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Arsberättelse i hälso:: och sjukvård 
år 1942. 

Avgiven av ledamoten H . Westermarlc. 

(Forts. från ltäft. 6, s id. 413.) 

Frågan om tandvårdens ordnande vid marinen. 

I sitt förslag till beräknande av utgifterna för hudgelåret 
1939/1940 uttalade marinförvaltningen, att, innan ämbetsverket 
avgåv-e förslag angående utökningen av marinens t andvå rd , 
resulta tet av vissa försök , som avsågos att verks tällas. b eträffan
dc tan dv{trdcn vid armen, borde avvaktas. 

~1arinförvallningen anförde därefter i sitt förslag till be
räknande av utgifterna för budgetåre t 1940/41, att ämbetsver
ket uneler hand inh~imtat , att dessa försök ännu icke kunnat 
på'börjas, Ämbelsver'ket, som a nsåge sig icke ~r tterlig a re vi lja 
tillråda en fördröjning av frågan beträffande marin ens tand
vård, emedan oms tändighe ter alltjämt framkommo , som ut
vi sade, att frågan mastc finna en snar lösning, föreslog förty , 
att för budgetaret Hl40/41 m å tte få anställas en tandläkare å 
vardera av marinens polikliniker i Stockho lm ooh Karlskrona 
111ccl h elti clstjänstgöring. Vid beräknanclct av härför erforder
liga arvoden hade marinförvaltningen utgått från de grunder, 
~;o n1 tillämpades. vid Eastmaninstitut et i Stockholm. Med hän
syn härtill h::~d e ~im lwtsvc rkl't stannat inför, a lt ett belopp av 
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10,270 kronor i Stockholm och 9,295 kronor i Karlskrona el le · 
till sammans l 9,565 kronor vore erforderligt, varvid lön t iii Y i~ 
karicr under en månads semester inräknats. 

Föredragande departcmcl!lschcfcn anförde i " lalwe rks. 
propositi onen (fjärde huvud t i teln , sjöförs.varei) l ill l \J.! O års 

Jaglima riksdag att med anställande av två hclticl sljä n~lgö ran. 

dc tandläkare i Karlskrona och Stockholm tills vid ar(' borde 
anstå i avvaktan på den ovan omförmälda utrednin gen av ::n . 

mens tandvård. 
Vid l 940 års lagtima riksdag föreslogs emellertid mot ion;. 

vis, alt riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. .\tlaj:t göra l ra 111• 

ställning rörande utredning om och förslag till ordnnndt• av 
tandvå relen vid marinen . Ti ll s töd för denna fram sliill ning 

dels åberopades marinförvaltningens ovannämnda u ll ala nden 
dels ock framhölls, att manskapet, som ägde erh ålla fri land
vård, omfattande bl. a. sanerande tandbehandling, hloii un
dantagsvis bereddes erforderlig behandling på grund av alt 

tillgängliga resurser voro för små. 
Riksdagen anförde i underdånig skrivelse (nr 4) den 21 

juni 1940 att riksdagen vid övervägande av denna fråga fu nnit 

uppenbart, att nu till förfogande stående möjligheter a ii he rc
da manskapet erforderlig tandvård voro otillräckliga . Della 
förhållande försvårade, enligt vad riksdagen inhämtat , också 
i viss mån manskapsrekryteringen vid marinen, ty m ed hiin
syn till dc begränsade möjligheterna att bereda m anskapet 
tandvård, måste vid urvalet bland ans.tällningssökande siirski lLt 

vikt fästas vid beska-Uenheten av de sökandes tänder. Della 
hade lett till, att vid marinen flera sökande måst gall ras bort 
än vid de båda andra försvarsgrenarna. Med hänsyn till an
givna förhållanden och till att manskap enligt det av l 940 års 

riksdag antagna manskapsavlöningsreglementet ägde erh ålla 
tandvård i större omfattning än andra befattningshavare i sta
lens tjänst, funna riksdagen sig böra hos Kungl. Maj:t helll· 
ställa om utredning av frågan om tandvårdens ordnande fiil' 
manskap. Vid denna utredning syntes också bö·ra Ö·Yerviiga s, 

huruvida icke med hänsyn till effektivitet och kostnaco<> r ge-
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mensam poliklinik kunde anordnas för olika förb and å en och 
saJ1lll1a ort , och j ~i nwäl om icke samtliga Yärnpliktiga tandli:i 

karc lämpligen borde redovi sas och dispo neras ::tY en enda 
central myndigh et vid försvarsväsendet m ed s.kyldighe t för 
denna, att i Yad gäller behov av värnplik tiga tandliikare, till 
"odosc ~amtliga militära landpoliklinikrr. 
e 

I kun gl. brev den 21 juni 1\)40 angående riksdagens skri

velse nr 4 i anl edning av de i statsverkspropositionen gjorda 
framställningarna rörande utgift e rna för budgetåret 1940/41 
under riksstatens fjärde huvudtitel, innefattande anslagen till 

försvarsdepa rtementet bl. a ., uppdrog Kungl. Maj:t åt marin
förvaltningen att med beaktande av vad riksdagen i sin före 
nämnda skrivelse i ämnet anfört ve1'kställa utredning av fr å

gan om ordnande av tandvården vid marinen samt till Kungl. 
Maj:t inkomma med det förslag , va rtill utredningen gåve an
ledning . 

Vid den anbefallda utredningen angående tandv~lrdcn vid 
marinen togs i beaktande icke blott Kungl. Maj:ts uppdrag till 
marinförvaltningen i ovannämnda brev den 21 juni 1940 utan 
även gällande manskapsavlöningsreglementes föreskrifter samt 
de riktlinjer, .som uppdragils för den nyligen igångsa tta folk
landv årcl(~n. 

Utredningen pi"ubörjades und er hösten HJ40 .-;edan marin
förvaltningen med hänsyn till uppdragets omfattning i uncler
dånig skrivelse hemställt om bemyndigande att anlita i skri 
VE•lsen namngivna personer för all såsom saklkunniga biträda 
vid utredningen och Kungl. Maj :t genom brev av den 20 sep 

tember 1940 givit marinförvaltningen det begärda bemyndi
gandet. I enligh el med sis tnämnda nådiga brev tillkallade 
rnarinförva ltningen överläkaren vid S: t Görans s jukhus, do
centen A. \V. ·westergren, ordinarie läraren vid Tandlårkarin

stitutet, docenten G. E. N. Westin , förste marinläkaren S. Rad
be, marinläkaren av l. gr. B. G. Karth och sek reteraren i 

marinförvaltningen C.-0. Krook att såsom sakkunniga biträ
da vid ifrågavarande utredning. 
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Nämnda sakkunniga konstituerade sig under m ariniiver

läkarens ordförandeskap sasom en kommittc , mari nl iirva lt

ningcns tandvårdsutredning, med uppgift att verksli1 1l a LlL·n 

av Kungl. Maj:t anbefallda utredn ingen. 
Utredningen jämte därav betingade förslag aYgaYos till 

Kungl. Maj:t i maj 1\Hl. 
BetäJllkandet framlägges i tolv kapitel jämte elva h ilagur 

och har Htll en omfattning av ej mindre än llil maski nskr iv

na helarkssidor. Sedan redogörelse lämnats för den bislori ska 

utYecklingen av den svenska 1narinens landvård samt tand

vårdens omfattning i vissa främmande länders mariner, :n·

handlas utredningens förutsållningar i enl ighet med hä r \l Y <~n 

lämnat referat. Härefter ingår betänkandet p ~t förslag till lw

stämmclse r rörande beskaffenheten av den tandvård, som hiir 

givas marinens stammanskap och anföres härom i huYU (b ak 

l'öljancle. 
Tandbehandling kan och måste bedri,·as på hel l ol ika 

,;ätt. allterter det männi skomaterial , som skall behandlas och 

de t"ordringar pa beslående värde av behandlingsresulta te n, 

so m uppställas. Behandlingen blir i väsentlig grad oli kar tad 

om endast tillfälligt upphjälpande av skador eller defekt er vf
tcrsträvas ell er om en på lång sikt inställd behandli ng ii Yl' n 

>;kall verks tä llas. Härtill kommer rent e\{(lnomi ska sYn-

punkter . . 
Såväl frim m e-di c insk -oclonlologisk som f ran ekon mn t\k 

!-iVnp unkl mastc fr a mhå llas nödvändigheten av fasta princi pe r 

,.'id erg:llli ~e randc av en med a llmänna medel be ta ld tan dvard. 

En chlik principinsl~illning beträffande tandvård torde iin nu 

c ncla~t i ,·iss mån Yara införd i form av de a llmänna rildl in

jcrna tör folktanclvarden . Vid påbörjandct av denna utredJ:i ng 

ularhetades av docenterna \Vcstcrgrcn och \Vc~ tin princt pcr 

för tandvård vid marinen. 
Det är nödvändigt att för marinens tandvård följa en li k

nande grundprincip som folktandvårdens, nämligen a tt tan d

vårdsarbetet skall byggas på en rationell hettsaner ing. F ör ul l 

undvika ull tandvård, vars cHckt på Eng sikt kan vara h i\' cl-
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1
_1·1.,· ävensom all s. k . lyx.tandvard , måste anbefo llas de jäm-

n\. v' 
förclsevis radik a la principer, som av niimnda sa kkunniga 

fraJ11fördes .. Denna linje är även från s tatse konomisk synpunkt 

i längden mest fördelaktig , om också de primä ra kostnad erna 

kun na te sig re lativt höga. En behandling efter principen 

, bi !li ga~. te tillfälliga avhjälpande av tandskador» blir i läng 

den för s tat!Svcrke t ekonomi.skt avsevärt mer be tungande , sär

skil t om pa ti en ternas önskcmal beträffand e konservati v be

handling sk ull e till atas. a ll alltför mycket göra sig gä ll a nd e. 

Tandvårdens uppehå llande pa ett högt plan med sma 

ri sker för akuta skador och smärttillstånd samt infcktionsv(' rk 

ningar är clc:,;lo viktigare när del gäller c lt militärm, .. ll eri al. 

Just med hämyn till krigsdugligh et mås te eftersträva'> ett 

tandti lls.tand med minima l fordr in gae på kompletterande in 

grepp. Det pagae nde k rigel s erfare nheter visa , att elen mi l i tära 

effektivi leten i hög grad är be roende av e tt sunl hell . Dessa 

fö rhå lla nden ~. töd j a på ett avgörande c.ä tt relativt slri1nga och 

rad ika la principer. 

De t är syn nl'rligcn ,·iktigt a ll tandvården i fo rm av grund

läggande behandling och arl iga revisioner i l'nlighl'l med de 

\Vcs tcrgren- \\'cslinska principema verkligen k:m genoml"iiras 

eft er uppgjurd plan. De kostn ader , som nedlägga". för land 

vården, kunna l'ndast hårigenom bliva Lill verklig ny tta . Der 

kan därtör hl. :.1. ic ke ÖYerl~imnas till den enskilde IH<tntwn all 

låta verks tälla d essa revi<:ioncr pil fiir hono m lämplig till. 

stället sync:,.; vede rbörande lw l'ii.lhava re höra få fortlöpande 

rapporter angacndc dc Lider , da dc cns,kilda ~mställcla skola 

kommenderas till la ndläkaren för revision. 

