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Årsberättelse i navigation och sjöfart 
för åren 1944 och 1945. 
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Avgiven år 1946 av ledamoten Bergelin. 

Navigation. 

Kompass('!r m. m. 

I\:ompassnuttel'iel. 

Genom avmagnetisering och skyddsmagnetisering av ett 
far tyg blir en vanlig magnetkompass otillföditlig, varför det 
blivit 1akluellt 1alt 1förse allt mindre fartyg med ,gyrokompas<Ser. 
De t idigare vanliga .gyrokomp.::~sslyperna äro emellertid både 
dyrbara och StlG·ymmande och sålunda olämpliga att använda 
p å små ·far ly,g. Under Ju·iget ha därför utomlands kons·truerals 
mindre ·typer, vilka en'lellerlid ännill ~oke prö·vats ~ Sverige. I 
vårt land ha ·försöil< gjorts aU använda induktionskompass, som 
u ppställts i ren mast 1så högt över .fartyget, ~Utt minskyddsan
läggningens störande fält icke nått fram llill kompassen. .Den 
nas 1ulslag överföres på elektrisk !Väg till .visare, uppställda pä 
s lyPplalserna. Försöken, som önnu •icke 1ä11o avslutade, lzomma 
m öjli gen alt erbjuda .en tekniskt framkomlig väg. iDet är .icke 
uteslutet, a l t noggrannheten hos en sådan kompass iblir .till
Täcklig för alt anvii.nda kompassen å tminstone för vissa eld-

r 

l edningsändamåL Huruvida en ,jnrduktionskompass ur pris-
synpunkt s låller sig fördelaktigare ,än en li·len gyrokompass, är 
dock osäkert. 

Efler avbro ttet 1944 i .handelsförbindelserna med Tyskland 
förbereddes tillverlminrg i Sv.erige av gyroklot i reserv 1 iii ör·
Jo.gsflollans tämligen stora anlal Anschiitz-kompasser. : I delta 
~:amrnanhang bör ,omnämnas, a lt laborant Lundkvist rvid ·ör
logsvar\'el i Karlskrona utexper imentera t en metod för ,dynamisk 
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halansering av bl. a. gyron i Anschihz -l.;:ompassen. Då metoden 
f. n . icke rär avsedd alt oHen tliggöras, bör redogörelse för den 

samma tillsvidare icke lämnas. 

Elektrisk komllCnsering·. 

Föregående årsberå ltelse behandlade skyddsmagne ti ser ing 
av fartyg. I allmänhet har enelast .verkan av .den inducerade 
verti,kalma.gnetismen 1upphävts Igenom horisontella kabelslingor. 
magnetminsJ,yddsanläggning. rSådana slingor alstra på en kom 
passplats en rfäHstyl'l<a, som ,ic.ke låter sig på förhand beräkna. 

Tidigare anv.ända Jwmpenscringsapparatcr vid rmagne t
kompasser .för den ra v en magnetminskyddsanläggning åstad 
komna ,devi.ationen ha under .~u· ,1944 inom örlogsHollan rgenom 
gåcnde ,er sa tts av en i allmänna rhandeln !förekommande elek
trisk kompenseringsapparat typ i Erkman. Marinförvaltningeli 
har utgivit beskrivning över apparaten ~jämte anvisningar ,fö r 
mon tering och skötsel. Den av en skyddsslinga ,åstadkomna 
deviationen följer dc ,lagar, som ,gälla för den rav .fartygets järn 
massor beroende deviationen. Den kan ·emellertid n~v avsevärda 

l 

belopp, ,om särskild ·kompensering icke sker. Det 1är därför aY 
in tresse att n ågot granska de ;teoretiska grunderna för den
samm.::L 

En horisontal, likströmsförande kabelslinga åstadkommer 
en fält!"tyrka, vars riktning på en kompassplats ofta avvikeJ' 
b<1de från långskeppsriktningen ,och från lodlinjen. Fältstyl'l;.an 
kan därför tänlws 'bestå av ,en horisonlal ,och ren vertikal awm -
po~ant. Eftersom horisontalkomposantens riktning och storlek 
äro .oberoende av kursen, 'kOmtlner den av ·lwmposanten föror 
sakade deviationen, som kallas skyddsslingans deviation, at t 
bliva semicirkulär och regelbunden. Den rär såhmcla JlOll p{t 
två, 180'' .från varandra •belägna .kurser, s~om rkallas nollpunrkls 
l<urser. På en av kurserna är den riktande fällslyrkan på 
kompassplatsen försvagad, på den andra lika mycket förstärkt. 
Om kompenseringen för de .normala anledningama ,till idevi2 -
tion , som här kallas ,den vanliga deviationen, ick•e är fullständi g, 
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fi nnes det .en med lmrsen till riklning :och storlek växlande 
f:-l llstyrka F. Ar denna liten, blir .emellertid den totala devia
tionen. varmed förstås algebraiska pumman av den vanliga och 
s!,yddsslingans dcviati>tm, i det närmaste semicirkulär och re
gelbunden. Om resulLanlen till ;det jordmagnetiska fältels 
borisontena fälstyrka H )OCh fartygsfältstyrkan F, .d. v. s. den 
riklanlle fältslyrkan på kompwssplatsen 

1
utan inkopplad min

skyddsslinga är H' och elen av srling.an på .kompassplalsen 
~'\stadkomna ,fältstyrlzans horisontalkomposant 1är ,S, så .är för-

hålland et k = ~, e tl .mått på slingans inverkan till devitalion. 

Deviationens storlek rtskådliggöres rhäst genom ,ett vektord iagr2m 
(fig. 1). Eftersom Jwmpa,ssen förutsättes rwua fullständigt kom-

/Sf~~ 
k .5 .. _ l +1' 

~ ......... ,' --,:---1 
~ / Y,. .s 
'/ -'f---------. ~ . .... \ 

l \ ( .. _:ol, "f 
. \ ·./ ',~o 

\ , ' 

\ H 

Fig. 1. 

penserad för alla andra orsaker till cleviatioon än ,slingans fält
styrka, .är vektorn ,H' Eka riktad ,och .lika stor för alla kurser. 
Vektorn S är all till lika stor och li·ka riktad i förhållande lill 
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Iar l.Ygc l. Dess riktning öndras :alli s ~1 med ·k u r sen . \' eklor 11 

tänkes anhragl i ~indpunklen a v ,yeklo m H'. Vid rundsYiin g

ning ay Jarlygel rör sig ändpunkten a\' Yeklorn S Eings l'll 

eirkelperifcri. Den p ~t J,ompassen verkande fällslyrkan i1r i l'

seltanlen lill YokLorema H' och S. I nollpunLhkursen l\:., 

~anwerka Hillsl.nkorna, i den 1RO" d~irifrfm hehigna lur~en 

molverka de varandra. Av Iig. 2 Iramg[n· all dlt .S iir mindre 

än elle r lika •s tor som H', erh[dles den s lörsta deYialioncn na 

de kurser, ,där resulta nten ,är langent till cirkeln :.: ~unl ::dl denn a 

deviation !Jesliimmes ~l\' cli.Yalionen 
s 

sin r5 max. = H' 

\ 

~H 
- ·-

:Fig. :2. 

Av Iignren fr:ung:\r ~ ~i ven all denna 1kurs iir K0 + 90 ° 1+ å u1.ax.. 

I fig . 3 ha devialionema ullag ts fö·r k-Yärdcna 0,8, l och 1, ~. 

l\'är k 'är l ICller > l , finnes endasl en nollpunktskurs. P~t den 

180° clärifr{m belägna kmsen blir !kompassen mycJ.:el osäker. 
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Den vertikala kom posanlen a v slingans fälls tyrka ~)l's,aka r 

ingen deviation, då farlyge t ligger på rät köl, men däremot 

krängningsdeviation, som ,lzan bli avsevärd, enär komposanten 

oflasl år •stor. 
l\tled den elektriska kompenseringsapparaten , typ Ekman 

~1statlkommas fältstyrkor, som kompensera dels .för den hor i

sontella, dels för den ,vertikala :komposanten ~UV den rfä ltstyrka, 

som magnelminskyddsanläggningen alstrar på kompassplatsen. 

Kompenseringen ,utföres lämpligast med ~en elektrisk deflekto r, 

medan Iartygel 1är s tadigt förtöjt vid en kaj, fri <från järn och 

elektriska l ikströmsledningar. 
Appara tens lwnslruktion och utförande av kompensering 

Iramg~t av nyssnämnd 1beskrivning. ))en elektriska :clefleklom 

kan .användas åYen för att bestämma små restcleviationer, som 

eventuellt finnas efter J,ompenseringen. Födaringsstället fram -

gar ,li kaledes av mar.införv::dlningens -beskrh·ning. . 

Salmar man elektrisk defleklor, kan ,kompensering I~ör ho

risonlalkomposanlen ulföras - ehuru mindre noggrant- un

der g:'mg pft de magnelisk3. lm r d inalkurserna. I regel får ma n 

h:irvid fömlsälla, att 1lwmpensering för Yerlikalkomposanlen ii1 

utförd och icke behöver ii n dras. Bestämning ,av rest de\ ia

Lionema göres, oberoende av hur ,],ompenseringen utförts, med 

fördel genom rundsYi"ingning pft bana eller vid deYierings

dykdalb. 
Erfarenhelen 1har Y isat, att ~ tillräcklig säkerhet icke a 1! Li d 

erht1llcs med ~ninslzyddsanliiggning, som endast upphäver den 

inducerade Yerlilwlmagnetismen. Därför förekommer s. k. 

kurskompcnsering, yilket onmänmls i föt·eg:lende 
1

arsheräUelsc. 

1-brvid elimineras även den inducerade horisonlaln~agnetismcns 

Yerkan. D[t denna magnetism vi"ixlar med kursen. måste en 

dylik minsl,ydcls::mläggning insliillas efter kursen. För al L 

elektriskt kompensera en kompass erfordras i så fall ylledigare 

en kompenseriugsapp::tr.at, yi]ken likaledes m~1ste insbllas efter 

kursen. En sådan clubhel apparat är utexperimenterad. 
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Nya tde,icring·sbanor m nt. 

Seclan ell fartyg avmagnetiserats, bör del förflyta nagra 

Limm ar, innan Jwmpensering och clevialionsbeslämnincr wrk-
"' 

ställ es. Helst hör fartygel under mellanliden Yara under gång 

på varierande kurser. För handelsfarty,g har statens krigsför

sälzringsnämnd föreskrivit, all .ett farlvO' efter avnuto<•nelJ·serino· .JO t) l A t) 

ovillkorligen skall serkslälla Jzompassjuslering, innan fartygel 

anlriicler resa i öppen sjö, saml angiYit, all nyssnämnd mellan

tid ,bÖ'r 'Vara 6 limmar. Om elt farlyg ~Cfler avmagneliscri!lg 

vid ulg~tende 1kan under minst 6 lirmuar kontrollera devialionet1 

unel er gfmg på olika kurser inom samtliga kvadranter, m.å dock 

kompassjnsleriug äga rum redan omeclelharl efter .avmao·neli -
. . "' 

senngcn. Dessa Iöreskriflcr i förening ,med beslämmelser om 

obligatorisk avmagnetisering och ;utruslning med skydelsslinga 

vid sjöfart inom vissa områden ha gjorl, all ell antal 1wa 

devieringshanor och Jwmpasskonlrollinjer inrällals. Befintliga 

banor och linjer framgå ;av Ji:arlor i bilaga 11 till Svensk Lots 

del II. Följande devieringsbanor iiro upptagna: Granhaums

fjärclen, Lilla Värtan, Jungfrufjärden, södra Kalmarsund, Karls

hamn, Malmö, Kungsbackafjorden och Göteborg. 

Den i föregående [trsherältelsc omnicimnda avmagnelise

ringsslk'1Lionen i Göteborg är numera fiirdighyggcl. En n~· sådan 

station har .bygg ts i Karlshamn. 

Ekoradio. 

l'nder ar HlH ,]Jörjade den tidigare radande sekretessen i 

fr Ctga om ekoradio all liilla och efler Japans kapitulation p tt 

sensommaren 1945 offenlliggjordes tekJ1iska dala oeh presla.nda 
r· , t I .. l. " 1 or a s dl 1g sac an materiel. Samtidigt hlCY viss materiel till-

gänglig i den allmänna handeln . Da, ekoradio ur militär svn 

punkt har störst betydelse för andra ändamål än n avicrerino· 
J l ::> ,.,, 

)C landlas materielen icke i detalj j ,förev.ar:1nde ~\rsberällelse. 

Det m [l vara lillfyllesl all erinrn om all man med vis<;a fiir 

eldledning avsedda ekoraclimpparaler kan oberoende av mörker 
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och tjocka bestämma riktningar med en sk,iirpa, som föga un 
derstiger vad som i klar s.ikt är u1öjligt med optiska instl'llmcn t, 

och avst~md avsevärt noggr.aunare. Med en annan typ, sp·t .. 

nings.apparaler, kan .man på skärmen till en l.atodslrfdc0scillo

graf (katuskop) erhålla en skalcblig bild av omgivande farty.c; 

oeh kuster. Samtidigt erhåller man häring och aYsl fmd till 

olika ;förem ~ll !lned tämligen god noggrannhet. Dc )Jelydand t' 

fördelar, som dc nämnda instrumenten medföra virl n.avigeriu g 

och manövrering, äro uppenbara. Framför allt minskar riskrn 

för kollision i 1nörker eller tjocka med isberg eller fartyg. 

Nya radionavigeringsmetoder. 

Vid del andra 'Världskrigets ulbroll utnyttja des radio fiir 

navigering ,till sjöss ,huvudsakligen för överbringande ay olika 

slags :rapporter, för pejling på skilda säll (r.adiopcjlsLalion :->1 

och radiofyrar) samt för avståndsheslämning i samh~utd med 

vallcnmislsi.gnaler. Under •kriget ö•k.adcs kraven pft säker och 

snabb navigering ·både på havet och i luflen i alla väder, Yill.l'l 

ledde till alt nya syslem för ,navigering med hjålp aY r.adi 1 

uppfunnas och !äldre förbättrades dler •.utvccldadcs. Elt nyl l, 

vtirdefullt hjälpmedel ,fick man i de tidigare nämnda spanings

apparaterna. Emellertid v.ar- och är aHljäml- dessas rd.ick 

vidd högst n~1gra HoLal lzilometer, varför deUa hjil.lpmcdel h ar 

navigalorisk betydelse huvuds.akli,gen genom alt del vid dål ig 

sikt eller under mörker möjliggör terrestra :observationer a\' 

s~1dana förcmM, som kunna identifieras och .som vid 1god sik t 

kunna observeras optiskt. :Med ekoradioapparater för eldlednin g 

kunna mycket noggranna obsenalianer göras. 
För navigering på stort avstånd fdn land elicr - i flyg

plan - fdn eget territorium skapades under v,ärldshigel M 

sk illiga ny .a n1ctoder och förbättrade hjälpmedel. Dc numer~ l 

kända kunna hänföras till: 
a) metoder för s. k. hyperbelnavigering, 

b) användning av riklad radiofyr i rkombinalion med an 

ordning för .avståndsbestämning, 

2U7 

c) metod för radiopeJling i kombination med .anordning för 

a\'S t[m dsbes lämning, .eller 

d) användning nv Tolcrandc radiofyr. 

