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Årsberättelse i artilleri år 1940 
Avgive n av ledamoten i l\O:MöS, kaptenen 1'h. Sveclelius. 

Eldledningsmaterielens utveckling. 

Inledning. 

ArLillerivapnct å fartyg omfattar förutom kanoner med de
ras ammuniti·on ävenledes den till omfång och i utarbetningens 
fullkomning mångskif;t;ande eldledningsmaterielen. I begreppet 
cldlerlningsmalcriel inneslutes ej endast centralsikten och räk
neinstrum ent utan även orderfö1~ings- och riktmedel. 

Kanonernas ävensom ammw1itionens utveckling har sedan 
-rärldskriget 1914-1918, i varje fall intill senare år, skett mera 
offentligt. Kalibervalet för de olika fartygstyperna har i stor 
utsträckning reglerats av träffade flottöverenskommelser och 
den tekniska utvecklingen har givetvis medfört åtskilliga för
hällringar 1nen har gått i kända banor och har väl knappast 
~\ stadkommit några revolutionerande omvärderingar med un
dantag möjligen för luftvärnet. 

Mer under seluelcs.sens Läckmantel har däremot eldled -· 
ningsmalerielens utveckling ägt rum. Av denna anledning, 
samt på grund av alt den viktigaste fasen i utvecklingen in
fallit tmder de senaste ~trtiondena, ha Msk,illiga var,ianter av 
instrumenteringar utvecklats. Detta gäller i särskild grad luft
Yiirnseldledningen med dess större möjligheter till olika lös
ningar. A v nämnda anledningar ~ord e man kunna föruLsätta 
att under i övrigt jämbördiga förhållanden eldledningsinstru-
111enteringens effektivitet kommer att bliva av slörsta betydelse 
\ id en ar tilleristrid. I det följande skall i slora drag lämnas 

1 !dslcri[t i Sjöväsen det. 15 
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yissa a lllll ä nna synpunkler lwlräffa nd c cldleclnin gsma leri e l•· n~ 

u l veckling. 
Utökningen aY slrid'iavslCtnden , som erfaren hel efter n ii tll n .. 

d::t viirldskrig, öb1de cl l av dc a llm ä nna artillerisli ska l;.ra\l' ll, 
kraw l pa precision. ]Je allmiin na kraYen pa snabb eldöpp ni ng 
och snabb salvlald und erslröl;.os dessu tom iiYcn. Dessa lrc 1\i-ay 
iiro normgiyande för c ldledningsmalerielcns ulYcckling. 

UlyeclJ ingen av fl ygvapnet s ltilldc lwll nya kraY pa li d
ledningen och ledde L i Il uppkom slen a Y en s pe c i c Il ins lru llll' ll
lerin g för beskjutning a v luflm[d , vanid automatiseringen 11\ey 
en i\n vtkligare faktor i'tn tidigare för huYudsakli ge n persOJn l
hesparing. Endast genom a ll crsiilla llliinnisk a11 med mask itH' n 
är del möjli g t all erhå lla dc snabba real;.lion er vid inlriiffan de 
hastighe lsändringar och de jämna rörelser, som iiro en fö ru l
sälln in g för uppn åend et a v del fra m för allt Y id l u fl vii rn s\'l d
lednin g skärpta b ·ave l å precision. 

Den ][mgl gående mekaniseringens s tora nackdel, in s lm
menlcringcns större risk för haverier, kan i slor ulslr~icl ;. ni n g 
föreb yggas genom tillgodoseende l a v resenmöj l ighcler , m en i 
-;ista hand m ås le docl< alltid >> handreservcn » finnas all fa lla 
tillbak a p~l. Fördelen med den uppdrivna m ekaniseringen ii r 
dess större effckLivitcl, vilket kan bliva en utslagsgivande faktor 
särskill vid inledningen av en arli ll cris lrid . \' ad man h1 m p
ligen bör lzosla p :l eld ledningen bör sU1 i Yi ssl förh ~llland e till 
kalibersl age t m en ej Lill anlalel pjåscr, snarare LYiirl om i s;l 

fall, L_v man bör ];.unna skjuta minst lik a effeklivl med cll 
färre antal pjäser som med e ll större anlal. Kostnaclshii n-; ~' 11 
torde dock härvidlag alltid konm1a a lt spela jn, ty de l fii trc 
antal el pjäser föru Lså L, ler i all 1nä n h e l ell m in d re fartyg och 
s ~1lunda ävenledes i allmänhel i relation härtill lägre kosln adc i· 
för cld ledn ingsinslrumcnteringcn. 

V i/..: t i1w·e u L L'ccUingsområden in'om elcl lecl ni11gen. 

Som elt logisl'L fullföljande av centralriktprincipen för sö,kll' 
man redan vid tidpunklen för dennas första framträdan de a lt 
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.,.0ra centralriktningen hclau loma li sk, d. v. s. m an försökte 
~J eklriskl ansluta iiven kanonern a till cenlralsiklel. Della Yi
s:tde s ig d{l ej pra klisl;.L genomfä>rbarl , ula n m an maslc nöja 
sig med eu m anuell mellanl ed, >> följvisarsyslem >> . Orsaken till 
all man icl'c lyckades, Yar s\·a ri ghclen a ll as ladkonun a e ll till
räcldi gl kinsli g l och saml idigL krafti g t moloraggrcgal, som 
kund e ulföra den följand e riktningen eller >> slymingcn >' med 
godlagbar noggra nnhet. Inom rimliga gränser kan dclla pro
blem numera si1gas vara tillfredss tällande lösl även i helrak
tande av elen .v llerliga re stegring aY fordringa rna, som s tä llts 
genom en allm ~in ökning i k a liber. 

En redogö relse för tekniska förhällringar inom eld lednino·s-
" t> 

ma lericlen kan ej lämnas m ed en ty dli g uppdelning efter dc 
uppgifter, som de olika dela rna ay cldled nin gsmalerielcn har 
till uppg ifl all fylla. En teknisk förhällrin g av en elektrisk 
kraflöycrföring l i llgodogöres l. ex. ej endas l vid fjä rrmanöwe
ri ng av kan oner och Lom ulan tillgodogöres även vid den auto
matiska stabiliseringen eller i räkneappara ter för rälmcvärde
nas Yi darebefordran, då belastningen är rclalivl s lor. För a ll 
giva en Lydligar\' bild av uLYeeldingens J, a raklär skall dock 
fra mställningen sammanfal las eft er dc uppgifter, vissa tekniska 
organ inom cldlcdningsmalericlen ha till uppgift all f~rlla. 

l. Elel..:Lrisl' slvrning. 

. D:\ s iktelement eller rökn cviirdcn ej ula n obgenhc l kunna 
~~t darclnfordra s genom m ek a nisk ÖYerföring, m~tsle elektrisk 
overfäring Lillgrip:~ s . Hi:irför anYiinder man sig ay dc ],ända 
sys temen med synkroniserade motorer. ~\ l1gol större h·aflbe
lopp kan dock p il clc lla säll ej överföras. Skall en inställning 
ske med ians pd ll<Lagande av haft, l. ex. för inriktaudel av en 
~~ j ~s: .k an man använda överfönng för hand (fö.Jjning enligt 
!oljYlSarsysteme l >> ) , m en man kan även aulomatis.cra överfö

nngen genom a ll förse den elektriska mollagaren m ed e ll l'on
lakt verk, som reglerar eller »s,Lyr>> elektriska nlolorer vilka 
~~lf~ ra det meka n i ska ar hele, som b ehövs för den ö'nskade 

11 l"lklningen. 
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I det förra fallet utgör den mänskliga förmågan en regu
lator vid inställningen. Varierar t. ex. ett vridningsn1.omen t-, 
storlek, insätter mannen vid riktratlen stöne eller mindre kraft 
alltefler behovet. Underg~tr den beh6vliga kraftinsatsen snahha 
växlingar heroende på variationer i följningsrörelsens hastighet. 
hlir del mannens utbildningss låndpunkt, som l~ommer att Yar8 
utslagsgivande för riktningens noggrannhet. Vid automatisk 
Iöljnin g med följ enrolorer, måste den elektriska rörelseöverfö
r intren äcra 1notsvarande egenskaper, kraft och följsamhet , som . u t> 

man enligt del föregående fön1tsäUer hos en god riktare. 
Liksom yid manuell följning växer riktsvårigheten vid 

elek tri sk följning med växande variationer i rörelsen. En li k
Jonnig jämn rörelse skulle vid elektrisk s tyrning enkelt kunna 
följ as, val'Yid kraftbehovels slorlel" till skillnad mol vid manuell 
fö ljning ej skulle spela större roll, enär motorostyrkan ju alll id 
kunde anpassas efter det föreliggande behovet. Med accelererad 
rörelse växer svfn·ighelerna ej endas t för riktaren uLan även 
för moloraggregatet De slora kraftbelopp, som l. ex. vid hM
li ga omkastningar av rörelseriktningen måste uppb11ingas, kun
na giw tvi s genom tillr{tcldigl kraftiga motorer tillfredsställas, 
men med växande s torlek :\ dessa minskas följsamheten i s lyr
n ingen p:\ grund av ökningen av molorankarels massa. Ä Yeil 
konstruktionen av kontak tverken spela en icke oväsentli g roll 
i de lla samband . Under alla förhå llanden är dock p ~t telmi kens 
nuvarande slåndpunk l möjligheten alt följa med clektrisl; 
s lvmino betvdliot slönc än a lt följa med handkraft under 

~ o J b . l 

sv~m-1 förh[lllanden. En Jwmhination av båda sys ternen, varYlC' 
"crrovarbelel>> ulföres genom elektrisk slyrnin0cr och cll mi n d re b ~ • 

rö·rclsebelopp, s ~tsom korrektion eller som rörclselillskolt, t ili-
Iogas för h and, förekommer vid s tabilisering och vid riktning 
med s. k. differentiator, varom mera längre fram. En lzOin
hination av elektrisk s tyrning och handstyrning anordnas äyen 
såsom första reserv för den rent automa ti ska s lymingen vid 
fjärrstyrning . 

. \ r del sys tem, som sl.; all drivas, ej n ämnvärt hel as lal , och 
den edorderliga moloroffeklen följak tli gen ej stor, l::an över·· 
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föringens kontaktverk direkt styra fö1jmolorerna. En sådan 
anordning förekommer t. ex . i l<äJ"neapparater (räknebordet). 

Ar rörelsen mer belastad, såsom Yid automatisk imiktning 
av pjäser, m åste relativt kraftiga motorer tillgripas. Direkt 
styrning kan då ej användas, enär med den relativt svaga r ikl
kraften i motlagarsys,temeLs ankare kon taktverkets dimensione
ring ej kan göras tillräckligt för de nödvändiga strömstyrkoma. 
Mellan kontaktverke t och den pjäs, som skall inriktas, mås le 
ell förslärkaraggrega t i delta fall anslutas. 

Ar belastningen ej för hög, räcker det med enharl en s. k. 
Leonard-förs Lärl< ning. 

Anslutes Leonardförstärkarens genera tor på visst säll med 
ytterligare en generUJtor, erhåller man en fonn aY kraftförs tärk
ning med utj ämnad rörelse, ge~qeralorförstärlwre n. En annan, 
senare och bällrc fonn av kraflforslä rlming ulgör »clifferential
kra[töuerf öringcm . 