Dc i viss m a n ;;äregna förlui.l land cn , som r iic!a inom lll <t

rincn, nödvänd iggöra en omsorgsfull organisa tion överhuvud 

taget och därvid icke minst dc bes tämda riktlinjerna för a ll 

tandvård , som t illförsäkras m ans kapet. Arbe lel och beh and 

lingen å olika polikliniker b ör nämligen icke vara olika, ula n 

ll1 anskapct bör hava känsla av a tt det för drm skall sakna 

betydelse , om dc hänvisas till elen ena ell er a ndra av m arinens 
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tandvårdso rgan . Även av odontologiskt-vetenskapliga sk~i l 

och vidare med hänsyn till alt kos tn aderna skola h<illa sig i,,: 

om rimliga gränser, ~ir det av b e tydelse, att dc olika tand lä . 

karna icke givas alltför fria händ er, när det gäller landvar

dens utförande, utan att dessa sko la utföra dc olika lwhand

lingarn a efter generellt givna föreskrifter , varigenom giwl\·is 

1:1nclvård ens värde för den enskilde m.annen icke blir fii rs'i m

rat ulan förbättrat. 

Belänkandet ingår även på fr ågan om dc värnpl iktigas 

landYård och anför i huvudsa k därom. att det tord e vara up. 

penbart , att s ta len bör svara för nödig vå rd av de värnplikti

gas tänder under tjäns tgöringen , dels emedan tjäns,tgii rings

fiirhållandcna i s tor uts träckning medföra svårighete r för dc 

v~irnplikliga själva alt ordna sin tandvård, dels ock därigc-

1\0'lll alt den värnpliktiges ekonomiska förutsättningar a ll li n

eler värnpli1ktsliden själv bekos ta sin tandvård äro i hög grad 

beskurna . Genom all under värnpliktst iden undandraga dc 

Yärnpliktiga möjlighelerna till ordnad tandvård skulle ju st a

ten fö r övrigt bidraga till att rasera de r es ultat el en själv byggt 

upp genom folktandvården. Emellertid föreligga även i sis l

n ämnda fall vissa sp eciella förhålland en vid marinen. En 

stor del av marinens värnpliktiga äro nämligen sjömän i koffe r

ditjänst och komma dessa på grund av s.itt arhc'tc att und ~l ll

dragas möjlighelerna alt und ergå dc revisioner, m ed vilka fol k

tandvården räknar. Emelle rtid är det tydligt, att ifrågavara n

dc landv[trd icke får bli a lllför ut sträckt , utan förutsält{'S a tt 

denna i huvudsak konnn er att utgöras av behandling av akuta 

fall. Utförandet av denna vård beräknas i princip åv il a dirn 

p liktiga tandläkare . 
För utförandet av manskapstandvården i övrigt föreshis i 

betänkandet uppsältande t av en marint:mdlä kark år efte r 

m önster av m a rinläkarkårcn. Man räknar sålunda m ed fe m 

fast anställda tandläkare, - föreslåndare för var sin polikl i

nik i land - samt 40 tandläkare anställda på samma sätt som 

m arinläkare av 2. gr. och marinläkarstipend ia ter. Dessa se

nare skulle avses dels för tjänst ombord , dels s:1 som assi :dcn-
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ter å pol iklinikerna i land och avses tagas i anspråk i gcnorl\

. ' tt unde r 3 m å nader per å r . 
SJII 

f asta polikliniker i land föreslås i Stockholm, Vaxholm, 

f årösund , Karlskrona och Göteborg. Ombord å vissa större 

fartyg föreslås lik a ledes polikliniker. storleken av tandvårds

poliklinikerna beräknas enlig t följande . 

Karlskrona tandvårdspol iklinik . . . . . . . . . . . . 12 s tolar. 

Stcckholms . . . . . . . . . . . . 4 

Vaxholms 
Göteborgs 
F årösunds 
A kustflottan 

Å kadett- och långresefar tyget Fylgia ... .. . 

4 
;~ 

:3 
() 

l stol. 

Den erforderliga bilrädespersonalen beräknas till l sjuk

sköterska (Karlskrona) , 16 tandsköterskor, 4 tandtekniker och 

l tandtekniskt biträde. Här jämte föreslås, att vissa sjukvår

dare erhå lla utbildning för tjänstgöring i tandvården ombord 

och i land . · 

Marinens ta ndvårdspolikliniker föreslås kunna betjäna 

även officerare och underofficerare mot er sä ttnincr i likhet med o 
vad ~:om s tadgas om folktandvårdens poliklinikers utnyttjande 

vid sidan av dc egentliga uppgifterna. 

Vidare föreslås årligen marintandläkarkurser omfattande 

allmän r eglcm entskännedom om föru tsättningarna för den vid 

marinen meddelade tandvården, viss grundläggande kännedom 
0 111 navalhygien och sjökrigets kirurgi m . m. I sistnämnda 

avseende bör utbildningens syfte vara att bibringa de blivande 

marintandläkarna sådan utbildning, att de t. ex. under och 

efter strid sko la .kunna tjänstgöra såsom läkarbiträden . 

Det är givet, att - m ed den uppläggning tandvården vid 

marinen skulle erhålla - e tt organ m ås te tills kapas för att 

Utöva tillsyn Ö·ver att vården överallt hedrives i enlighet med 

d~ givna förutsä ttningarna och att vården över hela linjen 

hhver enhetlig. Betänkandet föreslår hl. a. härför tillsättandet 

av en marinens tandvårdsinspcrktör. 
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S l u tJi gen l' ram liiggas heriikningar a v kostnaderna fii r uPP
siittning och drifl aY Landvå rdsorga ni sa tionen. Kostnadv rna 
för n~·an sk affning a v instr umentutru stning berä knas sillli nda 
ti ll i runt tal 1:);3,000: - kronor under det att de arliga Ill: ll ,,_ 

ridkostnaderna ber~iknas. til l 100,000: - kron or. De årl iga av. 
lönings kos tn ~tderna beräknas uppgå ti ll 215,000: - kro ntlr. 

Jltgiircler till siikersläilundet rw murinens liikemeclrlsh clu!l>. 

Seda n ga mmal L h a läkemedelssammansäl t ni ng~u· ,_;ii llan dp 
flottans fartyg varit i bruk. Då de~s:; emellertid von; i lwhov 
av övnsyn och m odernisering, igångsalles under senare hiilt ll'n 
av 1 \):~8 a r bete ±lir as ladko mnwnd e a Y nya l ~ik e me del s l i~ll) r. 

Detta arbete var i augusti 1\l:)H avs lu tat , varför dcss~t nya li'il •n 
kunde ligga till grund för den lä kemedelsanska ffning fö r flo t
tans fartyg , som m ar införva ltningen fö ranstaltade om i s:un
band med försvarsberedskapens i n träde. N a got sena r v :m
~ kaffacles y tterligare läkemedel, vi lka upplagts i förråd inom 
marinelistrik t och fästningar. Värdet av dc sål unda ansk af fot-· 
de !ä kem eclelsulrustn in garna kan uppskattas till i r un t t:ll 
100,000: - kronor. Marinförvaltningen har sedermera J ii rc
skrivit , att fiollans far tyg skola kompl-e lter::~ sina läkem edel s
innehav fr fm ovannämnda förr äd i land i och· för as.tad kmn
m ande av d essas behövliga o m sä ttning . Verkställda in spl'kt io
nc r på detta område ha givit vid hande n, a t l a tmins to nc vid 
dc sliirre av dessa förräd det blir erford erli gt at t ställa farma
ce uti skt sko lad p er.so ttal till vederbörande chcfl'rs för.t'og an dc 
samt a tt åtminstone i Karl s.krnna inrä tta en mindre apotl'b
organisa li on . U tredning a nga ende möj li gheterna h ä rt ill h~H 
lett till att i Karlskrona en dy lik in s tit u tion är under an liigg
ning. I samband härmed m å nämnas att m a riniön·a lt ningl'Il 
i s itt underdåniga utlå tande angående , Betänkande m ed för slag 
till o rganisation av försvarsväsendets läkcmcdclsförsörj ning ,, 
av december 1939 i huvudsak anfört följande. >> Dels. p å grun d 
av att marinens an läggnin gar i Karlskrona, som omfatta ör
logss tation, örlogsvarv och ku stfäs tning m ed däri ingaende 
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kustart illcrircgeuw nle, iir av helt a nn an stor leksordning iin 
JJ1 ll rinen s övriga an lägg n inga r, dels p~'t gru ml a v a t l K a riskro na 
. 1l'i''"·nin:.!a rna ha va ett fran Stockholm rela ti vt avsk ilt läge c.1 1 < nu u 

och möjlighe ten av en cernering i krig .-. lid ej kan utt's.lutas, an -
ser ämbetsverket , a tt i Karlskrona eU läkemedcls,förråd ge men
samt för m a rinens samtliga a nläggninga r d ~irs täcl cs och om 
fattande ~am lligas utrustningsbehov bö r komma tiil stånd vid 
sydku sten s marindistrikl. Hetlan omfaltningt'n av Pil sadanl 
förrad to rd e nödvändiggöra, a tt dehamma handhaves av e11 
apot ekare . Som nwiiv härtill kominLT dessutom, att göromå
len m ed lörrådl'ls nmsättning to rde konun:t att bliv:t as !w
tydande omf~1ttni n g . 

Givet ~ir att ett läkem edelsförrad av dt'll sto rlek!->ordn in c; 
det här blir fråga o m och med det arbete. som blir förenat 
med dess omsättning det vore riktigast giva dcb~tmma kar~lk
tären av filialapotek t ill s. t at.~apotckC't i Stockholm sasom ock 
så anfört s av miliL~1rapotekssakkunniga av år l Hl\l. 

l\ågo t beslut i den av marinförvaltni ngen iinsknde rikt
ningen Jwt6iHanclt' de nna del aY tiirsntrsv~i~ e ndel ~ li1kenwclel s-
1:'ör~örjnin g medd elade Eungl. \laj:t emellertid ick(' . Som 
ovan nämnts ha r s:ll titetskdningen, sedan dt 'l visat s.ig :1lt dc 
nuv<~nm de törhållancl ena pa detta cmrade icke ~iro tillfred s
stä lland e, igangsa ll vissa arbeten. 

Nya läkemede l ssammanc:~ittni ngar giil!andc hel a marinen 
äro uneler ularbetande och torde i en sna r fr a mlid vara iord 
n ingstä ll da. 

Bestiimmclscr ungaend e tub erkuloslt ekämpunde inom munnen. 

De l lorde va ra oomtvistl igt , a tl ~jömän m e r än dc fl esL1 
an d ra yrkes kategor ier äro uba tta för tuberkulossmitta . An 
ledni ngen hårtill kunna vara mångskiftande , här skall blott 
pekas p å en omständighet, som sedan gamma lt erk ä nts var~1 
en fr amträdande bi trä dand e orsak l i l l tuber], ulos.en s spri dn i ng, 
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nämligen lrangbodclhcten. Ombord å örlogsfartyg måste den. 

na med nödvändighet bliva mycket framträdande, dels emeda n 

fartygen i första hand m ås te konstrueras med hänsyn ti ll vap. 

n ens antal och uppställning, till fart och skydd m. m ., del s 

emedan betjäningen av bl. a. vapen och maskiner kräver myc. 

ket folk. Även vid förläggningar i land i kaserner kan hostad~

utr~·mmet ej .medgiva samma s tandard som i civila b ostäde r. 