Det är sålunda ett ]Jetydande antal metoder, .som numer~ 

kunna .användas. Härvid Irmntröder behovet av himpl iga he

nänmingar för alla de olika metoder, där naYigeri ng sker helt 

eller delvis med hjälp av radiovågor. En lämplig lwllekliv 

benämning synes vara radionavigerin'g. 
Enligt nuyarande svensk terminologi .anYänclas ordet ra

diopejling om den metoden , alt . raclioY~1gens fortplan l n i ngsrik l

ning hestömmes med en r:1diopcjl.apparal. i\Ian skiljer vidare 

mellan landpejling och omhordpcjling. I löna fallet pejlas en 

fr{m ett ·fartyg utsänd signal !UV en särskild pejlstation i land. 

l det senare pejlas av fartyget en annan station, vanligen en 

radiofyr, yars läge är känt. Ingen anledning finnes all frtmg:'t 

dessa benämningar. 
Emedan r.adiov[1gor ,utnyttjas i elwradioappar.alcr, l\an an .. 

viindning av s [td.ana apparater vid n.aYigcring anses sam en 

metod för radiona vigering. Ekoradio anvi:indcs emcllcrLid där

vid - ~tlminslone för Jlärvarande, som redan •nämnts - p~t 1ell 

säll, som närmast är att jämföra illlCd :optisk1 ohserv.ationcr av 

terrestra förem~1l. Inga speciella anordningar eller apparate;· 

utom fartygel .erfordras. På grund härav finnes det ranlcdning 

all icke hänföra användning av ekoradio till anetod för radio

navigering. Tlll ,sådana metoder höra då hänföras dem, där 

man .vid navigeringen utnyttjar särskilda, utom tfarlygcl be

fintliga anordningar. I denna årsberättelse har i enlighet !här

med ekoradion .anmälts frisWcnde. 
Navigering med ledning rav 1ikLacl eller roterande radiofyr 

bör h~införas till metod för radionavigering och benämnas ra

di ofvrnavi gering. 
r::n fast radiost::ttion som är avsedel att användas pa så sätt, 

att m.an på stationen enligt annan rmetod än med ekoradio i 

egentlig mening lz.an bestämma avståndet till en sändande sta

tion - sa.lunda ·en motsvarighet till en radiopejlstation ,_ bör 

benämnas radioavståndsslation. Mätes i stället .avslfmclet av 
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den navigerande till en fast radiostation med känt läge, synes 

en för ,dclla ändamål särskill av<>edd station böra ~Jenämna ~ 

radioGvsl:\ndsfyr. Skulle en roterande eller riklad radiofy; · 

lwmma )Ull förses med anordning för avstrmdsh~slämniug. ka n 

man L~inka sig JJenämningen roterande r esp. ril;Lad radioaY

s L~\ n el si yr. 

Av dc tidigare nämnda 1nelodcma: [6r radionavigering nlcr

slfH· nu endast hyperhelnavigeringsmeloden, för vill\en del 

emellertid är svftrl att finna ·en kort och klarläggande benäm

ning. ,Som i det följande närmare kommer alt vi<>as, bygger 

metoden på mätning av skillnad i tid för utbredning m r radio

v:lgor eller på Jasjämförelse mclbn radiovågor, utsända fr tm 

lYÖ eller Jlera sändare. Del lt g,ger d~irför nån.1 till hands all 

killa ifragavarande radionavigering för Lidsskillnadsradionavi 

gcring, men prefixet Lidsskillnad 1gör ordet långt och hm· redan 

hurs:kap i nnnat .s.ammanhang in om den astronomiska naviga

tionen, varför det hör undvikas. Genom a\nkorlning till tids

I actionavigering J.;an man få el t n1MLligL långt och lällullalal 

ord. ;\lan kan ,även lällllza sig ordcl ·differensradionavicrerin cr. ._, 0 b 

Della ~i.r , dock J{mgl och ihar nackdelen .all icke Yar'l hi.ld-al a\' 

uleslulandc S\'enska ord. Del redan anY,ända ordet hyperhel 

r::tdion~vigering (eller hvjJCrbclnaviacrincr) iir klarläcrcr.andc u r , , , ~l ,_, a t> V 

elen synpunkten, att det clirekl för lanken på den erhållna orl

linj em grunclkmaklär. Dess hingd och osvenskhet äro dock 

betydande nackdelar. 'Det är lockande .a ll enligt amerikanskt 

mönsler skapa ell helt nytt ord av en lätt uttalhar f6t,korlning, 

l. ex. hyranavigering .eller hyradion.avigering. Det förslnömnda 

iir Yisserligen korlast och läLLasl all säga, men det iir icke sa 

heshinu1de ~om det senare, Yilkct därför synes Yara ,a ll före

draga. 
För örlo!.{<>flollans del .ii.r del av siirskill intresse all finn 1 

ord, vilka icke ,äro ,längre iin vad som ,~ir oundgängligen nöd

Yiindigl, och vilka ~.amtidigl ga al.L förkorta lill ell par Jmkslii 

Ycr. H~i.rYid synes den gängse förkodningen ER f6r el.::oradin 

v ~u::t 111~'cl\el Himplig. De här ovan diskuterade ,lJcnii,mningmn a 

ti dsrad io och hyradio kunna förkorlas till TH. .och HR, av vilka 

TB ~ir olämplig p<\ ,grund av Ijudlikhelen med ER. 
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Del av föredraganelen nu anförda har ayscll all fr::tmh:'Ilb 

]Jelyclelscn av all dc nytilllzomna hjälpmedlen och metoderna 

snarast klassificeras och erhålla goda benämningar genom för

sorg a v wderbörliga myndigheter. Fram lagda förslag l:uwändn ~ 

i den nu följande redogörelsen. Som beteckning för hyperbel

radio användes därYid för korthelem skull »hyradio>>. 

Metoder J'ör hyradiomnig'ering·. 

Loran-syste m el . 

Utsändes en radiosignal samtidigt fran L vii skilda radio · 

<; lalioner. komma de två signalerna - frfmscll ett undanlagsfall 

- all n[t en moltagare med 'en tidsdiffcrcns, vars storlek beror 

på sl,illnaden i avsl[mden fdn sl.alionerna till mollagarcn , ef
tersom dc Lv[t signalerna fortplaut.as med samma hastighet. 

Bestämmer man tidsdifferensen, kan häremot sva rande skillnad 

i avsl{md beräknas. Samma avst[mdssl<illnad (och Lidsdiffercns) 

finnes emellertid i ett oändligt antal andra punkter, nämligen 

längs dc L va grenarna i den hyperbel, vilkens brännpunkler 

utgöras av radiostationerna och i v!lkcn lr.answrsalaxeln~ längel 

( avsl:"mdel 1ncllan hyperbelns toppar) är avslåndsskillnaden. 

Genom .all ,uppmiila skillnaden i Lidmellan signalernas ankomst 

till ett fartyg, kan man sålunda hcsLämma den hyperbelorllinj e. 

på vilken fartygel befinner sig. I pr::tklil,en anv~incles hän·id 

sjökml, övertryckta med ~en serie 'orllinjcr, där varje linje nlo l

svarar en viss tidsdifferens. För .atL kunna :hestiimma farly,gc's 

läge erfordras minst lv~\ orllinjcr, som skira varandra, varför 

man vid hyradinnavigering anvii.ndcr minst lrc sändningssl:1-
tioner. Della ii.r grundprincipen för s.amlliga metoder för 111\'

raclionaYigering. Den har emellertid ulnylljals n~1gol olika i 

el e sbl da metoderna. 
Del ursprungliga försiagel l i l! del syslem för hyractionavi -· 

gering, som numera kallas Lm·,an (.a v Long Rang e l\' aviga L i on). 
framkom - enligl en ~u likel i Lidskriflen »Elcclronic s», p:1 

vilken h~ir Hinmad redogörelse i hu\'Udsak är grundad - :11· 

1940 i USA. Systemet, som först logs i lJruk utefter nordamcri -
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l;a nska ostkusten ~n· 19-!2. l.;onslruerades för nayi gering :bade ! 

övervallensfartyg och i 1flygpJan på slörs la a vstånd Idn si:'.ndar 

s lali onema aY J:300 n. m. n a lletid och 650 n. lll. under dagen. 

Längs l;uslen till det hav somr~tcle, där navi gering enlig ! 

Loransystemet .skall ske. uppsättns f_vra impul ssändande sta

tioner (Iig. 4). 'fyå a v s~a Lionern a (A 1 ·oc h AJ Jigga av eko

nomiska skäl p ~t samma pl a ts och utgöra den duhhla huvud 

~ la lionen. A1 - s la lionen anta ges ·ul. ända 2.J impul ser per se-

'· ·:·'i': .. :, Hjölpsfo-hon B t 

'""~~-.. .. , 

::, : Dubbel h u vud

sfofion A t rR2 

kund, m edan A"-s t.ali onen a rhcla r 111 ed .el l clii i ifran olle tydlig l 

~W \'ikande värd e, anlag 25,o G:2 7 impul ser pe r sek und. Skilluaden 

i .[l nla leL impulser gör, a lt de Lv tt impulss lage n kunna sä rskilj a-; 

Y id mol Lagning ombord . En impuls fn111 A, p;:'tr till dennas 

llj i1lpsla li on B, och mollages dä r. J·: Iter ell Yiss l tidsmomen L 

llls i1nder B 1 en likadan impuls som deu fn'\ n Al m ottagn a. 

Sla lionerm.t A 1 och B, ulsi1nda s:"dunda likadana impulser i 
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5amma takt (i anlaget bll 25 impulser per sekund) , men im

pulserna 'fr ~m B 1 uls.ändas .n ~t,gol senare 1än de frön Al' nämligen 

tiden LA 1Bp vilket är Liden för TadioYftgens g:<tng fdm A1 till B1 • 

ökad med Ifördröjningsliden o 1 i stationen B1 . Impulserna Ir~m 

A, och B1 forlplaulas till en nl'Jllagare •Ombord. Impulsen från 

A1 antages anlända efter Liden l0 och impulsen från B, efter 

tiden 11 • Ombord uppfallas de lvå impulserna p~t ell ];:aloskop, 

där skillnaden i ankomstlid kan mätas med en noggrannhet ca_y 

en mikrosekund (en miljondels sekund). Denna sl;:illnad blir 

T, = (LA)3, +o 1 + t,) - 10 

I •e tl lsjökort, s ~irskill aYseLL ,för ~1yradionavigering m ed hjälp a\' 

stationerna Al och •B,, kan Jnan finna den ortlinje, som svarar 

mot Liden T,. På molsvarande sä ll uppmätes skillnaden T~ i 

ankomsttid mellan de impulser, 1som 1ulsändas .av stationerna 

A" ·och B". Om Liden för radiovågens ·g{mg är enli gt beteck

ningarna i figuren och .fördröjningsliden i hj-älpstationen B" är 

o 2, så ij)lir tidsskillnaden 
1'2 = (LA2B2 + å2 + 12) - t 0 

'samma ]"ort som :nwänts Iför stationerna A, och a3, finnes ett 

till s ta tionerna A 2 .och B2 hörande system orllinjer, bland .vilka 

finnes en som svarar nrot tiden T 2 • 

Förhållandet .mellan en viss 1Li.dsdifferens 1och molsvarande 

(lrtlinje DAD' i sjö,kortet ~framgår av fig . . 5. Antag att fartyget 

befinner ,sig i punJden A mellan de två s tationerna A, och B1 • 

Antag vidare alt t 0 = 600 mikrosekunder och t1 = 1-100 mikro

sekunder. Differensen i Lid för radiovågens g~mg de två sträc-

korna '~ir då tl- .t ~ = 800 mib·osekunder. J3cfinncr sig im·Lyget 

i stället i punkten B, bliva Liderna. längre, nämligen 1000 resp. 

1800 mikrosekunder, men differensen blir forLiarande 800 mik

rosekunder. Samma tidsdiffere111s finnes äYen i öuiga punkter. 

Om signalerna mellan de L v[t stationerna och mollagaren 

fortplanta s ig .i <;amma plan, ]Jlir l~urYan genom punkterna en 

hyperbel, ,om icke, blir ·den mer eller mindre förvan skad, vilket 

senare bl. a . . är bllcl, 1dft sändare och moltagare befinna s ig p:\ 

den hukliga jordytan. H~tr onn har talats om Lidsdifferensen 

11 - l0 . Den verUigcn m iilta tidsdifferensen är dock T, enligt 
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tidigare :anförd ekvation. Termerna LA,B, och 0 1 äro emellert id 

lzonslnn lcr för siindarparel, varför den uppmälta tidsdifferensen 

hlir t, - LJ plus en konstant. På sjökortet äro ortlinjern~ 

märkta med den verkligen mälta tidsdifferensen. 

S;.rrrorna 

onqe- m/kro

sekunder 

Fig. 5. 
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Ett. sys lem av ortlinjer framgar ;av fig. 6, ,där Liden tA,B , 
för radiOvågens g~mg .från A, till B, är 2000 mikrosekunder och 

hjälpstationens fördröjnings Lid t5 är 100 mihosekunder. I delta 

fall v~ixer den i verkligheten m~illa tidsdifferensen T 
1 

konlin u-

5000 IDO O 

S/-Frrorno o17ge rn/l<:roJefrunder 

Fig. 6. 

erl igt friln 1000 mikrosekunder på baslinjens förlängning genom 

1\ till 5000 mikrosekunder på •.födängn ingen genom A,. För 

varj e ortlinje gäller sålunda .en viss tidsdifferens, varför de! 

ieke kan uppst i:1 n i:1gon tvetydigheL om orllinje. Om impulserna 



ul<; iindes samLidigl fran huvud- och hj älpstation, skulle or t

linjer på samma avsl[tnd till vänsler och till höger om miltlinj en 

ha samma särde på lidsdifferensen och tvetydi ghet alltså före

ligga. Av fig. G framgår även .alt syslc:mels noggr.annh ctsgrad 

Yäxbr. Ortlinjerna 1äro tätast -och noggrannheten dä rför s törst 

utefler haslinj en mella n sändarslali unerna. Noggrannheten 

minska r ju mer man avlägsnar .s ig dels från baslinj en, dels 

fd m milllinjen. När man ursprungligen anordnar stationer 

m<'l ste dessa placeras på ett .s[ldant sätt, att områden av prim:in 

inlre<;se täckas av de centrala delarna ay ortlinjenätet samt a lt 

ortlinjerna där sl<ära varandra så nära Yinkelrätt som möjligt. 