Differen lialkrafloverföringen (se fig. 1) heslår av en m.indre 
molor (v~igm o lom) (1) , direkt s lyrd av l\Jonlaldverket (2), som 
moltar den elektriska rörelseimpulsen Ir ~m en elektrisk givare 
l. ex . i centralsiktet saml en större molor (has lighe lsmolorn) 
(3), vilkens rörelseriktning och h as ti ghet regleras av en spän
ningsdelare (4) , mekaniskt styrd av vägmo lorn. De båda mo 
torernas rörelse summeras i en differential (5) tiJl en geno·m 
drivaxeln (6) utg::tendc rörelse. Väglllol-orn är sftledcs i främsta 
rummel en regul a tor för has tighelsmolorn, som utgör den egen t 
liga arbelsmolom. ökar man vägmotorns inflytande å den ut
gående axelns rörelse genom iindring av ulväxlingsförhMlandel, 
ökas fOTjsawhelen i slyruingen samlidi gl som cmeller·Lid mer 
Ul'hele kommer p{t vägmotorns konlo. En dylik belastning be
gränsas emellertid genom att vägmo loms s todek ej lämpligen 
kan ökas ulöYcr vis-sa gränser. Erfarenhelen har givit v·id han
den, att förh ållandet mellan väg- och hastighetsmotorernas 
~~!gående axclrör·elser bör hålla sig mellan gränserna 1 och Vz. 
A.ro de erforderli ga motorerna av sådan s torleksordning, att dc 
e~ kunna styras direkt, anslutes mell an kontaldverk resp. spän-
ntngsdelare och motorer förslärkaraggregat (Leonardförstärkare ) . 
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Lla mycket slora hclaslningar förekomma. och följsamhc 1l· n 

lJlir sv~tr :J.ll [tviigabringa p{l grund ay dc slom massoma hos 

motorernas ankare, kan följsamheten i stor ulslriickning a l'T

'iliillas genom införandel p~\ vissl säll av en cxlra dificren li· tl 

slyrning. en >> hj idpdiffcrenlialslyrning». Effekten blir en sn ;t])_ 

hare reglering aY haslighel~moloms rörelse förmedelst näm nda 

clifierenlialsl\'l'nin''· Hvclraulikens fördelar vid manöneral Hlc t . ..., . 

F i g. /. 
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av stora ll1assor har man iisen Lillgoclogjorl sig genom m

p assning av den hydrauliska pumpen i aggregalet för difieren

tialluaflöverföringen. Den hydrauliska pumpen crsäller därn d 

hastighelsmotorn med dess spänningsdelare. 

AnordJJingar av dessa slag erfordras, då slora kraftbelopp 

behöva uppbringas, såsom Yid elektrisk fjärrstyrning av l< a no

m:r oeh lom, ot.:h vid s tabilisering av tunga pjäser. 
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2. Fjärrslymin!J. 

Som i inledningen niimndes, har den fullsliindiga cenlral

riUpri ncipcns genomförande först genot n ulvecldingen inom 

1uolorlekniken crha llil en Lillrrcdssliillande lösning. :\led dc 

lll cdel, som i del föregnende avsnil lel anlylls, har fji1tTSl~Tning 

i sida, vartill ej endast r ~iknas pjiisens imikluing efter syft

linj en till mtllel ulan även den automatiska inställningen efter 

siclkorreklic•ncrna, i slor ulslriickning kunnat lagas i anspr[d~. 

\' inslen med fjit iTSlyrning iir en höjning av heredskapen saml, 

]Jclräffan de kanoner, en ökning aY eldh8slighclen . Della senare 

em {ls genom ;tll kanonema oaYlnulel, i kombination med sta

biliserin g, oberoende a\ Ct-\el farl)·gs rörelse kunna hållas in

ri ktade mol m;tlcl och s:dunda kunna adyras i Yilkel ögonhlick 

som hel st. "'Ied fjiirrslyrning i sida kommer korrel.;Lioncn för 

lappaxellutnin gen dessutom all inflyta jiimnare och noggran

nare än mecl manuell följning. 

Förulsi1llningen för all man skall b1 en god elektrisk slyr

n i ng, ~ir all den iuflylande rörelsen å bmlakl Yerkets Yisare 

sker jämn!. Dc rikt - eller riikneviirden, som au tomati skt ut

lagas, L ex. Yicl slnhi lisering, ].;ippvinkel och lappvinkel , fylla 

dessa fordringar. Inriktning däremot aY siktlinjen på mtdel, 

hell eller dclYis för hand, kan a llLefler SYarighclsgraden med

föra en my c k e L o j i1mn rörelse, särs].; i lL om den i c k e under lä llas 

genom stabilisering. Fjiirrslyrning skulle under s:1dana för

h~tllancl en kunna hell omöj li ggöras. Genom all lilla handrörel

sen endast dehis men reglerande p~lYerka riklorgancn, och lMa 

den reslerand e men huYuclsaldiga inriktningen ske maskinelll, 

kan man uljiimna förel.;ommande ojämnheter i h a ndrörelsen. 

Della uppn <1s geno m a l t Yerkslälla r i kl ni n gen med lillhjö l p a v 

den tidi gare n i1mnda differcnlialkraflövcrföringen eller den 

hingrc fram niimnda differcnlialorn. 

3. Slabilisering. 

Unclerl ageis rörelse till sjöss icke endast förSY<har själva 

l'ikta ndel ulan bidrager dessutom Lill uppkomslen av vissa av-
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Yikelser i imiklningen, som man m~ts l e konigera för (La pp
axellulning och kardanfel) samt begränsar användningen ' lY 

den snabbas te formen för eldledningselementens beslämmancll', 
vinkelhas tighe tsmetoden. För a ll i möjligaste mån kompen sn a 
för underlagets rörelser, d. v. s. orientera riktorgan och kanone r 
till del rymdfas ta koordinatsystemet, tillgriper m an slabi li.-;c· 
ring. Denna sker med tillhj älp av gyron i kardanupphängnin g 
och med tyngpunklen förlagd n[tgol under kardanaxlarnas skiir
ningspunkt, således med l\ araklären av en pendel. stabilisering 
Yerks lälles i sida, omkring den vertikala vridningsaxeln , i för
hällande till en bestämd riktning i horisontalplanet l. ex. Nord
sydlinj en, i höjd omkring lappaxeln sam t för tappaxellulni ngl'n 
omkring »den tredj e axeln », »Lvä rriklaxeln», hori son tala axl'l n 
i skjul- resp. siklplanet. I vilken ulslräclning stab ilisering hii r 
tillgripas är en avvägni ngsfr{tga. S Lo ra massor, som skol a 
stabili seras, kräva kraftiga motorer, vilket såsom tidi gare fram 
hållits menligt inverkar på följsamheten i den elektri ska sL.\T·
ningen. Uppställningsplatsen för centralsiktet ( eldlcdn ingslor
nc l) kan och har p ~t sina håll stabiliserats, men numera torde 
den vanligaste metoden vara a ll bloLL stabilisera optiken i Ot' ll 

vinhlräll siklplanel. stabiliseringen i horisontalplanet ske r 
med hela centralsiktet, ofta dessu tom med hela uppställnings
pla tsen ( cldledningsLornel), då j u rörelsen i cl'enn a led i e l' e 
underkas tas s~1 kraftpåfordrande h astighetsförä ndringar. Man 
bereder dessuLom genom denna med h änsyn till vik terna mc1· 
oberoende form för s tab ilisering ökade möjligh eter alt för~c 

centralsik tet med pansar- eller s plin Lskydd. 
Utvecklingen av luftYärnsar lill erie l har framskapat pj i.i .cr 

p<t upp till 12 cm. kaliber i lornuppsiällning, stabiliserade enl ig t 
treaxelsystemet För luftvärnsartilleriet äro fördelama med 
fu lls ländig stabilisering give tvis särskilt framträdande. Med 
den s tora precision, som här ford ras, i avsaknad av eldledarens 
observationer, m åste de störande inflytelserna genom krängnin g 
såvi ll möjligt elimineras, särskilt som de höga eleva tionerna 
oc.h de stora sidvinkeltillskotten, som det blir fråga om, i anna l 
fall skulle medföra förhållandevis stora olägenh eter, de förra 
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oenOlll en ökning av tappaxellutningens inflvlande de senare 
o v ' 

genom nödvändigheten i dc flesta fall av en omräkning a\' 
Jolängningsvinklarna från siktpl anet Lill skjulpl anel. 

Stal>iliseras en kanon kring tredje axeln, minskas kraft
behovet för s tabilisering i sida a vscvärt genom aM r ik trörelsen 
j denna led kommer aU kunna ske efter h orisontalpLanet, men 
i prak tiken måste dimensioneringen av kraftaggregatet dock ske 
för del fall a ll riktning blott kan ulföras enli gt tvåaxelsyslemc l 
d. v. s. för even tuellt haYcri lt s tabi li seringen kring den tredj e 
axeln . 

För a ll klarlägga lJegreppen kommer här närmast alt läm-
nas en kortfallad redogörelse för betydelsen och inverkan a v 
två med s tabili seringen sammanhängande, genom ett fartygs 
krängning framkallade stömingar, lappvinlcelfelel och l'ardan
{elet. 

Tappvinkelfelet uppkomm er Yid pjäser med blott 2- axel
rörel<> e genom al t Yid skjutning moL sjömål skjulplanet (fig. 2) 
oc.h vid skjutning mot luftmål s ~tväl skjulplanet som siktplanet 
(hg. 3) vid krängn ing svängas ur mo lsvarande plan med far -
tyge t liggande på rät köl. 

1
... I fig. 2 utmärker: OH siktlinjen Lill målet; OK kanonens 
'atnlinje före och OK' kärnlinj en efter kräuguingen vinkeln v; 
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.. · · Il H" l{':s prO_J.el,· -'l. och 'l.' molsvarande uppsalln1ngs\' lll < ar; 
l i on a horisonlalpbnel. 

lip p- och sids~i llningskorreklionema erh:'lllas ur ~1edan 
~L1ench' ck\· at i on er, framreducerade u1· den sfii.riska tnan gl'\ n 
HK'H": 

sin z' = sin z . cos \' och 
lg Ll cp = tg 1'/. • sin ,.; _ . ., 
I fig. ;) ulmärl.;er OK och 01\' brnllnJeu och OS och 0\, 

sikllinjen före r esp . ef ter hängningen; HH" kanonens och HH 
-:iklels a YYikelse i sida p ft grund av k!'i'lllgningen. 

z 
Fig.3. 

\'id skju tnin g mol luflnwl, \'ari erar s~t l edes sidYinkelk <> r
r eklionen sländigl med höjdYinkellillskollel. Vid skj utnin g mol 
Juflm:1l är del därför nödYänd igL al l fix era sikllinjens horison
la lprojekLion, Yilke l lämpligen sker genom ~i kL_e L s s lah i li scr i u~ 
ii. Ycn kring den tredje axeln, d. Y. s. den honsonlala axel n 1 

si k lp lan e l. 
Uan skilj er mellan LY[t slag aY s tabili serin g beroende pfl 

sii. Ll cl för eliminering av lappaxellutningens infly tande, nätn
li cren , indirekt stabilisering" och "direl<L stabilisering>>. Den t> 
föna ycrl.;slälles genom en Lindring av inriktningen av l. ex. en 
l.; anon i enli gh el med dc bcrälm.ade korrel-:.Lionema för l::tp]l-
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axellutningen och den senare verkställes genom s labili se ting av 
].; anon en b·ing jäul\'äl den lredje axeln. 

f(arclcwfele l Yid tre-axelslahili~ering uppl<o1mner diirigeuom 
nlt siklels eller kanonens slahiliserade plattform yid krängning 
l. ex. nedål utför en nedölg~tcndc rörelse omkring kriingnings
axeln men stabiliseras, ~tlcruppföres. l il l horisontal plan el igen 
genom upps\·:'lngning kring lYa andra axlar, lappaxeln och 
horisontala axeln i s ikl- resp. skjutplanet (den lredje axeln). 
])el är giYel, all, om icl\C krii.ngningsaxeln sa mmanfa ller med 
en aY dc sistnämnda axlama, en syftlinje utefler plallformcns 
plan fran dess cen trum icke kommer all alertaga samma läge i 
rummel eflcr slab iii serin gen som före krängningen. Y inkel
skillnaden mellan dc hi1da lägena utgör kardanfallel , viikel i 
della fall ma beniimnas >> upplzängninys/;arclonj'ollcl >> . 

