter Lill indi

kering. Författaren vill ifrågasätta om ej följande ide 

hör närmare undersökas för här ifrågavarande ändamål. 

Minan förses med en lämplig, »rildad» ljudsändare (ultra

sonor), vilken sänd er inom en upp{llriklad kon så av

passad att den i för praktiska bruk erforderlig omfattning 

svarar mot minans »verk.ningssfär». Apparaturen är i öv

rigt så avpassad, att det mol vallenyhn reflekterade ljudet 

mottages av minan. Skulle reflexion inträffa för snabbt, 

t ex genom alt en fartygshotten kom in inom »ljudkonens» 

område - ljudels väg förkortad m ed c:a Lvå gånger far

tygets djupgåcnde1 l -· sker en avvikelse från (le normala 

förhållandena, vilken skulle särskilt registreras av minan 

1
) Detta gäller s ä väl över- som underval tensfartvg. 
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(i minstationen). På detta sätt erhålles en markering av 

vilken (-a) mina (-or), som höll på att överseglas av etl 

fartyg. Sprängning kunde sedan på vanligt siitl verk

ställas av ifrågavarande mina (-or) såväl i samhand med 

som utan syftning. Problemet med minans »kalibrering» 

till det vattendjup på vilket den vid fällningen hanmat 

torde redan vara tekniskt löst, varför det ej närmare ile

röres här. 
Med skisserat indikeringssystem synes förutom ett 

mindre beroende av vattendjupet även följa att risken 

blir mindre än för närvarande att ett fartyg, som påver

k ar minan, ej i erforderlig grad befinner sig inom dess 

verkningsområde vid avfyring utan syftning. För att in

dikering skall ske måste nämligen vid akustisk indikering 

enligt här berörd princip någon del av själva fartyget va-

r a inom minans verkningsområde (ljudkoncn), vilket ej 

är nödvändigt då det gäller de magnetiska minorna. (Jmfr 

svepmetoderna, då det gäller magnetiska Ininor.) Hisken 

;för avsiktlig störning av dessa senare n1.inor är även stor. 

En praktisk svårighet med en botlenmina, som skall 

avgiva en ljudsignal i viss bestämd rDdning, är givetvis 

att få den i rätt läge på bottnen, så att ljudkonen ej rikt.as 

t ex snett åt sidan. Svårigheter i det avseendet torde 

emellertid relativt lätt kunna övervinnas genom att in

placera dc ljud avgivande och ljudmotlagand e organen i 

en liten boj eller dylikt. Denna skulle förbindas med 

minan med en kort, bastant kabel om c:a v~ 111. längd. 

Härigenom skulle de ljudgivande och ljudemottagande 

organen alltid komma i rätt läge oavsett minans läge. 

(Jmfr nedan angående möjligheterna att något så när få 

själva minan i lämpligt läge.) En ytterligare vinst med 

detta förfaringssätt vore att ljudorganen bleve lättare till

gängliga för översyn och j uslering m m än om dc vore 

inbyggda i själva minan. Bojens anslnl.ning till minan i 

samband med fällningen kan mycket lätt göras sådan, 

att den varken blir i vägen eller löper risk a l L skadas. 
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En sY{u·ighet med bottenminor över huvud taget, som 

snabbHitlas enligt ovan skisserade metod, uppstår give t
vis. Det är svårigheten all ~l.tminstone någol så när f [) 
minan som h elh et all hamna »p[t rätt köl» , då den La
ger bo ll en. Denna svårighet torde dock kunna lösas ge
nom minans ulformning och genom att anordna ett luf l
l'lllll i anslutning till minans övre del. Genom delta för 
farande , samt eventuellt några »slingerkölar>>, torde åt

minstone ri sken för alt minan hamnar på sidan eller upp 
och ned e iimineras. Skulle JuftrummeL visa sig vara ti ll 
någon ol~1genhe t1 ), sedan det gjort sin tjänst, l(an man ju 

genom att göra dess v~iggar delvis perforerade låta d e L 
relativt s nabbt fyllas med vatten. Genom den tictigar e 
nämnda bojen med ljudorganen sker så en »f injustering» 
av lägel. 

En mycket slor fördel med en kontrollerbar, a].;uslisk 

mina, och vilken tord e eliminera flera av en dylik minas 
svagheter i allmänhet, är de möjligheter, som vppa sig, 
atl placera viss ömtålig och dyrbar materiel i land Lmder 
kontroll ~amt att ha hlolt viss absolut uödvändig mate
riel ute i (vid) minan. 

Avgöra nde för realiserbaril elen av en sådan ide, som 

»den kontrollerbara sa-minan» 1 l, ä r givetvis i vilken mån 
de med denna fällningsmetod förknippade svårigheterna 
kunna bemästras. Dylika svårigheter äro l ex variatio
ner i minavslånd, fel i mindjupen (flytminan) och navi
geringssv~trighe ler vid fällningen med hänsyn lill min
linjernas anslu tning tillland oclt grund. Della är emeller
tid enligt författarens åsikt icke några svårigheter av art, 
som skulle lJchöva kullkasta projektet. Genom på försök 
grundade lämpliga metoder kunna dessa sv~\ righeter s~1-

ker1igen utan större besvär övervinnas. 

1
) Det minskar t ex den fasthålland e kratten och kan inverka 

ofördelaktigt på sprängverkan. 
1

) Såväl den med automatiskt ankare försedda minan som bot

tenminan kan i detta sammanhang sägas vara sa~minor. 
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Del synes slutligen böra framh~tllas, att del a priori 
icke är givel all en hell ny mintyp eller ötminslon e ankar· 
typ behöver konstrueras, ~t lminsto n e icke ontrdelbarl. 
Tänkhart är all - i vad avser fly tminan enligt ovan ~
l ex mina l\l / 31 ell e r någon liknand e av fJollans mintyper 
kan i åtminstone vissa avseenden - m<'lhända efter några 
smärre justeringar -- fylla de fordringar, som måste upp

ställas på h~ir ifrågavarande minor. Försök synas böra 
få avgöra möjlighelerna till en dylik lösning. 

Skulle sagda försök ulfalla gynnsamt bör emellertid 
- oaYselt lösningen av problemet med en specialkonstrue
rad mina för delta ändamål - -- Hillningssättet snarast in~· 

föras vid kustartilleriet och erforderlig utbildning öga 
rum , på del alt elen lidsvinst vid minutEiggningcn, som i 

ett brydsamt läge kan vara obetalbar, skall kunna till
varatagas redan inom relativt korl lid. Genom övning 
j god tid med (lylik provisorisk mat e riel erhåller även per
sonalen en värdefull erfarenhet, färdig att utnyttjas rl t1 
så småningom den slutgiltiga materielen blir tillgänglig. 

Personalens utbildning. 

InledningsYis synes här kunna fastslås all utan en 
noggrann och väl genomtänkt utbildning kan i krig icke 

ens elen effektivaste materiel skänka seger. Del fordras 
lång träning för att den rutin och d en förmåga till »rygg
märgshandlande», som den mod ema stridens hårdhet 
ofta forclrar, skall kunna ernås. Under sådana förbållan
den ligger det vikt nppå att den för personalens utbild

ning till förfogande stående ticlen utnyttjas riktigt. 

Med tank e på det sagda kan nog påstås att utbild
ningen i minfällning hi l tills i mångt och mycket icke 
riktigt fyller måttet. Fällningen så som den för när
varande går till måste mera ses som ett arbete än en 

stridshandling. För dess utförande räcker kunskap och 
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viss rutin. Den till automatisk - »ryggmärgshandlan
de» - syftande upprepade träning, som behövs på så 
många andra militära områden, torde icke alls ha sam
ma berättigande här. :Med hänsyn till den tid, som_ u t
läggningen av en minering f n tager, är en j akt efter m i
nuter ofta oberättigad - utom möjligen för att ge en viss 
färg åt utbildningsarbetet. 

Om utläggningen av en minering därem0t, på grund 
av tekniska förbättringar, kan koncentreras till ett dygn 
eller mindre, kan nian nästan säga att utläggningsarbe
tet kanunit i närheten av gränsen mellan strategi och tak
tik. Då kommer frågan om vinnande av timn1.ar eller 
minuter genom rutinerade övningar i ett helt annat läge. 
För närvarande, då minutläggningsarbetet väl närmast 
har »strategislo> karaktär, gäller däremot obetingat mera 
att göra rätt än att göra fort. 

Det finnes emellertid en betydligt viktigare och, 
i motsats till det i vissa avseenden något överorga
niserade utläggningsarbetet, i hög grad försummad ut
bildningsfråga. Här har förut både i denna och tidigare 
avdelning talats mycket om utläggningen av kontroller
bara mineringar. Det är emellertid ej utläggningen, som 
är det mest rutiqkrävande och viktiga i fråga om en dy
lik minering. Ofta, för att icke säga oftast, spela där ej , 
som redan berörts, vid nuvarande metoder minuterna nå
gon avgörande roll. Det är nämligen troligast att fien
den ej är på platsen då utläggningsarbetet pågår. För 
utläggning under strid är nämligen den nuvarande ut
läggningsmetoden alldeles för klumpig och sårbar. Knap
past ens den i första avdelningen nämnda utläggnings
metoden torde lämpa sig för utläggning i fullt dagsljus 
med risk för fientlig, ödesdiger motverkan. Därom dock 
mera längre fram. 