I elt ·väl an lagt hyradiosyslem av Loran-typ bör ·e tt fel i lägel 

icke bliva större än l 0/o av ntedelavsl{mdet till stationerna. 

I Loran-systemet användas frekvenserna 1850 eller 19.50 

kpfs. Om alnllosfäris~<a störningar ioke 1finnas, tblir räckvidden 

under .dagen vid dessa frekvenser ca .650 n . m. Nalle lid upp

träda normalt störningar, som_ 1minska r.äckvidden till -omkring 

430 n. m. Dessa Täckvidder sägas p{näkne-liga i 95 °/o av all a 

fall. Vid mychl kraftiga störningar kunna signalerna utplånas 

på n ft gta mils avstånd från sta tionerna. Den med markvåg 

normalt J.nöjliga r.äckvi.dden ansågs redan på elt tidig.t stadimn 

i systemets utveckling vara alltför liten, varför förs~k gjordes 

a tt am·ända rymdvågen. Eftersom impulserna äro korta, äro 

dc signaler, .som reflekteras mot j-onosf.ären, urskiljbara var för 

sig och <därför mö·jliga att undersöika. Försöken .visade, alt en 

signal, reflekterad ,en ~g ~mg mot Jonosfärens E-skikt, fortplan

lades ula n stö·rre variationer. Signalema vis,ade visserligen 

n i'1gon försvUJgning och förvrängning men YOro tillräokli.gt kon 

slanta Jör alt tidsdifferenser skulle kunn a mätas med en nog

grannhel av 5 mikrosekunder. Mot F -skiktet reflekterade sig

naler JJefunnos däremot osäkra. Efter reflexion två gånger m ot 

E-skiktet blir en signal likaledes icke pålillig och vanligen så 

syag, alt ·den icke kan användas. l Loran-systemet rälmar man 

därför endast med att använda de rymdvågor, som reflekterats 

en gi\ ng mot E-skiMet. D etta ligger omkring -10 p1il öYer jord

y tan, varför en v{lg, som lämnar jordytan tangentiellt, komm er 
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a tt åler inå jorden i en tangeringspunkt, som ligger on1kring 

1400 n. m. längre bort. Gränsen för systemets användbarhet är 

därför satt vid 1300 n. m. Sättet :för rvmdvå,rrcns iiortplantning 
- o . . 

framgår av tfig. 7. Den mot E-skiktet .en gång reflekterade 

signalen ,tager 1ängre tid att ,gå från sändaren till mottagaren 

än molsvarande mark våg. Verkan av denna rymdvågens för

dröjning elimineras genom att .till rden gjorda tidsdifferensav

läsningen .foga !en i mikrosekunder •uttryckt rymdvågsrättelse. 

.<f, 
• l 

F-skikt-

' l . : 

l = en re f' lex mor E -skild 

2 = rvå E-

3 ~en 

.<f = fvÖ 

Fig. 7. 

F

F-

Mot :den rättade tidsdifferensen uppsökes ortlinjen i sjöikortel 

på vanligt sätt. Rymdvågsrättelsen -erhålles i en tabell eller ur 

·ett diagram mot avsti'mdet mellan sändare och mottagare. Vid 

använda frekvenser kan 1111an i allmänhet påräkna rymdvågor 

endast nattetid och i vissa fall under tidiga morgon- och sena 

kvällslimmar. 

1'idslcrift i S jöväsendet. 21 
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Fig. S. 
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:\lallclid ]\an ma n lila p~1 rymdvitgen även f6r svnhonise

ring :av hj ~ilpslation er. Ell sådant syslem benämnes SS Lor.an, 

där SS ä r förkodning av sJ,ywave synchron izalion. Systemet 

är av särskild betydelse för navigering i flygplan Örver land, diir 

1ymdYilgor behöY:as p g a deras ringa dämpning. Del uppgiws, 

al l de .allierade n<lllbomhplanen navigerade efter eLL .dylikt sy

~ L em , där siinda r sl.alionern::~ voro place rade i AJrika (senare 

Ita lien) och Skollb.nd, v::11·vid systemet Läckte hela det ockup•.:
rade Europa. 

F ig. 8 vi~ar en typisk seri e av impulser, som dc framträd a 

p{t katoskopct. D~1 nwn är inom räcl<viddsområdet för 1mark

dgen, härrör elen först synliga impuJ.sen från denna. P å grund 

av s tor dämpning i:ir denna impuls vanligen svagare än dc föl·

jande rymd\'ågs impulserna. Av dessa kanuner först den im

puls, som reflek tera ts en g~mg .mol E- SJkiklcrl, eftersom den h.a r 

tillryggal ag t den l<O rlaste vägen. Denna impuls blir ·Cmellerli d 

den först synliga, om mottagaren befinner sig utom markvågens 

räcl<vidd . För alt under ·olilw. omständigheter ~\unna särskilja 

olil<a impulser fordras alt observatören är väl utbildad ·och van. 

Mä tning av rlidsdiffercnsen mellan dc från e tt sändarp.ar 

inkommande impulserna illustreras av fig . 9. På kalaskopet 

bildas tv:'\ rhorisonlell::t linjer ·AB och CD i följd med osynliga 

{l ter;gångslinjer BC och DA runder ihonlroll av en kvarLskrislall

styrd -oscillator, v ilken ·är exakt ,synhoniserad med de inJ.;:om

mande impulserna, t. ex. efter dem som J.;:mmna rfrån stations

paret A1B ,. Tidigare an togs delk'l p.a r sända 25 impulser p er 

sekund, yarför tiden för ett helt förlopp A-B-C-D-A blir exaokt 

l/25 sekuncl. Eftersom de inkommande impulserna äro synkro .. 

nisenade m ed 'katodstrålens rörelse på skärmen, framlri1da de 

som stillas U\cnde, ,wrtikala linjer. Som indexmärken bildas 

särsk ilda hj älpm ärkcn, ell öne och ·elt nedre. Genom inslä.ll 

ning :av den kr i stalls l v r da lzrc tscn förfly L tas impulserna utefter 

linj en, s~\ a ll de s am1~1Janfalla med dcrt önc hj älpmärkct. Det 

nedre hjälpmärkel, som dwnlrolleras .av en hels med reglerbar 

fördröjning, förflytlas .sedan så a lt del sammanfaller med den 

nedre impul<;cn. 'Avsr l ~mdcl m ell an dc tv[: hj.älpmärkena i:ir e tt 
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mått på tidsdifferensen. Det mätes genom jämförelse med 

impulser, som erhållas ;från den kristallstyrda kreLscn .. Genom 

alt justera tiden rför katodstrålens g~mg elt helt förlopp t1ll över
ens,stämmelse med impulsvärdet för stahonsparet A1B2 , näm

li gen 25,o G27 impulser per sekund, mäles LidsdiJferensen för 

detta stationspar. 

I•'ig. 9. 

Uee-systemet. 

Samlidicrt som Loran-svstemet konstruerades i USA, upp -
o " 

fanns och bvcrcrdes i .Slorbritannien ett på samma princip grun-
.; vv . . 

dat svstem, kallat Gee och nvselt för bombplanens nav1germg 

över ,:fyskland. Della system arbetar 1med ett v~tglftngd på c:t 

7 m (ca 43000 kpjs). Räckvidden säges uppgå till högst ;270 n. m . 
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Eftersom de använda ,vågorna utbreda ,sig rätlinjigt i rymden, 

måSite flygplanen gå på allt slöne 11öj d, ju större avståndet 

blir till sändarna. Gce-.systemet torde ihiltills icke hava ut

nyttjats av fartyg. 

Decca-systemet. 

Under åren 1940-44 konstruerades av brittiska ,och 3Jlneri

kansl.;.a tekniker hos ,grammofon- och ntdiofirman Decca Com

pany i London en metod för hyradionavigering, som 1först an

vändes .vid invasionen i Normandie i juni 1944. Decca-systemet 

bygger liksom de tidigare beskrivna systemen i princip på mot

tagning av radiosignaler från tre radiostati on er. Systemet urt:
nyttjar långvåg; .frekvenser omkring 100 kpjs , våglängd ca 3000 m. 

I stället iför att .ombord i lfartyget eller flygplanet mäta Lids

differensen användes emellertid en speciell mottagare, där 

räkneverk direkt angiva på vilka ortlinjer en ligt det till statio

nerna hörande sjökortet, som molLagaren befinner sig. Häri

genom behöves ingen specialutbildad personal ombord för ap

paratcmas betjänande. Vid föddaring av metoden underlättar 

det alt först ,göra en jämlförel!se lmed ljud. 

Om man på .ett 'öppet f.ält ställer upp en ljudkälla och på 
nåcrot avstånd därifrån en refleklor för lj.udet, ·så har man i 

t> ' 

verkligheten två syl1lkroniserade ljudsändare. En person, som 

går Ifrån den ena ljudkäl,lan till den andra, passerar genom zoner 

med omväxlande stor och liten ljudintensitet, ~llleHersom på 

en .viss plats vå,gorna från Ide två ljudkålloma ·förstärl<a eller 

förminska varandra, d. v. s . . äro i fas eller ej. Om personen 

stannar !Ungefär halvvägs mellan de rtvå ljudkällorna i en zon 

med maximiintensitet och sedan går vinkelrätt mot samman

bindningslinjen 1111eUan ljudkällorna ?ch håller si1g i zonen n1ed 

stor ljudstyrka, kommer hans väg i .det närmaste att hliva en 

rät linje. AnLag att 'personen dårefler från sin ursprungliga 

plats på sammanbindning;slinjen förflyltar .sig mo-t en av 'ljud
källorna till nästa ~on med maximiljudsly1'ka. Han finner då, 

utt han förflyttat sig en sträcka, som är lika med ljudifrekven-
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sen s ha h a våglängd. Börjar han nu ga vinkelrät l u l fr~lll 

sammanbindningslinjen på liknande säl l som förut, kommer 
h~1s 1väg att bliva svagt krökt. J nästa zon med maximiljnd
~tyrlm blir vägen ändå nrera krökt. De olil.;:a vägarna 1bilda en 
skara hyperbler. Genom alt personen heLa tiden höll sig i en 
zon med 111aximiljudslyrka, hefunuo sig de fr:Jn ljudl~ällonu 

kommande •vågorna alltid ,i samma fas. D~t ljudet fortplant al 
sig en v:'tghingcl p:0

1 en viss, kou stanl lid och personen höll si g 
i samma fas .av de h:Jda liudvågorna, är del samn'ta skillnarl 
mellan Liden för ljndeLs gång 1fdm den ena ljudkällan till pe r
sonen och Liden .för g{mgen 1från 1den andra till honom, var h at t 
8n hafinner sig i en Dch samma zon med J11.aximiljuclslyrl.;: a. 
Om skillnaden i .lid ,är <konstant, är även skillnaden mellan aY
sl[mden fr ~m pers,onen till de två ljudkällorna konstant, vilket 
iir villkoret, för all en ,väg skall vara en hyperbel. 

Förutsäll cll system av radiostationer med ICH huvudstati on 
A och Lv~t hjälpstationer T\ och B". St.ationerna A och B, u t
sända kontinuerliga v~tgor med samma frekvens. Fasvinkel n 
mellan des,sa vågor kommer i .varje punkt 1att ha elt visst värde, 
som beror av a vs lånden till A och B,. Sa:mma ,skillnad )mella n 
des~a .avs ltmd oeh d~irlör även samma fasvinkel mellan radio
vågorna kommer all finnas längs ·en hyperhel med brännpunk 
Lerna i stationerna A oeh B,. Kring des~a stationer finnes alllsa 
en <>kara hyperbler, vilka iiro orter för punkler 1ned sanun:1 
fasvinkeL Utsändas sa:mlidigt radiov:'lgor frfm s tationen B,, 
lwmmer på molsvarande sätt aU kring stationerna A och B" 
uppslå en 1skara hyperbler, som äro or ler för punkler med sam 
ma fasvinkel mellan radiovågorna från stationerna A och B, 
I ·en motlagare ombord bestämmes fasvi n.kcln dels im e Han ch
fr [m A och B, dels mellan de fr~\n A och B, utsända mdi o
vågorna. 