Härtill kommer alt flott ans såväl stam som värnpliktiga i sto r 

ul s lriickni ng rekryteras från landsdelar, där tuherkulosfrekwn

sen varit relativt stor, nämligen Blekinge och Bohuslän. Dettel 

oaktat har tuberkulosen inom svenska m;uinens personal hit

tills. ej varit mer framträdande än inom övriga jämlörhara 

personalkategorier. 
Sedan å tskilliga å r tillbaka hava myndighelerna vid "ta

l i o ner och r egementen var och en för sitt verksamhetsomrade 

utfärdat be" tämmelser i avsikt alt profylaktiskt bekämpa tu

berkulosen hos personalen varjämte i reglemente för mari1wn 

återfinnas föreskrifter direkt tillämpliga i samma syfte. 

lJuder förs.varsberedskap~n hava emeller tid småningom 

framkommit omständigheter ägnade att skärpa uppmärksam

h eten inom detta viktiga navalhygieniska område. Dessa om

s tändigheter hava framträtt dels inom vår egen marin delo 

inom engelska floltan, varom en artikel nyliget1 i en kiind 

l'ngelsk facktidskrift bär vittne. När därför i början av 1\lH 

från centrall h å ll hes lämmelser angående tuberkulosbekiim· 

pande inom armen utkom, var det givet, alt man även inom 

marinen skulle ldi nna behovet av centralt utfä rdade fön·

skrifter inom detta område, avs.edda a tt ersä lta de tid igare 

gällande ovan omnämnda lokalt utfärdade föreskriflerqa. 

I december 1941 utfärdade sålunda Inarinförvallningen 

efter samråd med chefen för marinen, medicinalstyrelsen och 

r iksförsäkringsanstalten >> Bestämmelser angående tuberkul os

bekämpande inom marinen >> , varvid de senaste landvinningar

na inom tuberkulosprofylaxen utnyttjats. 
Dessa bestämmelser , som intagits i TS, gälla all marinens 

personal och föreskriva, att alla gängse und ersökningsmetoder 
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kola komma t i Il :m ,· ~indning däri inbegripet s. k . skärmbi Ids

s der·sökning en metod som medgiver, alt massundersökning 
!111 ' 
ned a nvändning av röntgen kan företagas på synnerlige n kort 

1
·c1 Bestämmels.erna innehå lla vidare, a tt s::unarbele, där för

ti . 
utsättning därtill f innes, skall sökas med Yederbö rli g di spcn-

särorganisation, alt skyeldsympning mot tuberkulos må för•_'

tagas i viss omfaltning samt huru skall förfaras vid kon sta te

rade fall, dels i avseende på utfärdande av intyg och insän

dande av anmälan, dels i avseende på föranstaltande av vård 

a tuberkulossjukhus m . m. 

Det skulle föra för lå ngt att här i detalj redogöra för 

dessa bestämmelser, men m~t ltä r meddelas, att all personal, 

avsedel att handhava l ivsmedel , skall und ersökas minst en gån;..( 

årligen . 
Bes tämmelserna kompletteras av två bilagor, den ena m ed 

anvisningar för 1uberkulinundersökningar, den andra med a n

,·isn ingar för sk~rddsympning mot tuberkulos . 

Blodgruppbestämningar beträffande personal vid marinen. 

På elen m edicinska vetenskapens nuvarande s tåndpunkt 

utgör b lodgruppbestämningarna en viktig militärmedicinsk be

redskapsåtgärd. I och med fastställanclet av de (hos m~inni 

skan förekomman de) olika blodgrupperna har man nämligen 

erhålli t en möjli ghet att pft ett of:uligt sätt utföra tran sfus ion 

av blod från individ till individ . Det är nämligen alt märka, 

att överföring av oförenligt blod kan medföra dödsfall. J\lled 

på förhand gjorda gruppbestämningar undvikas. dessa ri sker. 

Visserli gen kan m an säga sig, att gruppbes tämningen kan gö

ras omedelbart före transfusionen men delta skulle medföra 

tidspill an och möjligen ka tastrofa la följeler för de sårade. Det 

l'ätta bör därför vara, att personalen r edan i fredstid blod

gruppbestämmes. Så har också skett även med marinens per

sonal all tsedan hösten 1939. Marinförvaltningen utfärdade i 
0 ktob er nämnda år efter samrå d n1ced med icinalstyrelsen be

stämmelser angående blodgruppbestämningar beträffande per-
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sonal vid marinen. Dessa pagå alltjämt, e när all nyl ill k0111 _ 

men personal hlir föremål för denna åtgärd, och avses fon. 

sältas så länge förhållandena så pclfordra. Det skulle fiir a fiir 

långt att här närmare redogöra för den teknik , som a,- m a rin
förvallningen anbefallts och som inom marinen användes Yid 
de~;sa besl~imningar. Här må blott anföras , att densam ma ut
m~irker sig för synnerligen stor säkerhet såväl rent biol ogisk t 
set t som ä ven i a v seende t i Il betryggande registrering . \Iii r_ 
marc reclogörl'lsc för den metodik , som sålunda komm il ti ll 
:111Viindning inom marinen återfinnes i en uppsals av mar in
läkarna B . Karlh och B. Broman i Svenska Uibrtidn ingcJJ 
m 51 HJ:HJ . 

Bland bestiimmcber rörande marinens s_jukvärdsviiscn d t• i 

övrigt, :,; om under berörda tidsperiod utkommit må följ ~tmk 

om n ~i urna s, . 

. Exercisregletnente för flottan, X , sjukvårdsslri(btjiinsl Clo 

:·310. April 2ö . TS B: I 11/:39; 

Hcglemente angaende sjukvård <it personal vid för w ar '
vii"endct under k r igstjäns tgöring. SFS 75i /:39 ; . 

Angående tjänsteläkare vid fiirsvarsväsenclet. Kbr 1 \l-Hl. 

I\Iaj 10. TS A: I 17 /40; 

Sär~kilda bestiimmelser för lill~impning av khr den LO 

maj l ~40 a n gående tjänsteläkare vid försvars viisendet utfä rd: t
de av marinförvaltningen den 9 juni 1940. TS A : II 1!1/-to . 

Angående utfärdande av provisorisk instruktion fö r k a
rolinska sjukhusets garnisonsavdelningar. Kbr Hl-!0. Ju n i 28. 

TS A: l 25/40 ; 

Angående instruktion för mililärapoteket. Kbr 1940. Ju

ni 28. TS A: I 25/40; 

Anvisningar för skyddsympning mot tyfoidfeber och p:t

ratyfm. Meddelandl' från marinöverläkaren. D. Nr ;)6i /40. 

TS C: II 22/40; 
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Marinförvaltningens föres k riftcr för tnol verka n dc a v me
tallförgiftningar och till föreb~rggandc av stendammslunga av 
den 3 m aj l ~40. (Uto;;ända med skrivelser till varvsclwfcrnn 

]11. fl. ) ; 
Atgärdcr mot gengasförgiflning. D. Nr 5i2(); san n /41. 

Mars 21. TSA:lll0/41; 
Angående bestämmelser om sjukv:\rcl åt värnpliktig under 

militär tjänstgöring i fredstid m. m. Kbr 1941. Dec. Hl. TS 

A: I ~5/41. 
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Gyrokompass och fartygsmanöver. 
(Med vede rbörligt tillstånd översatt från tyska sp rå ket av kol lllll"n<lör

kapten C. A. Simonsson. »Krcisclkompas; und SchiffsmRnÖV<' r» .. 1. \Y. 
Geckeler , Kirl. Ingenieur-A rchiv 4:de bandet 1933 sidorna 66 O<'h j2f. 

Julius Springers fö rlag, Berlin W 9.) 

(Forts. Hån häft. 6, .sid. -1'/l.) 

9. .·l lq ärclcr j'ör undvikctncle ctv ncc(~ lercdionsuls lwT. 

Det av en acceleration framkallade utslagel ct. 1 som 11mc

bär en avvikning från utslaget o: 0 torde kunna anses som clt • 
fel hos gyrokompassen ehuru utslage t beträffande såväl upp 

trädande som förlopp är h elt och h ~lllet lagbundet. 
Den oyan ,angivna ekvationen (29) ävensom eJ.::vaLionerna 

(31) , (:32) och (::l3) visa emellertid pC1 vilket sä tt acce:leral ions

uhbget kan elimin eras. Därför ford ras endas t a lt \'ill k1!C I 

(35) 

uppfylles. Ekva tionerna (29) giva d~t viloläget et. = ct.0, (J = fl o· 

Om kompassen från hörjan var i vila färmsakar accelerati onen 

in te n ~1 gra svängningar om w 2 = ~· Var å andra sidan axel än

dan redan i svängning inverkar aceelerationen ioke på rörelsens 

förl opp. Den av tröghelskrafterna förorsakade precessionen är 

nämligen precis lika sLor som ändringen i fartulslaget a0 på 

grund av den genom accelerationen ås tadkomna fartföränd

ringen. Enär fartfelet i enlighet med vad anförts i slutet av 
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)llnkt 7 under a lla förh{t!bndcn klll anses känt och därför 

i{an elimineras, måste man anse all en odämpad kompass sotn 

uppfyller villkoret (35) är felfri och alldeles särskilt som fr.i 

från ar.celeral ionsp:'werkan. Vid kons truerandet av kompasser 

ial;:l'lages noga alt villkoret (35) uppfylles . (Dessa villkor rö 
randc lwmpassens ol-~änslighel för accelcrade krafter påvisades 

redan ttr 1910 av ;\f. Schuler oeh samma år i en aY firma 

Anschitlz och C:o utgiven skrift »The Anschti tz Gyro Compa>s, 

Hi s tory, Desrriplion, Theory, Practical Usc >>, sid. 7-1. Jfr ä \ 'Cn 

O. i\brli cnsscn, Z. Instrumentenkunde 32 (1912) sid. :\09. H. 

Grmnm el, Der Kreisel, sid. 264. :\L Schuler, Phys. Z. 2-1 (192;)) 

sid. 3H.) 
Av ekv. (1G) följer vidare, a ll om villkoret (:l5) uppfylles, 

accelera tionsfel icke blott kunna undvikas, när del som hillills 

r6r sig om likformiga accelerationer, ulan även vid varje god

tyeldi g manöver som förorsakar acceleration d. v. s. där v" = v:-: (l). 

D.etta framgår, under förutsållning alt Wt = ~' av alt 

(16 a) står på venster sid om likhelstecknet samma funktion 

av et. s•.lm Lill höger om likhe ls teckne t av ""· Helt oberoende 
av denna funktions utseende ratisfieras emellertid ekvation (16 
a) alllid om i densamma insättes 

w 'l 
et. = - g . u . cos (p • v,. 

Då emell ertid w 2 skall vara = ~ blir nyssnämnt värde av a 

1.1 v " 
1 {::t stort som fartutslaget ct.0 =·--y· Vidare bortfaller i (16 b) 

c< 

helt rl en term som härrör fdm aeceleraLionen när w 2 = ~ - Däri-

genom är hevisat a lt et.= u. 0 , (J = (30 alllid är en partikulär lös 
ning av ekvationerna för en gyrokompass som m eddelas en 

godtyckli g rörelse hlo1tt w 2 = ~. Acceleration har så l und a 

inget annat inflytande på kompassen än atl ct. 0 förändras enli~ t 
(27) ell er (30) . 