Det ögonblick däremot då rutinen kräves och dä i hög 
grad den taktiska och kanske i vissa fall även den stra
tegiska bedömningsförmågan sättes på hårda prov, det 
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är när mineringarna skola anuimdas. Detta ögonblick 
(eventuellt flera) är det viktigaste i en minerings »till
varo», men utbildningen för detsamma synes hittills icke 
ha ägnats tillbörlig uppmärksamhef.l) 

I det ögonlickel är alltid fienden på platsen och då 
slår han hårt och snabbt. Då gäller det att handla rätt 
och fort. Icke ens den bästa minering lagd av de skick
ligaste minörer på rekordtid gör fienden något avbräck 
om minstationspersonalen ej förstår sig på den eller tve
kar vid dess användning i det avgörande ögonblicket. 

Den rutinskapade övning, som här erfordras, synes 
i första hand böra givas stamofficerare samt reservoffi
cerare och underofficerare vid minavdelnignen, eventuellt 
med visst hänsynstagande till lämplighet och avsedd mo
biliseringsbefattning. Utbildningen bör meddelas såväl 
under utbildning som kadett (motsvarande) som under 
senare tjänstgöring som officer eller underofficer (för 
reservofficer t ex befälskurs). 

Det viktigaste är emellertid att man kommer bort 
från nuvarande metod - eller kanske snarare brist på 
metod - i denna viktiga utbildningsfråga. Som riktmär
ke för utvecklingen av en lämplig utbildningsmetod sy
nes böra stå det för närvarande vid artilleriavdelningen 
förefintliga skjutspelets princip. Det innebär i detta sam
manhang en efterbildning i miniatyr av de viktigaste för
hållandena i samband med en minerings sprängning -
bland annat minlinjer, fartyg och syftsikten - där till en 
obetydlig kostnad upprepad träning av snabba besluts 

1 ) Det enda försök, som är författaren bekant, att angripa detta 
viktiga problem har gjorts genom de enligt mo den 29/7 1943 pkt 7 
genom IKA utfärdade , anvisningarna». Där föreslagna: åtgärder äro 
emellertid helt naturligt avpassade för helt andra förhållanden än dem, 
som vanligen äro för handen i fredstid . Det synes också där som om 
begreppet minstationstjänst nästan halvt blivit synonymt med »tek
nisk minstationstjänst» under det att den taktiska skolningen trots 
sin oerhörda vikt kommit i skymundan. 
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omsättande i praktiskt handlande under olika omständig
heter kan komma till stånd. 

Del kan milhii~Hia förefalla någon som överorganisa
tion all skapa fram en sä rskild, kostnadskrävande »appa
rat» för etl så till synes ringa användningsområde. E n 
dylik tankegång synes dock felaktig av följande skäL 

För del första är det, som författaren i del föregå en
dc sökt påvisa, ett inom sitt område synnedigen vildi gl 
- ehuru i hög grad förbisett - utbildningsavsnitt det ä r 

fråga om. Det ~ir elt mycket betydelsefullt beslut den i 
minstationen ansvarige går atl fatta när en minering ska ll 
bringas i funktion. Särskilt är detta fallet, när del ä r 
fråga om en syftmincring, där så stor del av mineringe n 
och därmed spi.:i rranordningarna i inloppet måste offras 
på en gång. Därtill kommer dc ekonomiska konsekven
serna. 

För del andra kan det måhända synas som om ÖY

ningen skulle bli ganska enkel och likartad från fall till 
fall. Därtill synes väl blolt böra erinras om att ingen 
~1tg~ird, sprciellt icke av sådan vikt och med sådan a kon
sekvenser som här, är för obetydlig att öva. Även den 
enklaste uppgifl kan b li - och blir! - komplicer ad under 
fientlig trumeld, då varje ögonblick kan vara en frl1ga 
om liv och död. För att rätt ];:unna utföra en uppgift i 
krig fordras nämligen oftast icke blott att veta vad som 
skall göras i olika lägen eller på ol ika order utan även 
att ha utj"örl det fön1t - att ha övat, med tanke vå d e 
stunder, då hjärnan i stridens gastkramning stannar eH 
tag. Såväl upplangmHlet av en projektil till en kanon 
som laddandet av elt gevär måste, ehuru föga kompli
cerade, göras till föremål för rutinskapande övning. Vik
tigt är givetvis även att hela h ändelseförloppet som så
dant blir övat. Det ger självförtroende - »det här har 
j ag gjort föru t, jag vet bur det skall gå till». 

U th ildningsm~Het , som absolut ej får förloras u r silcte, 
är a tt ge förmåga att med lednin g av ett tak tiskt läge oclt 
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u nder hänsynstagande till vad som synes från en min
station samt vetskapen om. en minerings tekniska egen
skaper snabbt avgöra när och hur man bringar den till 
verkan. Förmåga till snabba och säkra dylika avgöran
d en får man ej genom principresonemang utan endast 
om man överlänmad helt till sig själv under förhållan
den , som påminna om verkligheten, tvingas alt fatta be
slu t endast med hjälp av öga, öra och hjärna san1t om
sätta dessa heslut i registrerbar handling. 

Det är även att märka att utbildningen av den per
sonal, som för befälet i minstationer i krig, måste syfta 
till att ge den förmåga att självständigt avgöra när och 
bur en minering skall bringas att verka. De direktiv från 
högre chef, som principiellt kunna påräknas under strid, 
k unna i praktiken m.ycket lätt utebli t ex på grund av 
förstörda förbindelser. Då minstationsbefälhavare väl 
-oftast torde komma att utgöras av yngre personal av 
ifrågakommande personalkategorier, framstår behovet av 
en rutinerande utbildning på detta område såsom ersätt
ning för mognad och erfarenhet vid tillämpning av de 
allmänna föreskrifterna1 ) som än mer oeftergivlig. 

Den stora betydelsen av ett verkligt samordnande på 
naturligt sätt av ögats, örats, hjärnans och handens ar
b ete torde klart understryka betydelsen av att just ha nå
gon sorts >.>minstationsspel» till förfogande på varje trupp
förband. Man kan givetvis också tänka sig att utnyttja 
n aturliga förhållanden vid någon minstation eller något 
demonstrationsrum för minmateriel i en skollokal i när
heten av en farled. En mycket stor - ja, avgörande -
'Olägenhet är emellertid förknippad därmed, förutom att 
d et svårligen går att ordn a på alla truppförband, näm
ligen a tt läm.pliga fartyg säkerligen ej kunna fås att upp
träda och uppträda vid önskat t illfälle. De som gå att 

1 ) stora svårigheter torde möta att göra föreskrifterna på detta 
område annat än mer eller mindre »allmänna». 

T idskrift i Sjöväsendet. 29 
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få kosta dessutom relativt stora summor i drift och m ed
giva alldeles för långsamma »scenväxlingar» för ett r a
tionellt tillvaratagande av utbildningstiden. Driftskost
naderna (utbildningskostnaderna) enligt detta system 
komma därför att vara avsevärt högre än n:ted ett spe
ciellt konstruerat spel och ändock blir effektiviteten myc
ket lägre. Några riktlinjer för utformningen av nyss
nämnda minstationsspel skall lämnas här nedan. 

Spelet bör vara utformat så, att del ger möjlighet tilJ 
träning i: 

mål val, 
val av rätt sprängningsögonblick, 
val av lämplig tändenhet i förekommande fall , 

samt 
det rätta tekniska förfarandet i minstationen i 

samband med sprängning. 

Spelet bör även klart registrera vidtagna å tgärder 
och om möjligt även vara rörligt (transportabelt) för att 
kunna utpyttjas på olika förläggnings- (utbildnings-) plat
ser. Det synes i stort sett böra utformas som ett högt och 
långt men delbart (flyttbart!) bord med elevplatsen vid 
ena kortsidan och lärarplatsen vid den andra. Se figuren . 

Elevplatsen (A), d v s själva >.~minstationen», utrustas 
med alternativa möjligheter att installera den del av 
minstationsinstrumenteringen för olika mineringstyper, 
som erfordras för minstationsbefälhavaren vid spräng
ningstillfälle. övrig - oftast skrymmande - del av in
strumenteringen kan lik.som den redan nu ur demonstra
tionssynpunkt ofta gör, sitta uppmonterad på någon vägg 
i den lektionssal, där spelet står uppställt. Syftspringa 
i ungefär naturlig storlek försedd med syftsikte och »pan
sarlucka» för yttre öppningen skall finnas. Allt inom 
»minstationen» göres i ungefär naturlig storlek utom pe
riskopsyftinstrumentet, som, om sådant visar s ig lämp
ligt att använda, med hänsyn till de förminskade avstån-
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den och dettas inverkan på vinkelförhållandena vid m in

station en, ersättas med en lämpligt arrangerad gravspe

gel ellc~· dylikt. 

Lära.L·ens plats (B) bör vara så u lformad och inreeld 

a tt han dels har en god överblick (i ex står på en pall) 1; 
över »minfältet» m m d els kan med läm.pliga tryckknap

par i förekommande fall föranleda indikeringar på lämp

liga minor alll efter higet samt dels iiven kan dirigera de 

fariygsmodeller, som skola uppir}1da i närheten av oclt 

över minfältet, m m. 

Minfältet (C) bör vara utformat så som framg[n· av 

figuren med en glasskiva som vattenyta. Under glasski

van skall vara en h ttli ghet, som medgiver utplacering av 

minorna. Som minor användas små klossar p:'iminnand '. 

om M/K: 2 liggande på »bottnen». Någon direkt överens

stämmelse med verkl igheten med t ex i vissa fall flv l

minor och ankartrossar m m, erfordras ej. De tta ko;n 

plicerar endast utförandel samt berör endast de tekniska 

faktoren;a i minfäl!et, vilka ej synas böra göras till före

mål för övning i delta sammanhang. 