Vid lY~1-axelslabilisering l. ex. av en kanon uppkommer 
cll kardanfel genvill al l unelerlaget kdinger omkring en axel, 
men Merriktning i höjd a\' pjiiscn sJ.;er genom dennas aler
svängning omkring en annan axe l, nämligen tappaxeln. Del 
härigenom uppkommande kardan fel el. »up ps/ ä llninuskorclnnf c
let», är praktiskt tagel lil.;a slorl som, m en med molsall tecken 
i förhallande till upphi1ngningshudanfelel. 

Aven Yid lwmpas-;er uppkommer p~t grund av kardanupp
hängnin gen cll kardanfel, >> kompassl.;ardanfelel>>, försaYilL ej 
krängningsaxeln sammanfaller med nngon av ].;ardanaxlarna 
eller, d~t dessa }iro skeppsfasla, med farl~·gels langskepps- eller 
lYärskeppsaxlar. Della fel, som gör sig gtillande Yid kompass
styrning i sida, som allts: t ä ven u lgi w s Lill dollerkompasscrna, 
är ay samma arl som del tidigare nämnda uppslällningskar
clanfelel. 

l fig:a .J - G [tslddliggöres de Lre oYan nämnda kardanfclcn. 
I fig. ~ . ::1skådli ggöraude hrdanfclels uppkomst vi d kräng

llin g m ed s tabiliseri ng utförd enli g t 3- axelsys lcmel, markerar : 
ABC däck spl ane t före krängningen eller horisonlalplanel; 
A H'S'C däcksplanet efler krängning vinkeln v kring axeln AC, 
Yal'\·ic] zenitpunkten förflytlats frå n Z till Z' ; OH en siktlinj e 
före krä ngningen m ed tappaxeln OS ; OII' si kli i uj en efter 
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Fi g. 4. 

kränc>nino·en med Lappaxeln OS'; A'H'S"C' ell plan genom sikl -o o . 
linjen OH' oeh lappaxeln OS" efler s tabilisering kring den 
tredje axeln (sammanfallande nwd OH') med zenitpunkten för
lagd till z··; OH" siktlinj en efter stabilisering kring tappaxeln. 
v = krängningsvinkeln; ht = tappvinkeln; hz = kippvink eln: 
cp = sidriktvinkeln före och ~ 1 , = sidriktvinkeln efter kräng
ningen; HH'' = ~ - ~· = os = kardanfelet. 

Genom lösning av de stäriska trianglarna AH'H'' och 
AS'S" samt med approxiamationen cos cs = l erhålles: 

tg h t sin Cm = - - (see hz - l); 
r tg hz 
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F i g.S. 
z 

•/ 

----\.,·.,1 /_ . ...-'f 
_ ... -- .- -fl t 

Fig. 5 åskådliggör kardanfelels uppkomst vid krängning 
llled s tabilisering utförd enligt 2-axelsystcmet. Däcksplanet och 
siktlinj en fö re och efter krängningen betecknas såsom i fig . 4, 
liks-om även vinkel- och bågmilten. Siktlinjen stabiliseras 
kring den fasta tappaxeln och intager därvid läget OH"; HH'' 
= c~. Genom lösning av de sfäriska trianglarna som förut 
erhålles: 

sin Ccv 
l 

tg ht 
(1-coshz ); tg h z 
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Fig.G. 

------

Fig. 6 [ramsl~iller uppkomslen av kompasskardanfelet, Cr-1. 

B~1gama beteckna: 
d~1cksplane l, 

.. . . . . .. . ... . . ... . im e kardanringen, 
_ - - - - - - y t L re lzardanrin gen. 

Su och Si beteckna resp. kardanringa rs slabiliseringsvinld::t r. 
Kardanfelet, ce = G -· 61, erhålles efter lösningar av de 

f .. · 1 L · l a som förut ur ekvationen s arts .-a nang arn 

C -
tg Si (l ) sin 8 - cos su ; 
tg Sn 
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I ncdan s l ~1 enrl e tabell ang ives lzardanfclels s ll)r]ek för lrc 
olik a krängningsvinklar v. cp betecknar v ink eln melbn kräng
ningsax eln och endera a\' de axla r, omkring vilka slabilise-
ringen ~i ger Hll11. 

c 
~--1 

v ;)o v - JO o v - 20° -

---
o o O' ()' () ' 

15° 4' l~' i)()' 

30° 6' 24' l 036' 

4;·)0 7' 26' ] 049' 

Korrektionen för kardanfelet a \'Lage r med cos inu s för höjd
Yinkeltt. 

För sm{t vinklar, som del ju i delta fall blir fr<'lga om, kan 
ekvationen för karda nfele t förenklas till : 

c = 1/2 h z 'IH, vilket innebär att, 
kardanfelet k an be räknas s:Jsom hal\·a LJrrektionen för en 
lappaxellutning m ed kippvinkeln ing[lende s[tsom uppsä llnings
vinkel (vinkl::tma ullryck ta i radia n er). 

Ka rdanfel i sida Jz an undvikas vid elt syslem slabiliseral 
kring Lre axlar genom all placera kornpassen {t den stabiliserade 
kanonplaLLformcn . Kompasskardanfel upps l~n· sålunda ej och 
upphängningsfelet elimineras genom al l siktlinjen hela Liden 
hålles inriklad p~t m {det. 

Slabili seras elt centra lsikte eft er rullnings- och s tampnings
vinkl arna, som uttagils m edelst c ll s~irslzill slabiliserings,sikle, 
Uppsl~h ej någo l upphängningskardanfel, enär stabiliseringen 
ju ske r i samma axelsyslem som krängningen. 

ln ved{an av ],ardanfelen i eldledningen Jzan vidare elimi
neras genom a ll !Ma uppmä lningen av felen ske i samma koor
din a tsys lem (L. ex. genom alt låta kompassen stabiliseras i sida 
efter s ikt- resp. skjulplanet), varefler man lå ter felen upph ä Ya 
Varandra i instrumenteringen. 
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Om kompensation ej vidtages, medför kardanfel vid luft _ 
Y~irnsinstrumenteringar, grundade på vinkelhaslighelsmätning. 
spridning i sida, enär l.;ardanfelels variationer under lmängning 
J;omma all influera å vinkelhaslighelsmätningcn. 

Den fullständiga fonnen för stabilisering, stabilisering en
l igt lrcaxelsysleme l, som såvitt möjligt konm1er lill anvåndning 
Yid all luflvärnseldledning, förekommer i tvenne utföranden. 
\'id individuell eldledning av i allmänhel automatkanoner upp
ställas pFiser och siklanordningar på samma plattform. \' id 
eldledning av flera pjäser från elt gemensam.t sikte stabiliseras 
deUa, och de i samband därmed uttagna krängningsvinklarna, 
hippvinkel och tappvin.kel, överföras elektrisl(t till pjäserna. 
stabiliseringen av pjåserna i delta fall blir ej fullsländig med 
hänsyn till alt stabiliseringen sl,ell mol vinklarna ullagna i 
förh ållande till siktplanet och ej mot dem i skjutplanel. Vid 
luftvärnseldledning, där vinkelskmnaden mellan dessa plan, 
s idvinkeltillskottet, kan nå elt betydelsefullare belopp, och där 
man ej kan ge efter å noggrannheten, måste korrektion för 
detta förhållande göras. 

Sedan förekommer kombinationer mellan 3-axel- och 2-
axelsyslcm. I så fall tillkommer allLid korreklim~ för tappaxel
lutningen, Yarjämle kardanfelet gör sig mera gällande. En 
a nlcdning till förekomsten av dylika kombinationer är all man 
givetvis önskar utnyttja de ombord befintliga olika slagen cen
Lralsikl,en s~tsom reserv även för de kaliherslag, de ej direld 
ii ro avscClda för. Vidare förekomma moderna luftvärnssik Len 
med s tabilisering kring tre axlar kombinerade med luJlviirns
pj iiser, stabili serade hing två axlar, antingen bePoende pa all 
äldre uppställningsfonner av pjäser, vilkas instrumentering 
moderniserats, förblivit oförändrade, eller på alt pjäserna äro 
för lunga för att givas stahilis.ering kring den tredje axeln. 
Del senare föd1ållandet inträffar, t. ex. när egentliga fladz
hanepjäser ;tvsclls att i begränsad omfattning kunna insä ttas 
i1vcn mot luflmM. Ett flackbanesikte slab.il1seral luiug Jy{J 
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a xlar kan ~iven Länkas kombinerat med l. ex. 12 cm. luflväms
pjäser, stabiliserade kring tre axlar men för tillfället utnyttjade 
för fiaåhaneskjulning. I deUa fall behöver man ej korrigera 
för Lappaxellutning men väl för kardanfeL (Summan av upp
hängnings- och uppställningskardanfelen) . 

Krängningsvinkeln i siklplanel, l.:ippvinkeln, uppmäles i 
.centralsiklel och kontrolleras optiskt. Den utgives direkt till 
resp. mollagare för stabilisering i höjd och för beräkning av 
]löjdrikl vinkeln. 

Krängningsvinl,eln vinkelri:ill mol siklplanel, tappvink1eln, 

uppmäles i allmänhel i cenlralsiklel med optisk kontroll men 
lzan, ehuru med mindre noggrannhet, uppmälas i centralen med 
yatlenpassl.;ontroll. Tappvinkeln utgives direkt till motlagaren 
fö r siab il isering för tappaxellulningen. Vid flackbaneeldledning 
med lages hloll korrektionen i sida för lappaxellutningen, varv<id 
den u lr·i:ilmas i elt räkneverk. Vid luftvärnseldledning tages 
hänsyn Lill inflytandet av lappaxellutningen såväl i höjd som 
sida, varYicl korrektionerna kunna anlingen ullagas i en kri:ing-
1Jingskouek lör sasom skillnaden mellan höjd- resp. sidriktvink
larna i ell rymdfast och elt skeppsfast koordinatsyslem ell er 
ocks~1 ulri.ikn as i ell räkneverk 

I luflYörnsinslrumenleringen mfts.Le man som tidigare 
nämnts göra omröl'I1ing av kipp- och lappvinklarna från sikt
planet li ll skjulplanet pft grund av den slora vinkeln ( = sid
Yin kellillskollct) 1nellan dessa plan förs{tvill ej stabiliseringen 
sker kardanskt Jiir s ~tväl pjL1s som siklc. 

Ingen stabilisering kan göras fullkomlig, yarför kontroll av 
densamma a lltid lorde JJ]iya nödvitndig, men ju fullkomligare 
~ L abil iserin gen kan utföras, des lo slörre blir avlaslnino-en för ·r o 
l'l 'lama . r\tl slahiii seringen alllid masle kontrolleras och rä l-
tas, beror p:'1 förekomslen av vissa störningar, åverkande gyrot. 
D.essa hesla :l \ ' dels .friklionss lörningar, dels accelerationsslör
lllnga r. 

F riklinnsslörniugur äro ofrftnkomliga i och med aLL själYa 
"vrot ' , 1 "'" masle aver \a lzonlaklarmen Lill styrningens konlaklan-
~•rdn i ng. Fri]; lionen i J;ontaldanordn ingen pftvcrkar s ö l und a 

Tidsleri/t i Sjöväsendet. J 6 
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gyrot. :Med fotocellkontaktanordning och rörförs tärkare h ar 
man en utväg a lt undgå denna störning. Vidare utövar Irik. 
tio n en i kardmwingarnas lagring en slörande i n verkan. 