Villkoret (35) ul.säger all ell visst hestämt förh ållande 
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m:Jsle r;1d a mellan gymls rotalionsmoment (drallen) l respckt i\'e 
rotati.onsm:nnen,lens resultant ( drallresullanten )J och det st a_ 
biliserancle lyngdkraflsmomenlcl S (riktmomenleL). Della l"ii r_ 
h iHiande ~\r enbart heroende av konslan ler hänförbara til l jor
den. Instiller man nämligen värdet av w 2 enligt ekv. (1:1) i 
ekvation (:l.i) erh i\llcs 

eller 

B 
s 

R . U . cos 'l ) 

g 

~=V 
m. a 

(36) 

(36') 

Härigenom crhflller svängning<;Liden clt visst bestämt vär
de, nämligen 

To = 2 7( v~ d. Y. s. 50134 sek = 84,4m 
(37) 

Denna speciella svängningstid1
) kommer att i fortsätt ni ngen 

llctecknas med T0 och elen däremot SYmande vinkelhastigheten 

;;; d. v. s. ~ = v~· 
Om rolal ionsmomenlel och tyngdkraftens m.omenl haYa 

konstanta värden kan förh f1llandet förbli oföränderligt endast 
för viss given latitud. Om därenwl kompassen sl.;: a ll uppfylla 
\illkorel (:l5) på nrjc godlycklig latitud och samtidigt bibellalla 
svä ngningstiden ~H, -l s:1 m:tsle antingen metacenterhöjden 11 

eller gnonas var\'lal eller - när ].;: ompasscn arbetar med flera 
gy ron - gyronas inbördes stä llning kunna ändras till att sYara 
mol elen geografiska hreclclcn. Den s istnämnda möjligheten bar 
\"Hnnil tillämpning vid konstruerandet ay elen Ansch1t tzska 
r~rmclgyrokompa s sen . 

r -
') En jämförel.~e mellan formel (37} och form eln T = 2 er V ~ 

gäilande för en matematisk pendel av längden l kan icke göras eniir 
lwtin g:e lsPrna för härleclniugar av sistnämnd a formp] i ett flprtal 
liiin,sp (> nclcn id;:e äro uppfyliLl a. 
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Olll villkoret (i35) eller dc a v delta härledda villkoren (36) 
h (37) äro uppfyllda, erhallcs för gyroaxelns konstan ta elc

oc t·011 och för förhållandet mellan svängningsellipernas axlar, ,,a 1 , 

f ·· Jiande specialvärden : o .. 
_ ('~'0 ) 2 sin 2 (p _ R U 2 sin 2 (p 

f1o - T* 2 - g · 2 
(38) 

d. v. s. 5'94 för r_p =-= 45° (maximum); 5'62 för r.p = 54°20' (Kiel) 

V1t (39) 
~~ =u cos p 

d. v. s. 17,01 för r.p 0° ; 2.t,06 för t:p = 45° ; 29,18 för t:p 

Fig. ö. Tyngelkraftsavvikningen vid jordytan 
på grund av centrifugalkraften. 

De t m å särskilt framh ållas att värdet å elevationsvinkeln 
(88) samlid i at an o iver den viilike l vanned lodlin J· en på elen . v v 
ro teran de jorden genom inverkan av centrifugalkraften avv iker 
från elen opåverkade tyngdkraftens riktning. 

Vad beträffar lösningen av el'"vrulion (16 a) i fråga om den 
godtyckli g t förfl y ttade odämpade kompassen bör isynnerhet ett 
ybterligare fall berör as. Om nämligen 

d2 VK + 12_ . V . "'- 0 
dt2 R K 

d. v. s. om fartygets rörelse molsvarar ekvationen 

VN = A1 sin wt + A2 cos wt 

Tidskrift i Sjöväsendet. 

(40) 

(41) 

32 
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där w V~ bortfaller helt och hållet störningsfunktionen 

tr ots fartygets rörelse, och den partikulära lösningen hli r \ j[r 

även de följ ande ekva,lionerna (51 a , b)] 

rx = O; (J = (Jo + XN ( 42) 

Med avseende på r~. förhåller sig alltså l"ompasseu som 
om den vore orörligt uppställd. Om 'l<'ompassen vid starten 
innehade viloläge så visar den under fart - utan fartutslag _ 
exaM nord. Delta gäller oberoende av kompassens To Ty 

o: 0 + o: 1 = o. (43) 

I följande punkt kommer detta att ytterligare behandlas . 

10. Den odämpade kompassen vid gir. 

Nedan kommer fartygels läge på girkurvan allt angivas med 
riktningsvinkeln r d. v. s. elen vinkel som radiens vektor till 
fartyge; bildar med den åt non riktade positiva x- axeln ( jfr 

fig. 7). Den konslanta hastigheten i banan antages vara v, de~" 
nordkomposant som förut v,.,, girens radie r, girens vinkelhas-

tiohet u = "Y_ Både u och v rälmas positiva i den riktn ing 
b r 

som vrider den positiva x-axeln kortaste väJgen till a tt sam
manfalla med den positiva y-axeln (medsols). 

Om radiens r,iktningsvinkel vid girens början var r 0 blir 

den sålunda efter tiden t 

7: = 7:o + ut. (44) 

Fartens komposant å t nord är 

VN = -v sin 1: 
(45) 

Accelerationens komposant åt nord är 

bN = - U V COS 7: = 
Tyngdkraftens avvikelse från 

grund av centrifugalkraften är 

- ru 2 cos 1:. (4G) 

den sanna lodlinjen pCt 

x r u• ( 47) uv 
g g 
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Della värde ~i r alllid p o si liv l oberoende 3 \' girens ril<Lning. 

Nord 
j, 
x 

Fig. 7. Fa rtyg un de r gi r . 

P rojektionen av X på m erjdianplane t är 

X::<~ = X. cos 1: 

Fartutslaget cr. 0 blir enli gt (27) och C 45) 

v 
r~. 0 = + V . sin 1: 

(48) 

(49) 

2:n 
Ticlen för en gir om 360° kallas t* varav följer a lt t* 

u 
Insätter man värdet av v" från ekvation C 45) i ekvation 

(16a) och C16 b) erhålles 

d2 
a R w' v ( g) 

dt2 + w 2 :z = - -g- . V u2- R sin 7:, (50 a) 

d
2 

(3 l 2 2 • ( 2 g) ' 
dt' 1 w (J = U sm rp cos rp + w - R X cos 1: . (50 b) 

Dessa inhomogena linjära funktioner utvisa att vi här hava 
att göra med tvungna svängningar. Påtvingande svä ngning är 
den med sin 1: föränderliga centrifugalkraftens nordsydkompo
sant Den allmänna lösningen till ovanstående ekvation er
hålles genom dels en lösning av de homoge111a ekvationen1a och 
dels partikulära lösningar av övr,iga termer. De första termerna 
representera egensvängningarna vilka äro beroende av begyn
nelsevillkoren. Den partikulära lösningen representerar de 
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tvungna svängningarna som äro oberoende av begynnelsevill
koren. Sistnämnda svängningar hava sarmn1a frekvens som den 
påtvingade svängningen d. v. s. giren, vilka svängningar kunna 
sökas med ansatsen rx = rx 0 + a 1 • sin T + a 2 • cos T. 

Den allmänna lä>sningen blir då 

T'- t·»• v 
rx = A sin (wt + tpl) +To' _ t 7,, V sin T , 

o 

(5 1 a) 

T
0

2 - T0
2 t*' (5 1 b) 

(3 = B sin (wt + 1p2) + t*'_ To' · To' .X. COST + {1 0 • 

Härav följer: 

l :o) Är kompassens egensvängningslid T(, = 84,'1 minuter 
erhålles oberoende av den Lid giren tager en partikulär lösni ng 

som visar att rx= ~ . sin T, {J= {J0 • Detta är endast en verifi. 

kation av dc slutsalser som dragils i enlighet med vad i före
gående punkt anförts när villkoren enligt ekvation Gl5) ärn 

uppfyllda. 
2:o) Sammanfaller tiden för en 360°-gir med tiden för en 

hel odämpad svängning (t* = T0 ) så blir partikulärlä>sn ingen 
oändlig - oberoende av värdet .av T 0 • Under sådana omslän
digheter inträffar ett resonansfalL 

3:o) Oberoende av kompassens egensvängningslid blir den 
partikulära lösningen rx = o, (3 = (30 + X cos T den sanuna 
som i ekvation (42) om 360°-giren tager en tid .av 84,4 m inu ter . 
Detta motwarar det i slutet -av närmast föregående punkt be
rörda fallet där den partikulära lösningen av 'Z helt försvinner 
lrols all fartyget gör fart. 

De under 2:o och 3:o berörda fallen kunna belysas vl ler
ligare nämligen: 

Angående 2:o). 
Resultatet 'Z= oo, {J= (X) inaebär, att om tiden för 360)

giren sammanfaller med tiden för kompassens egensvängning, 
måste man 1:äkna med att felen hastigt -kunna springa upp ti ll 
högre värden. Om emellertid villkoret i ekvation (35) sanl
tidigt är uppfyllt är lösningen 1inte otvetydig. Huru ett dylikt 
fall ställer sig i praktiken l<an visas med ell exenl!pel. An la~ 
t. ex . alt som i praktiken nästan alltid är fallet s'~i:ingningsti den 
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. te är exakt 84,4 minuer utan skiljer p~l n<olgon bråJ,del fr{m 
~: tta värde och är t. ex. 84,2. Sökes nu lösningen vid olika 
värden på tiden för g'iren l* finner man följande. I fig. 8 äro 
all1plituderna hos de tvungna sväl1\gning.arna enligt (51 a) ut
lagda såsom funktion av 1*. Fi,guren visar kompassens rcso-

2J!. v 

v v 

1 

v 
Il 

A>Ilmpla 

l 

7~ l 80 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
r-- ---
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

l 
90 

1 1 l 

l ~~~ 85 
t*min 1 1 

l 
l 
l 
l 
l 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

,! \' t~8~qm;i7 
rx ~ o 

l 

Fig. S. Resonanskurvan under gir med en odämpad kompa.s.s 
vars svängningstid är 84,2 minuter. 

nanslmrva när dess egensvängningsperiod är 84,2 minuter. 
Rurvan går följaktligen mot OändligheLen i punklen 84,2 mi
nuter, men genom noll ti punkten 84,4 minuter. Man måste 
Sålunda räkna med viss labilitet i näi'helen av dessa VJärden. 
Itedan p å ringa avstå nd fr i\ n angivna kritiska tidpunl<ter 
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(svängningslider) ä r däremot de tvungna SY ~ingningarnas a
111

_ 

plilud i deL närmaste lika med farlutslaget :~: 0 • De änn u b·ar. 

slående m indre avvikelserna bero på all egenperioden iin rtr
8 18 

fr ån :)4,4 minuter till 84,2 minuter. 

An gående ;i:o) . 

Kompassens reaJ<tion under en :160°-gir som Lager l'll lid 

av 8'1) minuter, om l~ompassens egen svängningslid är god

tycklig, är läLL a lt f6rslå enär under en dy lik gir l od linj en~ 

riktningsförändring på grund av centnifugalkraft skenhar t upp. 

häves. Den skenbara lodlinj en förbLiver med andra ord par8 1-

lell i förhållande till en på jorden given riktning (l'i g. 9). 

Vinkeln m ellan verklig och skenbar lodlinje ä r nä mli gen o111 i 
rr 

ekv. (-!7) u" sälles = o 
R 

x r v (52) 
R 

Denna vinkel X är lika s tor, n1Jen riktad å t motsalt hal l, 

som den sanna lodlinj en s konvergensv<inkel y i förhållande till 

radien sett fr ån punkten på gircirkelns perefeni (under förut 

sättning aH sin X och tg X kunna sä ttas lika). 

N 

s 
Heridionschni/1 clvrch 
den /(reismillelpvn!d 

Fig. 9. Lodlinjons .ske nbara riktningaföränclring pi\ g rund av cent ri

f uga lkra rten vid en 360°-gir .som tager en tid a Y 8-IA ticlsminuter. 
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En ii r i föreYarande fall riktningen a \' den accele raLionsre

,u!lan l till vilken gyrot är bundet, förblir oförändrad under 

f
. rlv"els rörelse. bl~r enbart jordrota ti onen utslagsg ivande för 
a . ;:, 

)llll' gyroaxeln orien terar sig (i likhet med vad gäll er för elen 

f::tsl urpställda kompassen). Med andra ord, någon a nledning 

till farlutslag föreli gger ich . Av samma orsak uppslår icke 

heller n ågon elcva<tionsrörelse i förhållande till det skenbara 

" ravitalionsfälle l d. v. s. i iörhåHande till rymden. Då emel

~ rti d (1 enligt definitionen är vinkeln i förhållande till den 

sa nna hori son ten utför fJ under 360°-giren en svängning merl 

amplituden )', eller, vilket ä r detsamma, med amplituden X. 