De fientliga - och även egna! - fartyg, som skol n 

passera mineringen, utgöres av lämpliga modellfartyg. 

som manövrer as med trådar. Till stor del torde redan 

för fartygskännedom och taktiska spel m n1 förefintli ga 

fartygsmodeller fylla behove t. A v vikt är att olik<l t v

per blir representerade. Delta giiller id\:e minst moden~a 

landstigningsfarkoster av olika typer samt smärre:>) krigs-

fartyg, handelsfartyg, spärrbrytare och dvlikt. c 

Vid spelets användning stoppas fartygen just som 

1
) Bordet bör som tidigare påpekats vara relativt högt. Detta 

betingas av att syftspringan bör sitta i n aturlig höjd, och eleven ej 

bör sitta utan vara »rörlig» som i verkligheten. 

') Slagskepp och liknande fartyg torde i a llmänhet icke gå in 

över intakta, kontrollerbara mineringar. övn in g kan givetvis verl;:

ställas även med dylika fartyg. men det får ej betraktas som det 

primära övningsfallet. 
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sprängning sker (lamporna i minorna tändas). Därefter 

verkställes kritik med hänsyn till läget och vid tagna åt

gärder. Under själva övningen bör så litet som möjligt 

sägas av läraren och hans eventuella medhjälpare. Det 

gäller all i slörsta möjliga utsträckning låta eleven hand

la under direkt press av verkligen inträffande höndelser, 

där bland annat även stridsstörningar enligt lärarens be

dömande och fan tasi böra inläggas. Telefon till spärr

chefen eller motsvarande kan eventuellt införas, på vil

ken läraren kan giva - eller underlåta att giva! - vissa 

direktiv eller order när så synes lämpligt. 

Ett dylikt spel synes icke nödvändigtvis behöva in

köpas för dyra pengar utan kan måhända med litet hän

dighet och befintlig materiel samt för en troligen ringa 

penning byggas vid u tbildningsförbanden. 

Det skisserade minstationsspelet torde ha fått en gan

ska fullständig utformning. Det är dock icke nödvändigt 

att spelet utformas till alla delar efter skissen. Modifi

k ationer beroende på »råd och lägenh et» kunna givetvis 

förekomma resulterande i såväl förbättringar som för

enklingar.1l Grundtanken att det skall ge verklighets tro

gen övning - givetvis inom vissa gränser - i ett själv

ständigt fattande och verkställande av de beslut en min

stationsbefälhavare behöver övas i, får dock ej bort

skymmas. 
En annan betydelsefull utbildningsfråga har redan vid 

ett par tidigare tillfällen tangerats. Den skall därför här 

ehuru endast i korthet något beröras. 

Det har sålunda konstaterats att minutläggningsav

delningarna äro sårbara samt att nlläggningsfartygen äro 

1
) Man kan t ex som en förenkling utföra ,, minstationen» som 

en frist:lende del utan något bord (»lerräng») framför. Härigenom 

kan lättare erforderligt avstånd mellan minstation och minfält uttagas 

och varieras. Spelet blir också h ärigenom mindre i vägen i en un

dervisn ingslokal, där minstation och minfält t ex kan placeras i var 

sin ände av rummet. 
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fåtaliga. Vid nuvarande veckolånga n1.ineringsföretag sy
nes r iskerna för plötsliga överfall av bl a moderna, snab

ba, raketbeväpnade attacldlygplan vara ganska stora. Ut

bredda, ehuru ej över så särskilt stor vattenyta, som dessa 

avdelningar äro under arbetet, och därtill långsamma el

ler orörliga, kunna de lätt bli utsatla för kalastrofala ska

dor och förluster. Därtill kommer att deras luftvärn oclt 

övriga försvarsvapen måste anses mindre tillfredsställa n

de och knappast heller kunna göras fullt tillfredsställan

de. Efj'ektiv hjälp från närliggande luftvärn torde dess

utom endast i undantagsfall kunna påräknas. 
För att i möjligaste mån eliminera nu nämnda riskc t 

synes det författaren lämpligt att under särskilt den till

lämpade utbildningen i stor utsträckning öva min f'iilining 

under mörker och skymning. Enligt för närvarande gäl

lande föreskrifler är icke nå gonstans utsagt a tt övning i 

minfällning under mörker skall äga rum. Här torde ej 

heller räcka med en allmän föresl.;:rift om att övningar 

över huvud taget skola bedrivas under försvårande för

hållandon, t ex. mörker. Bctdiffandc minering, vilket ar

bete man vanligen själv kan välja liden för även under 

krig (och personalen måste ju alllid sova någon gång), 

synes det därför böra sårskilt utsägas, all övning skall 

ske ä ven under mörker. 
Med hänsyn till utläggningsfarlygens sådJarhct och 

fåtalighet synes även lämpligt att åtminstone någon gång 

då och då bedriva fällningsövningar med provisoriska 
j'ällningsj'arfyg. Delta är emclleriid i första band en öv

ning av betydelse för befälet (förhandspcrsonalen). 

Underhållstjänsten i Förenta Staternas 
flotta. 
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Av kommendörkaptenen F. Malm. 

Såsom i en tidigare artikel angivits hava vissa delar 

av för USA :s flotta gällande bestämmelser för underhålls

tjänsten stälJls till förfogande genom förmedling av 

svenska marinatlachcn i \Vashington. De delar av detta 

verk, som i det följande avses att till sitt huvudsakliga 

innehå ll ~Hcrgivas, beröra dc områden av underhålls

tjänsten, som r egleras av »Bureau of Supplics and Acco

unts» och vilka äro sammanförda i en av byrån redige
rad h andholc 

Denna handbok beslår av sju volymer, upplagda en
ligt lösbladsys lem, och benämnda: 

Vol. I. Introduction and Index. 
» II. Supply ashore. 
» III. Supply afloat. 
» I\'. Commissary, Clothing and small stores, and 

Ship's store. 
» V, Disbursing. 
» Y. Dislmrsing. 
» VI. Accounting ashore. 
» VII . Accounting classification. 

En ~1ttonde volym, utgiven av samma byrå, med ti

teln »Navy Travcl Instructions» skall också i det följande 
i korthel beskrivas. 

Först några förklarande ord om hur denna hand

bok, liksom övriga inom USA :s flotta befintliga tjänste
föreskrifter, ~ir uppl agd. 

Som nyss nämnts utgivas dessa publikationer i lös

blad, som infogas i pärmar med skruvbindning. Vidtag

na ändringar i texten meddelas alla innehavare av ifrå

gavamndc volym dels genom utsändande snarast möjligt 
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av cirkulänneddelande, benämnt »Instruction Memoran

dum» dels i sinom tid genom omtryckning och distri

buering av den eller dc sidor i volymen, som berö

ras av ändringen. Paragrafer i verket, som ändra ls 

äro på de omtryckta bladen markerade med en aste

risk. Nyssnämnda »Instruction Memoranda» numreras 

i löpande följd under kalenderåret och dc omtryck

ta bladen förses med samma ändringsnummer. Moltaga

ren kan sålunda fortlöpande kontrollera att ingen ändring 

gått honom förbi. Även en relativt obetydlig ändring 

föranleder omtryckning av sidan; någon inpassning och 

inklistring av ändringar behöver sålunda icke förekmnma. 

Förmodligen hava amerikanarna, som äro av en prak

tisk läggning, insett, att om man tar hänsyn till den li d 

och möda, som behövs för att i författningar och anna l 

tryck passa in ändringar, är det knappast någon affä1· 

att vara småsnål med utbyte av sidan. Den mera kor t

synta taktiken beträffande svenskt officiellt tryck tord e 

i själva verket vara dyrbarare men kostnaden, som b e

står i m•bctstid, syns icke på samma sätt smn en tryck

ningskostnad. 

Samtliga amerikanska föreskrifter äro rika på illu

strationer. Man har accepterat annonsteknikens framsteg 

för att åskådliggöra textinnehållet Insprängda i texten 

finnas sålunda klarläggande bilder, som underlätta och 

vägleda läsaren. Man faltar otvivelaktigt huvudinne

hållet i t ex en bokföringstransaktion lättare med bjälp 

av en skiss över tillvägagångssättet. 

Jag skall belysa detta med ett par exempel. Fördel

ning av nycklar på ett amerikanskt krigsfadyg åskådlig

göres genom följande skiss, som ersätter flera sidor text : 

Förkortningarna på skissen torde vara lält förstå eliga. 

SK betyder storekeeper = förrådsmaiL 

SC betyder Ship's cook = skeppskock 

BKR betyder Baker = bagare. 

C & SS betyder Commissm·y and small stores, mot

svarande proviantförråd. 
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CHART OF KEY CUSTODY 

• GRAND MASTER KEY 

FOR GROUPS 1, 11, AND IV . WILL NOT FASS lOCKS IN GROUP III 

Ch. 

~ A OUPUCATE COPY OF All KEYS IN GROUPS l, Il & IV LL!J Will BE KEPT ON A KEYBOARD IN THE SUPPLY OFFICE. 

IMPORTANT RULES IN THE HANDLING OF I<EYS AND LOCKS 

1. LOCKS SHOULD BE 1%" PAOLOCKS 

2. KE'I'S SHOULD NEVER BE TAKEN fROM THE SHIP 

3 . WHEN CUSTODIANS OF KEYS LEAVE THE SHIP AND AT THE ClOSE OF DAILY 

WORKING HOURS. THEIR KEYS SHOULO BE TURNEO IN TO KEY80AROS 

011: THE OUTY SUPPLY OFFICER AS NOTED IN THE ACCOMPANYING TEXT. 

l/47 

GROUP III 

CASH SALE 

KEY 

A OUPLICATE OF EACH KH 
IN GROUP III WILL BE KEPT 
IN A SEPARATE SEALED U~ 

VElOPE" IN THE SUPPLY 
Off!CER'S SAFE. 