En sådan fasjämförelse kan endast göras mellan vi\gor av 
samma frekvens. Om dc lrc slalionern.a sände på samma frek
vens, skulle de utsända signalerna emellertid icke ·kunna skilj a~ 
fdm varandra i mottag.aren och därför ej heller jänJJför:as me'l 
vara1~dra. I praktiken~ am·ändas därför olika frel~vcnser för ck 
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tre sändarsLalionerna, varvid hjälpstationernas freknnser slyras 
av huvudstationens. I molLagaren förstärkas de olika signalerna 
var för sig, varefler .dc 'omvandlas Lill en och s·amma harmoniska 
frekvens och fasjämföra<;. Huvudstationen A sänder med 8fi 
kpfs. Denna sändning mollages vid hjälpstationen B, och 
multipliceras med 3/2 .till frekvensen 127,5 lzp js, som användes 
för !Styrning av denna hjälpstation. Huvudstationens .sändning 
mollages även .vid hjiilpslalionen B" och mullipliceras med 4/3 
till 'frekvensen 113,3 kpfs, som avvändes vid styming av denna 
sändare. Signalerna på frekvenserna 85, 127,5 och 110,3 ikp(s 
motlagas 1smntidigt i fartyget eller flygplanet och försUirkes var 
för sig. Frekvensen 85 kp/s (huvudstationens A frekvens) om
vandlas ,nnorn ett anlal transformalianer tiH 255 J.;:p j.s , d. v. s. 
tredubbl;s, ·medan .frekvensen 127,5 (hjälpstationens B frekvens) 
dnbhlas till samma frekvens. Därefter sker f.asjä1111förelsen. 
Signalerna från A och B 2 fasjämföras i sUillct vid den harmo
nisl::a frekvensen 340 kpfs. De på så säll funna fasvinkl.arna. 
angivas av visarinslrument, ett för varje harmonisk frekvens. 
lnstrumcn len äro olika färgade, l. ex. del IC!1a röU .och det andra. 
blått, ,och på sjökortet !äro de ohka hyperbels·karorna tryckta med 
motsvarande färger. Vis.at·en i elt instrument vrider .sig runl 

ett hell varv .vid en fa<sändring av 360°. P f1 sanunanhindnings-· 
linj en mellan l. ex . s tationerna A och B1 .~indras fasen ~i60 ° efter 
en förflyttning av en halv våglängd vid frc1kvensen 255 l(p.':s 
(vl1gbngdcn 1176 m), d. v. s. efter 588 m förflyttning. Instru
mentskalan är graderad i 100 delar, vadör varje förflyllning 
om 15,88 m {tsladkommer en vridning av visaren motsvarande 
en skaldeL Elt räkneverk registrenar antalet hela, tiolals och. 
hundratals varv, som visaren vrider sig. Anlag alt nnan i etl 
sjökort på sammanbindningslinjen mellan stationerna A och Bl 
utmärker .alla de punkter, d~ir fasvinl::eln .är no.ll, saml alt punk
lerna numrer.as från A lill Bl. Anlag .vidare all en moltagare 
befinner sig i en s~tdan !punkt vid A, och all räkneverket dän·id 
visar punktens .nummer. Förflytlas nu moltagaren mot B, kan 
man efter avläsning 1av ·J·älmcverket ständigt finna mols·mrande 
punkt i sjökortet. Uppdrager man hyperbler genom punklema, 
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får man ortlinjer för fasvinkeln noll. Området mellan två s ~t 

dana hyperbler ]\allas strål< {på e111gel:->ka lane). Har man pfl 

ett känt s tälle inställt rä1meverket att visa ,numret på den ,genom 

detta ställe .gående hyperbeln, kan n1an vid godtycklig födlytt 

ning inom sändarens räckvidd på räkneverket ständigt ,avläsa 

längs vilken orllinje, man befinner s ig. 
P å motsvarande sätt kan instrumen tets andra r1äkncverk 

bringas att visa numret på den aktuella hyperbeln i den från 

stationerna ,A och B 2 erhållna hyperbelskaran. Eftersom dessa 

stationers harmoniska frekvens är 340 kpfs, •blir avståndet för 

en fasvinkelskillnad av :360c i delta fall 443 m !på samnlanbind

ningslinjen mellan stationerna. Stråken äro sålunda någ0L 

Srmalare ,än i det andra systemet. 
Vid användningen måste alltså motlagarens räkneverk fråu 

början inställas att rvisa rätta siffror. En så:dan ,inställning är 

givetvis ~nikel, om man känner sitt exak ta ställe. I ,annat fall 

~kulle inställning vara omöjlig, jfall ej systemet vore försett 

med särskild anordning för att utmärka de 'olika .stråken. Sådan 

finnes icke i det ,system, som hittills använts. Firman har 

emellettid numera konstruerat en anordning genom vilken man 

kan best,ämma rätt stråk, om man känner sitt läge ungefärligt. 

Noggrannheten i lägesbestämningen varierar liksom vi d 

andra hyradiasystem med avståndet till sändarna. !Noggrann

heten beror även på tiden under dygnet. Under den mö·rka 

delen minskas .den, •enär mottagaren då inställer sig efter fas 

vinkeln för resultanten till mark- och rymdvågorna. FimTtan 

uppgiver, att följande noggrannhet 'Uppnåtts vid praktiska .prov: 

l Avstånd från sändar- l 

l 
nas s~mm~nbind- l 

nmgshn]e 

km 
so 

160 
320 
480 
800 

Minsta noggrannhet för varj e ortlinje 
(i användbara området) 

'------

i dager l i mörker 

m m 

10 20 
20 50 
40 200 

100 500 
200 1600 

313 

Det bör framh ållas, att resultaten erhållils vid prov i västra 

Europa. Dämpningen över svensk terräng är större än för 

europeis,J, terräng ·i allmänhet. I Sverige kanuner därför rymd

vågen under natlfönhållanden att forLare uppnå störande s tyrka. 

Eventuel la fasvariationer i mottagaren kunna rättas genom en 

särsk ild anordning. 
Med en huvud- och två hjälpstationer vari erar hyperbel

nätets lä Lhet avsevärt n1:ed riktningen ,till stationerna. Fö·r sjö·

fartens del ar ·det i målliga fall pllöjligt alt finna sådana upp

ställn ingsplatser, alt god täthe t erhålles över önsln11ärda havs

områden. Vid flygtrafik ,är det däremo.t lämpligt mod samma 

täthet i alla riktningar kring s tationerna. Delta kan erhållas 

genom att ·kring en huvudstation uppställa tre hjälpstationer 

med en skillnad av 120° mellan 'riktningarna .fpån huvud- till 

hjälpstationerna. I så fall måste moJtagaren ha tre mätare. 

Firmans fartygsmotbagare är avsedd fö~· 230 V enfas \'~ä x el

slröm, 50 ·pjs. I allmänhet torde därför .en omformare eller 

eventuellt en transformator erfordra<>. Effektförbrukningen an

gives vara 120 W. Till en och san1ma motLagare 'kunna an

slutas ;tre uppsäUnin:gar räkneverk. 

Rildad radiofyr coh radioavståndsstation. 

För navigering av högtflygande bombflygplan användes 

under kriget en m etod, kallad oboe, som beslår av en kombina

tion ay riklad radiofyr och ractioavslånds,slation, vanned .enligt 

ti digare anv.änd terminologi fö,rstås en .fast radiosbaJlian för av

ståndsmä tning på annat sätt än med ekoradio. Radiofyren 

sänder ·på ultralwrtvåg med en antenn för riktad s~indning. 

Kurslinjen med lw111stant ton riktas äover avsett målomr~tde. Vid 

avvikning från denna linje höPes på vanlig't sätt serier med 

signalen . - (A) eller-. ,(N) eller ook andra morseteckenserier, 

vi lka tillsammans giva en lwnstant signal. För att bestämma 

a\1ståndel sändes en viss, riktad radiosignal 0t. ex. med sända

ren i en ekoradioappmat) mot flygplanet, varvid en 'svarssignal 

automalisl<t avsändes från de:Lota, sannolikt av dess station för 
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igenkänning'>Signalering. Genom a ll mäta tiden m elhn sän d
ning och motlagning erh:"llles avs tåndet. I a llmänhel Lonli 
dä refter flygplanet meddelals å LersHtend e avstånd till målet och 

sinom Lid Etll clirek l order, nLi r bomblaslen .skulle fäll as. 
;\:leloden torde icke ha .::mvänls för navigering av fartyg. 

Hmlioa,·ståndst'yr. 

I Slorbri lau nien anviindes under v ~i rldskrigel en mclocl fi i1 

n2v ige rin g i flygplan und er cl(;SS å terflygning Lill egna bas C'! 
'.Icloclen benämnes Rehccca och bcsL[n· i princip av pcjlappan t 
fö r rikLningsbeslänming och ktloskop för avs l {li~dsbesl~imnii;t> 

till en vid egen bas uppslälld s~i rskild radio!-:lalion, rad iom·
sl~tnd . :Iyren. Flygplanet h ar en impulss~indare för ultrakol"Lva;..( 
med en framöt s tråla nde an lenn. Utsända signaler mollagas av 

f.ncn, som au lomatisl<L {Jlemlsii.nder dem på ·en annan frekvcn :. 
Dessa signaler mollagas i s in Lur i flygplanet, där dc pejlas fii :· 

];es lä mning av rik,Lningcn. Med ],atoskopel bestämmes Liden 

mellan avs~i ndande t och Jl1<,Llag.andc l, Hl.rigcnom a vs l!l ncl el cr
h:"dl e<>. ' 

:\[eloden Lorde ick e H1mpa sig för bruk p{l fartyg. 

Bot~)rande rad iofyr. 

Meda n de a Hi er.ade i vitrlclskrigel i stor ulslr~ickning upp ·
fiinno nya metoder för radionavigering, valde man i Tyskland 
,·iigcn .all föPhät!ra och ulvecJ,la c ll redan tidi gare mwänl hjälp 
medel , n iimligen den mlerandc radiofyren*) . 1\·it l~r s .ka Lypcr 

förekomma, kända under Li:ick!Jcniimningarna Sonnc och Sonn e 
E lek tra. 

I Sonne-syslemel, som arJJ.clar pi1 mellanv~tg, utsänder sla
Lioncn uneler 60 ~en icke riklad signal. Efter :J s paus ut.s~inde ~ 

en rik tad sldlc, som n·idcs med jämn hasligheL. !·:/l ·a ll slr{dcn 

*) Vr~n iirl et' lörP vä,·ld~kr i!' P i iorrl e c!r" ,l i alll!länhPt Jl:t' ii kän :l, 
rad iol\rPn av delta si:lg varit den virl Orfonllll":os norr 0111 Uanv·ic·h. 
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efler 57 s har nielit sig runl h arisonlen tillbaka till ulgång;;
riktningen. På ell Lersur Lages Lid Irån det den försla s ignalen 
~ Julade Lills den ril;.ta de höres, va refler bäringen fdm f~Ten ti ll 

motlagaren her~dmas. 

Syslemel Sonne Elektra arbetar p{t l~mgv~\g. Den vid n a
vigeringen använda slrålningsseklom omfallar ·150° och ~1r in
delad i sek torer om 15°. Inom en 15 ' -seklo.r sändes Lec.lmel för 

E, inom näsla Leoknet för T , inom ntisla å ler Lecknet för E o. s. v. 

Vid övergi'tn g nH'llan dessa sektorer höres en konlinnedi g Lon. 
Försl sändes under GO s en konlim1erlig, icke riktad signal, var
på följ er 3 s paus. Därefter sänd as dc nyss beskl-ivna r ikt ade 
signalerna E och T , vanid hela sld lningsbilden nieles 15" pa 
57 s. Tid tages från det all E- ell or T-signalerna börja höras 

lill.s jämn Lon höres. Under förulsällning alt man vel inom 
vilken :lO" -sektor man befinner s ig, k.an därefler en noggrann 
bäring beräkna8.. Skall navigeri111g kunna ske i alla hiiringa:· 
h ing fyren, rmisle hela proccduren upprepas efter 120" \Tidnin g 

av h ela s ld lningsbilclcn. 
(For ts.). 

Efterkrigsminsvepningen. 

Av Inspektören för minväsendet, kommendören 

Anders Forshe/1. 

D~1 Yid försl& y~i rldskrigets slul h~\en ~1Ler skull e göras fr ia 

för h andel och sjöfart, utgjorde aulcnnminan del svftras lc pro
hlem el för minsYepare av olika n.alionalileter. Gen om a ll bdd .t 
upp ycpen och minsYep.arna lyckad es man vid kontakt med 
antennminan blocker.::t minans enkclLYerka nde relä, vareflrr 

mi n an sYep les p~t sedvanligt, m el< an isU säll. 
Dc tekn iska problem, scm1 upps·L~lll för minsvepningen efter 

andra yjrJcls!,rigel ii.ro .av helydligL mer J,omplicerad arl. Del 
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vi:isenlligt nya på minkrige ls område under kriget har varit 
flygels insats vid <fällande av avståndsverkande boUenminor. 
Numera l<änner man r.äl,t väl till kons truktionsprinciperna för 

elylika minor, så väl av lyskl som av anglosaohsiskt ursprui1g. 
Uneler l<riget hedrevs av b8cla parter elrt intensivt forsknings
och experimentarbete på minvä~endels område och engelska 

källor ha numera publicerat för 1fcckmiinncn ytterst intressanta 

clel~ljcr härom. Dada partema arw~incle :>ig unrler Juigels gång 
av 1 'huvudsak tre 10lika typer bolilenminor ~ >>groundmines» -
nämli gen sfl dan:a med magnetisk, a/;ustisk och lryd·ucrkan . 

Inom var och en av 'dessa huvudtyper !ha förekommit ett storl 
an tal var.i·anter, varjämte ännu flera typer uppslåLt genom 
kombination av de iursprungliga principerna. Härigenom har 

svepningen av mino-rna kommil all ulg6ra ,ett mycket inveckla t 
problem, som ,av de ~.;:rigförancle stuelerarts jämsides med a.rbetel 
på miukonslruklionen. Det .är endas't ·naturligt, att molmedlen 
mot ide tyska minorna mest intrcss·erade dc ,förenade natione-rna, 

under det aH tysb.rna koncentrerade sitt arbete på alt lö.s ::t 
problemet alt ,svepa i första hand de engelska minorna. De 
krigfömncle parterna blevo sålunda experter på att svepa llnol
ståndarens ,minor. Engelsmännen ha efter 'kriget kunnat ~~on
statera att de tysLa experterna~ med 1l\:iel som bas ~ lyckat _. 
väl i sin strävan att analysera principerna 'för engelsk minlwn
s lruklion .och alltså även att skapa effeMiva svepme~tocler mot 

brittiska minor. Då den svenska efterkrigssvepningen mot 

flygburna hottenminor uteslutande gäller engelska minor .är det 
alltså n~Lurligt att .våra 1netocler ans.luta sig till de av tyskarna 
u texpernncnteracle och av engelsmännen accepterade principerna. 

Niagnetminan användes av tyskarna strax efter kri asut
brottet och h3clc till en 'bö,rjan avsedel effekt. Den 22 noye~1ber 
19;39 funno engelsmännen vid ebb utanför Shoeburyness en 
flygfälld l11ina och lyckades under dramati,ska omstäncli ah eter 
desarmera den. ' "' 

:Yiinans konstruktionsprincip ä r enkel, men dess telmisbt 
ulformning iblir i praktiken mera invecklad. Den bygger på del 
svaga luaftfält som uppsl[tr hing ~ och under ~ elt fartyg. 
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Man använder sig antingen av utslaget av en i minan inbyggd 
magnetnål eller :av inclukliunsslrömmar, som framkallas ·genom 

ändringen i det magnetiska l;raftfä ILet vid ett fartygs passage. 
Man brukar kalk1. de b åda typerna magnclnålsmina, resp. in
cluklionsmina. 

Bland magnetmin01·n3 ;kan man iiven skilja på olika typc!· 
allt efter de villkor, som avses uppfyllas vid magnetnålarnas, 
r esp. rel äernas a;:ontakt för ,alt spr:ängning ,-skall :ske. iDen ,enk
las te typen är elen, som a vfyra<; vid en 1kontaldgivning, likgilti gt 
å l :vi lket h åll ;utslaget sker. En annan typ fordrar azanskc två 
ti ll slag, lilkgilligl å l vilken sida, "·an·id det andra rti],]slaget skall 
ske vis<sl .Licl<;moment <'f ler det för sta. Tidsmomentet kan givas 
variahel instä llning. Vidare kunna minorna särskiljas efl~r 

clera<; k ä nslighet. Denna ,är beroende 'av huru s to-r fältändring 

som erfordras för a<tt avfyrningso-rganet skall åverkas. Det 
jordnugneliska 1fältets horis.ontalinlensilet på yåra breddgrader 

är 0,46 .gaus<s, vilket .är ,storleken av 'elen kraft som i våra LI·akte:· 
verkar p å _ en lwmpassn~ll. Beroende på den kraft, :som för 
varje mintyp erfordras för spr.ängning, uppdelas minorna i 
olika känslighetsgrad från några flllill omkring 1000 milligauss. 
D~t bögre värdet kr.äves för aLt spränga de s k spärrbrylar
m morn.a. 