S[tlunda är (J = {30 + x cos r såsom visaLs i ekvati•on (42). 

Det torde vara beräHigat alt fråga huruvida gyroa xeln 

kvnrl igger i en konslant vinkel 'l. i förhållande till meridianen 

~(ven om accelera tionskrafter verka i nord-sydli g riktning. 

Svare<t fram går ur följande resonemang VJat'Vid undantagsvis 

has tighetens ö.;;l-väslkomposant, v,: även tages med i beräk 

ningen. 
l 

cc)f~ 

,, IN 

-Ucosrpdt -!J-d t 

Fig. 10 a. 

-frit~-%-; d t- ----------------

-Ucosrpdt- '/f dt +xidt 

Fig. 10 b. 

Ei g. :IeO a och b visande fartutslaget. 

Som regel härledes fartutslaget grafiskt ur en paraHello

gram bildad av mlationsveklorer. Fig. 10 visar denna JJarallel

Iogram m ed de mot tidselementet dt svarande kompo;anterna 

av tyngdkraftriktningens ändringar i förh ållande till rymden. 

Värdet på farlutslaget erhålles enligt (27'). I fi g. 10 h äro 
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vektorerna komple lleradc med dc lermer som heLingas ay far _ 
tygels aecelcration. Ett stabill jämviktsläge intrådcr endas t <n n 

V,.; + d Zn } V~e + d 1. ~-: 
- R ----ert = o oc 1 - R ctt = o 

eller om hänsyn tages till ekvation (2) 

o. ( ;)3) 

Lösas dessa ekvationer erhålles 

VN=AN(sinwt+~PN)+cN, VE=AE(sinwt + IPE) + cE . (;)~) 

Härvid skall återigen ;::_; vara = l/~ . CN och CE äro 

konslanler som angiva en avdri ft m ed godlyddig riktn in g ur h 
kons lan l hastighet som kan öv·crlagra de övriga rörelserna. 

Bortsett från 1'1 ämnda avdr ift angivna ekvationerna en rii
relse i en bana som är en godlycklig ellips, varvid em.cllertid 
icke h as tighe ten i banan är konslant utan ,j stället de av rad ius 
vek tor överfarna ytorna (Fig. 11). Det rör sig här om en ern-

Fig. 11. Exempel å gir s om åstadkommer a) inget, b) konsta nt Ju rt
uts lag. Ringarna ligga på inbördes lika tidsavstånd (= .J ,7 mi nuter). 

traJrörelse vid vilken den :totala accelerationen alltid är rildad 
mot ellipsens medelpunkt. Vid en sådan centralrörelse är vär
det å accelerationen, och i följd härav även vinl<el X m ellan 
den verkliga och skenbara lodriktningen, proportionell mol 

längden av radius vektor, och därför även proportionell mot 
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k
0 11

,·crgensen y mellan den sa nn a lodriktningen p [l ellipsen 

h i ellipsens medelpunkt. 
o c 

Om dess utom ;::_; = V~ d. v. s. om elt omlopp i elen el\ i p·· 

ti ska banan tager en tid av 8-1,4 minuter åro de båda vinklama 
motsalt lik a s lora, varav följer :1L L X + y = o. Den skenbara 
Jodriktningen är under en sådan rörelse alllid para llell med den 
verldi ga i ellipsens medelpunkt. Gyroaxeln ligger sålunda 
kontinu erli g t och noggrannt inriktad i den sanna m eridi an en. 
Om en rörelse hos fartygel av deilba slag dessutom överlagras 
av den nys:s omn ämnda avdriften c rh ~lllcr m an eykloidlilman ck 
bankurvor (fig. 11 ). Gy1•oaxeln bibehåller ett l<onstaut far l
ut slag cr. 0 50111 molsvarar avdriften. Om man känner lös ningen 
för en cirkelformad gir, d. v. s. når h as li gh ctsl<ompos.anlen vC\" 
följ er en sinu<;kurva, kunna kompassens reaktioner utrönas för 
varje godtycldig rörelse h 'JS fartygel genom utvcclding i Fon
rier- serier. Detta kommer all fö·r den dämpade k ompassen 
mera ingåend e behandl as i det följande. 

11. Den j'ast uppställda Anschiilzkompasscns dämpncle 
suängning. 

Ovan h ava h ärle lls de grundläggand e allmänna cl.;.Yalio
nerna för den dämpade gyrolwmpassen vid godtycklig rörcls~. 
och bsningar har även givils och clryf la ls för del fall atl ingen 
dämpning funnits. Nedan behandlas nu teorien fö-r den d~im
pade kompassen el. v. s. integrationen av clifferenlialekvalioncr
na (15) . Ni:irmast (i punktema 11 , 12 och 13) komma lösning
arna av dc homogena differ.entia lekva li onerna att avhandlas 
som klarl ägga den fast uppställda kompassens dämpade sväng
ningar. 

Differentialekvationen för gy roaxelns as imulal a rörelse 'l. är 

a•a L Fd2"...L .dn ' F 2 
clt" -,- dt2 l w· dt T u • w er. = o. 

Motsvarande ekvation gäller för gyroaxelns elevation r. lik
som även för ,9., som angiver dämpn ingsvä tskans sv.ängning. 
L" . c 

osnmgen av ovansl~1ende ekvati on crh{lil es genom an~:a ls en 
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'Z = A1 er,t + A2 ent + ,.\3 cnt 

där r, , r. och r" äro rötler Lill den karaktäristiska ekv ::t lionen 

r :' + F r 2 + w2 r + x F w2 = o (.'i5) 

och _L , ;1
0 

och A" dc inlcgralion skonslanlcr som hestöm mas av 

JJeg.Ynnelsev i llkorcn . 
I enligh et med vad nedan kontmer a ll framgå har, prak tiskt 

tagel. enda:S t det fallet någon betydelse i vilket diskrimi nan len 

(66) är positiv. Av dc tre rötterna är då en reell, de Lv~\ öniga 

konjugerat komplexa. För röHerna sl<all alltså gäll a a lt 

r 1 = M -f i N, r 2 -= M - i N och r 3 = L = x M. (66) 

Lösnin gen kan d{t skrivas i reell form: 

7. = eMt (A 1 sin N t + A2 cos N t) + A3 eLt. (;'i7) 

P å grund av Iikhe len (56) kan (55) skrivas unrler fo r mc~1 

(r- M- i N) (r- M -j- i N) (r - x M) = o. 

Efler multiplikation e rhåller man genom att jämföra koef 

ficientern a likhelerna 

- (x+ 2) M = F, 

(2 x + l) M~ + N 2 = w2, 

- x M (M~ + N 2
) = x F 

,, 
or. 

(58 a) 

(iiR b) 

(:iS c) 

Av (58 a) och den tredje likheten under (56) följer a tt 

F x F (.) 9) 
M = - x + 2' L = - x + 2· 

Insti ller man detla värde på M i (58 b) så v,isar del si g a lt 

V :d x + 1 (.!<') ~ 
N = w 1 - (x + 2)2 · w · 

(GO) 

Slutligcn giwr (5R c) , efter det M och N eliminerats. del 

~.amband sPm måste finnas mellan x. x och F, nämligen 

x+ 2 _ 2 x (P)" (61) 
l -- -x- x - (x + 2)' · w 

M, N och L , och därigenom r,, r 2 och rs samt lösningen (57) 

för (/_ äro kända om två a v värdena på F, x och x äro givna. 

F är bind antingen från (9) eller från (12). Den dinw n

F 
sionslösa storheten som ofta förekommer .i formlerna lzan 

(1) 
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ii YCll uL Lryckas perioden' T,, och halveringsliden h. Om s~1 

s]zc.r blir 
F ln 2 T T0 ~ = 0,110 

h h 
(W) 

(l ) 

c 
s torheten % är definierad genom (14): % = l - s; c kan 

beräknas med hjälp av (4). Del flytande systemets stabililet S 
minskas av den rörliga vätskans riktmoment C i dämpnings

anordningen ( dämpningskärl en) (med hänsyn till de hinder 

strönmingen möter i förbindelseröret visser1igen endast om lut

ningens verkan blir tillräckligt långvarig). C angiver slabili

Letsförlusten. Y. S = S- C angiver den r esterande stabiliteten. 

F 
Konslanterna - och x äro tillräckliga för en entydig be-

w 

stämn ing av dämpningen. Dessa ~torhe ter kunna hetraktas så

som givna enär de endast äro beroende av vätskans art samt 

huru dämpningsanordningen (kärlen) dimensionerats. Genom 

(56) il1Jfördes värdet x som förMllandet ~ mellan de b åda 

dämpningsexponenlema i avsikt a tt .giva ekva tionen ett allmänt 

formelmässigt utseende. Med hj ä lp av (61) kan x beräknas 

C>m F och x äro givna. 

Av definitionen följer att värdet på x endast kan ligga 

mellan värdena O och + l när det är fr~1ga om en stabi l dämp

ningsanordning. Härav följer emellertid alt x endast kan an

taga posi tiva värden. Detta framg8r av (61): 

x [ 2 x (F )2

] 
x = x + 2 l - (x + 2)" w · 

Om man nämligen valde o > x > ( -2) skulle x antaga 

negativt värcle och sålunda C > S. En s{ldan anordning vore 

e111ellertid labil. Däremot skulle visserligen ( - 2) > x > (- oo) 

gJva ett positivt värde på x, men detta värde vore all.tid s törre 

ii.n l varav följer a lt C skulle vara negativ, vilket emellertid 

~tridc r rnot definitionen i (4). Enär sålunda x och även F på 

!:\ run d av sin lKllur alltid ö.ro posi tiva, följer diirav enligt (66) 



- 502-

att exponenterna M och L alllid äro negativa. Lösningarna ii ro 
stabil:::o.. Gyroaxeln utför sålunda en dämpad sinussvängn in :s 
som överlagras av en exponentialfunktion. AU dc kopplar] ~ 

sYängningama i detta fall icke äro en överlagring av två osci llc_ 
r ancle funktioner, ulan svängningar omkring en ax el som ape. 
ri odiskt närmar sig jämvikl<>läget, är en följd av att den ki nc
liska en er gien hos d~impningsvätskan saknar betydelse, Yill,et 
framgår av vad anförts under punkt 5 ovan . 

Omloppsfrekvensen hos den dämpad e sinussvängningen är 
N. I följd hiirav (60) blir periodens varaHighcl 

T = ----=== = T=o===== 
(63) 

vl - ~xx++2)~ (~r 
Denna formel visar aH x 

F 
och - icke kunna väljas he lt 

(l) 

godlyckligt om händelseförloppet inte skall ändras. Ty om 

F x + 2 (Ci1j 
(!) v' 2 x + 1 

F 
blir T oändligt stor. Eller om i detta fall är större än det 

(J) 

v~ird e som angives genom (6!) urartar elen dämpade sams
svängningen till en aperiodisk rördse. Ekvahon (64) jäm te 
ekvation (61) eller den ur b åda dessa härledda lil-:.he ten 

x 
~ -

• - (2 x + l ) (x + 2) 
(65) 

lmnna belraklas såsom elt uttryck för hjälpsa lsens (55) di skr i
minanl med hjälp av parametern x. 

Eliminerar man parametern ur dc båda ekvationerna (B l) 
och (65) erhålles diskriminanten under form en 

c;r + ~ c~: r + 2
4
7 c~ - ~r - l = o. (

6
G) 

Densammas karaklär framgår av diagrammet i fi g. 12. 