1-15 
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I följande två bilder åskådliggöres hur ansvaret fö r 
inventarier, i detta fall kikare, överföres från Supply Of

ficer till tjänstegrenschef och till befälhavaren p å använ
ningspla lscn. 

Ett annat från svenska förhållanden avvikande drag 

hos de amerikanska föreskriftsamlingarna är, att varje 

volym fullständigt behandlar en viss gren av tjänsten . D e, 

som hava att taga befattning med ifrågavarande tjänst, 
kunna följaktligen finna praktiskt taget all erforderlig 

handledning i den volym, som är avsedd för denna tjänst. 
J ag säger praktiskt taget, därför a lt helt har man icke 

lyckats genomföra denna princip. Y i ss a detalj er över

lämnas nämligen till reglerande av befälhavaren för sjö

styrka eller annan motsvarande befaltningslwvarc. I vissa 
fall hänvisas jämväl från den ena volymen till den andra 

eller till någon annan officiell publikation. Däremot no

terar man med tillfredsställelse, att det icke förekommer 

någon motsvarighet till det i svensk förfatlnings- och reg

lementstexl återkommande omkvädet »därom är särskilt 
stadgat». , 

Den i USA eftersträvade tekniken är sålunda, all en 
volym av handboken skall utgöra en fullsländig och ut

tömmande vägledning för ett visst Ljänslcområdc. Della 

innebär att denna volym omfattar både lagar och för

ordningar och i anslutning härtill utfärdade tillämpnings

och tolkningsbestämmclser. Fördelen med en sådan ord

ning torde ligga i öppen dag. Det måste nämligen för 

den befälhavare, officer, underofficer etc, som saken gäl

ler, vara tämligen likgiltigt från vilken instans en bestäm

melse ytterst emanerar. Han - befälhavaren, officeren, 

underofficeren - är skyldig att rätta sig efter föreskrif
ten i vilket fall som helst. Däremot har han den efter 

våra förhå lianden oskattbara fördelen att på e l t enkelt 
sälL kunna - utan arkiv- eller andra forskningar -

finna ut vad man väntar sig av honom vid fullgörande l 

av tjänsten. Han kan därji:imte leva i den förvissningen , 

alt dc av statsverkels olika organ och instanser utfärda-
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PREPARATION OF EQUIPAGE STOCK CARD 

STOCK CAROS PREPAR6D 

i~~~~!g~ ~~o~:O ~-----~-------------~ 
A Y[SSEL 

MAINTENANCE ·OF CUSTODY RECORD CARDS BY HEADS OF DEPARTMENTs 

J INDIV IOUAl CAROS J PREPAR!D BY L _________________ ,, PREPARED FOR EACH 

SUPPLY OF"fl- CUSTOOIAN OF 

CER IN OUP- ~~~~~·.~~ ~u.s:~o .. D~.~ECORD THE AIHICLE 
LICAIT FOR 
DEPARTMENT 1' ALLOW .. NCC LIU ......... 

HEAD c:;; l ot~~=~~~:~ION l u~o:;u 1 •;;~:~;14 2 UH ' r'• i r l ~•ou~24 -l .. o• l L,. .. 22 

Btnocul~eL~"'.tt c ortth rtltere, c ase lll.ld etre.p 

B!norUlfl.rl!! prl,t.\C !!lth f1lt.erg C§89 Md atrap 
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dc föreskrifter, som beröra hans Ljänst, tillställas bonOJu 
kontinuerligt och utan åigärd från hans egen sida. Han 
behöver således ick e stå i den i svenska statsförvaltningen 
ingalunda ovanliga silnationen alt med person ligt ansvar 
falla beslut i tjänsteärende om vilket han för tillfället 
endast kan inhämta »att därom i:ir särskilt stadgat». 

Vad angår avfallningen av dc amerikanska föreskrif
terna frapperas man av den gruncllighct med vilken dc 
utformats. Då de beskriva ett visst område eller å liggan
de, inleda~ de vanligen med ell klarläggande aY ända
målet med detsamma och en dcfinering av i texlen an·· 
vända begrepp. Texten är karlfattad men i gengäld ba r 
man bemödat sig att göra den kla r och entydig. Där möj 
lighet till fel- eller dubbeltolkning föreligger, exemplifie
ras ofta vad man åsyftar. 

1\'u några ord om den inre ordningen och uppshlll 
ningcn av här ifrågavarande handbale 

Föreskrifterna ä ro ordnade i kapitel och paragrafer 
(underparagrafer om erforderligt), uppställda enligt de
cimalsystem. Detta innehär att paragrafens första siffra 
betecknar volymen, den andra siffran kapitlet och åter
stående (tre) siffror paragrafnumret inom kapitlet. Bå
da sicloma av varje blad äro försedda med tryck. överst 
på varje vänstersida närmast marginalen angives numret 
på den första paragraf, so1n börjar på denna sida och 
överst på högersidan numret på den sista paragraf, som 
börjar på denna sida. Där samma paragraf fortsätter 
flera sidor, upprepas paragrafnumret överst på varje sida. 

Sidonumreringen, som återfinnes nedtill på sidan, in
nefattar även kapitelnumret. Sidonummer 2 - 21 beteck
nar sålunda andra kapitlets tjugoförsta sida. Om. nya 
blad insättas på grund av ändringar och tillägg få dc 
undernumm.cr cflcr sisla jämna sida, exempelvis 2~22--1 , 

2~22~3 etc. 
Yad angår innehållet i dc sju volymerna av band

boken framgår delsamma av volymernas benäm.ning och 
kommer detsamma alt i det följande i huvudsak bcskri-
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vas. Hedan nu bör cmcllcrlid nämnas, att volym II (Supp
ly Ashorc) o<:h volym III (Supply afloat) var för sig 
utgör en fullsländig och separat föreskriftsamling för 
handhavande i land resp. ombonl av de förr ttd, förpläg
nadsanstalter m. m . som finnas och driYas vid landför
läggningar resp. å örlogsfartygen och som i texten be
tecknas sålunda: »general stores, a viahon supply, hulk 
stores of provision, elothing and small stores, and ship's 
slores, electronic equipmcnt and spare parts, fuel, ord
nance equipmcnt and spare parts, ship's machinery and 
spare parts and special material and services». 

Volymen »Supply afloat» inbegriper även redovis
ningsföreskrifter ombord under det att redovisning i land 
behandlas i särskild Yolym (Yl - Accounting ashore. 
Skälet härför är givetvis, att redovisningsväsendet i land 

~\ro mera omfattande och inbegriper föreskrifler för drift 
av varv, verksläder n1 m. 

Volym. IV (Commissary, Clothing and Small Stores, 
and Ship's stores) berör mässhållning och utspisning, be
klädnadstjänst och »ship's stores» både ombord och i land. 

Detaljerat register finnes i del I över verkets samtliga 
sju delar, varjämte varje del är försett med eget mera 
summariskt register. Båda registren äro uppställda »på 
sak», och hän visa till resp. paragraf- ( underparagraf-) 

nu1nn1er. 
I detta sammanhang är det måhända lämpligt att re

dogöra för några av dc övriga inom amerikanska mari
nen förekommande officiella publikationerna. Dessa pre
senteras i första kap i llet av nyssnämnda volym I - In
troduction and Index, och äro uppdelade i följande un

deravdelningar: 
Publications of general intercst. 
Supply publications. 
Disbursing publications samt 
Aeronautical supply puhlications. 
Bland grupp l torde böra omnämnas. 
Bureau oj' Naval Personnel Manual, innehållande reg-
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ler för befordran, anställningsperioder, extra avlönings
förmåner In 111. 

E~L~ipment Guide, utvisande standardutrustning med 
expeditionsmateriel för olika slags expeditioner. 

Laws relating to the Nauy, utgörande en samman
ställning av lagar, »proclamations» och »executive orders» 
som beröra marina tjänstgöringsförhållanden. De u t~ 
givas, jämte en kvartalsvis distribuerad ändringssamling, 
genom »Office of the Judge Advocat General». 

Manual /or stenographers and typists, innehållande 
instruktion för utskrivning och behandling av tjänsteskri
velser, tillåtna förkortningar etc. 

Nauy Filing Manual, innehållande anvisningar fö r 
diarieföring och registrering av tjänsteskrivelser. 

Reglementen, »Regulations» - finnas av flera slag, 
nämligen: 

Fleet Regulations angiver organisation, >.'policy» (vem 
gör vad), och administration i vad avser personal, disci
plin, materiel, utbildning och övningar, hälso- och sjuk
vård, »supply and logistics», förbindelsetjänst etc å de 
olika flottorna. 

Nauy Regulations föreskriver ansvar, skyldigheter, 
befälsrätt och inbördes relation dels mellan överstyrel
sens olika byråer och kontor dels mellan olika befatt
ningshavare. 

Ship's regulations innehåller tjänstgöringsreglemente 
för visst fartyg och berör olika tjänstegrenar ombord. 

Särskilt Regulations j'or Ship's without Supply oj'j'i
cer n1å även nä1nnas likson1 

Unrform Regulations, som fastställer uniformsdräk
ternas sammansättning för alla tillfällen. 

Yard or station regulations, utgör landtjänstens mot
svarighet till »Ship's regulations» och innehåller sålunda 
r~gler gällande viss örlogsbas eller motsvarande anlägg
mng. 

Bland »Supply Publications» finnes genom »Office of 
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the Secretary of the Navy» utgiven handbok för materiel
in&pek tio n. 

För USA :s hemland gällande leveranskontrakt upp
tagas i en periodisk skrift, betitlad Contract Ballelins. 