Accelerationsstörningar framkallas genom accelerationsp~t
känningar å det pendelupph ängda gyrosys temel. Sådana upp .. 
stå genom gir och far,ländring. Olika medel finnas för ned .. 
bringandet av dessa störningars inverkan ss. välskedämpnin g, 
sammansa lla gyron, så anordnade, att de inbördes motvcrh 
uppkomslen av precession, eller gyron med en konekliOl:s~n
ordning, som kompenserar det uppkommande felet. SLabii Jsc
ringsgyrols uppställningsplats i förh åll ande till fa r tygels J::räug .. 
ningsaxel och pendellängden spela givetvis en viss roll, men 
de s. k. »störningsfria» gyrona äro relativt oberoende härav. 

Som avslutning på detta avsni tt må framhåll as, att kor l
variga och upprepade, olikrik tade stömings impulser, sasom 
skakningar vid slwltlossning samt rullnings- och s tampnings
rörelser ej utöva något praktiskt infly tande tt stabiliseringen, 
men alt varaktiga, likrildade störningsimpulser, såsom girar och 
fartändringar, föranleda uppkomslen av en precessionsrörelse 
hos gyrot, vars utslag och varak tighet är beroende på, föru tom 
störningens storlek, effektiviteten a v del valda medlet för pre .. 
cessionsrörelsens n1otverkande. 

J . Riktning och lwstiuhelsmälning m ed differcnlia tor. 

Differentialoms uppgift är all överföra en vridningsrör l'l s~ 
till ett föremål t. ex. en kikare under samtidig uppmä tnin g a v 
hastigheten. . 

Differentialorn beslår av en reglerbm· hastighelsmä lare, l 

princip överensstämmande med den vanliga »avståndskloekan», 
jämte en differential (se fig. 7). 

Motorn (l) ariver friktionsskivan (2) med konstant has
tighet. Ber,oende på friktionsrullens (-kulans) (3) avs tånd frå n 
medelpunklen av skivan (2) drives valsen (4) av rullen n1ed 
mindre eller större hastighet i positiv eller negativ led . In
ställningen av rullen och alltså regleringen av valsens hastighet 
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sl{er medelst en handralL Handral lens och valsens rörelser 

511111weras i en differential och den resulterande r6relsen över
föres till kikaren. Handrallens rörelse, som kan avläsas å en 
s]< ala 3. är s[lledes elt direk t må tt å den hastighet, varmed 
differen tialoms vals rör sig. 

Differenti a lom kan ävenledes utföras med en sfärisk kalott 
i ställe t för skivan (2). I delta fall ändras rullens läge rela tivt 

Fig. 7 

l. 

'1. 

kalottens centrum genom kalollens svängning kring en axel i 
kalollsfärens m edelpunkt. Sinus för svängn ingsvinkeln blir i 
detta fall måttet å valsens hastighet. Denna konstruktion är 
arhelslelmiskt enklare alt ulföra, men giver ej samma mät
noggrannhel som konstruktionen med skiva. 

Vid uppm ä tn ing av en rörelse med en dyl ik differenlialor 
t. ex. elt flygplans rörelse, medelst observat ion genom J,ikaren, 
IUedföt· rallens \Tidning följande två rörelser: 

l ) ändring av ],i karens inställning och 
.. 2) ändring av valsens hastighet, varvid valsens haslighels
~ndring är beroende på storleken och riktningen av kikarens 
1l1ställn ing. 

Om under riktarbetet en vinl{elskillnad av a str eck upp
~ lår mellan kikarens syftlinje ooch syftlinjen till målet, så 
Innebär detta, a ll elen vinkelhaslighet, vanned k ikaren följer 
lll:\lel, är mindre resp. större än _i'uål~ls verkliga vinkelhastigheL 
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För insyf tning av kikaren m ot m ålet igen och dess bihehåll ~n.de 
där, m åste vinkelskillnaden n s treck inhämtas ~ch saml i ~hg t 
kil<arcn s vinkelhastighel ändras. Genom different1 atorn utfora, 
håda ändringarna samtidigt, genom inslällnin~~ av den ~ aktlagna 
vinlzelsl\il ln aden u streck med handra llen. \ tmkelhas llgh elen ~1 

J ·1 ·· d as d ·'t sariJ li. d t' o· t lJer sekund med b · a streck /sel, .;J .;a ren an r L t> . 

b är en kon s lan t proporti onalitetsfak tor i kons lntUionc n. 
Under fömlsällning av a ll denna konslant väljes = 2, m~il cr 
clifferentialorn inom lopp el av etl par sekunder fr~m rikln in . 
gens pfllJörjande den förhandenvarande vinkelhasti gheten med 
en konslant fördröjning av 1/ i sekund. Med lzannedom om 
denna konslanta fördröjning kan dess infly tande dessu tom 

praktiskt laget el imineras. 

Med en likfonni gl föränderlig vinkelhastighel erh ~dl es fö l

j ande matemaliska framställning av förloppet: 

Fn viss omvridning av handrallen vrider l;. ikaren en v inkel 
h , och ändrar dessulom differentialoms vinkelhastighel m ed 
h . h. Hålles kikM·en hela Liden inriktad på m åleL, blir dess 

o . d<p d ' vinkelhastighet lika med malets, dl, . '· s. 

d 'P - d h _L b . h· 
dt - dt l l 

h beräknas genom integra tion och insättes i ova nstaende 
ekva tion. Integrationskonstanten heslämmes ur s la rlvillh n·en. 

.. l' dh = d<po = en viss begynnelsehastighel vid riktni ng-nam Igen dt dt ~ 

ens början. Man får: 

dh l d
2

<po + (d<po _ .!.___?~?o) . e-bL; 
dt = b ct't2 dt b dl2 

e~bt är försvinnande liten efter ett par sekunder, yarfö r 

dh kan sättas = 2._ dd
2

~0 , d. v. s. efter ett par sekunder är h and-
dt b t 
riktninashastigheten konstan t och lika m ed ha!Ya storlckeil 
av acc~leraliuneu . Man ~· således (Yalsens hastighel "" ) 

~ 
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lika med måle ts vinkelhastighel d~nin-d <p o -- som år 
dt ' 

skad med hah·a accelerationen ( ~ d;~o } 
För enl.:elh e lens sku ll har de l i fram s tä llningen an lagi ls a ll 

vinl<el haslighelen varit likformigt forändedi g vilket i verklig 
heten ej ä r fa ll e t. Ovanstående gä ll er dock ä Yen för delta fall. 

De förd elar, 'iOm vinkelhastighetsmätning m ed diffcrentialor 
Jll edför, äro: 

Förenklat rikla riJclc. »Grovarbelcl» vid riktningen ulföres 
genom differenli a lorn och endas t ii ndringam a i vinkelhastig
heten behöva instä llas för h and. Härigcom bereder följandel 
av m åle t, även då delta utför dc kra fti gas te manöyer, ingen 
svårighet. 

Kortvarig ulbildniug av riklpersonalen. 
Snabb och nogg rann vinkelhasl ighelsmi.ilning för he r ~ikning 

av skjulelemenlen. 
.-\ulolll a lisk uppmätnin g av n ~imncl a vinkelhas ti ghet genom 

själva riktnin gen, varigenom ex lra personal för m ätningens 
utförande i nbcspar as. 

Diffcrenli a lorn kan dess utom utnyttjas för utjämning av 
handr iktrörelsen Yid fjärrstyrning a v grova pjäser. 

Enär r i k Lkraflen hos en differenlialor g i ve l vis ii r l i len , 
miis lc el en i allmänhel förstärkas. 

Differen ti a loms funktion och d~1 tidigare omnämnd a cl if
ferenti alkrafl6vcrfö-ringen Q,};erens~iimma i princip m ed var
andra. Handrörelsen och val'icns rördser i differen Lia lorn f~'lla 
vägmotorns resp. h as tighelsmotorns uppg ifter i differenli aJ.
kraflöverföri n gen. 

Diffe ren lia lorn och clifferenli alkra[Löverföringen molsvara 
båda »väg -has tighets>> -fönnedlare, elen förstnämnda m ed hu
Vudvikten lagd på noggrannheten för m ä tningars utförand e, 
den senare m ed huvudviklen lagd på kraftö-verföring. 

Differenliatorn utgör e ll s. k. inlegr a tionsrälmeverk I 
samband m·ed delta m å nämnas e tt annal slag av rälmeverk, 
differenlieringsräknevcrk , fö-r bestioimn in g av den i varje ögon
blick r{ldand c hastigheten h os en rörelse. 
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s< 
._ .J. Ii lc/l edningsinslrumenl er ingen. 

Fldledningsinslrumenleringens uppgifl är a ll kontinuer li gt 

och m ed s lörsta möjliga noggrannhel beräkna s,l,jul elemen len, 

höjd- och sidrikLYinklarna saml, Yid luflyärnseldledning vid 

skju tnin g med ticlrör, jänwäl temper ingen. 

Fordringar, som ställas p~t densamma äro, all elen sta ll 
Yara liillsköll och kunna skö tas med et t begränsa t anlal m an 

saml medgiva snahiJ övergång från el l ammunitionsslag till eLL 

annat (sfll ecles ulan utbyte av lösa delar). Lällsköltheten och 

heoTä nsnino·en i anlalelman för instrumenteringens betjänande 
:::> b ~ 

är av betydelse icke minst för a lt lUleler förhållanden av siir -

skild psyJ,isk påfrestning minska a n ledningarna till störning; 

Yarje man kan ju utgöra en felbilla. l\Ied avseende på n og

grannheten kan m ed ],ännedom om de rälla ingångsyärdcna 

skjulelemen ten numera praktiskt tagel beräknas med absolut 

noggran n heL A vsl~mdsbeslämningcn och vid flackbaneskj ul

ning faslslällandet av måldata, far l och kurs, kornmer dä r tör 

all vara av avgörande betydelse för clclledningsresullatet. Av

sL:U1dshesliimningen hlir ombord hell heroende p:t mätinslm 

mcnlens precision och an lal saml personalens uLbildningsst{mcl

punkt. Beslämningen av målfaldorernas inverkan sker pr in

cipielll antingen enligt den s. k. linj ära m etoå en, oc.h delta 

gäller alllid ombord Yid flackbaneskjutning, eller enligt den 

s. k vinkelhastighel metoden. Vid flackhaneskj ulning fr an 

farlvo· i1r underlacrel.s inv8i'it~1 m.c~st hilisering kanske relat ivt 
v O b _. 

ringa men dock förhandenvarande ·Lörningar i sida ett hin der 

för tillgripandel av vinkelhastighelsmetoden. Den framträdan 

dc ohgenhclen med den linjära metoden är den tidrymd, son1 

erfordra<> för m:olldalas uppmätning. 

Instrument arbetande enligt den linjära me~oden grunda 

sig på en geometrisk ullagning av m ålels väg, antingen i polar 

koordinatsystemet eller i det rätvinkliga koordinatsystemet, ett 

förfarande, som kräver en viss tid för resultatels fa·stställande 

och som giver ett medelvärde för förhållandena sådana de voro 
etl antal sekunder tillbaka i tiden. Instrument arbetande enli gt 
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yinkclhaslighelsmeloclen grunda sig p~t el l momentant sl~eende 

]Jcräkning av sk j ul,elemenlen. Den rena vinkelhastighetsmeto

den bygger på ell faslsl ällandc av förutom vinkelhastigheten 

·änwäl av vinkelaccelerationen för höjd- resp. sidvinkellillskol

~ en , yiJkel medför alt betjänandet blir rclalivl SYårsl,ölt. En 

Jllodif ierad fonn a v vinkelhaslighetsmelodcn förekommer grun

dande sig på vinkclhastighelsmä lning men med en linjär be

s tänm ing av träffpunktens element i stället för genom tillämp

ning av Yinkclaccelera tionen. Man har p~t s ~t sätt lyckals förena 

b ~tda metodernas fördelar med undvikande av deras nackdelar. 