Kurvan avskiljer (i u, F -plar1el) genom det streckade om råd et 
()) 

dc aperiodi ska insvängningarna fr ån de oscillerande. Runan 
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F ·v- 1 
l l

. i punlden - = 0, u = 1j9 en spels. Om u > /9 d . v. s . 
1a w 

C < ~ uppstår en insvängning som alltid måste vara 
otn s g 

oscillerande oberoende av värdet il F . 

Den dämpade svängningens logaritmiska dekremenl m ed 
T 

avseende å en enkelsvängning är X = - M :2 och insättas 

värdrna ur ekvationerna (59) och (Gil) blir 

7[ (67) 

;, = Vcx + 2) 2 (~Y -- ox + l) 

F 
eller om man eliminerar och insätter u 

l 
},= 7[1 1 v % 

(J) 

x 

(2 x 

u (x + 2) 
+ l) (x + 2)- x · 

(68) 

Uämpn ingsfaktmn (d) är det tal med vi l k en en am pli tu d 
skall muHipliceras för erhållande av närmast följande (å l mot
satt h åll riktade) a1nplitud: 

(691 

(Ampl ituderna skola mätas fr ån den aperiodiska axeln 
A3 eLt, icke från meridianen. I praktiken är emeUerlid läget av 
nämnda axel icke alltid J"änt. Trots delta måste emellertid 
värdena på ;, och el användas som lu~teria på dämpning•en. I 
verkligheten är nämligen :r alllid positiv d. v. s. L > M varför 
rlen aperiodiska ax eln hastigt närmar sig m eridianen, vari
genom amplituderna med tilllagande noggrannhet kunna mätas 
från meridianen). 

Sluthgen är även den tid som åtgår för insvängning och 
uppnåendet av viloläget av slor betydelse. Härmed förstås den 
tid som ,förflyter från det ögonblick kompassen startaJs eller från 
det ett utslag skelt till dess viloLäget åter uppnåtts. Denna 
tid bestämmes naturligtvis av dels uLgång1svärdena å 'l., fJ och 1'-f 

dels storleken av de svängningar, som efler det insvängnings-



- 504 -

tiden förgått, blivit så små, alt de kunna försumm as. :\ tall Yil[ 

nu ha eU fullgott mått på dämpningens ~nflytande på insyä11 ,, 

nin gstiden, ett mått, som är oberoende av godtyckliga förulsä ~: 
ningar. För detta ändamål ä r del länJJpli gt a lt ange den lid L 

som åtgår för att amplituden skall nedgå till l 0/o av u tgangs~ 

värdet. (Det bör emellertid framhållas a lt alla })(~räk ni ngar i 

denna framställning endast gäller för små svängningar) . :\led 

and ra ord eM E· skall vara 1~0 . Härav följer all : 

(In 100 = 4,60517) 

P~t motsvarande sätt fils den tid, under vilken 
l 

disl;a termen i ekvation (57) reduceras Lill ffiu· 

E
2 

= ~100 E 1 

L x. 

den 

:l"ig. 1:2. Diagr am över clämpning.ska raktäri.stikor. 

(70 a) 

ap,'rio-

(70 h) 

f/w 
- 0, 1!/J 

0,90 

\00 

- FO 

-!JO 

(Ji! 

/9 
uo 

r - ~ ,, 
1,8() 
t,SO 

-j2,00 
J 

l /,50 
-l 

Hänned äro formlerna för alla de viktigaste storh elerna 

som k a rak tär i sera svängningsförloppet h ärledd a. För praktisld 

brul.:: kan så lunda diagmmmet fig. 12 uppgöras. För alla slags 
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dän11)11ingsanordningar kan med hjälp av delta diagram föl -· 

j ande storheter bestäm111as: 
L 

Förhållandet mellan exponenterna 
l\1 l) x· . ' 

2) Den dämpade svängningens period T; 

3) Dämpningsfaktorn d; 

4) Insvängningstiden E 1 (i timmar). 

KurvsJ.;arorna i fig. 12 äl'o inlagda i elt koon1inalsyslem 

(
x !.) 'w 

som omfatta!' de viktigas te aktuella värdena. Skalan 

till ' 'enster i figuren angiver halveringsliden h vilken emell ertid 

endast gäller när den odämpade svängningsliden T r. = 84,4 

minuter. I anura fall användes den allmängilliga skalan för 

i_ till höger [jfr (62)1. Kurvorna E, = konstant och de inom 
w 

parantes sti'1ende värdena för svängningstiden T gälla enelast 

för '1'0 =- 84,4 m.inuter. Alla andra siffervärden äro alhnän

giltiga. Diagrammet kan naturligtvis med utgångspunkt från 

svängningsliden även giva dämpningsfaktorns eller insViäng-

. "d .. d C l . F nmgsti ens var en -S respe d1Ye 
OJ 

12. Slörsta (maximal) dämpning. Vid val av dämpnings

konstanter bör fn\gan r6rande den »maximala dämpningen» 

ägnas uppmärksamhet. Huruvida det är lämpligt att införa 

högsta möjliga grad av dämpning skall till atl börja med icke 

avhandlas (jfr punkt 10). Det är nämligen nödvändigt att 

först definiera begreppet »maximal dämpning». 

l. Man kan t. ex. fordra att dämpningsfaldorn d (och där

med även del logaritmiska deluementel X) skall hava ett maxi

lllum eller minimum. Diagrammet fi;j . 12 visar att dämpnings-

faktorn d ökts ju s tö-rre ~ väljes. Ett ändligt ma::-,imum fin-

11e•s emellertid icke. Först om man av någon orsak (t. ex. på 

~rund av re"Sonemang enligt punkt 10 ovan) beslutat sig för ett 

Vi~<;l värrlc på CS km man uppställa frågan huru F skaH 
(j) 
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väljas för all med givet värde [l ~ erhälla slörsta möjliga ;. 

För alt erhalla della maximalvärde måsle man i (6S) b,'lrakla 

Y.= 1 - C såsom givet och sälla derivaLan i avseende pa __!:' 
s (~ 

eller enklast i aYseende på x, lika med noll. Det vJ sar sig då 
a lt x Htr följande värde 

x -
(71) 

Räknar man nn med hFilp ay (61) ut det molsvarande vär

det för !._ finner man vid clt givet värde å Y. att Kf:en maxi
w 

mala dämpningsfaktorn erh~tlles när man väljer 

F l (72) 

(1) 

Denna hyperbel av femle ordningen återfinnes i diagram
met fig. 12 (den undre av de båda punkterade kurvorna). Den
na kurva är den geometriska orten för alla de punkter vilka i 

kurvorna d = konslant hava en vertikal tangent och går gcnnm 
diskriminanlkurvans spets. 

2. Viktig·are är emellertid frågan om den korlasle insdng
nings tiden E, . (T praktiken väljer man alllid konslanterna på 
ett s{tdanl sätt alt x > l d. v. s. så att E 1 > E 2). Av ekvation 
(70) följer att denna fråga är indentisk med frågan om dåmp
ningsexponenlens (M) max·inmm. Ä ven i deL La fall visar dia 
grammet att man kan göra E 1 mindre, och i samma mim M 

större. ju större ~ väljes. Vidare kan man även ernå en be-

C 
stämd slrönmingslwnstant F .genom rikligt val av värde på s' 
nämligen så, alt mot detta värde på ~ svarar den lwrtas le 

insviingningstiden E 1 • Man måste så lunda vid elt givel u-vii rdc 
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till~e a ll 
F (F )2 

ullrycket --ell er .w erh:"tll er maximivärde. 
x+~ (x + 2Y 

Om hälllsyn Lages till (61) visar del sig sålunda all Yillkorel är 

~ ex -- Y. x - 2 Y.) 
dx x' = O. 

Härav följ er för maximet alt 

eller 

4 Y. x --
" - l - Y. 

F l + u 
r,; 2 Vu 

(73) 

(74) 

Sis tnämnda relation (funktion) representeras i di,a.grammet 
i form av den Ö·vre punkterade linjen. Kurvan går genom alla 
de punkter i vilka kurvorna E 1 = konslant har en vertikal 
tangent. Kurvorna E 1 = konstant äro hyperbelgrenar vars ena 
gemensamma asymtot är axeln h = O. 

Allt vad här sagts rörande lwmpassen\S dämpade sväng
ningar är allmängiltigt ooh är helt oberoende av integrations
konstanterna. Det gäller ic1{e heller endast för rx utan även för 
~ och 1}. Härledningen av integrationskonstanterna återfinnes 
under punkt 13 nedan. 

Vad angår rx så är i och med lösningen av den homogena 
ekva~ionen även lösningen fullständigt given för den orörligt 
uppställda kompassen. Däremot måste man för erhållandel av 
allmäng iltiga lösningar för (J och{} yllerligar.e tillfoga en parti
kulä r lösning vilken emellertid för den orörligt uppställda kom
passen endast utgöres av en k·onslant. Denna härrör från ter
Ill en FU" sin cp c os cp i ekvation (15 b, c) och blir f.ör elevationen 

I U 2 
• B U . {:Jo (75) 

~on = x cu" Slll rp eos rp = S _ C Sin rp = Y.. 

. Denna ekva ti on 1no-Lsvarar den sLändi.ga elevationen (J0 en
l~gt (1 8) för den odämpade kompassen om man antager att 
l'J.klmomen lel S minskas till väPdet x S på grund av dämp
lun.gsvä Lskan. För all särskilja den dämpade kompasseills stän-

Tidskrift i S,iöväsendet. GG 
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diga eleva ti on fr:\n den odäm pades, betecknas clcYal ionc rn -1. 

r cspcklisc ~On och ro· Den kons lant som il lerfi nnes un der lös
ningen av B är 1'f

0 
= - flon. H iirigcnom ullryckes all \' ~i lskan 

sL{H· horisontall i de kommunicerande birlen när ji:inwikhliiac 

r~tdcr (fig. 2). " 
LösDingen för den orörligt uppställda kompa~sen iir ~ a -

lunda: 
e~: = eMt (A

1 
sin N t+ A1 cos N t) + AR eLt (/!i 3 ) 

(J= eMt (B
1 

sin N t + B2 cos N t) + B 3 eT, t + fio 11 (/li h) 

•t9• = eMt (CI sin N t + c2 cos Nl) + c 3 eL t- ~o ll (/6 l") 

Dc nio integra tionskonstanterna A,, A", A~ . .. C 1 skola hä r
ledas ur begynnelscviJll.;orcn. 

1:1. Beslämnin·ge11 av inl egmlionskonslctntenw. I nsuiing

ningsl-.:urva. 

Om man antager alt avv ikelsema f6m _Fimviklshi.gcl Yid 

tiden L = o äro rx -= a , fJ = b ·och t9· = c följer all: 

A2 ...L A a = a, ( l) 
l 

B2 ...L B 3 = h , (Il) 
l 

c2 + C3 = c. (I l!) 

Dc ylledigare sex ekvation er som äro erforderliga fö r lös

ningen av värdena å dessa nio konslanl-er kunna erh{tl las UJ 

tv ~t av de tre ekvationema (:3 a), (:l b) ooh (W). Enldasl s tii ller 

sig saken med hjälp av de lv{t sist nämnda. Av likh eten 
d{:J V-,; + U f'''l' .. l' 1 ) . '' [ [ dt = R e~: · cos cp o Jer nam 1.gen om Jllan 1.n s:1 er 

VN = o och värdena för e~: och ~ enligt ekvation (76) n ed an

stående likheter 

1 ) Om v.., :j: o måste fartut.s l::tg-e t a 0 tillfoga.s i ekvation (7'6 a). 