A v samma art är List oj' dej'mzlting Contraclors, vil
ken på svenska möjligen kan motsvaras av förteckning 
över anbudsgivare, som icke må antagas till leverantör 
och entreprenör. 

Nauy Handbook oj' Running Term Contract, upptaga 
sådana leveranskontrakt å vilka särskilt angivna myn
digheter och anstalter få göra avropsbeställning. 

Prislistor finnas av flera slag t ex 
Ammunition Unit Price List och 
Nauy Price List oj' Chothing and Small Stores. 
Materielförteckningar finnas av tre slag, nämligen: 
Gatalog oj' Nauy Material, innehållande all materiel 

och alla förnödenheter, både allmänna och tekniska samt 
fördelning i »class». Därmed avses uppdelning i redo
visningshänseende på inventarier och utredning, varom 
jag får anledning återkomma i fortsättningen. Katalogen 
innehåller för varje artikel detaljerad beskrivning samt 
anvisning för utlämning, lagernummer och tillförselkälla. 
Den fullständiga katalogen tillhandahålles endast vissa 
större verk och inrättningar. 

Därjämte finnes Classij'ication Index oj' Nauy Llfate
rial, som torde utgöra en avkortad upplaga av den full
ständiga katalogen och som distribueras till »Supply Of
ficers» i land och ombord. Detta register är uppställt i 
alfabetisk ordning och angiver »Class and title». 

Båda dessa gataloger utgivas av en särskild institu
tion, »:\Tavy Material Catalog office». 

Den tredje materielförteckningen är benämnd Fede
ral and N au y Standa r d S pecij'ications och innehåller spe
cifikationer över marinens maleriel i avsikt att vid an
skaffning, besiktning etc kunna identifiera och bedöma 
materielen. 

Bureau oj' Ship's Allowance List utgör en förteckning 
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över första utrustning av inventarier, reservdelar och för
brukningsartiklar för varje örlogsfartyg. 

l'{avy Procw·ement Regulations synes utgöra en mot
svarighet till den svenska upphandlingsförordningen. Den 
redogör sålunda för formerna för utbjudande av leve
rans och arbeten, träffande av avtal o d. 

Av tekniska intendenturskrifter bör nämnas Th e 
Cook Book of the US Nauy, som innehåller principerna 
för mathåLlning, planering av utspisning och en utförlig 
samling matlagningsrccept, tillrättalagda för massutspis
ning och baserade på modern näringsfysiologi. 

Navy Handbook for Operating Proccdures for Hand
ling Fuel Oil and Diesel Fuel Oil at Naval Supply and 
F u el De pols, innehållande bestämn1elser för planläggning 
och verksamhet i vad angår drivmedclförsörjningen. 

Det nyss avslutade kriget med dess speciella krav på 
framskjutna örlogsbaser, skeppning av förråd m m har 
resulterat i en serie särskilda handböcker »Allowances 
Lists» m m för bemästrande av de underhållsproblem, 
som förelåga särskilt i Stillhavskriget. A v utrymmes
skäl kan någon fullständig genomgång icke göras i detta 
sammanhang. Här må emellertid nämnas: 

AKS- BBB Load List, vilket, om man vet att AKS är 
symbolbeteckningen för ett »General Stores Issue Ship» 
och BBB är en förkortning av Basic Boxed Base Load, 
innebär anvisningar för sammansättning av standardför
packningar, innehållande »general stores, clotl1ing and 
small stores and ship's, stores», avsedda att distribueras 
genom ifrågavarande fartyg. 

En handling, som otvivelaktigt skulle vara av ett viss t 
värde för planläggande verksamhet i sveriska marinen 
beträffande materielåtgång under krig, är US Nauy Usage 
Data for Forces Ashore and Aj'loat. Den innehåller näm
ligen data för åtgång av förbrukningsmaleriel, erhållna 
på basis av ett års erfarenheter vid Espiritu Santo (en 
av de tre största framskjutna unde1·hållsdepåerna i Stilla 
I-lavet). 
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A v » Dishursing Publications» höra nämnas: 
Navy Register, som torde vara en direkt motsYarig

h et till marinens rulla och som utgives av» Bureau of 
Naval Personnel». 

Governement Trave[ Regulations, utgiven av »Office 
of the Secrelary of the Navy», upptagande resereglemen
t e för civil personal. 

Navy Trauel Instructions, utgiven av »Bureau of 
Supplies and Accounls», innehållande resereglemente för 
marinens personal jämte anhöriga. 

Bland »Aeronautical Supply Publications>> återfinnas 
k ataloger, kontraktsförteckningar, »Allowance Lists» m m 
a v samma art, som tidigare omnämnts men enelast berö
r ande flygmaterielen. 

A v intresse ur intendentursynpunkt är däribland pub
likationen Feeding in /light, behandlande de speciella 
p roblem, som uppstå vid utspisning å flygplan. 

Några anteckningar 
inom den moderna 
tio n en. 

rörande utvecklingen 
astronomiska naviga::: 

Av Lennart Palm. 

Den astronomiska navigationen var under åren före 
l :.riget och under de första krigsåren stadd i en ganska 
m arkerad utveckling. En starkt bidragande orsak till 
denna u tvecklng var utan tvivel elen snabba expansionen 
p å flyge ts område. När transkontinentala och transocea
na flygningar hlevo allt vanligare, så förslago inte längre 
d e tidigare använda terrestra navigeringsmetoderna, utan 
m an behövde också utnyttja elen astronomiska navigatio-

Tidskri7t i Sjöviisendet. 30 
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nen. Men flygnavigatören arbetade uneler besvärligare 
förhållanden än sin sjöfarande kollega och krävde andra 
instrument, lätthanterligare efemerider samt snabbare och 
bekvämare beräkningsmetocler. Många av de förenklin g
ar och förbättringar som genomföreles komm_o även ti ll 
godo vid fartygsnavigeringen. Det måste dock härvidlag 
fastslås, att enkelheten och tidsvinsten vid den astrono
miska flygnavigeringens metoder i de flesta fall tillkom
mit på bekostnad av den relativa noggrannhet i ortsbe
stämningarna, som är så väsentlig för sjömannen, meda n 
flygaren härvidlag kan tolerera en n1.indrc exakthet. 

Den utveckling som ägde rum kom inte plötsligt och 
språngartat utan gick fram efter vissa linjer, där tidigare 
mycket arbete hade utförts, och de beräkningsmetoder 
som bilda krönet av utvecklingen efter de olika linjerna 
bära många gemensamma drag med sina föregångar e. 
Man kan nog konstatera, att utvecklingen nu till största 
delen är slutförd. De instrument och metoder, som n u 
kommit i bruk, kräva, sedan principerna fastslagits, inte 
mer mal!ematisk förmåga än den att kunna addera enkla 
tal. Det hela har strängt taget reducerats till en rent me
kanisk procedur, som snabbt och säkert leder lill resulta t 
utan att kräva några mera komplicerade tankeoperatio
ner. Detta medför ju självfallet också, alt risken för a lt 
fel begåtts i beräkningarna väsentligt minskas, samtidigt 
som man på samma tid hinner utföra och beräkna fle ra 
observationer än med dc äldre räknemelodcrna - ocks'l 
detta bidragande till ökad säkerhet. 

I föreliggande uppsats kommer tyngdpunkten att läg
gas vid en redogörelse för moderna metoder att bestäm
ma den asll·onomiska ortlinjens läge och riktning, so m 
varande det mest fundamentala problemet i astronomisk 
navigation. De flesta av dc metoder, som här komme t· 
att upptagas till behandling, finnas kortfatlat omnämndn 
i Lärobok i navigation av år 1945, men en nttgot ulförli 
gare redogörelse för dem ur delvis andra aspekter tord e' 
kanske ändock vara av intresse för denna tidskrifts läsare. 

437 

Först skall dock kanske något antydas om utveck
lingen på del instrumenttekniska området. I den astro
nomiska flygnavigeringens barndom försökte man använ
da sexlanter av gängse typ, men det visade sig vara för
knippat med vissa svårigheter. Dels blev sjöhorisonten 
från dc höj der, det här rörde sig om, mycket oskarp och 
svår att urskilja, dels saknade man möjligheter att rela
tivt exakt bestämma höjden över havsytan för att korri
gera för hod sontens dalning. Dessutom kunde det ofta 
för flygaren bli fråga om att företaga en astronomisk orts
bestämning vid flygning över land, då han salmade sjö
horisont. Därför var det nödvändigt alt konstruera en 
sextant med artificiell horisont. Med sådana instrument 
hade redan Udigare experimenterats - såsom t ex Fleu
riais gyroskopiska sextant - och man hade funnit den 
typ, där horisontplanet definierades av ett »vattenpass», 
vara den enklaste och mest lämpliga. Kumera ba en del 
goda typer av sådana bubbelsextanter framkommit både 
i England och i Förenta Staterna. Ett instrument av den
na typen är emellertid utsatt för vissa fel varav det mest 
varierande och okontrollerbara orsakas av att bubbelsy
stemet påverkas av dc accelera tioner, som uppstå vid 
flygplan ets frivilliga eller ofrivilliga girar och slingring
ar. Dessa fel kunna helraktas som tillfälliga, varför dc 
böra taga ut varandra i en observationsscrie. Därför äro 
moderna instrument försedda med mekaniska anordning
ar av olika utförande, som ge medelvärdet av en serie om 
i allmänhet sex eller sj u observationer. I vissa fall an
Yänds inte det aritmetiska n1.cdiet utan medianvärdet. Det 
finns förespdl;:are för ett användande av dessa instru
ment även till sjöss, men de flesta iakllaga en mera skep
tisk inställning. Av uppgifter i lilleraturen alt döma, sy
nes båda krigförande parter ha försett sina u-bå lar med 
bubbelsextanler. Delta är ju ganska naturligt, då ju u
båten oftast endast kunde gå upp till ylan under den mör
ka delen av dygnet. Aven en ljus nalt bör ju sjöhori
sonten från tornet på en u-båt ha ielt sig ganska sv~trdc-
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finierad, och samtidigt var del nö thändigt att få en till 

förlitlig »fix». ~mncra finns även möjlighet atl pä en 

vanlig sextant tillfälligt monter a på elt litet lmbbelsyslem . 