Den 1noclerna arl ill eri laklikcn med rörliga slötgrupper i stället 

för slela linjeförband såsom tidigare saml tmpedfar lygens 

snabbhet och manöverförmåga skulle give tvi s göra en eldled

n ingsm etod baserad p~\ vinkelhaslighetsmälning mycket önsk

Y:i.rd :iwn för flaekhanecldgivning. När nu en sådan av prak

'!iska ski.il ej iir genomförbar, får brislen på en dylik i m~mga 

h ll crsiillas med skju lmetoder s{tsom spärrskjutning och skjut

ning i avsatser. 
i\fcd de uppn{tdda förhällrin garna i kanonernas och ammu

nit ionens ytlerb::tllislisl<a egenskaper ha J\ravcn å eldlednings

instrumenterin gens noggrannhel givetvis ökals. Tidi,gare ut

förda fö'l· enklingar med ty {Jlfölj an dc approximationer i rä:kne

::t rbe tcl, vidtagna av kos ln ::~dshänsyn och för inbesparing av 

personal i belj ~iningen, har alllmer börjal att undvikas. 

I fl ncl.-baneelc/l eclningen har man i eldlodningen för i all

lllänhcl li"l cm. och högre kalibra r allt mer gå lt in för bruket av 

kanw ieler (kurvhoppar), varigenom de ballistiska funktionerna 

h mna heräkn as ulan approximationer. 
Genom all i räkneinstrumcnleringcn beräkna eget fartygs 

och målels kurser och farler lill ell med den sanna vinden 

rörligt koordinatsyslem har man kunnat reducera de vanliga 

sex sid- och aYsl:'mdskorrektionsformlerna för eget fartyg, vind 

och m~ll till endast fyra korrektionsformler för relativ sid- och 

aYst ~mdsändring för eget fartyg och m ål. Härigenom har man 

ernått en föreniding av räkneinstrumentet, varjämte med viss 
1llindrc approximation, do<.;k endast för övningsammunilion, 
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öYergang frim e ll laddningsslag till cll anna l möjli ggjor ts ulan 
ombyte av delar. Avenledes kan en kontinuerlig ~indring a1 
ulgangshaslighelen inställas för Yapnels förslitning. 

Eld ledningsinslrumenleri n gen kan ä \ en anpassas för sa ll l
Licliga spec iella krav t. ex. för nallslricl m ed eldlednin g u L1 11 
ccnlral, för lyskanonskjutning eller för skjutning mol mal in .. 
clirckl, med eller ulan hj ~ilpriUpu nkl. 

\' ida rc kännetecknas den fullsLäncliga eldlccl nin gs ulrusl
n in gen av cli1·erse hjidpinslrumenl för eldledaren, so m gör dc·\ 
mö.iligl för honom ej endas l a ll följa centralens a rbete u l:t!l 
~i\Cll all med ledning av sina direkta obser\a lioncr a 1· ma ld~ 
röre lser dilla Lill målfaldorcrna. Eldledaren har di.irmcd ul
Lriil l ur si n tidi gar e isolering be träffande kontrollen av eld led
ningsarhclcl under p~1 g ~!cndc skjutning. 

\'id ->kjuluing m ed flac:kbanepjäser ulan s tabil ise ring lil\ 
gr ipcr man vid större krängningsrörelser gyronufyring i hiiJtl. 
innebärande aul a mal isk avf~Ting m edelst e ll i h or isonl alpla lll' l 
roterande g~· ro , centrall fr{m ccn lra lsiklel eller indiYidueiiL \ id 
rc<;peUive pjäser, då fartygel passerar si Ll jånlYiklslägc. Kor .. 
rektio n fö-r iindringcn i ulga ngsYink el under avfy rin gsmom en tet 
wrks lä lles a ulom a liskl. Höjdriktarens Yid pjii sen a rbe te in 
skri.inkcr sig så l und a till a l L m ed sin visare följ a dc hö j d vi nk(· l· 
ändrin gar, som härrö·ra fr ~m dc succcssiYa upps~illnin gs~indnn 
ga ma . S i d rik la rens arbete fö renidas genom a lL den si dr i ktn i n
gen försv~handc, oupphörligt va ri era nde J,orrcUion cn för Lapp 
axellutningen kan bortfalla. I dc fall denna korrekti on p:1 
elc.k lrisk \ itg au lom a liskl införes i sidriklvinl,eln, s lappas s: l
lcdes molorn härför och nollstillles korrektionen. 

\'id skjutning med flackhancpFise r med slahil ise ring i h ii.J cl 
cl ~1 s:'ll edes gvros lahili sering i h öjd är omo tiverad a nn al ·i n 
möjligen silsom r esen · för deL fa ll höjds tab ili ser in gen skul le 
haverera, lillgripe'> för a ll n edbringa riktfelen i s ida, m ed förde l 
.rm rocw{yring i sido. innebfn·andc automatisk avfyring m edels t 
c tl i vertikalplanet roterande gyro. DyliJ,a riklfel i s ida fr alll
l<::tllas p:\ grund av sidriktvinkelns variationer med lap pax el
kmrektionen vid avfyring i närheten av vändpunktern a, v ilh·l 
i dclla fall är den ak lu elb. form en för avfyrin g. 
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Lu{l uärnseldledningen övergår m er oc.h m er lill all d ler 
sträva en ren lräffskjulning. l h\ skjutning m ed temperad am 
muniti on vid grön·c luflyärnspj äser förekommer, äro lidrören 
ocksf1 i allmänhel kom])ineradc m ed ell högkän sligt anslagsrör , 
varjämte ammunitionen ä ven förses med spfu·ljus. :.Iecl smärre 
kalibrar eft ers trävas uteslutand e lräffskj ulnin g, varför proj ek
tilerna till dessa allLid förses m ed högkänsli ga rör och sp:'1rljus. 
Laddliden utgö r en svaghelspunkt Yi d skjutning m ed Lemperact 
ammuniLion. \ ' id grovkalibriga lufLY i1 rnspj iiser, d:1 faran Jiir 
långa ladcllider är överhängande, m ~tsle radikala m edel Lill
~ri pas för laddlidens nedbringande. Sa har L. ex. h cla ulom a li sk 
laddning och elektri sk temperin g till gri pils för pjäser intill 
15 cm. kaliber. 

Till id eal iska luftvärnspjäser ],an hloll de r iiknas, som 
lmnna s lahili seras enligt :3 - axclsys tcm el. Den ÖITe gr~inscn ~~ 

kalibern blir i främsta rumm el beroende p {t möjli gh eten all 
anordn a stabilisering omkring den lrcdje axeln. F artyg m ed 
god slahililcl och sMunda relalivl små h i=i ngningsvinklar Jmnn a 
givas rela tivt s lor l' a li·ber å silt luflvärnsar liller i. I öwigL hm
na farty g dock för ses med lul'lv iirnspj äscr a v grö vre ],aliber , 
:n ·sedda a ll ulny tljas som s{ldana end as t under Yissa goda be
ti ngelser l. ex . Lill ankars. 

Dc kor ta a nflvgnings tiderna, i fö renin g med ofta före tagn a 
kursändringar, ~om numera a ll!id lorclc \'ara anfa llsmetoden all 
räkn a m ed. s tä lla dc b·avcn å en modern lufLYiirnsi nstrumcn
Lering, a ll den skall snabbt beräkn a skjulelemen ten och konli
nuerli gL ulgin1 dessa under h ela den Lid, flygplancl befinner 
sig inom de<;s Yerksamma omr:'tde. :.led Yi nkclh as li ghe lsm elo
dcn kombin erad m ed differenlialom kunn a dessa kraY anse' 
väl fylld a. Y idare iir del giw t, a ll lufly ~1rnsins lrumcnleringc n 
numera m~1 slc vara konstruerad för eldgivning äyen mot flyg .. 
plan, som \eke flyga på kons la nt höjd . 

Som helecknande för det precisionsarbclc, som m ås te n ed
läggas vid tillverkningen av eldledningsinstrumenteringar och 
då i främsta rummel av luftvärnsinslrument, m:\ anföras, all 
den arbe tstid, som erfordras för tillverkning av e lt m odernt 
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luflvärns.inslnunent för ett luflvä rnsba lleri bes lående av gröne 

pj ~iscr, m olsvarar a rbetstiden för tillverkning av fyra s lyeken 

nv dc i ln ll criel ingående pjäserna. För sm ärre luftvärnsket

l i b rar ökas i nstrumcn !kostnaderna i förhållande till antale t 

pj ~i scr . Yidare m{t i detta samband framhåll as, a lt konslr uk .. 

Li oncn av eldlednings materiel i högre grad än beträffande kon

s truktionen av artilleripjäser baserar sig p ~t erfarenhet orh 

noggrannhel vid det hantYcrksmässiga utförande t. 

Fdlnscr man avs l ~mdsmälningens inflytande, är noggrann

belen i skjul elem en tens beräJming numera huvudsakligen eu 

u l rymm es- och koslnadsfrltga. Med a v lagande kaliberslorlel\ 

förcnldas därför instrumenteri ngen, vi lket även kan vara moli

vera t genom reduceringen i avs tåndet och ökningen av eld

haslighelcu . 
A U bcfcrdra cldhcredskap, precision och cldkrafl är u t

vecklingens inom eldledningen mål. Hell frigjord från y llre 

infly telser har m an ej kunnat gö-ra sig, som av det sagda fram

g<1 L L. Dock kan genom en viss anpassning av det artilleri

taktiska uppträdandel vissa s törningar undvikas eller i varje 

fall mi n ska s t. ex. genon1 lämpligt val av skj utriklning, upp

s löllning mol sjö, anpassning av m anövern. För ~n fartygschef 

är del därföt· ay slor betydelse a lt äga en god l<ännedom om dc 

allmänna för utsättnin garna för eldlednin gens goda funktione

rande å sit t fartyg. 
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Redogörelse för en tandundersökning 
vid Kustflottan år 1940. 

Ink allade i Iörslärkl förS \'arsbcrcdskap i Kungl. Fiollan 

r rhöUo underledmade av dåvarande s tabsläkaren Doktor Car

slens-Johannsen i Lund i uppdrag a ll göra en undersölming 

av tandlill slfmdel bland kustnollans m~in. Denna undersökning 

];om all omfatta 2,9:.35 man , varför deL kan vara av intresse a lt 

i denn a Lidskrift fr amhigga de utnmna res ulla len, då de genom 

materialels s torlek kunna tillmälas cU viss,t värde. 

Innan vi gå in på undersö,Jmings,resultatet, måste vi, för 

alt hältre kunna förklara desamm a, i korthel genom gå de två 

huvuds::ddiga sjukdomsformerna i munhålan, nämJi gen land

röla eller Landkari es och Lanclköli sinflamm a lionern a samt deras 
förlopp och behandling. 

Den m es l fram Lr~idande av dessa sjukdomar, den som vi 

alla s liftal bckanl<;kap m ed, är lanclrölu eller l a ncll~ et ries, vilken 

på grund av sin Merkommande - kroniskt recidiverande -

karak liir faktiskt l.;:ri:i.ver behandling under individens hela livs

tid, dock mes l und er uppviix l;hen upp till 20- 25 ~tr s åldem. 

Dessutom h ar denn a sj ukd om en mycket s tor utbredni ng, då 

DD- 100 °/o av Y<h befolknin g lider av den och dess följder. Ej 

nog med a l L elen drabbar s :'t go l t som alla, dess verkningar och 

dess behandling förS\'åras därigenom a ll den i regel drabbar 

hälften och i svårare fall samtliga munhålans 32 tänder. 