I England har man ytterst noga sludera.t problemet ~'örande 
den inverkan minans rörelse på hotlen i strömvallen :utövar p:\ 
dess avfyrningsbetingelser med h änsyn till vid ,rö·relscn lllpp
kommande ·förändring i };:rafLfältel. Ifrågava.ranclc studier h a 

bedrivils främst 1med tYska botlenminor ,som objekt samt rmed 
h änsynstagande .till ,de" starka t i clvallenss'trömmarna i ])]'iiltiska 
farvaUcn. Då inga av dessa fakorer ·äro .aktuella ur svensk 

synpunkt förbigås 'problemet här. 
De magnetiska minorna .kunna liksom de .akustiska gör as 

m era svårsvepta :genom alt steganordningar och fördröjd :ar
mering införas. När ·engelsmännen funno att molslåndarna 

utrönt hur många överseglingar vid sYepning, som ,erfordrades 
för sprängning g jordes 1ändracle och kmnplicerancle ir~ställningar 
i minorna vid nästa minanfall mot fiendens vattenomritden. 
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Ilkuslisl;a minor bringas Lill detonation genom invcl'kan av 

etl Jar lygs ljudv~tgor i vattnet, främst orsakade av dess propell

rar. E ll i 11lin.an inbyggt organ upp lager lj u det och utny ttjar 

dels~mma för a rmering och/eller .springning c>.v minan. Genorn 

mä tni ng :av ljudels styrka, d ·V s närheten till brLygcL, aYpassas 

spriingn ingcn all sikc p ~l effektivt avstånd. :dälningen uLföres 

'-lULom a lisk t av minan . Det akus ti sk~ m1ganet anbri11gas i regel 

på minskalet vars :"ihralioncr, 1orsakadc av fa rly.gel, .utnytl.j.as 

på sM L som ovan sJ<isserals. 

Ä ven beträffande akusliska m i nor har man aU räkna med 

oli ka käns lighe ts-grader. De lågkänsliga .fordra 1::'\g ljudstyrka 

föi· a ll sprängas och ~·,ro därför 1·claLiv,t svårsvepla. 'De könsliga 

minorna kr~\va n ågo t större akustisk effekt för aH delonem. 

De s k djup lonminorna ha .i regel särsJ.:ilt inbyggda rödörsliir

kare enär dj uptonerna äi'O l ~mg1 L svagare än normallonerna. 

De lwmbinera l akuslisk- magnetisl;a minorna hlevo under 

kri geLs gång allt talri lmre och ersa ~Le s :l SJnån in:gom helt de 

renodlade typern a. Kombi nationen LiiJ.kmn dels fö-r all försYtt ra 

svepningen, dels för -alt s ::i k rare ernå m intrMfar under far tyget. 

Det magnet isl(a och de t akusliska organet n11å<S1te åverkas sam·

Lid igt 'ell er med ·ko r t Lidsin lenaH för alt :minan skall Litnda. 

Problem et var i pral\Liken ej lätllöst. Man ,fann ·bl a att dc 

akusti skt-magnelis,ka krafterna under ett $la<gskepp : rcs,p en 

min svepare •varierade mycket 01lika. IVIan införde därför Lids

betin gelser 1i lwnslruklioncn. Della innehär .all a vfyringskraf

terna - fenomenen - skola uppträda dels. i en viss inbö.rdcs 

ordning, dels att Liclpunklern.a för deras rmaxima och minim a 

samt kraLtemas Lillviixandc och avtagande i 1styrka n1å stc sam

manfa lla med i avfyrningsorganen inställda värden . Vidare 

mås te de .akustiska impulserna vara av .visst hestämt slag. 

Genom dc olil<a inställnings.allernal iv, s om kunna v,älj.as, k.an 

lll.an, förenklat ullryckl , vinna all min orna »lurpassa» då min

dervärdiga m~1 l passera, men bringas Lill ayscdd ,funk tion -

sprängning ,eller stegframmatning - vid passage av högvärdiga 

Inål. Genom dylika insti:illningar ;])liva minorna givetvis sv~h

svep l.'l.. Det mölcr visserligen ingen svårighet 1aH vid svepning 
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ho:;ta dkomma .såväl akusliska som 1n1.agnetiska •kraftfä lt i vallnet 
av långt s1törre styrka 1än de, vartill ett fartyg g iver upphov, 

men ,det är ibetydligt svråmre alt få de av svepen a lstrade feno

menen allt ~vari era på samrna sätt son1 sker :i samiband med ett 
·eller :fler~.o'l fa rtygs uppträd ande inom minans räckvidd. 

Try ckminan ,torde icke ha kommit till användning inom 

d e oss närma st omgivande farvattnen. Den utny l!tj ar vid sin 
funktion d et övertryck som uppstår i vattnet vid eLt fartygs 
rörelse. Arbetet på denna nlin lyp ha de av såväl engelsmän 
som tyskar bedrivits långt . innan den kom till arl'Vändning. 

Detta inträffa de i större omfattning .i samband m ed d e alliera
des inyasion i :Normandi e 1944 då tyskarna bland övriga bot
tenmintyper in s al~ te sin • tryclunina. Under · en minflygning 

tappade tysl,arna några tminor baJw 'l.n de engelska linjerna i 
Frankrike. Engelsmännen, SOil11 alltså icke voro oförberedda 
på mintypens uppträdande, beordrade omedelbar t sina fartyg 
a tt .begagna 4 knops fart .inom delt 1ned tryckminor belagda 
området. Det framhålles f ö i »Operation Neptune» att de 

tyska mineringarna .från flyg vållade de allierade ,dera s srtörsta 
hekvmmer i samband med operat1onen, iake mi.nSit på g.rund av 
tysl~a;nas ,fö,rmåga att utnyttja ovå ntade och ,effeldtiva '.svep-

11 in der. Tryckminorna äro ytterst svårsvepta. Vid deras un
danröjande torde 1man ,begagna sig av bogserade pråmar el dyl. 
Genom kombinationer av tryckverkan med ,aJmst istk-111.agnetiska 

impulser kan minnn ,ytterligare ~wmpliceras till sin i"erkan. 

Ehuru bo~tenminor, utlagda av fly g, satt sin prägel pii 
minkrigförit11gen under andra världskriget förekomma ·även 
mineringar med den J..:lassiska , förankrade slötminan i ·oerhörd 
omfattni111g. De stora ·engelska och tys:ka minfälten i Nordsjön , 

den tySika Skagerac.kspärren, f ältet Ska>gen-Pölsan för att en
dast nämna några a v för oss b etydelsefulla , färretag, utgöra 

exempel härpå. Dylika mineringar gjordes svlårsvepta genom 
uppblandn ing med svephinder i 1f,o pm 'a:v Jmot minsveparna u t
lagda spr,ängbojar samt genom mekanisika, fasta Dch drivande, 
svephinder av olika slag. 

RoUenminor kunna utläggas såväl a v far tyg som a v flyg. 
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Del dder dock ingen lYCkan därom, att Ilyg,fällning dominerat 
under kriget. Väldiga flygförhand insa ttes på båda sidor för 
delta ändamål. Särskilda navigeringshjälpmedel skapades och 

m ot slutet av kriget skedde fällningen med en .allt ,mer ökad 
noggrannhet. Denna 'kan idock ej enligt vunnen praktisk ,er

farenhet bedömas vara större än omkring fem ,distansminuter i 
hest icket .vid l ~mgflygni n gar under mörker. Denna 1marginal 

medgiYer dock ytterst effektiv strategisk minering inom för 
änclam{tlet lämpade farvatten, d N s sådana med högst ,c:a 35 m 
]Joltcndjup. 

Det ,faller u lanför ramen av 1dem1.a redogörelse aLt lämna 
-uppgifter hur flygm infällningen planlagts och utförts. För att 
JJclvsa den omfattning denna form av sjökrigföring tog under 

higets .sista skede må blott nämnas, att hela tyska bombflottan 
våren 1944 uppgives rha fä llt omkring 20,000 flygm inor. Engels
märmen utny ttj ade både Flee t 1Air Arm och Bomher Command 
fö r minfällning. Omkring 56,000 m inor beräknas rha .fä llts av 
dessa förband. 

J\'finsvepningens telmil•. 

Svepning mot kombinerade minor sker give tvis efter kom
binerade svepmeloder. Då, som först nämnts, tryckminor ej 

förekomm a i 1våra svepfarvrutten, rurufatlar .den för o-ss aktuella 
metod iken endast ~akus ti sk-magnetiska minor, vilka f n före
komma i omkring 50 varianter. 

Oskadliggörandet av ren t akusliska minor sker genom 
knallsvepning, eventuellt förstärM genom användande av ljud
a lstrande, bogserade bojar. En knall har den akustiska egen

skapen alt den innefaltar all a slags frd<.venser. De djupare 
tonem a frainträda a llt mera ju större knalladdningen är, d v s 

ju dovare knallen blir. Knallsvepning verkar mot såväl xwr
hla lton -- som djuplonminor och kombinationer av dessa. 

Minornas känslighet är oftast sådan, att dc av knallen sprängas 
på betydande avslfmd. 

T idskrift i S jöväsen det. 22 
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Knallsvepning ulföres s ~i, a ll med vissa tidsmellanrum, b e-· 

roende p <'t boltcndjupet, frun knallb[tlen lzas las s tub inbuntar 

med sprängrör, vilka deL•J nera i serier. I vissa lmallbunla r 

ingä r en lrolylladdning, och i knallförfarandel införes dessutom 

bandgranalladclning.a r efter noga uträknade grunder. Häri

genom als tras cll ljud i ,vattnet med utbrett akus tiskt frekvens

band. Knallförfarande t är så ,r eglerat, att varje del 1av svep

~tråke t utsii ttes för ljud ay fyra olil<a ljudslyrl<Gr. Knallsvep

ningen ulföres därfö-r fyra gånger och de olika knallbuntarna 

fö-rd elas j ämnt över hela området. Tidsschema t vid lmallningen 

mås te noga följ as, cn:lr vissa kmnbinerad e ,akustislza minor 

fordra alt d j uplonmo ll agaren slzall å verkas inom vissa sekunder 

d ter d et normalmoltagaren inkopplats. Dc oli,ka starl<a knal

larna inkoppla alllså i viss tidsföljd ,olika org<an i minan m ed 

dennas <Sprängning som ,s.lutföljd. 

En kna llbåt sveper clt omkring en disLansminut brelt Silrftk 

men min<;prängningar lmnna ,upps lå :på 5000--6000 Jn avs tånd 
från kna llbil len . 

Knallwepningcn är dyrhar och l::räver m ycket ammuni tion . 

Den kan ersi llas med ,tonsän da~·e, d v s en eldriven i111Cmhran

sända re m ed hög effekt. Dft sändaren är frekYensbundcn har 

den - i varje fall teoreti skt ·- ej samma allmängiltiga 
1
verkan 

som knallandeL 

Pnder si tt arbete fö ra knallb<llarna bullerbojm· såsom 

"skyddssvep». B{riarna äro avmagnetiserade. 

Sedan cll omd tde svepts n1:ot rent akus tiska minor följ er 

röjningen av magnetiska och akuslisk-magneli&ka kombinerade 

minor. Härvid mwändas rCl cktromagneliska SYep, vilka förc

komma i cll betydande antal spcci<aU::onstruklioner. Svens,J\a 

minsyepare ai1\'äncla i regel s taYsvep eller kabelsvep. I förs,!· 

nämnda falle t als tras kring den skroYlilmande bogserade staven 

ett magnclLilt, som vid kabelsvepet moLsvaras av cll mellan 

öppna 'elektroder i valllnet framk<alla l magnetiskt kraHfå lt. 

I båda fallen kan fället fås all pul sera p:\ Yisst säll , yarvid 

autom al isk L styrda polvändare användas. } .. ro 'minornas in

ställningsda la kända, undcrli:i ltas svepens reglering för minor-
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n as sleginsltUlningar och t idsbclingclscr. Y id syepning m ot 

l.;ombincrade minor införas i magnelsYcpcn akust iska m edel pa 

molsY.arandc sätt som oYan sag ts om den ren l .aku s ti ska sYep 

n ingen. 

I praktiken innebär lillämpandct av här i ~-Llers l lw ncen 

trerad form omnämnda s\·cpmclodcr, att svepförh:.mden u nder 

4 :l U -gånger per str[d-: framföras med rällning på .ullagda boja,· 

under ulsiindandcl av för Yarje särskilt s\·cpområde avpassadl' 

ljud - och m agn etimpulscr. Härvid m:Jstc fm·•tygens plats 1 

formeringen , lmall ser iernas tidsfö lj de r, svepens magneliserin ~ 

o s v noga beaUas, d[t annars de för sanlYcrkan avscdck:t kraf

terna lä l t kunna bri1~gas a ll motverka varandra •med resulla L 

att minornas a vfyrningsorgan blockeras. Härav torde fr.amg :t 

dels dc stränga krm·, som ställas pa minsYepningspcrsonalcns 

noggrannhel 1och hmnighel, .dels J)c lydelsen av atl den inveck

lade materielen funger ar .korrekt. Alt dci monotona ,, J<]nghar

Yande l» i svepstd1kcn dessutom är gan ska prövande för perso

nalen säger sig sji"ih' l. 

Den Henska efterkrigsmins,-elmingen. 

När s.lulet m krige t börj a de skymla under <fönåren HH.-J. 

var vå r efterkrigsm insvepning redan pl a nlagd och ·förberedd. 

Del tgä llde :alt snarast efter 1-:rigshandlingarnas slut öppna tra

fiksäkra vägar runt 'l·::nsterna och rensa vikliga fiskevatlen. I 

m aj 19-±5 stocl .en swnsk m insvepningsilolla om samman lag l l 17 

fartyg till förfogande. Denna styrka uppdelades p :\ Vii.s tkus

lens, öresuncls, Syclkustcns och Ostkustens marindislrikl. U n

der m arindislril;.Lsch efern.a leddes minsYepningcn av lokalst~-r 

komas chefer, vill'a till förfogande hade särski lt •k ommenderade 

svepledare. Under somm aren och höslen 19-15 unda nrö jde, 

sam tli ga under kriget av Svenska flotl:m ,ull agda mincrin gat -, 

varjiimlc stora omd1den ],onlrollsvcptes 1not utländska min or. 