För bruk i flygplan ha även särskilda kronomclra1 

konstruerats, dels mindre, lätla modeller av vanlig typ i 

en särskild låda, d els armbandskronomctrar, som navi

galören bär på handl eden under flygningen. Dessa si sl

nämnda ur ha kommit till en mycket vidsträd::l a nYicin d

ning och synas mycket på litliga, allrahelst som ju dagli

ga radiotidssignaler numera möjliggöra noggrann kontroll . 

Dessa ur ha även börjat användas till sjöss, och d er as 

]Jålitligbet har vitsordats, liksom även den tidsvinst del 

innebär alt inte behöva verkställa ji.imförelser mellan ett 

särskilt observationsur och kronometern. För alt erhå lla 

en så störningsfri gång som möjligt på uren böra de m el

lan observationerna förvaras i en särskild låda. För när

mare uppgifter om dessa ur kan hänvisas till 1.:;11 kort ar

tikel av fil dr Per Collinder i »Nlodern ?\avigation».1
• 

De gängse naulikalalmanackorna ha visat sig vara 

för omfa'ttande och obekväma i flygnavigeringen, där man 

som. ovan nämnts inte har så strikta krav på noggrann

heten i ortsbestämningarna, som man har inom fartygs

navigeringen. Den första speciella almanackan för fl y

gets bruk torde ha varit elen år 1928 av U S ?-Iaval Ob

servatory publicerade »Lunar Ephemeris for Avialors fo r 

September 1 to December 31, 1929, vilken 1931 följdes 

av »Aeronautical Supplement to the ?\aulical Almanac». 

År 1933 utgavs av U S ?-Iaval Obs,crvatory en särskild 

»Air Almanac» med utförligare data än sina föregå ngare, 

som emellertid inte rönte någon större efterfrågan, då 

ännu inte den astronomiska navigationen hade börjat ut

nyttjas i någon större utsträckning inom flyget. Därför 

följdes denna almanacka inte av några nya upplagor. Ut

vecklingen på flygets område gick emellertid snabbt, och 

år 1937 utgavs av British ?\autical Almanac Office i Green

wich en förbättrad »Air Almanac», som sedermera ut-

1
) Nautiska Förlaget, Stockholm 1942. 
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konunit årligen och blivit föremål för ytterligare en del 

förbättringar. År Hl-H publicerade U S ~aval Observa

tory en almanacka, kallad »American Air Almanac», med 

ungefär samma upphiggning som elen engelska alma

nackan. 
Båda a lmanackorna ha disponerats , så alt navigatö

ren i de flesta fall skall erhålla alla önskade upplysning

ar utan alt behöva sl å upp m er än en sida. Därför ha 

data för solen , månCJJ, planetcrna och vårdagjämnings

punkten blivit tabulerade på ett särskilt blad för varje 

dag, sålunda att värdena för första hälflen av dygnet stå 

på bladets främr e sida, och värdena för den senare hälf

ten av dygnet slå p~t bladets bakre sida. Genom att var

je blad är perforerat, kan det rivas bort, när det inte 

längre är aktuellt. Därigenom konnner alltid det ak

tuella bladet att befinna sig överst. På pärmens insidor 

samt p å dess baksida liksom på ett särskilt uppslag sist 

i boken äro de olika interpolationstabellerna jämte övri

ga hjälptabeller uppställda. Beskrivningen över almanac

kans användning är också placerad sist i texten efter de 

»dagliga» bhden. Den engelska almanackan publiceras 

i fyra delar årligen, en för varje kvartal, och den ameri

kanska almanackan utkom.mer i tre delar, var och en 

gällande fyra månader. Denna uppdelning är betingad 

av önskemålet att erhålla ett så b ekvämt format och så 

ringa vikt som möjligt på almanackan. 

Den uppläggning av almanackorna, som ovan har 

beskrivits, har i hög grad bidragit till att göra dem. be

kväma och lätthanterliga. Ytterligare tidsvinst och för

enkling har uppniltts genom införandet av två nya kvan

titeter. Den ena är himlakroppens timvinkcl i Green

wich, betecknad med GI-IA, och numera även förekom

mande i några nautikalalmanackor. Den andra kvanti

teten, som användes för dc fixstjärnor, vilka kunna kom

ma ifråga vid naYigation , kallas » the sidereal hour angle» 

och betecknas "SHA. Detta namn är kanske något olyck

ligt valt, eftersom de t här inte är fråga om någon tim-
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vinkel, utan om vinkeln mellan deklinalionscirkeln ge

nom vårdagjämningspunklen och deklinationscirkeln ge

nom stjärnan mätt i retrograd led. J\Ian finner sålunda 

E>ambandet SI-IA = 360° - HA. Dessa kvantiteter cr-

5ä lla tidsek va tio n en o c h himlakropparnas rcklascensioner. 

Gl-IA för ~oien, månen och vilrdagjämningspunktcn äro 

tabuleradc för varj c tiominutersintervall och ifråga om 

planeternas för varje timme. På insidan av pärmen äro 

tabulerade femtio fixstjärnor, som. lämpa sig för obser

vation, med angivande av deras SI-IA, vilka betraktas som 

konstanta under den period ifrågavarande del av alma

nackan gäller. Hur man använder Gl-IA har beskrivi ts 

i »Lärobok i navigation» s. 196 ff. När det gäller att b e

stämma limvinkeln på stället för en fixstjärna, sökes först 

Gl-IA för fixstjärnan genom att addera Gl-IA för vårdag

jämningspunkten med stjärnans SIIA enligt formel 

GHA * = GHA y + SHA *· 
Dät·eflcr tillfogas ställets longitud, enligt kända regler 

och man erhåller timvinkeln för stjärnan på den givna 
positionen. 

Som ovan anförts äro tabulcringsinlervallen så korta 

och behövliga interp0leringstabcller så smidigt anordna

de, att dessa almanackor äro myckcl tidsbesparande. D e 

olika kvanli teterna angivas avrundade till närmaste hela 

bågminut, medan ju i nautikalalmanackorna värdena gi

vas på en tiondels bågminut när. 

Även tyskarna gåvo ut en flygalmanacka. Det första 

exemplaret utkom 1939 och var i huvuddrag upplagd son' 

de tidigare omnämnda båda almanackorna, ehuru vissa 

skiljaktigheter fördunnos i fråga om disposition och sä tt 

att definiera de ingående kvantiteterna. 

lVIånga författare rekommendera användningen av 

dessa almanackor även till sjöss på grund av deras stora 

enkelhet. I de större läroböckerna avrådes visserligen 

från att begagna dem annat än i rum sjö, då säkerheten 

i ortsbestämningarna minskas genom dc avrundade ta-
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bellvärdena. Dock torde knappast något hinder möta att 

konstruera en nautikalalmanacka med den vanliga nog

grannheten i de tabulerade kvantiteterna, men nwd en 

uppställning i enlighet med Air Almanacs principer. En

ligt vad som meddelals av en amerikansk sjöofficer, så 

användes numera inom. am.erikanska marinen »Air Al

manac» i förening med tabellverket H. O. 218 - som se

nare skall beröras - vid ortsbestämningar till sjöss. I 

gengäld använder man sig av ända upp till 6 simultana 

ortlinjer för lägesbestämningen vid skymning och gry

ning. Det är således sanuna praxis som inom flygnavige

ringen, som här tilläm.pas. Ortpunkten erhålles genom 

att draga bissektriserna i den m.ånghörning ortlinjerna 

komma att bilda. Således en generalisering av förfaran

det vid tre ortlinjers utläggande i kortet och liktydigt med 

att finna en punkt på samma avstånd från alla utlagda 

ortlinj er. 
Alla dc metoder för astronomisk navigation, som nu

mera ha framkommit, gå ytterst tillbaka på kapten Sum

ncrs bekanla upptäckt 1837, som. sedermera publicera

des i boken »An new and Accurate lVIethod of Finding a 

Ships Position at Sea». De principer han där utvecklade 

synes dock inte ha varit alldeles obekanta tidigare. In

om engelska örlogsflottan lär metoden ha tillämpats långt 

ti digare på observationer av solen under namn av >>Cross 

hearings of the sun». För att bes.tämma ortlinjen an

vände man sig först av den metoden, att man sökte två 

punkter på den, genom vilka sedan linjen kunde dragas. 

Matematiskt sett, ersatte man sålunda ortcirkeln med 

kordan mellan de två punktterna. Beroende på storle

ken av azimuten - som ju alltid ungefärligt kunde upp

skattas -- kunde man härvid antingen utgå från två an

tagna värden på bestämningspunktens latitud och söka 

tillhörande longituder, eller kunde man utgå från två till

delade longitudsvärden och söka motsvarande latituder. 

Den förstnämnda metoden modifierades sedermera 
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därhän, all man bestämde blolt en punkt på ortlinj en 
genom den bekanta timvinkelformeln: 

hav l = see m . cosec p . cos ~ 
r 2 . sin 

s 
(~-h) . 