Ett tandrö le-(l;ar ies)angrepp passerar genom tandens ema lj 

- dess y llersla och molståndskraftigaste del - och genom 

tandben et ( dentinel), under vilken senare per iod Landens pulpa 

( >> n:rv,) reagenar genom ilningar, och når slutligen pulpan, där 

en Infl ammation uppstår. Hela den na process kan taga en lid 
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:w ~loll ell ~~r. I dess första skede uppsl ft inga symp tom pa 
elen sjukliga processen , men när landrötan nå ll del innanfät 
emaljen liggande tandbenet, reagerar som sagt pulpan mect 
ilningar, Yilkel är ell allmänt känl tecken på aH lanclläkar" 
bör uppsökas, el:\ kari esangreppet Hill kan stoppas, l. ex. gen ont 
en si l veramalgam fyllning. Dröjer patienten , överg~tr landpul
pan i elt inflammatoriskt Lillslåncl, yiJl.::el till symptomen lordc 
vara bin l för de flesta - tandvärk - och som fordrar ell a\ 
lägsnande •a\' den inflammerade pulpan och dennas ers~i ll a ndc 

med en rotfyllning. Della är en Lidsödande procedur. Rotfyll 
ningen kan dess utom misslycb1s därigenom alt en inflammat io n 
uppsl{rr p ~t grund av nedförd infektion i käl.:benet Yid ta ud
rolens spels. Denna inflammation är Lill all börja med omöjlig 
all di ao·noslicera annal än med röntgen och leder i regel li ll t> 

utdragning av landen. 
\'i ha nu med n~1gra ord berörl tandkaries och möjliggjo rt 

försl~l encle l av dess behandling, Yilken ju ~lr av slor be tyd else. 
cl :'1 denna sjukelom lill s:t goll som 100 °/o drabbar flollans Jol k 
liksom det svensl.;a falkel i övrigt. D ~t medel å ldern hland dcn 1. 
vi undersöUe, kan uppskallas Lill mellan 20 och 25 [u·, u n el er 
Yilken :Hder Landrötan fmlfarande härjar och nya h [ll rask t 
uppsl :'l, tu{\sle yj till slul belona Yiklen av a ll landY:h clc n 
organiseras sft effel.:liYL som möjligt. För della fordras /'ör del 
j'örs lo en genomgripande sanerin g av samtliga Landv:hdsberii t
tigadc, !'ör det amlrn ln·liga revisioner, som sloppa l'ari esDn
greppel p ~t elt Lidigl stadium, hindra uppl.:omslen av rolf.\'11-
ningar saml därigenom minska b ehandlingsliden pr paLien l. 

Den andra landsjukdomen - landkältsinflammationen -
drabbar framför alll personer i medcElldem och är Lill s lor c1 c~ 
besparad fJollans fall.:. Sjukdomen yttrar sig i inflamma tion 1 

landkölle t, nedbrytning av käkbenet runt Landen , va ri genmn 
dess fäste fö-rstöres och Landen till slut lossnar. Denna sjul.:
dom drabbade forna dagars sjöfarande, då under långresor den 
färsk::-t födans C-vitaminer trölo, varvid skörbjugg uppstod. 
Numera behöv::-t vi ej fruUa för C-vitaminbrist vid flottan, n •Cll 

dä remot upptråder tandsten ganska rikligt (hos 10 °/o av cle 
undersökta), vill.;el också ger upphoY till landköttsinflannnfl -
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l i o ner. Behandlingen ä r i del la fall lä llare och leder ofta s l till 
11ma resulla l, mn t::mdslenen L ex . var.i e ~n· noggrant gynnsm • 

bor l tages. 

U nclersökn ingsresull al. 

Del undersökt a manskapet har i tabellerna indelats i lvå 
orupper, den ena omfattande enbart stamanställda, 1,551 man, 
~ch den andra yämpliktiga (däri inberäknat även vämplikliga 
inkallade i förstärkt försvarsberedskap) och f. d. stamanställda, 
1)38-ima n. l\Iellan dessa grupper förefanns en på taglig skillnad 
till de slmnanslälldas favör. Detta genomgående förhållande, 
alt dc slamanställda hade mindre anLal skadade tänder , i färre 
J:tll behövd e avtagbara proteser ( >> löständer») o. s. v .. torde 
bero dels p~l all i fråga om slam•anställda de med s lörsia tand
skadoma gallrats ut vid anlagandel i HoL Lans Ljänsl, dels på 
den l andv~u·d. som sl:JU fiollans slamanställda till buds. 

Tobcll J.i') 

Antalet undersökta man ...................... . 
Antalet man meil obehandlade kariesan-

Samman
Vpl. Stam lagda antalet 

undersökta 

1,H84 1,551 2,935 

grepp ............................................ 1,318 1,377 2,696 
Procenttalet man med obehandlade karies-

angrepp ........................................... 95,2°/o 88,7 °/o 
Antalet tänder med obehandlade kariesan-

grepp ...... ....................................... 10,?68 6,8~5 

Antalet tänder med obehandlade kariesan-
grepp per man .............................. . 

Antalet fall med tandsten ........ . ......... .. 
Pr9centtalet fall med tandsten 
Antalet man , som bflhövde avtagbar protes 
Procenttalet man, som behövde avtagbar 
protes ........................................ . ....... .. 

-----·- --

7,4 
145 

4,4 
146 

9 °/o 10,5°/o 
91 18 

6,5 °/o] l, l 0 /ol 

91,8 °/o 

17,093 

5,8 
291 

9,9 °/o 
109 

4,1 °/o 

l 

*) I tabell I och efterl'öljan,Lle tabell II har hänsyn ej tagit<S• till 
lliJtcler, som törut be,]Jnnlllat.s men nu voro utan anmär'kn1ing. Ej hel
ler h ar av.sccnrle Hi.st cs vid tidigare gjo!1da tancl u tclragningar. 
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Ur tabell I kunna fä>ljande faktorer ulläsas. Karies a11 , 

griper flottans män till ungefär 100 °/o, men när unde11sökninge11 
företogs under sommaren 1940 voro hlolt 8,2 °/o fullständig t 
sanerade d. v. s. hade ingen tand, som behövde lagas. Jämföra~ 

i delta avseende dc båda grupperna finner man al l 174 s lam . 
anställda eller 11 ,2 °/o voro utan behandl1ingshehov mol hlo ll (i j 

eller "1,8 °/o av de värnpliktiga. A ven i fråga om antalet av 
karies skadade länder äro de värnpliktiga mindre gynnsamt 
lottade, då de visade sig ha i genon1sniLt 7,4 skadade Länder pr 
rnau, medan motsvarande siffra för de stamanställda blev 4,-i 
skadade tänder pr man. De värnpliktiga visade även större 
behov av avtagbara proteser. I fråga om forekomsten av tand
sten däremot tycks ingen större skillnad finnas mellan slam 
ans tällda och värnpliktiga. 

Tabell II 

visande {örekomsten av karies hos oliU1 grupper, lill v ill;a 
personer med lif.;a många kariesangripna länder sammanfört s. 

l Sammanlagda l 
Vpl. Stam. antalet un der-

sökta 

Antal l o/o Antal 

l 
o/o Antal 

l 
o /o 

man 111an man 

Ingen kariös t and 60 4,8 17'! 11,2 239 8 9 , ~ 

Kari es i 1 tand 93 ö,8 216 13,9 309 10,ti 
Karies i 2 tänder 106 7,7 193 12,4 299 10,2 

• • 3 )) 103 7,5 195 12,3 298 10,2 . )) 4 . 107 7,7 164 11,2 271 9 " ,u 

» . 5 . 109 7,8 122 7,8 231 7,9 
)) )) 6 )) 101 7,3 118 7,6 219 7,5 
)) )) 7 >> 91 6,6 98 6,3 218 6,5 
> . 8 . 91 6,6 60 3,9 151 5,2 . > 9 » 83 6,1 60 3,9 143 4,9 
> » 10 » 67 4,8 31 2,0 98 3.4 . » 11 > 68 4,9 32 2.0 JOO 3,4 
» • 12 . 59 4,3 19 1.2 78 2,7 
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V p l. Stam. 
Sammanl agda 

l antale t under-
sökta 

l 
An t al l Antal 

l 
Antal 

l 
man o/o 

man o /o m an o /o 

{aries i 13 tänderl 46 l 3,3 20 l 1,2 66 2,3 
-

• » 14 • 41 3,0 10 0,6 51 1,7 
>> :t 15 >> 29 2,1 J l 0,7 40 1,2 . » 16 )) 24 1,7 7 0,4 31 1,0 
» » 17 » 26 1,9 8 0,4 34 1,0 

• » 18 » 21 1,5 5 0,3 26 0,8 
» » 19 )) 13 0,9 3 0,2 16 0,5 
)) • 20 » 14 1,0 l 0,1 15 0,5 
)) • 2 1 » lO 0,7 l O, l 11 0,3 
» » 22 . 5 0,3 2 0 9 . ~ 7 0,2 
» » 23 • 4 0,2 - - 4 0,1 
> ) 24 » 3 0,2 - - 3 0,1 
» • 25 » 2 0,1 l 0,1 3 0,1 

• > 26 , 2 0,1 - - 2 0.1 
)) • 27 , l O, l l -- - l l l 0,1 

Summa l 1,384 l - l 1,551 l - l 2,935 l -

Tabell II har gett material till diagrammet (Bil. 1), som 
visar, hur många procent av manskapet uppdelat i värnpliktiga 
och s tamanställda, som tillhöra olika grupper med avseende p~\ 
antalet kariesangripna länder. Av diagramm.et kan man utläsa 
att dc slamanställda i regel ha färre kariesangripna länder än 
de värnplikti ga. S ~tluncla utgör antalet av dem, som ha från 5 
upp till 25 skadade tänder, bland de slamanställda 39 °/o eller 
609 man, under del att m (Jisvarandc siffror för de värnpliktiga 
äro 65 °/J eller 910 man. 

Des<>a siffror kunna synas och äro onekligen även rätt ned
slående. Det må emellertid framhåUas, alt landvårdstillståndet 
bland dc värnpliktiga med hänsyn till undersökningsmaterialets 
sammansättning av olika åldersgrupper och olika samhälls
klasser torde kunna anses tämligen representativt för tandvårds
tillståndet för elen maniiga befolkningen över huvud taget. Då, 
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s;'tsom n~tmnLs, dc slamanställda genomgående ha färre tand. 
skador än dc värnpLiktiga, innebär de lta, all de föPras land
Yårdstillst{md även ~i r hiillre än befolkningens i genomsnill. ll el 
oakla l En· man ullrycka den förhoppningen, a lt en kommande 
nndersökning mMte komm a altt visa ell förhällrat tan dvårdsli ll
s t~1nd såväl bland de stamanställda som bland de värnr)lil\t i"a t'l • 

1'icligCire undersö l>'!1ing. 