Säkra viigar öppnades till Danzig-Gdynia och med den s k 

Arcndals6innan genom KallegalL F iskeva ttn en os l Öland oc L 

Golland ren sades. I Öresund och p~~ Yii.slkus ten si1 kraclcs sjö -

325 

fansvägarna S<'t hm g t tillgängliga rcsmser medg{t YO. V n der 

vinlem ~mslö t s det friförklarade omradct i öste1~sjön till den 

r~ska huvudl:den lä ngs Halli cum. Under 19-15 :Jrs minsYep

ni~l gskampanJ undanröjdes och desarmerades n :"1gra ,tusentals 

mmor. Redan före krigsslutet hade ~V!almöavdelnino-en uneler 

stiii:_dig hc_redsbp svept 3-l flygfi:illda. minor och lyrkats hålla 

Lral1L eu pa svcn<>ka sidan av Öresund ig[mg. 

~n der. förberedelserna till cflerkrigsmim;yepningen s lod 

mannlednmgcn i kontald med dc a llierade för lösande av o-c-
. . o 

mcns.amm a mmSYcpnmgspmblem efter kriget. Dörunder fram-

fördes Jr:'m _brittiskt h [dl under hand en önskan 0111 Sveriges 

della.g~nde 1 den inlcrnationclla minsYcpningcn, s~1clan denna 

organ1ser.als av Internat ional Central :\lin;: Clearcnce Board i 

London. 

Denna inlemationella organisations centralorgan räknar 

represent-a nter för Frnnkrike, Sovjetunionen, Storbritannicn och 

USA. Dess verksti1llancle organ iir o nära knutna till brittiska 

amiralite tet och lccias .D. v viceamiral Kin a. 

. Till centralorganisatio nen an sluta si; s. k. Zone Boards av 

VIlk,a tr e_ äro av intresse ur svensk synpunkt, n ämligen 'den 

o_s latlanllska zonen, Eastlanzon, med sii,Lc i London uneler brit

tisk ledning, Kat lcgall-Örcsund-Bälten zonen, Kabazon, i Kö

penhamn med a lterneran de brittisk och rysk ordförande samt 

~m·enls , Baltic and Black Sea zon, BBB-zo11, under rysk ledning 

1 Mos~-:va . Norge, Danmark och P olen ingå förutom de fyra 

s~ora 1 _zonerna, varji"imtc de besegrade na tionern a ·fdagts Sltälla 

sma 111msvepningsresurser till internationellt förfooancle. 

_Efter Umgv.ariga .förhandlingar moLtogs omkri~g årsskiftet 

1_9±b- -16 en offi ciell inbjudan till SYcrige ntl sända c·hsena törer 

hll de lre Zone Boa rds. 

Regeringen h ar utseu marinall~checrna i London och 

lVIoskva a tt represen lera SYerigc i Eas thm- zon och BBB-zon 

l11 ec!an chefen för :\b lmöavdelningen r epresen terar vtn·t land i 

Kabazon. 

Av skäl , vilka äga samhand m ed dc ex-neu tra las förhål

I~nde till FN, har Sveriges offic iella ställning inom organisa

tJOnen endast blivit observa tören s. 
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I januari 1946 accepterade regeringen inbjudningen och h::1r 
Jörbeh~lllit sig räll alt avgöj·a vilka svcpförelag, som från svensk 
sida skola komma till utförande. 

Under konferenser i Köpenhamn h.3.r man från svensk sid~ 
iyåals vinna erforderlig klarhe•L beträffande såYäl engelska 
mintyper som belägenheten av tyska spärrar i _vår närheL V: 
h::t även fåll noggranna uppgiller om utomlands ansända sycp
meloder m m och ha h.3.ft tekniska representanter i förhand
ling::l.r med cngchka och d::tnska specialister i delta avscc::nde. 
Vi ha sålunda få ll tillgång till dc uppgifter vi bchövl för all 
bvgga upp v:lra egna minsvepningsmetoder och ansl,affa er
forderlig materiel. 

Vad ha vi då bundit oss för i delta internationella sam-
manhang? Svaret är att vi nu liksom tidigare svepa där Yi 
själva önska, på eget ansv.3.r och ,under egen ledning men 1 

samarbete med övriga medlemmar inom Easllan- och EBB
zonerna. Innevarande ~1rs svepningar Laga främst sikte p~\ 

~vcnsk sjö-fart och svenskt fiske. Sedan berörda myndigheter 
och organisa;tioncr angivit sina önskem~tl Lill marinledningen 
komJ11a Yi alt vidga lederna i Öresund intill dansk-svensk~ 
demarkationslinj en samt bredda ,lederna kring Falsterbo och 
öka dc fria onll'~Ldena syd Trelleborg. 

Utanfö r Sldncs sydkust har förefunnils risk för ryska mi
nor, varför ,svepn in g här redan utför-ts under maj månad fö r 
a ll leden skall kunna flytlas längre ut fr ~111 land - den gick 
fön· inom 3-milsgränsen. På .rysk och brittisk begäran och i 
·svenskt intresse skola ,tyska minfält syd Gotland rekognosce
ringssvepas. P å dansk begäran har en led till Bornholm från 
Sa ndhammaren svepts. 

På Väs tkusten breddas huvudleden Yäsl vart så långl, alt 
den kommer a lt få fö11krigskaraklär, varigcnonlJ ,bl. a. den navi
galariska svårighc,len utanför Nidingen kommer att bortfalla. 
Slulligen och främsl skola vi röja det Lysk-engelska minfället 
mellan Pölsan och Skagen. 

Inom .del danska ansv:arsområdel koncen trerar man sig .p:l 
a ll bredda sina sedan ~~r tillbaka använda leder. Vi göra på 
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samma säll vid 1Palslerbo och i södra ,Kattegatt, men i önig: 

har vårt arbete fatt karaktären av cmrådessvepning av smala 

ytor mellan redan frigivna zoner och de internationell t upp 

dragna gränserna för sven~kt ansvarsomr~tde i minsvepnings-

avseende. 
Under de förhandlingar, som förts inom Kabazon och BBB-

zon har förutom gränsdragning ,för nyssnämnda svenska an 

svarsområden den inbördes rapporlcrin.gstclmil<en utformats 

och utbyte av erfarenheter börjal. 
Det l<an med .andra erå noleras att det internali,onella 

samarbetet i minsvepningarna för Sveriges vidkommande nu 

är i full g fmg. 
Den yta, som våra minsvepare efler avslutandel av 1945 och 

1946 års rensningsarbele herälmas plöjt igenom på havel utgör 

sammanlagt c:a 526 kvadratmil. V1d beräkning av ytans Silor 

lek har hänsyn tagits till alt svepområ dena överfarits upprepad e 

gånger, vid kombinerad svepning exempelvis 15 gånger. 

tTLlagd på land motsvarar ytan den samlade arealen av 

Skåne, Blekinge, Sm[tland och Östergötland. 

Mihförelwmslcn inom de olika svepområdena varierar en 

ligt de från den centrala ledningen i London ing~mgna upp

gifterna i hög grad. Inom. BBB-zonen, d v s i Östersjön, pe
höva vi knappas-L räkna med något sLörrc antal minor. I varj e 

fall förekomma inom svenska svepområden inga botlenmino:·. 

Annorlunda är det i Öresund och Falsterbo. Dessa områden 

rälmas ti.ll krigslidens mest minerade vallen. Tusen tals hr il 

tisl<a minor ha fällts i danska -och till svenskt vatten gränsande 

områden, 
1
varvid många hamnat ,inom våra 'gr;änslinjer. 

Under de inledande svepningarna under maj månad 19-H\ 

ha minor sålunda påträffats och sprängts såvål utanför Trelle 

borg som Nidingen. 
EH särskilt intresse tilldrager .sig området Pölsan-Sl<agen. 

Området faller delvis inom danskt ansvarsområde men svepes 

av svenska förband. -Fiskevattnen kring Herthas Flak ligga 

inom .det tyska fält, som går tvärs över Kattegatt. Våra fiskare 

ha salt denna upprensning först på sin önskelista. Icke mindre 
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än omkring 3.JOO förankrade minor - utlagda mol ukt<Lar -

förekomma här, uppblandade med ett betydande antal engelsl;a 

bollenminor. Svepningen av fället skall ulföras i fyra etapper. 

Först »knallas >> Ii:illet mot almsliska minor av dc avmagneti

serade stora minsveparna. Därefter cljupsYepes omn1dcl me

kaniskt till sådant djup, att man kan insätta fartyg med kom

binerade svep och slutligen bottensvepes del hela. :Minfältet 

kommer under elt par mi\nader a ll genomplöjas mellan 20 och 

30 gånger. Detta företag torde vara det mest komplicerade, ~om 
förekommer någonstädes ' efter kriget, icke minst med hänsy1; 

till a ll minor av omlzring 50 olika typ~r kunna förvänlas inom 

fället. 
En ofta diskuterad fråga är, huru )änge botlenminorna 

kunna beräknas vara aktiva. Praktisk erfarenhet härom finnes 

givetvis icke. Den avgörande faktorn ör hum län<>e dc i mi-
v L.J ' _ , b 

norna inbyggda batterierna äro aktiva. På sistone ha uppgifter 

från bri lliska auktoriteter lämnats innebärande, aLl ha tlcrierna 

skulle kunna beräknas vara utgfmgna efter tre år. Som en 

följd härav <>kulle nu i vår ungefär 90 °/o av utiagcla minor Yara 

ofarliga. Man torde göra klokt i alt anse risken vara större. 

Under april månad ha inom den dans1ka delen av Kaltegall fyra 

fartyg minsprängts och vi själva h.a fält ,,napp>>. Dessa fal;:ta 

tyda på bimm kvarvarande livskraft h os minorna. 

Av ovan lämnad redogö·relsc för minsvepningsme~odikcn 

torde framgå att arbetet - som till sin effektlivilet i sista hand 

granskas centralt i London på basis av dit insända succesiva 

rapporter och krokier - utföres så noggrannt som teknik och 

sjömanskap medgiva. Det o.a<ktat kan hundraprocenlig säkerhet 

efter slu Lfört arbete icke garanteras. BQltenminorn.as vlterst 

komplicerade karakLär och många okiinda faktorer, t c~ till

fällig blockering av avfyrningsorgancn, göra en sådan säker

hetsgrad omöjlig. 

Samtidigt med ,själva minsvepningen p ~1 ,går desarmeringen 

av slitminor, som driva in mot v[tra kuster. Faran Jrån dessa 

minor kommer säkert alt bestå iinnu några år och visar ingen 

tendens att minska. 
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l 1946 (ofyllda rutor) C'ckacl e rutor) oc l 
Under 19-\ .. ) (str ' .. Väs terhavet. 

Omrnde.1 l S\"Ppta 
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om uh:lL9.rnas operationer. Elt allmänt erkännande ges Cl~lel -
lertid f1 L uh~ttarnas förmåga aU lösa dem 'J örelagda uppg1ftcr 
och del •faslsE1s, ·att »då v~n'l ubå tsvapens hedrifler någon g~m g 
i 'framtiden lmnna heräll'ls utan omsvep, kmnma dc alt frams Ul 
som ett ,av dc mest spännande kapitlen i sjö~.;:rigets ann~ler>>. 

I den tredje och sista rapporten, som. den amenk,::mskc 
marinchefen avgay i dec. 19-l-5, l1ämnas en skildring av de 
amerikans•ka u]J-~L::n-nas insal ser, som klarlägger ubåtskriget s 
stora [b.clyclelse i del ,amerikanska sjökriget rnot Japan. Det 
Yar icke . endast det nya förstörelsemedlet .alornbmnhcn, som 
Lvinoaclc Japau all kapitulera. Den amerikanska sjömakten 
had~ under krigets g[mg allt h~n·dare slutit sitt järngrcp~) kring 
det japanska imperiet och i det greppet hade de amenkanska 

uh~1Larna en hclydande del. 
NedansU1ende redogö,relse hyg.gcr till största delen på tami-

ral .J(ings tredje rapport. 

.An fall Jnot 11 andelsf:ntyg. 

Den japanska blixtoffensiven i krige ts bör~.an förlamade 
den amer ikanska StillahavsJJoltan, herövade amenkanarna dera~ 
mot Japan framskjutna haser och tilLförde _japanm-na or~t~åden , 
som voro e:a 1~l ggr s.törrc än det ·egenlhga Japan. l'or d~l 
råvarufatliga .Japan var delta senare av största betydelse, enar 
de ockuperade om.rådcna voro rika på bl a gummi, olja oc_h 
tenn. Som exen1pel kan nämnas att n1er än 80 °/o av ~ummi
produklionen i hela världen på detta sätt kom under J:lpansk 

kontroll. 
För all japanerna skulle kunna tillgodogöra sig dc vunna 

framgångarna krävdes emellertid en riklig tillgång l)å handel~
lonnaPc för r åvarulransporter hem till moderlandet och for 
Lrans]~ort av trupper och materiel till och ,från de olika öarna 
och ögrupperna för .alt konsolidera dem ur föi·sv.arssyt~punkt. 
~-\lla dessa omfa Ilande transporler krävde betydande m· logs
tonnage för ·skydd. Den japanska handelsflottan var vid krigs- J 

utbrottet relativt stor, m-odern och väl organiser.ad, men den 
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kunde icke p[t långl när fylla ,det transporlbehov, som uppstod 
efter den japanska expansionen. En uppgift fr[m axelhåll Yid 
årsskiftet 19"12- 43 uppger ,del j,apanska lonnagehehovcl till 18 
milj brullolon, varav endast 7,G milj Lon disponerades. En fö!·
dnbbling av lon nagel till 15 milj ton ans.{J.gs omedelbart nöd
vindig och planerades. 

l\!ot denna svag.a länk ,i den japanska sjömak len insattes 
dc amerikanska ubåtarna . . I sj~ih-a ver:J-cet von.l ubåtarna de 
enda enheter ur elen amerikanska SLi llahavsilottan, som redan 
fr :\n krigets ].Jörjan kunde ulnytljas för offensi-va operationer. 

Diagrmnmel p{t sid 335 visar det sänkningsresullat, som 
ub:\larna uprm~tdde. Del är .alt märka, all endasl ifartyg på 1000 
ton och .därutö-ver ;:':ro uppLagn.a. Siirskill LE1der krigeLs .senare 
skeden, när ubåtarna ·opererade i omedelbar .anslutning till det 
japanska moderlandet, sänkte eller förstörde de, i huvudsak 
med :arlillcriclcl, även ell stort antal fartyg under 1000 ton. 