Under .såd ana omständigh ete r taga a 0 U. cos cp och \"~ ut varandra R. 

i ekvation (3 b) varigenom inga törändringar upp.s1i\ i de 1'öl.ia nde 

ekvationema. 
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Al = tt (~ Bl-
H 

B2) 
(IV) 

U) 

A2 = u ( l\I B2 + N 
B1) 

(V) 
! U) (_,) 

L (VI) A3 = u - B3 ' U) . 

Av ekvation (B') följer p:\ samma säll 

BI + el :M: el N (VII) 
F + F c2 

B2 l c2 
l\ f 

c2 
N (Vlll) 

T F F el 

B a + c 3 - - L C (IX) 
- F a 

Elimin erar man n.1ed elst r-e lalLon erna (I), (II) och (III) dc 

konslanler som hava mdex ,, så följer av (VI) all 

och ur (IX) a ll 

F (b + c - B~ - C2) 

Ur (V) och (VI') följer att 

-L (c - CJ 

(VI') 

(IX') 

N B1 = (L - M) B2 + w . a _ L b (77) 

och ur (VIII) och (IX') alt 

~ C: = (L - M) C c - F h - (L + F) c. (7K) 

(
V In sälles i (77) för B, och B" iställe t C1 och C, m ed hjälp av 

II) och (VI II) stdunda att -

(VII ') 

och B2 (; + 1) C2 - ; C
1 
så (Vlll') 

inbnehåll er denna etn.a li on, lik som även (78) endas t de båda 
0 ekanla C oc l C U· d J o • • J 1 ... t essa Jada ekvalloner fö·ljer då all 
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(79) 

(2M+ F- L) (F + L) . c+ F (2M + F) b - F!:!_ 
't . a 

C2= (M - L)2 + N2 ----.:._____ 

eller om L, M och N ullryckas i F och x att 

(2 + x ) 2 wF . a -x (2 +x) . b- 4 x c 

C 
ft 

. =+ ( 2 

- (2 + x) 2 ~) + x2 
- 4 x 

(79') 

De övriga konstanterna erhållas i ordning: 

C1 ur (78), C~ ur (III) , B1 ur (VII'), B2 ur (VII I'), 

B:; ur (II), A1 ur (IV), As ur (V) och A3 , ur (VI) eller ( I). 

Med hj älp av dessa formler kan kompassens insvängning i 

viloläget fr ån valfritt utgångsläge h elt bestämmas. E n tydlig 

bild av förloppet erhålles om man avsätter gyroaxelns rörelse i 

elt (o:, fJ)-diagram och därv.id förstorar elevationsrö•relsen ,u 

gånger på samma sätt som i figur.erna 4 ooh 5. Ett ex·ernpel å 

dylik insvängningskurva ger fig. 13. I denna har antagits att 

vid tiden t = o följande avvikelser från jämviktsläget före

funnas, nämligen1 ) : 

a = - 1,262 XN, b = -- 0,0055 l.N, c.= + 0,361 !:N. 

Som dämpningskonstanter hava i 

gives i efterföljande punkt 14 antagits ~ 
likhet med vad an

F 
0,607 och - = 1,2 . 

. (l) 

Insvängningskurvan blir en elliptiskt deformerad logaritmislz 

spiral. Kurvan skär alltid meridianen horisontellt. Della 

framgår även av ekva tion (il b). Den vil1Jkel under vilken k ur

van skär axeln fJ = fJ0 närmar sig ett konstant v.ärde v ju mer 

den aperodiska lem1en (1ned eLt) avtager (L > M) (se fi g. 13). 

Detta konslanta gränsvärde är 

1 ) Dessa avvikelser måste betraktas såsom följdverkning ar av en 

ticligarP acceleration !(jämför punkt 14) och böra därför .rnät::l'.'> i J11 UI

tipl e r av rlen lodavvikning x~ ;:;om motsvarar ifrågavarande accele ration. 
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(d/J) - u . cos <f' 
d x tJ =flo - 2 M 

( l) (80) 
2 ,u l\1 . 

I ett diagram där fö-rstoringen i en ligh el m ed Yad ovan 

sagts är p-faldigad blir alltså 

t v=~ g 2M 
(80') 

En jämförelse mellan ekvationerna (70) och (80) v1sar al t 

tg v mås te vara proportionell m ot insvängningstiden E, . 

so 

Fig. 13. Insvängningskurva. Ordinatorna äro u-falcligt förstorade 

{för Kiel är ,n = 30). ' 

ex e~tt påvisa .~ns.:~~~g~~in~slmrv~n hos er~ asimu ll< mnpass på 

P Imentell vag ar Jcl, e !att enar anordnmgar saknas fö r på-
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visandet och registrerandct av clcvatioiiSYiukcln. ÄYcn op tisk:\ 

observationer äro svåra. Däremot erbjuder en g.\Tokoin pas; 

m ed tre frihe tsgrader som för ses med elektrisk ii·\·crfö riil!_\san

ordning goda n1öjli ghe te r för samtidig och nugg rann regis tre

ring aY b{HJa svängningskomposantcrna. Yid ett dylik t Iii rfa

ranrl e erhå ll es god öYcrenssliimmclse med den teoreti skt hitr

ledda kurvan . 
(Forts.) 
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U p p gifter angående främmande 
(U F M n:r 5-6/42) 

. 
mariner 

hä:nt adt• ur fa<.:k - ocl1 dag.s pn•,os av :!\farinens pressdeta lj 

under tiden J(j april-1:) juni 19-J:2. 

Iunehåll<•t i hiir återgi nm upJlgifter står helt för de som källa 

angiYna. pressorganl' ns räkning. 

I. Aktuel la spörsmål, översikter, jämförelser m. m. 

::;Jagskepp - eller icke. 

Sjö.stricl c·n i Engl'l .s kct k;malen ocl1 D ove rpas:;agcn va r l' Il takti:;k. 

drategi.sk fr smgång men hu s iH främs ta int re23c .S OI II ett v'irdei'ul!t 

unde r-lag, förtjänt at t beaktas vi,l be.svaranclet. av den alltseelan l'earl 

Harbor och K ap Kuantan m.n: ket disl..:ut.eradP trl\gan 0111 s la g·,:;kPp pc:n' 

ex is tons berä Higancle. 

U n ele r intr.,·cke t av dc am e rikans ka o<.:h b ritt i.s ka s lags k<>ppens 

för in tande upps tod ll<>n törhas tad e meningt>n. att ll e.ssa kal:J .:: troter 

måste bet.nb, aH slag kPppl'ns tic! var t'örbi till fö ljd av att n.,·a 

dödliga vapen kommit till a!lv~ntlning. Sjöstriden i Engt>l s ka ka 

nal en har ClllC' IIP r tid v isat <lt't berättig·adP i dcu <l~ uttalad C' Yar

ningen mo t. fö ril astar/p s l11t.s nser. 

Vilka grunrllägg-anliC' lärclo:1:ar lämna:· htilllll'I .S PI< il'nhra'r De 

tyska s lagskeppen ,fl ch a m horst och Gnois C'na u .samt den tunga krys 

faren Prinz Eugen h adl, natten lll>E'ilan 11 oeh 1:2 f pbrua ri eftC'r ett. 

Pnge18kt n Httiigt. !uft an.l'all oförmärkt. lä mnat .sin .stöd jep unkt ,·ifl 

:rankrike.s atlantku-st till sammans med ~Möljanclp jagare och torped -

åtar, vartill vi e! re-'p. kuststräckor tillkom mo därvarandE' förband av 

rnotoetorpeclb i\1·a r och förpostbåta r s am t mi n~vepa rP. Eskadern hade 

Pa.s.serat Kanalen.s väs tra del till s~·ne; utan fienilPn ,s vC't skap oclt 
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befann s ig Yid gr~ningen o den 12 :februari. uugelä~· .. pil L t• Hane~ 
longitud, då motaktwnen fran de .engelska luft- och .SJOc:;1.nll.,krn ll t•rn 
~om alarmerats, .satte in. När det från London fö rk laras, at l otj >inli~; 
väderlek hindrat de engelska åtgärderna, förlorardetta piL3iil Pnde nll~ 
vä r de till följd av det faktnm, att det tyska Jakt.sk.VLld et ot· h det 
mönste rgilla .samarbetet mellan Hotta. flyg och luftvärn pf1 intt•t sätt 
kände sig hindrat, vilket ju uven bevisas av att -J.;3 fiend epla n .> kötos 
ned mot bl.ott 7 ·egna. Söknndet efter syndabockar är Pti tri\'k av 
Churchill, som är alltför känt för att tagas .på allvar. 

I varje fall är så mycket säkert., 2.tt den tyska eskadP m. •>0 111 ]Hl 

grund 2.v den nödtvungn2. kursen måste hålla sig till den li a..J.;:n ol'\1 
grunda C\stra delen av Kanalen , i fle~a timmar under Llag.slj u . ., nn.\(a 1] 8 

läng.s kusten av 1Sussex och Kent, clär flygplatser och ku.sil iJJ'.w ar,,_ 
anläggningar ligga tätt och ·va rifrån 110' luftanfall påstf1s l1a ni gntt, 

varvill 5e· ton .sprängämnen kastats ned. 
Tack vare hjälp från generalfält111aro:kalk Sperrlc.s luf tfl otta och 

i'1ottans luftvärn, .som un derstödeles av ku.stcn<S, bl evo l'icn dPn., alla 
planer på ani'all med .sjö- och luft.s trid&kraft·er utan egentli g- f ranJ
gilnå. Blott en förpostbåt gick förlorad och en torperlbåt E ck liil ta re 
.skador. Den förras be.sä.ttning kunde till .större delen rii clLla.,.. 

Denna strid kan anses .sär.skilt beviskraH.ig. Ll~ Lien ut.sJ"'Luirs 
på en plats, .som gav de fientliga flyg;stridskraiterna möjl ighet ntt 
!'Infalla från närmaste håll. Det är Llärför fullkomligt berä ttig11t ntt 

pii.st:1., att denna färd är ett exempel på högsta möjliga fara in vi•l ett 
kustområde, varemot man billigtvis måste .medgiva , att sii.rski lt u:.mn
.sanrma lokala förhållanden förelåga för clet eg na jaktsk:vclLl et . 

Faktum kan icke bestridas, att ett tyskt sltlg.skepp,sförha n<l i 
tirmuar och om dagen ångade längs en stark fientlig fl:vganf al L,f ront 
i dess omedelbara närhet och därvid förblev så gott som os törd t ack 
vue clet väl genomtänkta och goda .sa marbetet vid 'flygbekämpnin g·en 
mellan flotta, flyg och alla slags »k'llstskydd». 

Principiellt har clet därför vis at sig, att slagskeppet .i ckP <'n.s i 
kustområdet spelat ut sin roll och ännu mimlre i .sjökriget ti ll h avs, 
där det i fortsättningen liksom förut är oumbärligt så.som k >irn a i 
makten till sjöss. 

Vad tillvaron och decimeringen av slagske pp bet:nlR .stra tep:i.skt 
och maktpolitiskt visar utan varje kommentar läge•t i .Stilla havet 
före och efter P earl Harhor och Kap Kuantan och följ .derna dii ra\' på 
totalförloppet av sjö.krig8t och japanernas transporter i detta l1avs· 
område. 