I delta sammanh ang kan nänmas atl i >>Sveriges officiella 
-s ta tistik, Hälso- och sjukvård vid Marinen 1024--1925 >> slår alt 
Elsa en intressant bilaga om >>Undersökning av fiollans slam
m anskaps länder» av Doktor Carstens-Johannsen, Lund. P~t 

grnnd av olika uppläggning kunna tyvärr inga allsidiga jäm
förelser göeas mellan dessa båda undersökningar. Dock kunna 
vi göra jämförelser i ett väsen tligt avseende. Dr. Carslell s
.Johannscn fan n, aU del stamanställda manskapet år 1924-192.i 
hade 4,:i kariesangrip111a Länder per man, vilken siffra stämmer 
viil överens med vår uppgift att de slamanställda år 1940 h ade 
-1,4 skadade tänder per man. Då sammanfattningen av denna 
undersökning av cirka 1,000 man sl<Jänker en god inbliok i dc 
problem, som tandvården vid flottan har all kämpa m ed, 'torde 
det vara av intresse att den citeras i sin helhet: · 

"Av denna undersökning framgår att tandvården Y id flo l
lan ej är tillfredsställande, utom vad som angår skeppsgos
sarna. Hesullatel skulle säkerligen blivi t ännu mera nedsl ående 
om undersökningen utförts av fackman, enär nu endast grövre 
defekter upptäckts. Alt tandvården blir s~t dålig Lwts s~ationer~ 

nas tandpolikliniler, synes bero på sjökommenderingarna. Av 
tabellerna framgår all förfallet av tandgårdarna först börjar vid 
17 till 18 årsåldem, allLså då mannen börjar aLL ligga längre 
Lider på fartyg. 

Visserligen borde ju doek tandvården kunna vara hällre. 
enär en stor del kunde få sina tänder eftersedda uneLer de 
stationära förläggningarna vid stationerna, nten för della lii.g
ger tjänsten ombord hinder. Viin ldiden p ~t polikliniken är 
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]ång; så en s tor del av dagen g~u· förlorad för övningar. Man
nen drar sig för besväret att regelbundet gå j land. Följden 
blir oftast en endast påbörjad, ej avslutad behandling. över 
60 °/o av de irreparabla tänderna torde ha sitt ursprung i dylikt. 

För all få en ordentlig tandvård till stånd, m åste slam
manskapet en g~mg årligen >> Landmönstras» och höra därvid 
framförallt de sjökommenderades tänder efterses. Delta hör 
ntföms av tandläkare. De som då upptäckas hava dål,iga tän·
der böra efterhå llas, så all defekterna repareras. Denna repa~ 
ration hör om möjligt ske å sbtionernas polikliniker. 

Ombord å kustflottan borde finnas åtmins tone en värnphk
tig tandläkare, Lill vilken under övningsperioderna förekom
mande fall kunde rcmillcras. Plats för dylik torde kunna be
redas ;\ n ftgol av Sverige-farlvgen där tan~läkarens mott~v:rninrJ" 

.J b " 

t. ex. kunde ordnas under fredslid å stridsförbandsplats eller i 
autoklavrum. ·- - - ·- - - _ ~ _ ~ 

Utom det rent personlig~ skälet för god ~andvård lwmmer 
därtill tj änstens fordelar av en god dylik - i fredslid mindre 
sjukskrivningsprocent för magsjukdomar och ett . hältre tillg,o~ 

dogörandc av provianten, i krigstid kortare läkningstid för sår.; 
skador i ansiktet, då härigenom sårinfektionsrisken nedbringas.>> 

Samman[ aUning. 

Doktor Carstens-Johannsens omdöme av år 1924- 1925 att 
tandvården vid flottan ej är tillfredsslå llande, m åste sägas gälla 
fortfarande. Vill.;:;a ~tlgärder äro då erforderliga? 

Marinen måste tilldelas fler tandläkare. Föreslåndarna för 
tandpoliklinikerna i Stockholm och Karlskrona böra heldags
anställas och ej smn nu blott för några timmar per dag. Vid 
Kustflottans tandpolildinik bö,r likaså fast anställas en tand
läkare såsom föreståndare. Vid byggandet av stön-e ödogsfar
tyg bör om möjligt arbetsplats ombord beråklllas för en tand~ 
läkare, för vilken under fredstid arbete icke kmnmer att saknas, 
Och som under krigstid kan vara läkarna behjälplig som biträde. 
Frågan om en marintandläkarkår borde lösas samtidigt som 
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am:lbi:Is landvård organiseras. \'idar c horrle v id de marina 
tandpoliklin.ikerna anställas vährlbiddad hjäippersoa~al - tand
sköterskor o.ch tandtekniker - , dä1·cs:L :L:mdläkarnas arbe lc skall 

bli så effektivt sol!n mö3ligt 
Vidare borde vid a:ntaga.nde.l tili Ljänst vid marinen fordras 

ont möjligt !helt san.erade tänder hos det blivande s.t<antanställda 
manskapet. I va•rje fall höra d:c nyanställda rehylerna redan 
försia åre:t :erhåHa fuH saJ1ea·ing, varef:[,et· åJ."ligen återkommande 
l'eWSioner iböra iberedas dem fö:r v.irunakihålla:tlode av ell t ill
fredsställande munt.iUstånd. Som vmkor för sjökommendering 
h.ör gälil:a, att vederd!lörande äger fil:1 llständig t sanerade ländrr. 

Stabsläka<l'na vi.cl Kustflottan - DoMor Carstens-J:oha.milsen, 
Luncl, och dennes efterträda1·e, doklor Karih, Stockholm - ha 
nedilagt ett mycket stoll:t arbete på lö·san.de av de problem, som 
tillgodoseetl!det av det stora tandvåQ·,dsbehovet iiM1ebäQ·. Sålunda 
har på sista tide-n vi-d htstfloUan antalet laJ1odläka.re på vissa 
p-latser fö11<<ilubblats, arbe,tet sysleiD.atiserais och tandf.eknisk l 
lab0nttorium och röntgemapparatur anskaffats . Genom dessn 
åtgä11der ha sto.ra möjligheier sikapats för att ge m.arinens män 
en. bättre . tandvår,d. 

Ivt;~.r Isaksson. Hans Nordlander. 
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Antale t stamans tällda och värnphkt-iga uttryck t i procent. 
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Förteckning, 

å 

under Liden 1- 31 mars 1941 nyinkomna böcker 

marinstabens bibliotek. 

Förf:ns namn Bokens titel 

Stael von Hol6·1Ri•n1 Lage N orclen i·llför \·iirldlshranrlen. 

Ralllcken, A. \V. Sveitbmg, Dcs·s til!k·om<st och öden. 

]:go 5.55/l941 Beskrivning över l1an·dgt1a·nat. m/30 
och m/40. 

lgo .5{lr.2/Hl41 Solclatimstruktion. t:lj ukv l\rd. För 
aHa, truppslag. 

hög1kvo 12/1941 Anvisningar för samarbetet mella n 

go 48/19-41 
Stödter, Ro1f 
Arvidson1, C. G. A. & 

HiJiding, C. O. 
Arvidson,, C. G .. A. & 

Hiljding, C. O. 

lgo 773/1>941 

l U n den, Os.ten 
NicoJ.s·on, Harold' 

Olberg, Pau} 

N orrel, An der;:;• 
Holm, To1'sten 

A.-B. B-o·fo rs {utg.) 

militiira m:>·ndigheter och puhli-

citetsorganern. 
G·a·s·skycklsinstrukti·o•J11 fö r Jlortt::tn. 
HiandeloskontroLle im Seekrieg. 

Logaritmiska navigering'S{1rubellc 1·. 

Del 11. N a utiska i a heller. .. 
ModeTn navigation. Exempel be

räknade enligt »meridiona1d.eJ.s

met,ocl>en>> jämte tabeH och . :for

mulär, bJ,anketter etc. ur Arvi.d
son-Hiljcl-i•ngs• Log.m·itmis·k,a. na

vigerings.tabeHe r. 
B-eskrivning ÖYer 8 mm kulsprutc 

gevär m/39 med tillbehör. 
Sven-sk utrikespolitik 
Tal till Sverige. Eng~andos krigs

mål·. 
Tragedin Balticmn. Annektione•n 

av de fria repuhlikerna E•stlan1d, 

Lettlm1cl och Lit.auen. 
Sver.igeiS folk vakn a, v3Jkna! 
Kriget och ·kulturutvecklingen 

histo·riskt pem•pektiv. 
20 mm automatkanon m/40.. 

(120 mm ARAN m/40)t 

l Anm . 
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Litteratur. 

Almanacco Navalo 19'41, Mini-s:tem .dffil,a ·Marina, 

Rom;a (ö~ årgången)l 812, s•idor mecu ta1rik·a fortografier, 

s ilhuette1", skisser och färglf,lgd1a planscher. !Pris 80 

lire, d. v. ·s. ungefär 1:6· svenska· krono·r. 

Den nu utl~omna årgången av den italienska marinkia.lentlern före

ter samm.a Llppställniug och elega,nita utförande s·om de nänniast före

gående, vilka utförligt resence1'ats· i denn.a, tidskrift i(för.sia gången i 
häfte 8/39). 

Bland de in]C{lande artilillama om aktue1la sjökrigsproblem' .märka·s 

tvenne ty".Ska bi'Ch·ag, nämligen av .aminai Gadow om -elen t~"Ska Hottans 

återup·pbyggnad och av 1amiral Lutzow om den tyska land!Stigningen; i 

Norge, e·n synnerligen klarlägg1aillde expo·se på 2d. sidor. Företagert upp

delas i tre avsnitt: tl.) mot N·arvik och Trondheim 1(här lämna:s i &am

mandrag en redogörelse för elen svenska malmexporten!'! vo~ym och vä

gar) ; 2•) mot Bergen, Egersnnd, Krietiam;~and och Are m:l,aol; 31)1 mot Oslo. 

Förf. :fierge.r amiral Roger Keyes skarpa kritik In'ot den operativa 

uppläggningen från engelsk s:icl:a, vilken betecknas lika i'ne.ffektiv som 

beträffande 'Da•rdanellerföretaget under förria värld ·kriget. 

ISjömakten,s• inflytande på det spantska imbördeskrig·et behandlas av 

den sp.ans.ke aminallen F. Moreno, som påvisar hur inelffektiv sjöblodoa

d:·~ i sjähna: verket van. En ·del intress•anta siffro•r anföra:s •angåencLe 

SJo- och flygstridskrafternas verksmnhet. Av de förra sänktes 8 krig".>· 

:f:artyg och 5{)• l1andel•sfartyg s•amt kapades 324 ha•ndelsfartyao tillhopa 

&17,.56.7 ton . Flyget s·iinkte 5 krig's:fiartyg, alJJa i hamn\ och 6q handels
fartyg, i allt 1-56,6.7.9 tOOJ. 

. Den italien•ske amirallen Bentotti skriver om »1Sjökrigets· utveck-

hng,, ett panorama över 'IDJCU som timat å olika S'jökrig13skådepl!atser 

1U'ec1 angiVIwnde av för- och nackdelar för de krigför.3Jnide i jämförelse 

lUed förhållande under förm1 världskriget. Bl. a'. franrhåHes att axeln 

il94() månatligen ·S·ä•nkt omkrino· 300 000 ton eng1e~'skt t·onnage eHer unge
fär 1/'3 av vad .som prooterades"' 19tt7. 
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"~tuiral di Giamberardiuo analys-e rar möjligheterna :för lancl,sti~
Jting mot försvarad kust och l~o·n1'mer till det resuHatet att genollt
-förbarheten av detta allt1Ll vanskliga företag mer än tidigar·e hiin g<'r 
pi't initiativet, pat:at med .snabbt och djärvt utf:örand•e. 

Slutligen kl:ar:lägg•cr ami.ral Fiora.vauzo det marinpolitiska viirl tk 
\ii ge t:. I sjöstr:ategiskt avsee nde kr. n världen inclela:s• i tre huvudonw~Ht< 'Ji : 
E:uafrika Austra.~Len och Ancerika. På en karta har man utritat >)llPn 
.-;tr,t tq2 is k~ ekvatorn>>, !"Om följer l i n j en Panama-Gibraltar---Suez
Aden-l'olomho--Singa.pore-Sidney-Auckland-Papcete. Dc fl« ,l:t 
hinkariKt i denllia ].;:edjo• utgöras :faktiskt av plats•er, som be>Sjungit,s :tv 
]~vert Taube i dennes mest popuhira sjönuan•svism. 