D~irjämtc beslämdes azimuten gcnon1. pejling, cJler tog, 

ur diagram, eller erhölls genom beräkningar. Härigcno;n 

var ortlinjen definierad till sin riktning, liksom en punk t 

på den var känd, och den kunde sålunda uppdragas i kor

tE·t. Yid denna metod ersattes sålunda ortcirkeln m ed 

sin tangent. Denna metod - longitudsmetoden - kräv

de ganska omfattande räkningar. Det utgavs därför åt 

skilliga tabeller, med vilkas hjälp man ulan logaritmer 

kunde finna timviukeln för givna rp, ö och h. För a tt 

inte tabeller av denna typen skulle bli alltför ohanter

liga, så måste dock argumentintervallen bli ganska stora 

mellan de nämnda, givna kvantiteterna, varför ganskp 

omfattande interpoleringar måste företagas för alt cre nö; -
l 

. t) ,J 

a ct1g noggranhet på den erhållna timvinkeln. Som e l! 

exempel på sådana tabellverk kunna de engelska »Bleck

burns tables» nämnas. Atminstone ett tabellverk gav där

jämte även azimuten, vadgenom ortlinjen sålunda kunde 

beshimmas helt utan numeriska beräkningar. Detta ta

bellvcrk har publicerats av U. S. Hydrographic Office 

under betedeningen H. O. 203 samt benämnes Littlehales 
metod. För att få tillräclig noggrannhet i de erhållna 

~~rdena måste dock ganska omfattande interpoleringar 
f01·etagas, varför metoden väl knappast torde ha kom

mit i vidsträcktare bruk. Metoden kan dock vara värd 

ett omnämnande, enär det torde vara det tidigaste försö

ket att ge navigatören möjlighet att bestämma ortlinjen 

utan numeriska räkningar blott genom att ingå i en tabell. 

Den senare metoden - att bestämma latituden fö r 
ortlinjepunkten med given longitud - har kommit att ut

nyttjas för lösningen av vissa speciella orts problem, så

som höjd i meridianen, cirkummeridianhöjder och höj d 

av Polaris. Åtskilliga tabeller, som avse att minska räk-
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nearbctet vid dc två senare metoderna, ha utkommit. Dc 

mest använda tabellerna för cirkummcridianhöjdsobscr

vationcr torde vi.i.l ha varit av engelsmannen Johnson, lik

som sin landsman Percy Davis en m~·cket flitig kompi

lator av nautiska tabeller. 
Problemet att bestämma ortlinjen kunde ävell lösas 

efter andra linjer, såsom påvisades av den frrrnskc ami

ralen A. Blond de Marcq Saint-Hilaire år 1875 i en upp

sats i lidskriflen »Revue marilime et coloniale». De prin

ciper han där utvecklade bilda grundvalen för höjdme

toden, vilken konnnit att bilda utgångspunkten för alla 

moderna metoder att bestämma ortlinjen. I princip in

nebär ju Marcq Saint-Hilaircs metod en jämförelse mel

lan avståndet från den geografiska pro j ektionspunktcn 

till en viss anlagen position, vilket erhålles genom beräk

ning, och avstå ndet från den geografiska projektionspunk

ten till fartygets verkliga läge, vilket erhålles genom en 

höjdobservation. Detta under antagandet, att den antag

na punkten och elen verkliga punkten ligga så nära var

andra, att man kan anse dem hava samma azimut till 

himlakroppen. För beräkningen av höjden på det an

tagna stället och azimuten användes den välkända haver
sinformeln: 

hav z = hav ( r -o) + hav y, där hav y= cos rp cos ö hav 
i förening med någon formel eller metod för bestämning 

av azimuten. De numeriska beräkningarna bli här gan

ska vidlyftiga -- ehuru inte i lika hög grad som vid be

räkningen av timvinkeln - och försöken att minska detta 

räknearbete, eller helt eliminera det, ha lett till upp

komsten av sannskyldig flora av olika tabeller och me

toder. Det skulle vara både meningslöst och i högsta grad 

tröttande att här försöka räkna upp alla dessa mcl<Jder 

i en mer eller mindre systematisk ordning. Därför skall 

här blott de viktigaste utvecklingslinjerna skisseras upp 

och en del metoder antydas, medan tyngdpunklen kom

mer att läggas på d e senare och mest fulländade länkar

na i u l vecklingskedj an. 



444 

Man kan skilja mellan två huvudlinjer i denna ut
veckling. I det ena fallet bygga metoderna på positio
nen enligt den döda räkningen som utgångspunkt för be
räkningarna. I det andra fallet anvädes ett antaget ställe 
i närheten av bestickningspunkten såsom begynnelseslälle. 
Båda principerna ha sina fördelar och nackdelar. 

Fördelarna med metoder smn bygga på det räknade 
stället äro lättare konstruktion i kortet genont att besticket 
ju kontinuerligt »följes upp» under resan, medan den an
tagna positionen ju måste avsättas särskilt i kortet, och 
genom att vid utläggande av flera ortlinjer i kortet kon
struktionen blir enklare, när de utläggas med utgångs
punkt från ett enda ställe, medan man vid en metod för 
antaget ställe måste använda ett separat antaget ställe för 
varje ortlinje. i\ackdelarna med metoder, som_ utgå från 
en användning av hestickspunkten äro längre beräkningar 
och därav följande större risk för fel. 

Det första försöket att förenkla beräkningarna av 
haversinformeln torde ha varit Percy Davis »Reqnisite 
Tahles», vjlka utlwmma i hörjan av seklet, och innehöllo 
kombinerade tabeller över naturliga och logaritmiska 
haversinvärden. Dessa tabeller hlevo mycket uppskatt;t
de på grund av sin lätthanterlighet, och de förhlevo un
der en lång följd av år så gott som allenarådande stan
dardmetod. Ä ven en del andra tabeller ha utkommit, som 
hygga på haversinformeln, men där parametern y bbr fö
remål för en annan logaritn1.isk behandling. Sådana ta
beller ha utgivits av japanen Yonemura och den brasi
lianske sjöofficeren Radler de Aquino. Youemuras ta
heller gåvo även azimuten, men den formel, som dessa 
byggde på, innehöll sinus för azimuten, varför den även 
gav supplementvärdet och sålunda inte något entydigt 
resultat erhölls. 

De hittills modernaste och bästa tabellerna, som lösa 
problemet med utgångspunkt från hestickpunkten, ärö de 
av dåvarande löjtnanten Ageton i amerikanska flottan ut
givna Dead Reckoning Altitude and Azimuth Table, vilka 
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publiceras av U. S. Hydrographic Office under beteck
ningen H. O. 211. Den första upplagan utkom år 1931. 
Agetons metod skilj er sig från de föregående, därigenom 
att den inte utnyttjar haversinformeln för problemets lös
ning utan använder i stället elen klassiska metoden atl 
dela upp triangeln i två rälvinkliga deltrianglar genom 
att fälla en höjd från ett av hörnen. 

Genom denna sin uppställning kunna dessa tabeller 
självfallet även användas för solvering av andra sfäriska 
trianglar än ortstriangeln. 

Agetons tabeller måste sägas vara mycket bekväma 
och lätthanterliga - inte bara till sitt format - då ju 
den enda matematik som fordras för deras begagnande 
är addition eller subtraktion, vilket gör metoden snabb 
och relativt säker. Metoden har också blivit mycket po
pulär i sitt hemland, där den rekommenderas som en av 
standardmetoderna både i de två stora standardverken 
Dutton och Bowditch såväl som i de smärre läroböcker, 
vilka utkommit särskilt uneler kriget. Metoden har även 
använts för ortsbestämningsproblem på annat håll än in
om navigationen. 

Xär Förenta Staternas arme under kriget upprätlade 
ett nät av meteorologiska observationsstationer på den 
grönländska inlandsisen, så användes under relwgnosce
r ingsarhctct för bestämmande av olika punkters geogra
fiska läge observationer på solen beräknade med Aga
tons taheller.1 ) 

Avsikten är att i ett kommande nummer av denna 
tidskrift ge en utförlig presentation av Agetons tabeller, 
då de ur många synpunkter kunna vara av intresse. 

Likaväl som man använder sig av hestickspunkten 
som utgångsställe vid en beräkning av ortlinjen, så kan 
man naturligtvis välja någon annan position i n~irheten 
2.v fartygets sannolikaste ställe. Vanligen utnyttjas denna 

1 ) Enl. en artikel av kapten Herbert S. Dorsey, U. S. Army, i 

julinumret av »Geographical Review» för 1946. 
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relativa frihet ifraga om valet av antagel ställe, så att 
man väljer en latitud i hela grader och en longitud, som 
kombinerad med den observerade himlakroppens limvin
kel i Greenwich ger en tim Linkel på stället i hela grader. 
På detta sätt minskas ju antalet möjliga kombinationer 
av latitud, limvinkel och deklination högst betydligt, var
för det blir möjligare att konstruera direkta tabeller av 
rimlig storlek men utan alltför komplicerat interpolations
förfarande - tabeller alltså, där man ingå r med sin an
tagna latitud och limvinkel samt himlakroppens deklina
tion och direkt eller efter en enkel interpolation erhåller 
höjd och azimut för himlakroppen på sin antagna posi
tion. Sådana tabeller representera ur många synpunkter 
den elegantaste lösningen av ortlinjeproblemet. En mängd 
metoder ha dock lanserats, som stanna på halva vägen, 
d v s i likhet n1ed de tidigare omnämnda metoderna ge 
dc vissa förenklade lösningar, som nedminska räknearbe
tet. Men även vad gäller dessa tabellverk medför an
vändandet av ett antaget ställe en tilltalande minskning 
av forma,tet. Begagnandet av ett antaget ställe medför 
dock ett arbete vid konstruktioner i kortet, särslcilt då 
man skall san1manslälla flera ortlinjer. Varje observation 
kanuner då att kräva ett särskilt antaget ställe, medan 
man vid utnyttjande av det rälmade stället ju blott ut
går frå n detta. Likaså får man ofta mycket långa in
terccpt - ibland upp till 40' eller 50' . 