En beräkning av den andel ubåtarna haft i den tolala 
sänkningen av japanskt handelstonnage ger vid handen, att de 
sänkt nära 2/3 medan 1/i1 siinkls av övervatten:fartyg, minor och 
fl yg tillsammans. 

Av diagranl!met fr.amg{n· .a l t iUb[llarna nådde sin högsta 
effektivilet 1944. Det berodde till stor del p[>_ :att ubåtarna då 
börjat använda sig av grupptaktik med samordnade anfall. 

Den kraftiga nedgången i sänkningar 
1
undcr 1945 berodde, 

förutom p~t krigets slut på alt den japanska handelsfloHan 
lamslagils under 19H. De amGrikansl.;:a framgångarna hade 
vidare drivit tillbaka dc japanska fartygen till kustfarvattnen 
kring de japanska huvudöarna och utefter den asiatiska kuslen. 
Trots den ökade risken för molanfall följde de amerikanska 
ubåLarna -den jap:=tnska ,sjöhandeln in i dessa ganska trånga 
och ofta grunduppfyllda fanattcn och gjorde m~mga skickliga 
G·ch .djäna anfall. I april 194:) gick t ex ub~tlen Tirante in på 
en bevakad ankarplats vid ön Quelpart syd om 'Korea och 
sänkte .ett tankfartyg p:\ 10,000 lon och tYtl l ,500 tons eskort
far tyg, som Utgo till ankars. 

Lii.ngrc sydvart hade intensiva uh[tlsanfall och Jlygraidcr i 



334 

mars 1945 stoppa t s~t gott som a ll japansk trafik på sjövägarna 
till Ostindien och Indokinas kust. 

l'ndcr en tid fortsalle elen japanska s jöfarten i östra 
Kinesisl-:a sjön .och Gula haYel. Invasionen på Okinawa i april 
gjorde det 1emellerticl omöjligt för japanerna att uppråtthålla 
sjöfarlen p[t ·Östra Kinesiska sjön. Under april och maj voro 
de amerikanska ubålama mycket aktiva särskilt ,i Gula hm•et 
och i kustfarvattnen utefler de östra och södra kusterna av ,de 

japanska h uvudöami 

Anfall mot öl"logsfartyg. 

Samtidiot m ed att ub~1Lama förde et l givande handelskrig, 
~ . 

utdelade de h :1 rd.a slag moL den japanska örlogsflollan, och ',u-
b:\tarnas andel i totala sänkningen av japanska örlogsfartyg 
utgjorde mnl-:ring 1/3. Följande antal fartyg sänktes: 

slags,kepp . . . .................... .. .. . ........ .. ...... . 

hangarfartyg .................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
eskortha,ngarfartyg ... .. .......... . .. .... · ·. · · · · · · · · · · · 
t unga kryssare .................. . ..................... 

lätta , .. . ........... .. .. . ........ .. ........... 
jagare ........... . ..... . .. · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
ubåtar ... .. .. ..... ... .... .. ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
mindre strids- och hjälpfartyg (däribland 60 eskortfartyg) 

l 
-1 
4 

D 
.f;J 

23 
189 

Faslän förlusten av tyngre enheter -.;ar kritisk för japaner-
na, särskilt ,emedan styrkan av de amerikanska övervattensfaJ·
Lygen samtidigt tilltog, yar den anmärlmingsviirt höga förlusten 
av japanska j.agare och eskortfartyg särskilt allvarlig för japa
nerna. Dc tvingades tunna ut jagarbevakningen för dc .slöne 
enheterna och eskortskyddet för handelsfartygen. 

Amiral King .anger i sin rapport, aH de amerikansl;;a ubå
tarna vid kontakter med japanska jagare och ,eskortfartyg väg-
rade antaga den jagades roll. De gingo i stället till molanfall 
oftast med slörsta risk alt sjålYa bli s~inkla. 

2,5 D iagram utvisande de amerikanska ubåtarnas 

2,0 

1,5 

1, 0 

0,5 

milj. 
brt 

sänknil".g av 

134 
ftg 

1942 

Speciella uppclrag 

j apans k t handelstonnage. 

n 
l 

c----

492 
ftg 

284 
ftg 

132 
ftg 

1943 1944 1945 

335 

Uhålama användes även för spanings-, undsättnings-, för
J'ådskomplclterings- och livräddningstjänst Vid några tillfäl
len besköla dc även mål iland eller landsatte mindre truppav
delningar för lmslhärjningar. 

Som ett exempel på ett mycket goll resultat av ubåtarnas 
spaningstjänst nämnes i mpporlen, alt :ubåtarna d'ör'e 1och i an
~-lutning till slaget vid Leylebukten hade lämnat spaningsrap
porter ·Om japanernas dispositioner, vilka i hög .grad bidrogo 
till den amerikanska framgången. 
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\'id flera tillfällen unclsalle ub ftlam.a isolerade stridsgrup
per 1med materiel och förnödenheter. Gerillaslyrkorna på Fi
lippinerna erhöllo vapen cch förråd från ubåtarna, och del 
Jyc}:_ades amerikanarua atl på dctLa sätt hålla partisanernas 

1~1olsl [mdsanda vid liv. Vid Conegidors fall 1biLrädde ubåtarna 
med evakuering ov personal. 

N:ir amcriktn.c1rna hade lycka ls frau1flytla sin.a flygb ase r 
~:t langl Yästerut, .a ll det japanska moderlandel kunde anfalla~ 
med 1fl yg, Logos ubåtarna .allt mera i tjänst .för räddning av pa 
Ya llncl nedtvingade flygare. Räddningstjänsten bedrevs såväl 
i samband med flygpbn som .av ensamt opererande ubåta r. 
ÖYer 500 flygare ,räddades ·p:l detta sälL 

I samhand med ubåtarnas operationer i kustfan.attnen hing 
dc japanSika huvudöarna landsalle ubåten Barb vid .ett tillfälle 
på Honshus kusl en styrl<a, som med framgång förstörde en ]J ro 

och det Htg, som just passerade. 
Under kriget förlorade USA sammanlagt 52 uMlar. Av 

dessa förlorades 46 ubåtar genom japanska a nfall och 6 genom 
olyckshi1ndclscr och strandning. 

Varför utkik? 
Ett inlägg. 

~-Iang.a :sjöofficerare anse , alt utkikstjänsten efter införande l 
av ekoradion har så liten betydelse, all kraven pft tidsenlig och 
effektiv utkiksmateriel: goda optiska instrument, u lkiksslaliY, 
Himpliga /Ulkil;:splatser, snabba förbindelser m m, icke böra ,till
godoses förrän i andra hand. Man glö-mmer, alt vi trots nk
r adio, fortfarande på våra örlogsfartyg ,ha signalslrålkastare, 
morsclanlcrnor, 'signal- och semaforflaggor. Givetvis ·ö.r eko
radion et t oerhört viktigt tillslwtl till spaningstjänstens organ, 
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liksom ut -r~dion till förhindelscljiins lcns, men vi få eJ over-· 
skatta ett nyttmedels 1nöjlighcler och ej h eller glömma, ,aU del 
finns mo lmedel och a tt dessa vidare kunna utvecklas. Det ges 
hven tillfällen, då ER av en eller annan anledning icke hö·r 
an vändas. 

I marsnumret av United St.ales Naval Institute Proeecdings 
förekommer en artikel, >> vVhy Loolwuls?», som är väl värd alt 
beakta. Erfarenheter från det sista " 'iirldskrigct bilda en ick e 
föraktlig grund för de synpunkter, som framföras i densamma. 

Artikelförfallaren framställer följande frågor: 
,,J3chövs utkik överhuvudtaget? Är det i denna tid av tek

ni sk full~indning •nödv.~indigt a t t vara heroende .av en människas 
syn och hjä.rna? Varför .kunna vi ,ej fullsbndigt eliminera den 
Jni1nskliga faklrJrn och siilla v[lr lillil Lill mekaniska och elek
tri ska anordningar? Varför kunna .vi ej s.äga Lill apparaten: 
Ta hand om job.bcl!>> 

Han lwnstalcrar, att ,m~mga sjöofficerare ,äro benägna att 
förl i la sin egen sikcrhet oeh deras, som är beroende av dem, 
på mekan iska och elektrisk~ ano.rdnin.gar och som anse, alt det 
är onödigt med u lJ.;i],ar. 

Innan vi anse utk iken .som obehövlig, måste det undersökas , 
om ER, som h{tller p:\ alt inLa dess plats, har begr.änsningar och 
om elen ,tir ofelhar. Varken en människa eller en maskin är 
fu Ukomlig. Del ii r ulan bctycleh:e all konslalera, att en mas,kiu 
felar p{t ,g rund av mekaniska eller elektriska Jel eller atmosfä
ri ska ,fölrhftlbuden eller ·för a ll fiend en vidtager moLMgä.rcler. 
H uuuclsa/,;en är all konslaf cm, all dc ILa uerkligen inträfrar. 

Enelast delta ~ir o.rsak nog all ha utkikar på varje örlogs
fartyg. Dc skola uLgör.a. en resen' och rycka in, när ER ej kan 
a n vändas. 

Della är dock ej deras enda uppgift. ER har begränsningar. 
Ingen ER-anE1ggning kan uppläcka L ex en bränning, en oijc
fl äck eller en sya.g rökslöja vid horisonten röjande 111ärvaron av 
faTLyg. Ingen ER-an13ggning kan upptäcka en flock måsar, 
som genom sill egendomliga uppträdande kunna .rö,ja närvaron 
av en ubåt 

Tidskrift i Sjöväsendet. 23 



338 

Men del lär ej n og alt lwnstkl lera, a ll ER h ar begränsade 

möjligheter. Vi Elaste beakta, all de :uppgifter, som anl:ägg

ningen lämnar, måste tolkas. Värde t au lolkningama iUuricro 

med erj'aren het och kunnighet hos den personal, som betjänur 

densamma. 
Slulligen ges det tillfällen, då det ur säker l! etssynpunld iir 

olämpligt att använda ER. Stundom måste ER :spctros j'ör viss(/ 

lok fiska ändamål. 
Författaren Jwnstaterar: 

"Vorje ens/:.:ilt fm·lygs säkerhet och hela den [örela gclu 

sirielsuppgiftens lösande är beroende nu utkikens hjärna oc/1 

ögon >>. 
Utkiken har följande primära uppgi:fter: 

all 1bära hela a nsvaret för upptäckt och rapportering, n i'tr 

de t ur säkerhelssy np unkt är olämpligt a ll i!l nvända ER, 

all ;uppläcl<a och rapporlera alla föremål och anmä.rlmin gs -

värda -förhållanden. s-om li gga utom ER •verkni-111gsornrå de sa mt 

aU ersätta ER, då dem av en eller annan anledning ej fu n

germ'. 
Införandet av ER har ej hänvisat uLki,kcn till det förgfmg na. 

Han _spelar inte •i >> B-lagel >>. Han ~<an ~äl bli jämförd med en 

»halvback>>, som stundom ersä tt er en ·man i , 1-:.cdjan >> och slu n

rlom själv spelar bollen. Båda \Spelarna äro lika .vikti ga. 

Utkikst jänsten berättigade krav få icke eflersällas. 

Våra örlogsfartyg .m ås te ha ändarnå lsenliga iu tl<iksplalser 

och dessa mås te l"ara utrus tade med den bä:- la möjliga opti ska 

materiel. Snabba förbindelseruedel im ås te finoos mellan u t

kikarna och .far tygsledningen. 
P å 

1
uLkikaruas utbildning måste stor omsorg ned1ä-ggas. r 

Varje tillfälle .a ll klargöra fö-r ullz ikarna deras uppgif ts 

vi tala be tydelse bö.r .Las tillvara, ,och beröm ges för ,varje p :l

passlig rapport, oberoende av dess ,\-lärde. Utkikarna bö-ra ihMl r~s 

underrät tade om det i::lllmii.nna läget, och .om vad de kun nn 

väntas sikta och deras intresse bör h ållas vid liv Lrols enfor

migheten i många limmars fruktlöst spanande. 
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Men ,en utkik blir, vad befäl e t ,gör honom till. En u tkik, 

som uppläcker allt, som är i jsilzle, och på räll sätt rappmlemr 

förernM, riktning o s v ,visar, all ,del är en ;,vaJzell >' ,officer, som 

har Yakl. En ull-:.ik , som Lir :ett uppmunlranclc svar från vakt

]Javande officeren, känner, all del han rapporlerar är en nöd

vändig och viktig del av dc upplysningar r ll fartyg mås te få 

för a ll kunna föras fram på havet oeh göra sin insats i striden. 

])et Jzan ej sägas för ofta eller fö·r starkt betonas, att intet, som 

konuncr inom en utkiks synfält, i.ir för obetydligt fö-r att rap

portera<;. In le t, som en ,ulk i k rapporte rar, är för 01belydligt fö-r 

a ll uppmärksammas av 'en påpasslig Y<:~k l havande officer. Varje 

officer, som svarar p ~1 en utkiks r apporl med ett slöll: ,,Ja, jag 

h.ar sc ll de l>>, tmdcmuincrar utkikarnas moral och r iskerar far 

Lygels säkerhel oeh framgången i dess s lridsinsals. Varj e of

fic er , ~om ulsii ller en julk-ik, som 1gör si ll ibä.sla, för lö-je, hj.älper 

fienden. 
~4. LC11'S011. 

Eldunderstöd från fartygsartilleri. ~::) 

Av löjtnanten Sigurd Håkanson. 

Under del andra 1v.är ldsl-:.rig~L upplevde invasion över havet 

en .renässans. H~irvid bl c:v en av dc slörs ta tak tiska örverrask

ningarna f:arlygsarlilleriels ddunderslöd, som .genomfördes mecl 

.avscV'ärd fram,gfmg vid landsligningama i Eumpa. På grund 

av bristande erfarenhet .och mad-:.slridskr.alfternas ;snabba .fmm-

marsch IULom porte m inskades .emell er tid betyddsen av farly 

gens eldunders löd rela li v l .snabb l. Den avgörande roll, som 

*) Efter en artikel i The Field :\.rt.illery Journal av Lt.. Gol. R D. 