:Kring- den strategi ska ekvato-rn ligga tvenne säkerhetsz-oner - rt t 
sy-dlig, begriin:sad av ba .spal'iallellen genom F1alkland (Syd:am•erika) tH'lt 
Si monstown {Sydiafrika}, samt en nor<cHig, hegd•ns•rr-d av en ntotsv.ar;an .lc 
par,allelil genom lleringssuncl-G-rönktnd-I sl•n.nd-Nordkap-Petsa nlt>. 
Enliid elen ital ienske födtattaren bcUnner sig det engeLska imperki i 
fa r :x,L l iksom aHa imperiernR i dess• :skugga: F rankrikes•, •HioHa•IJ!cls~, Il •·l
giens och Portugals. Diimmot nämner han. intet om det it.al•ienek:a illl
perie.t, 1kan.stke föga anande att detta skulLe blri d:et för"sta so1m lilni

L1 era,cles. 

* * 
I elen egentliga Hottlistan (62.5 sidor) ägnas Sverige 18 .s• i:clm ot·h 

Hy<ssknd ,210. Den svenska Hottaln Jmr beståtts• 50 bilder och den rysk<t 
6i8'. ]3chancllingc-n ·av vår marin fö rd.all!e'l· mycket korrekt och bii iire 
genunrarbetad än tid~gare . Ax snrskilt intres•sc lir återgi~andct i dci nl j 
:av de clj-es·t gamska oflilllstä ndi gt kända ryska nybygg nacl·sprogramnwn . 

BdrMi\ancle ele krigförancl,e mari:nern<a, fäster man sig vicl sö tk i 
för taxeringen av faTtygJslförlusterna, som redovis•as t . o. m . elen 23 .i n
uuari :19±1. A italienskt håll upptag:e,s förlusten av 2 kryssare, 10 öv< r
vatt.ens•to~rpedfart.vg ocb l<l ubåt1ar. Diircmot crkiinll'es icke några sl :,g·
skepp-sförlustcr. },;]<]est vilja som bekant engclsmiinnen l<åtrr på:skina ,t tt 
åtminstone ett slagske•pp förlo-riats vi e! fl,vgt:orpecla•ntallet i T·arant n i 

november ·jJJ410i. 
Dc tyskta förlusrterna angivtas mycket för·siktigt. Utan v~dare n:~ 

kiinnas förlus·tcrna av Graf: :Spce, Blueher och Karl•sntlle . 4 pg<arc'. " 
ubåi ar och 4 n:rins,vepare, men a'n1ycles •att fle ra jag:a.re förloDabs, e]nu u 
det exrrktrr antale•t t:äg·es vara okänt, s:amt :att ty•sk pre:ss ·Eörklara t ntt 
15 ubåtar .saknas, medan cle engelska t i•dningarna talta om 4,5~PJO fö r
loraclr; tys•ka ubåtar. 

De engelska fönlusten1a omfatt<a sJ,agskeppet Royal Oak, han gn r
fmtygen Courageons, ocl1 Glor·innRt, kryssar.n•rr Calypso•, Ef.fingbam. Sont
h~cm pi:on orl1 Curlr\1', ~R j~g-arr, 214 nh~i,rrr och J<:} mindre ·f:art.yg. 
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Fransmiinnen l1a förlorat 4 ·slagskepp, ii kryssare, 12 jagm·e, 3 tor
JCLlbi\ tar , 7 ubåtar oeh 11 mindre fm·tyg. Genomgäe'llll<e a~ngivos var ocl1 
\rur och när förlus·terna intrtiUa•t . :M·rr•n får också i detalj rccla llå vilka 
f rH!tska hrtyg som fal'lit i tyska och engel,s:krr händer (s•ic1. 176-:177). 

I tiLl igare årgångar ]tar handelsHottorna ägnats· sto·rt utrym~ne, 

111 8n •llll a•v förklarliga ·s·kiil ltclJ~.nclJats mera 6Ullltnhriskt, lmvu.cl>S·akligcn 
i mskriin Lt i i il rednvisnin g ·a v J'artyg.sförluster umler krigets• 4'4 förs,t•.t 
,-cckor samt ni.lgra allmänna betraktels-er över sjöJarh:;•förhål:lanclen:a in
om olik1:1 lta,··sornrå.don vid s'agcla ticl•punkt. 

Hiim•nder ltar ltDli en födor:at Q6 fartyg med över 1,000 tons depla
cement, och öniga hinder 78 fartyg med över 9,000: tons dc1Jl:acememt, 
v2t·av 31:~· cngc.l<s:ka, 7 tysk'a' och 6 fransba samt 1 svenskt t(Svcabm·g). 

H. H-n. 

Kriget och kulturuhecklingen av ö ve r
stcliijtnant Tors ten Holm. Pris kr. 4 : 7i"i. 

I denna nyligen utkomna bok teckna r Iödattaren i kraftiga och 
raka l injer den historiska u tvecklingen från elen primitiva krigfö 
ringen för 2000 år seelan till våra clagars krig. För att fä :[r:ml u 1 
god sold at fonhas först och främst att individen Jrånia·~·cs (lct incli 
viduelLa och inlämmas i. elen kolJrld.iva st rills l~nlwten. Till en hörjan 
skedde detta enklast g<'tlom att slagut utkä.llllJaclC's i slutn'l Jormer. 
Då dc blanka va1mc n cHe r lllitten av 1800-tald misi sin av;!;ör:mck 
betydelse, vilket i ställ et t ill.kom l"tshapm•n d. v. s. clc mo-dcnt:l 
eldvapnen, m ~t ste elen slutna <•nlwtctl f'rsiittas Illl'd alltln• ·m utclng11a 
linjer och n umera av sprillda individer rnC'cl [ullämlad tc kui~k utrulii· 
ning. Snllltidigt h ck sJuget minlire karaldtil"l"'ll av t'll kamp imli
vider emellan. Numera är >> mannen i Jcc.lch t'll s pucialutbilLlad krigs
tekniker, en tl'mpoarhctarc i (]('( välrliga J,rigs n1 ask in criPts l61mnclr 
band ; h an sl,öter kansko t'n obd_rL1lig detalj i ett instnunent och 
kan ej urskilja den avlägsn< ' Iicnclc·n, nwn hans i11strunwnt bidrar 
att spricla död och förintelst' i c'n utsträckning, som i forna tidL·r 
hade va ri t o.f:attbart. Mod och i aplJerhct ha förlo rat s in betylle l se, 
t y i det moderna krigets orkan rrv bomb- och granats plitter hrrr dem 
fege och elen tappre samma sannolikhet att träf[as eller ink träffas. 

I boken cite ras elen amerikanske :författaren Pi t irim Sorokins 
siffror .om h ärstyrkor och deras förluster under olika sekler. Annu 
ham till år 1600 u]Jpgingo hä1·arn as Jö-rluster till enelast ett par rn·o
ccnt, medan siffran uneler do därpå föl jande seklerna steo· ti ll 15 % 
f · b 
or a tt un tl<T kvnrt.:wklct l\JO-t-2.) 11 å 36 %. A t t spa rsmn 1trtrn mr el 
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männis,koliv fått minskad betydelse, då kulturen nått våra dagars 
nivå, är en skrämmande verklighet. En kulturell tillbakagång är 
också att samhället drages in i kriget på ett annat sätt än då leg0 _ 

härarna somJ krigets specialister stkott6 om krigföringen, medan lan
det i övrigt - kanske inte minst Sverige - kunde forts,ätta sin kul
turella utveckling tämligen fredat. Genom! värnpliktsarmee-rna och 
det därefter uppställda kravet på total krig:Eöring har man konn11 it 
tillbaka till elen primitiva krigföiringen, då den ena stammen sök te 
utrota elen andra. I det totala kriget äro så stora krafter i verks:nn. 
het att den förstörande verkan blir oe,rhö'rd och krigen måste mecl 
nödvändighet bli mera långvariga och förö'dande än tidigare. 

Författaren lägger en- till synes' onödigt stor - del av skulden 
till elen historiska utvecklingen på de ledande militärerna. De dokh i
ner och slagord, som av militärerna uppställts, ha e j~ vederlagts av 
statsmän och andra, utan i stället så trängt sig in i medvetandet, 
att sådana begrepp som >> totala kriget», »krigsviktiga mål», »hem orts
be,kämpning» utan vidare godtagas av flertalet personer. 

Samhället var, om man unelantager det mest primitiva sta diet, 
uppbyggt på fredlig grund, men kunde vid behov förs~ittas på k ri gs
fot. Den revolutione,rande förändringen inträdde under 1930-t n l Pi, 

då åtminstone de totalitära staterna faktiskt hade mobiliserat fl lla 
sina krigiska resurser redan i fredstid. Diktatorerna kunde dädör 
på ett mindre iögonfallande sätt övergå till det verkliga kriget. }~n 

fordel var även att värnpliktsiclen, så inympats i individernas sinnl:n, 
att densamma godtagits utan invändningar. På krav från statklcd
ningen och dc militära myndigheterna ha t . ex. i de totalitära sta
te,rna denna värnplikt utsträckts från 8-åringar tiil 70-åringar, ja 
t. o. m. till kvinnorna, vilket väl aldrig till:[örne ägt rum ens i clo 
mest primitiva stammarnas krig. 

Ett psykologiskt mysterium är även att en värnpliktsarme k un
nat nå en så fulländad disciplin, att den blivit plastiskt anvällfl iJar 
i en diktators, hand även :Eö'r e~'Övringsändamål. Värnpliktsarmen 
var ju :[rån början det domokratiska landets förnämsta uttryck för 
demokratiens skydel mot förtryckarnas v å l d, nlltså för rent clefnnsi
va ändamål. 

F 'olkrätten hade fram till förra världskriget nått en viss statlga 
och ett flertal av dess lagar efterlevdes, varigenom kriget erhöll en 
viss »kultun>. Snart efter t914 borjade em.ellertid dess födall och 
vi stå nu inför dess fullständiga sammanbrott. Venl frågar nu efter 
»dum-dum-kulor»? Visst äro Höda Korsets: anläggningar krigsvikti
ga mål! Obefastacle städer och byar lJombarderas hänsynslöst och 
fartyg - även neutrala - äro eftersökta mål för bomber och tor
peder. Begreppet >> icke krigförande >> innel>är ju att skillnaden mcllnn 
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krig och fred suddats ut, eHcrsom on stat numera kan föra krig un
der djupaste fred. 

Då författaren drager upp parallellerna 2000 års kulturutveck
ling och ZOOO år av krig, söker man lösningen av problemet kultur
utveckling utan krig. För Europas del vore det en kulturkatastr0f 

01u någon av de båda motståndarna i nuvarande krig skulle nå fre
den över den andra partens förintelse. Ett så försvagat Europa blev0 
]ätt offer för slavernas och de östflsiatiska folkens [ramryckning mot 
västerlandet. En samförstånds,fred vore det riktiga, men några tecken 
till sådan uppgörelse ha hittills ej kunnat skönjas. Ett »Europas 
Förenta Staten> skymtar clå och då, men förblir väl ej annat än en 
utopi och säkert ej heller en Himplig lö~sning, så krigsvilliga, som dc 
enskilda staterna visat s ig vara i alla tider. 

I det synnerligen intressanta och tankeväckande' a rbe,tet påvisar 
fö rfattaren, att stormakterna undantagslöst varit orsak till krigsut
brott . F'ör de små och fredliga staterna måste dock ett obetingat 
krav uppställas: att icke genom otillräckliga rustningar inbjuda sto r
makterna till ockupation. Vid brott mot landets frihet gäller det 
för de små staterl1a att sätta in alla medel för att behålla f rihet 
och självständighet, inför vilket alla andra värden bli be,tydelselösa. 

A. K. 
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