Det torde kanske vara av ett visst intresse att något 
dröja vid dc fel, som kunna väntas bli införda genom 
användandet av elt antaget ställe. Det antagna stället 
väljes alltid så nära det räknade stället som är möjligt. 
Om nu förutsättes att det räknade stället är identiskt med 
det sanna stället, så ha undersökningar visat, att för höj 
der inte överstigande 60° blir felet i interceptcts längd 
inte större än 0,5' , och det sannolika felet i azimut över
skrider inte 0,5 °. För höjder nära 75° är det dock myc
ket möjligt att felet i interceptet kau bli l' under ogynn
samma förhållanden. 
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A v de mc lod er, som framkommil för att underlätta 
beräkningarna av ortli11jcn med utgående ifrftn en anla
gen position, skall här blolt några få omnämnas av ~Ila 
dem som framkommit. Brasilianaren Badler d c Aqutno 
har gelt ut nå gra tabcllverk, däribland även en direkt 
m etod. I-lans mest kända tabeller torde väl vara Altitu
de and Azimuth Tablcs», vars första upplaga utkom HH2, 
och som 1918 följdes av en utvidgad andra upplaga. D essa 
tabeller kunde användas för lösningen äYen. av andra 
problem än det atl bestämma ortlinjen. Inte:·polerin?s
förfarandet i dessa tabeller är relativt komplJ ceral, lik
som även reglerna för tabellernas begagnande äro ganska 
omständliga. På sin tid torde kanske tabellverket dock 
ha gjort skäl för den självmedvetna devis, som står tryckt 
på en del ställen i boken: »the simplest and readicst in 
solution». Senare framkomna metoder äro Oguras och 
Dreisonstocks. Båda dessa metoder nå lösningen genom 
att uppdela grundtriangeln genom en höjd fälld från ze
nit. Oguras metod torde i vissa avseenden något över
träffa Dreisonstocks. Dreisonslocks tabeller äro utgivna 
av U. S. Hydrographic Office under beteckningen H: O. 
208. Metoden beskrives i dc två slörsta sarnt några mmd
l·e amerikanska läroböcker i navigation som en av stan
dardmetoderna och kan genom sin tillämpning även på 
andra nautiska problem i vissa hänscenden sägas mot
svara Agetons metod inom elen grupp av tabeller, som ut
gå från ett antaget ställe. Drcisonstocks metod var un
der en lång tid standardmetod inom eng,elska flygvap
n et, men numera torde knappast metoden vara i någon 
vidsträcktare användning ens inom farlygsnavigeringen. 
De engelska S. A. N . tabellerna utgöra en kombination av 
Oguras och Dreisonstocks metoder. Dessutom finns i __ ~etta 
tabellverk Agetons tabeller inarbetade. Oguras hoJdta
beller ha även utnvttjats tillsammans med Rusts azimut
diagram - ett av . de många praktiska ~ch r~lativt till
förlitliga azimutcliagram, som ha utkomnut - 1 den ame-
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rikanske sjöofficeren och flygnavigatören \Veems »Lin e 
of Position Book». 

Det följdriktigaste utnyttjandet av fördelarna för
knippade med räkning med ett anlaget ställe leder emel
lertid fram till direkta tabeller. Dc första försöken i den
na riktning torde ha gjorts av Ball år 1907 och Acruino 
ett par år senare. Dessa tabeller voro emellertid relativ t 
kompakta och små till omfånget, varför interpolerings
förfarandet blev något vidlyftigt. Under tiden närmas t 
före kriget utkommo i England »Astronomical "\"avigation 
Tables», publicerade av H. A. F., och i Amerika utgav ~; 
av Hydrographic Office ett tabellverk avsett alt fylla bå
de farlygsnnvigatörens och flygarens behov »Tables of 
Com1mted Altitudc and Azimull1» med beteckningen H. O. 
2H. Båda dessa tabellverk ha av naturliga sl::.äl blivit 
mycket omfångsrika och äro därför uppdelade i fler a 
band. 

H. O. 214 är utgivet i 9 band, vardera omfattande 10° 
i la litud upp till 900 N eller S. latitud. Endast hela la
titudgrader utnyttjas. Inom varje hand upptager varje 
grad i latitud 2-± sidor samt dessutom 2 sidor med tabeller 
för identifiering av stjärnor. Deklinationen är angiven 
för hela och halva grader och limvinkeln för hela grader. 
Mot dessa argument erhålles höjd och azimut för himla
kroppen p å det antagna stället. Man väljer ju sin an
tagna position, så all latitud och tim vinkel bli hela gra
der. Däremot är sällan hirnlakroppens deklination cll 
jämnt gradtal. Därför får man interpolera för differen
sen i deklination mellan det verkliga värdet och närmaste 
tabellvärdc. Denna interpolering behöver bara företagas 
för att korrigera höjden, förändringen i azimut blir be
tydelselös för praktiskt behov. 

Som ovan omnämndes finnes efter varje grupp om 
2-± sidor för en grad i latitud två sidor med tabeller för 
identifiering av stjärnor. Då ju bär endast approxima
tiva värden behöves, så äro för ckonnnandc kvantiteter 
blott angivna på hela grader när. Dc ingående argumen-
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ten i dessa tabeller bli höjd och azimut, mot vilka man 
finner deklination och timvinkel, varmed n1.an sedan kan 
ingå i almanackan. 

De brittiska tabellerna voro uppställda efter delvis 
andra grunder. Sålunda omfattade varje band endast ett 
latitudbälte om 5 o. Inom varje enskilt band voro vidare 
inte sidorna ordnade efter latitudsgraderna som huvud
argument utan efter deklinationen, så att varje sida så
lunda upptog fem kolumner, en för varje latitudsgrad i 

bandet, medan i vertikalled timvinldarna voro tahulerade 
liksom i det amerikanska verket. Dc deklinationsvärden 
som kommo i fråga för tabulering voro ännu färre än i 
H. O. 21-1, men dessutom innehöll det engelska verket spe
ciella tabeller beräknade för de viktigaste stjärnorna, som 
mestadels utnyttjades inom navigationen. Höjd och azi
mut voro i de engelska tabellerna beräknade till samma 
noggrannhelsgrad som i de amerikanska, alltså höjderna 
angåvas med tiondels bågminuter och azimulerna med 
tiondels grader. 

De brHliska tabellerna voro sålunda liksom H. O. 21-± 
tillräckligt noggranna för att kunna användas inom sjö
navigationen tillsammans med nautikalalmanackan. En 
dylik noggrannhet i tabellerna hade för flygnavigatören 
ett ganska illusoriskt värde, då han på grund av många 
osäkra felkällor, flygplanets hastighel m m räknade med 
en noggrannhet i besticket på 10' som fullt nöjaktig, och 
då han använde sextanter och almanackor av mindre nog
grannhet än dem fartygsnavigatören utnyttjade. Därför 
utkomma i början av kriget engelska tabeller avpassade 
för flygnavigatörens fordringar . Dc följdes ganska snart 
av nästan identiska amerikanska tabeller. I dessa tabel
ler äro dc allmänna principerna för tabellernas upplägg
ning de samma som i de tidigare engelska. De tabulera
de höjderna äro angivna på hel hågminut när och azi
mnterna på hel grad när. Den första hälften av varje 
band, omfallanrte som förut elt latitudsbälte om 5°, inne
håller dala för de 22 ljusstarkaste stjärnorna, där allt::;il 
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ett antal sidor är anslagna för varje stjärnas medeldekli
nation. Den andra hälflen av varje band upptetges av ta
bulerade dala för varje hel grad av deklination från o o-

28°, detta arrangemang har genomförts på grund av omöj
ligheten att prestera särskilda tabeller för solen, månen 
och planeterna, enär deras koordinater ju ständigt för
ändras under deras rörelse i närheten av ekliptikan. För 
varje grad av deklination är inom varje enskilt hand fy
ra sidor anslagna. De brittiska tabellern a, »British Air 
Publicalion 161 8», omfatta to l v volymer och kunna såle
des användas mellan latituderna ~J 60° och S 60°. D e 
amerikanska tabellerna äro utgivna av Hydrograpbic Of
fice under beteckningen H. O. 218 och omfatta fj orton 
hand, varför deras användbarhet är utsträckt upp till 
N 70° och S 70 °. 

Dessa förenklingar i tabellernas uppställning jämte 
den minskade noggrannheten i de tabulerade värdena 
medföra vissa praktiska fördelar. Tabellernas format 
minskades, vilket ju innebar, att de hlevo snabbare och 
lätthante1•ligare att använda. Men sam.tidigt begränsades 
deras användbarhet. Dels kunde de inte användas på 
höga latituder, - och vid transoceana flygningar för ju 
storcirkeln många gånger upp till höga latituder - dels 
var navigatören bunden till att använda ett begränsat an
tal stjärnor, vilket ibland kunde vara en olägenhet. Tro
ligen orsakades utsträckningen av H. O. 218 till högre la
titu der än A. P. 1618 bl a av det förhållandet, att de ame
rikanska flygstridskrafterna uppehöll o en färjtrafik över 
sina baser på Grönland och Island mellan Amerika och 
England, medan det engelska flygvapnet inte i så hög 
grad opererade på höga latituder - i alla händelser inte 
när tabellerna utgåvas. 

I en artikel i U. S. ~aval Proeecdings för augusti 1947 
],_ar redovisats försök n1.ed H. O. 218 inom fartygsnaviga
tionen, vilka givit till resultat att deras noggrannhet är 
fullt tillräcklig för prak tiskt bruk i öppen sjö. 