1-Ieinl, USMC. 
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Hollans eldunderslöd hafl i opcmli·(,ncma i SLilla I-bvel, l;.a n 
cl~ircmol knappast övcrstallas. Den amerika nska framryck 
ningen skedde p~\ denna l;.rigssl-:Jtd~plals i form av amfihi c
opemlioncr mollandomr~tdcn av i a llmänhel liten ulslr.äclming. 
och mols l[mdct vid landsligningen var •också betydligt hårdare. 
Som .följd h~irav hlcv den inledande arl illeriheskjuLn ingcn fra1 1 
Il ollan - cll slags beEigring med Jarly.g - av ,oerhörd hclydclsl', 
och vad som frCm )Jörjan var en planlös besk j uln i ng av .y lm ftl 
u l vcoldadcs Lill en hög l uppdriven ktrdighcl i be~kjru L n i ng av 
punklm[!l. Del l'an d~irför vara av inlrcssc alt stuelera den 
organisation fiir eldunders löd fr~m farlygsarlillcri, som vuxit 
fram .under str iderna .i SLilla Havet. 

Den slörsLa sl;.illnadcn mellan amfihicopcralioncrna i Euro 
pa och Sl ill a Havel L\g i organisalinnen ·Oc11 ulhildningcn a\ 
personal, avseeld för ledn in g och sam,orclni111g av ihrly.gcns clcl 
uncler<>löcl. Det Ivar in le 1längrc Jr~tga om p~\ måHt s.ammansatl a 
cldlcclningspalmllcr vid de olika divisionerna med varieranek 
utrustning .och :alllför liten k~mnedom om ,vapnens prestanda. 
I ~slällcl uppbyggdes en fasl Ol 'ganis.a lion, där s[tvi:il marink[m;ns 
s.om •olla ä ven annt~ns en hell i g hel sammansalla ·Old l cd n in:gs 
p::tlrullcr och slabspcrsnnal voro centrall utbildade oc-h sam
triinade för iOpcralioncr l11CO alJa härför k\mpade .fartyg. 

Vid bal:a.ljonon fanns en cldl cclnin.gspa lrull. För smnorclnin ,~ 
av dc lrc till rcgmneJllel ltör::tndc cldlodningspalrullcmas arhd e
hildadcs .vie\ rcgcmentsslabcn en .sjöarlilleriscUion under hdiil 
av en officer lmed praktisk stridserfarenhel .fdn Lidig.arc Liin:.;l 
göring inom cldlcc1ningspalrullcma. I divisionsst ahen ingick 
vidare en artilleriofficer 1ur marinen. Under strid s:mwrclnack 
ot.:h organiserade lhnn farlygens cldundcslöcl, innefallande an 
visande av m Ctl med priorilclsr ~i ll, amm unitionstilldelnin g sam l 
JJegåran om större .eller allmii.nl eldunderstöd. I öuigl var han 
öYcrlcd.arc för .utbilclning~n av den eldledningspcconal ur 
marinen, som tilldelat<; divi'>ionen, smnl ,uppgjorde planer liir 
konu11ande .operationer. 

I dc :högi1e staberna, annc- och mari111ldtrssta<bcrna, .funnos 
sjöarlilleriscl,tioncr ,fö-r plancril11g ooh !utförande av eldunderstöd 
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till större opera liva s tyrkor saml Lillclclnin g av lf.artyg ooh cld·
Jeclningsfpl Lill unelerlydande förband. Seklioncrna s todo i 
d irekt konlakt med molsvarande avdelningar i de sjö.g:'tcnde 
s taberna oc.h hade till :förfogande dl Y~1 lulvecklat förbindelse
väsende, omfa llnnclc bftde radio- ~lch Lrftdförbinclclscr. 

Eldledningsförbindelserna voro av betydligt större omfall
ning 1:-ln .dc •cnldlare .arrangemang, s·mn i .allmi:inhet anordnades 
vid landsligningama i Europa. Genom ell eenlrall lett för
JJi ndclscn~i l d irigeracles de eldundcrs lödjanclc farty.gen .sam l dc 
kontroll erande och sam.arbel1andc organen s[t al l slä<rsla smidig
he l uppn ~tddcs ot.:h h~stiga förändringar alllid kunde ,genom
föras. 300 s~i.rskilt rescrv~rade eldled n ingsfrd'-Yenser möjlig 
gjorclc ~ör divisionens .clclledningsoHiccr :a lt Jwmma i förhin
dcl<;e med varje somhandsofficer :fr ~m Hollan •och varje cld
leclar·e (framskj u len observatör). 

Karaklcris listl för amfibieoperationerna var samordnandet 
av elden ifrån fi:illarlillcri, lflyg och sjöartilleri. Denna sam-· 
verkan möjliggjordes genom vid bataljons- och högre staber 
uppri:illaclc blanclade avdelningar, ,, Supporling Arms», med 
rC'prescnl::mler fr{m varje dellagande vapenslag. I direkt an
slutning Lill en divisionsstab 1ttg "S upporling Arms" 1Ccntral, där 
edorderliga förbindelselinjer för },on lroll och samordning sam-
manslr~'!ladc. Centralen .v:ar anknu Len liJI clivis.ionens tcl0fon 
växel samt hade •clirokl .förbindelse med clivisionsarlillericls dd
leclningsccnlral, "Snpporling Arms" :vid kfuhögkvarlerct sallll 
med förbindclseccnlralcn för fartygs- ·orlt Ily.gunderslöd. Under 
de ·kritiska Limmarna vid p{tg{tcnclc operalicner voro dc ;tre 
vapenslagen<; s:amlJandsl'Hit.:crarc för~amlade hos .generalen, 
vanli gtvi s för all vid slabcns ÖYC'rsi ];.Lskarl.a uppdraga riktlin
jerna för s.amvcPkan. Dessemellan ularhelade dc gemensamt i 
'- Supporling Arms" fullständiga och .all a yapcn omfaUandc clcl 
fördcln ingsplanC'r för l;.ommanclc före lag. 

I Europa .Ji'lg fartygens eld mellan 500 och 1000· ya;·ds horl
om egna .linj er. Lång erfarenhel oc,h en rigorös träning av 
deltagande fartyg gjorde, alt elden \id Slilla Ha.vsDpera:lionerna 
kunde förläggas endast 200 yards Idn eget infanberi - ibland 
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l o m på halva delta avstånd - ,yilket måste anses som el! 

mycl.;.el ,go ll rcsullal. 

På grund a v ja panernas n.alltli<ga räder ordnade farly.g(•n 

även slridsLclysning. Donna kan givetvis, liksom allting ann al, 

övcr<tJrganiscras, men sex 5 tums ly sgra naler .per , Lim~11c näLLcnw 

igenom gjorde lwns](e mer än nfugot annat alt stoppa dc nattl iga 

a nfallen. 

Kusträder med jagare o~h LCS spelade slor roll .i stridcn1a 

p {t. grund av japanernas ibc111ägcnhcl all b ila sig fast i varje ha! 

eller klyfta. Fartygen underslödd e härv id de fmmryokanck 

lmppernas flanl< roch Leskölo segt försvarade värn, smn ann ar-; 

unde h~u·da strider m åst rensas medelst eldkastare, stångladd

ninga r el dyl. 
lVI.ar.inkårcn, fiollan och amfibieslyrkorna lyckades. ~cnom 

ell .inliml samarbete och inlcnsiYa övni111gar höja .aJmfibicarlil

leri tjänsten till dess n uvarande ni v å. , Eldledningspersonal i 

land fick .lära sig artilleritjänst vid fiollans artilleri- ooh Lor

pedslwla, 1genomgå 'övningar tillsammans med \fartyg ·Ooh idel

laga i operaliva övningar med amfihiestydmrna, innan de in

saltes i strid P~1 liknande säU utbildades också fartygen. lll

hildning och organisation genomfördes med sf1dan gt·undli gl wl, 

all maximum av effcl( l [.;.undc ullargas av .det und ers lödj andc 

fartygsartilleriet vid del slutliga elddopet. 

Underrättelser från främmande mariner. 

Australien. 

Tunga kryssat'c•n Aus trali8 linr· iHe rv~ilt till heu1lantlet eltu1· Olll 

byggnacl i DevonporL Et. t ~O <:tll t.orn har bor l t.agit.s odt ers att s nlf'd 

ett par +O mm Boiors-aut.omatkauoner och de ga llll a höga mas tern a h a 

er:s ~tt s med tripodmaster. 

(The t\avy , lllaj 19.J.6.) 
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Frankrike. 

Sex engeLska fregatter, som under kriget varit utlånade till Frank

rike h a nu helt överlåtit s till frans ka flottan. ]) p sex fartygen iirr.. 

L'~venture (ex Braid), Uroix de Lorraioe (ex Strule), D0couverte (ex 

v~m?rush), Escnrmouchc (ex From!'), .Surprise (ex Torri clge) oeh Tan

kmOJs (ex Moyola). D c .äro på HO.O ton, gönt :20 knop oeh ha två 10 c- 111 

kanon er. · 

Motortorpedbåtarna MTB 80, 8•1. H--1, 96, 2:27 oci1 238 s om under 

kriget lånats från Storbritannirn ha Merliimnats. ' 

(The ~av,v , maj HJ46.) 

Italien. 

Marinexportema vicl utrikes ministermötet i Pari.s synas ha enat.:; 

om, att Italien .skall få beh å lla i al11 -J.'i örlogsfartyg. diiriblancl t vå 

g~rnla sl.~gskel~P och fyra kryssare. Enighet nåddes däremot i cke an

gaencl.~ for·~lelnmgen av de två moderna s lag.skepprn Italia (ex Littoric) 

OC11 VJt.tono Veneto, på vilka såväl St:orbritannien snm Förenta sta

terna oct; Sovjetunionen ha framfört anspr!lk. D et ä r inte omöjligt R'tt 

denna frag-u kommer at·t h~nskjuta ;; till clc »Fyra Storas» 111 öte. 

(Lloyd's Lis t 13. 5. 194·6.) 

Sovjetunionen. 

: T amNikanska marindepartementri s lista över clc lcclancle flottna-

tlOJle rnas .~. t.rrkeförh,111anclcn uppföre., Sovktunio 11 C'n ,;o1 11 trcrljc nation 

mecl i'::t llllll::t nlngt l'y1·n ~lagO' kPJlJJ . . >J·u tun.!.!·a ki'.\'.:i.:O>Jre, .-J1 · 1 1'" 

u båta r. 
el - .Jagarcoc .l ~iJ 

(OH gen .,; .\fy h e ter .~~ 111 aj l H J.t3.) 

Storbritannien. 

Utmlys,ingar lu1 liimnai::; om s lag.;;kepprt Vangun1·cl. 

. Fart.\:gets ~.tru.:ltnin.g omfattar l'ull:> ttilldig biogTafanlägg·ning och 

lnlnclrc 111assar 1or pra ktis kt taget allt n1an8kap. :VLä53arna LIJlP"C.S varR 

målade i olika färgrr för unelerlätta för nyembarkerade att" snabb t 

komm a tillrätta. Den lotala ko.stnadPn tör farlygl't 111ed bc.:; tyekning 

Llppg,'lr till omkring 11 lllilj pund O('il dt~ 1irliga tlriftko.:; tnarl e ma till 

Omkrin g 650,000 pund. 

Kryssaren Enterpris e, s jös att 18t9, skall utrangera.s. 



344 

Arbetena på cle nya kry ssa rna Dcfcnrc, Tip:rr och Blake fodskrid,1 

mycket Jång.samt. Arbetet pil Defcnce har tillf>illigt J: etllagts för att 

arbetskraft skall kunna frigöras för byggande av hantlelsfartyg. 

Jagarna Venlun och .\IViuchester :w V-klas.scn s ko.la utrangPra ,- . 

Ryktena att .slagskeppen Nelson och Rolim'y skola utrangeras h·t 

ej bestyrkts oifi cicllt. ~elson har rustats s om övnings fartyg i ITont<' 

Fleet. 
En av de största .svårigheterna niir det gäller att reorgani.sn.t 

brittiska flottan för fredstjänst är bemanui ng.,;probJcmet. lle msäncla n

cl e t av i nkallade har nu nått ett läge cl>ir det är nästan omöjligt. att 

finna besättningar till varje fartyg, s om skalln y rustas. 

~är I-Iome Fieet gick ut på vi'tti.in1ing:::rna i mars bes,tod el en ay 

följande hrtyg: s lagskeppet Nelson, kryssarna Birmingham, Bell on:t 

oc:h Diadem samt ja garna ~Jyngs, Zamb~s i, Zenitl1, Zephyr och Zest. 

Ett hangarfartyg av >>Colu.~sus» -kl as.s l är s kola utli\ n as till Fr att k

r i k e under fem eller sex år. 

Flygdepåfartyget Unicorn påbörjaclc•.s 1938 nten färdigbyggde.;; sotn 

hangarfartyg uneler kriget. D ä remot lta tle hå hangariartyge1' Erlg:l!' 

o c: h M;: rs om bygg l s t i IJ I"Jygtle)li\Earlyg uneler n am n en Persens re~p 

J 'ioncer. 
(The Navy, maj 1946.) 

Sjag,skeppet Vang;u:1rcl trächle i tj;in.st elen l2 maj. Prinsessall 

EliznbPtlt var n;irvarantle vid den g ud,st..iiin .; L so;n ortlnat.s ptt inilinii i 

nv i":Ht ygcLq Jörst.c c:ltcl' 1Captn.in G. t\.gnew. 

(Lloyd's List 13. 5. 1946.) 

Jiang::tl"f: artygct Triumph har icve r·erat.:; fr:Jn R&vV IIawLho nt, 

Lt'~ iit • Sr. Co, Lttl, Hobbunt, sedart JlrOvluretna, som börja,Je l 3 april, nv

sl utats . Triutnph. ';on; lwviljaliP:> 1!l-l:2, lt~t· ett tlcplac:emcnt prt l8,:)tlil 

ton oclt en mas kins tyrka p:'t 40,000 Hl..:. l ~e:,;t.w·kniugcn hc..,U'tr av et ~ 

atttal pom-pom oeli Dof:or.;-kan<Jll e r. 

(Lloyds Lis t n. 5. 19-'16.) 

F tl tyska flottan. 

De tyska fartygen ~.nt~<'> i allnt~i:lhrt ha haf:t a1·.srviirt .s törre clP 

pi:H'ement äu .so.m tidigare llll'dllcl,li..> . S i't luntia bcriiknas Hist narc:k oc·l1 

'l'irp il·;o h a varit 11tt J.\000 ton. Stoltnrnltot·.;t oc-h Gneisenau ptt 3:2;000 ton , 

Liitzow-kl>!.'SC'll p!'t n,uoo ton, TiipjJ CI"-klns·;en 10,000 ton, l't·ins Eugc• JI 

'indrr upp till 19,:2.30 ton, j:cgrHna av .Nat·vik-kla.,;,s pi't 2,GOO' ton oc:h Mua o

klassen på 2,300 ton. 
(The N a vy, maj 19~ö.) 