I framtiden kommer utvecklingen med stör.sta sannolikhet att 
förlöpa på följande .sätt. Liksöm .slagskeppet på s in tid skyd cla ilr sig 
r:1ot kontaktminor genom egna inrättningar eller särskilda m ins ;il·: 
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.
0

,,5 forltJationer oc:h ganlorado .sig 1110t ubftts hotet geuOJ JI utt i'ttlöljo.s 
:~"lätta fartyg, av.sedda för ubåt.sbckämpning, komma slagskeppen 
d t i f ram ticlen bilda .s. k. >>.striclsgruppen> tillsam m a n s med i 'far t 
Överlägsna hangarfutyg, kry.'3sare och torpedbåtar, då regelrätta .ojö
slag på lång stricl.slinje definitivt tillhöra det JörHutn8. Ty flyg
vapnet med clei's så farliga torpeLiangrepp och det begr,i.n.saclP antalet 
dyrbHa slagskepp - o.fta fördelade p å :flora hav - kommer icke 
längre 2.tt tillåta att slagskopp användas efter mön.ste r ::tv Skagcntck

slage t. 
Genom särskilda luftvärn.skry.o;sa re, jagare och torpedbåbr kom 

mer man att bilda en djup luftvärnszon krin.g sådana flottenheter och 
i fiendens förmodade an:[iygningsriktning, vilken zon .stör fiendens 
flygare i an.flygningen och gör det omöjligt eller vä.sentligt ,-;vårare 
fö r dem att gå ned för att fälla sina torp8der och cle.s.sutom <:varar 
för skyddet mot ubåtar. 

I varje fall har s jöstriden i Kanalen objektivt .sett med efter · 
tryck hävelat och bekräftat slagskeppet.!'. existensberättiganrle och dess 
oumbärlighet såsom kärna i varje sjömakt. 

(Av viceamir2.l Pfei:Hner, Völkisch er Benbachter .21 fehr. 1842.) 

Förenta staterna. 

Han.garJartygens betydelse för .s jökriget mot Japan är numera 
uppenbar och U. S. A. nedlägger .stor energi på att utrusta sin flotta 
med så många sådana fartyg som möjligt. I december meddelade 
marinminister Knox, att U. S. A. harle sju hangarfartyg färdiga och 
11 uneler byggnacl. Nu tiHkännages, att antalet uneler byggnad stigit 
till 13. 

(Svenska Dagbladet, 12 maj HJ42.) 

I Förenta Statcrna har man sedan någon tid börjat bygga om 
handelsfartyg tiJl hangarkryssare för konvojtjän.st, och det första så
lunda ombyggda hand el.s,fartyget, Long Island, är redan färdigt . Om
byggnadsarbetena uppges blott ha tagit .2 månad er i anspråk. >>Long 
Island>' är på 8;000 ton och kan medföra 30 stridsf:lygplan eller 15 il 
20 torpeclplan. Hastigheten uppgå r vi.s,serligen blott till Hl knop, 
vilket dock ancSes tillräckligt för de långsamma konv·ojerna. 

(.Sven.ska Dagblarlet, 23 ma.i 1842.) 
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l{ eJII ' l'Sl'JJianthu~e! har godkfint n•·h till .sc·naten ö1·er.,;~int t•!t l~o

-J'iir.sl ng Pnli!!·t ,-ilken 11b:Har pi\ .sai tiii1Hill r,gt :200.000 ton .skoln h1·'!· ~· a~-
(Reuter. 116 april Hl -1:2.) · 

I eu rapport till reprl'.sentauthu~(·t •s lllarinutokott l:örkla raJ· kfln
h"l'RJllind Yan K eurcn. c:lwt: Jö r marin t>ns Jart_,·g.sbc·r:'l, att _~-t1•· nig·,11." 
otnkring 1(}0 krigsfartyg .kola iräda i tjiin.st i >Jr. 1\Iarinutskotl,.t hal' 

golihinf ('(t lagfiirc3 1ag om utgil'ter pil 1,:) miljard dollar för b.~·.l!:;.ra n 1lt:~ 
:w hjälpl'arh·g, fön~rl.s- oc·h tankfart,1·g 111 . m. på .:;a JJJJJJanl a!!·t Pn 
hall· Jniljon ton. 

{ l{euter, :2 .i uni Hl-1 :2.) 

DP u ~ juni ,s jösattes två n.ya jagan• i l'll lu1mn pi\ l•'örenta ~ta

t c1 rna~ ö.s tku--'1. D et är andra gången 20n 1 t·vå fartyg sjö.satt.o: J>>~ en 

tlag pi'1 .-aJJJJJJa van· dter hiinclel.se1na i P0arl Harbor. 

En a r1 1Prikansk kryssa re s jösatttes den Hl jun i i Pn stad pn '13t

kwden. Endn" t· mari n pl'l\SOnal fick når va ra vie! sj ö,sättningen. 
{London tGazdte . 1:2 juni 1\14:2.) 

K on t C' ranrir ale n K Pu ren ,·id s j öfartsb.\'J' å n rnC'cldPiadc· drn l!i 1na.i 

:ttt Fö rPnta ::ltatnna nu ii ro in begripna i ma &Sproclu ktion 3\' uh;1la r 

iik.som av l'l,vgplan orh st ri dsvagnar. 
( Rc· tltPr. 1>() . 1n aj 1 M+~. ) 

Tyskland. 

Fi l'rta ld 1.1·ska ub~1 a r l'örp k r iget 1·o ro på 7.3() ton t>ller Jni ndrr. 

De fiP.:>ta a1· dPs.sa !Jatlr intP en akti on.sradil' som tilliii i\dana PXJIP

liitione r s on1 <k t.1·ska ub å t a rna nu göra. l\fpn T q kland !tack o<·bå 

Pu stÖ J'l'P typ (av vilken ett antal ,,ar klara fö re kriget) på 1,060 ton. 

Längelen uppgår till .84 m. D r äro utrustade med en 1~ , 'i · cm kanon 

och tvi\ a uto1n at kanone r sa mt 2 st . . ;]3 Clll torpedtubC'r, i'a r tPn uppgår 

tilL 18 '!" knop. D Pt är troligt att T.,·sklancl i clag har änn.u .~törrc 

ubåta r mecl ii nnu störrE' utry mm e för bräns le. 
(The Sphere, :28 mars 11.:1 -1·2.) 
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Enlig·t uppgift er i dpu amerikanska pres.w u kunna tle ty.ska u-

' tar som uppträd a utanför rlpn flJnP rikan.ska o.s t·kusten. brtraktas 
b n ' ' il t. Il . l b ' t l) l ' Il .. t ·o!ll e tl' JJil' an 1ng .JJJP au .1agare oc.; t u a ar. l' 111 a <>n oven·a .-

;; ensfart a1· :2:2 knop O('h göra i Ji_,·kliige 1-1 knop. Förulolll Jjorton 

;orpecltuber l'örl'oga dP n_,,a u hl'ltaJ'Jia ÖYer ett l'll'l'tal artiiiPripjä sPr. 

60111 
p:örll rlern till rn farlig Jnot.st å ndaJ'P ii\·Pn i Öl' l'l'\'attt·n.s l;igr. 

(X.1'a Dag·ligt Allrhanda. ~l juni 104:2.) 

Storbritannien. 

:)aJ Jl!JJanlagda utgii'terna tör tlrn PngPI.ska flottan för budget

het 1 \-1·~ 0 !tar nu ol'l'pntliggjort.s oc·II uppg å till JJJl'r än :~8+ miljoner 

pund (närma r p 1 :i O lll i l .J. pund lH:J})). 
(TinJP.S. 1 ~ maj H)-l~.) 

Kanada.,; lll u rin1ninis ter J\ll.ac· DOPHicl llJt'llciPiad r dell 7 JtJ a.i. att 

Ka naclas Ilot. t a f. 11. uppgår t i ll. -WO pnl teter, därav 1 .~ jagare. / .) kor

vetter oe h 45 minsve pa re·. I lllars 1 H~ 3 .s kall flottan ha öka! s till :JOO 

PnhetP r O('h sam nJ:lnl~gda pe r~OJlalst.nkan till -I~ ,OOll nian. 1\f ac· Do

na ld meclde lnclP vid arE', utt kiilar till n.n1 jaga re ~kulll' striid;:as s na

ras: p i\ kan adPJ:si.;ka van· IIIPn aH hyg·gantl et av s tÖ J'J'P l'art.1·g rj 
på län k t -' . 

(TiJII PS . H maj 1M-1:2.) 

Japan. 

Fna el lPr fPn! .-; lagskPJJJl pi\ ön•r -10.000 to n ha stapel>Sa1t.s 1 •~M7-
38· l\"an111Pn , :solll ii ro o.s ;ikra. ha uppgivits v~ra Niss in . Takan ahr, 

IGi, Ow a ri och T o.sa. Det fi nnes inget .som tyclPr på att något nv 

fa rtyg·e n iinnu t di t.t i tj;in.st. D et li ar också fö rmod ats att tre rliPr 

fna >> l'i d:slngskepp , äro uneler hirdigställancle. 
(Thp Kavy, maj 1\H2.) 
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Frankrike. 

News Uhronicle meLldelar från Li.s,sa bon, att det f r an,;kn ,1 ., 

;,kejJ pet .Tenn Bart, som bog.serade.s hll Casablanca, n~ir li'ran]~ ;.;·~,: 
bröt ~; ammau, nu har färdigställts. 

(Aftonbladet. 18 lllaj 1\J,J~.) 

Tur·kiet. 

J aga ren Sultanhisar har nyligen överlämnats till dc turkiska 

lll:nllliglietern8 i .-lclexand retta. .Jagareu är en av de fy r a •'O'll lw

,<tiilld e.s i En g·lancl 1939. De öv riga ä ro Dom f>rhi.sar. G·a.net O(' h :\llFl

vcnet. I st<l rt sett likna dc enge lska jaga rp av II-typ. Dcpl al'PJIJPnt 

1,360 ton , fart 3J,5 knop, J st. t2 cm ka no ner och torpedtuber. 
('The :N a vy_ m aj HJ..J 2. l 

En ubå t , .<om byggts i England, har överlämnats till de t url,ish 

marinmynclig li e te rn a. U båten, som ;jr p å 680 ton. har förts ti ll Tnr. 

klet a v britt isk besättnin g. 

(Götpbo r g.s Ilandrl,s- o ch S jöfar tsti<l n in g, ll maj 1!l.J~. ) 

Norge. 

J<:n ubåt för den norskft flottm1 s jösattes n yligen vid eit 1'>11' 1' i 

Skotlnnd och Jick namnet U recld . Inga data h a offentlig·gjort.". 

-(T he Kavy, maj 18•42.) 

Danmark. 

:Efter två å rs arbete ha r el en nya danska isbrytaren »Hol ger 

Dansk » nu ka nu nit så långt att den in.om kort kan s jösättas. Den 

ä r 62 meter lång och h a r en dieselmotor på 6;000 hästkrafter. IsbrY· 

taren förf ogar härigenom över 1;000 ·hästkrafte r mer än isbryta ren 

».S t ora Björn ». >>Holger D ansk>> har inte b.''ggts en bart s om isbr.vta rr 

utan elen kan iiven taga gocl.s och pas.sage ra 1· e. 

(Nya D agl igt All0hanrla, 1l juni 118c!S.l 
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Förteckning 

under Liden 1- :31 j uni 1942 ny.inkomna böcker 
marinstabens bibliotek. 

Förf:ns namn 

Räcke!, H ermann 
Li.itzo w, Friedrich 
mo 6±/19-'12 

Stechcrt, Kurt 
Den nors ke historisk e forenin g 

Jgo 1•62-l/1942 

Ho ultler, }'>hilipp 
lgo 1778/18±2 

lgo 1'777/WJ.2 

a o n r 1,;0/194.2 

mgo 233/194.2 

Sta tis tisk a centralbv rån 
F.st, krigshis t. avel. . 

Bokens titel 

Seera um e un d FJo t ten.s tlit zp un.k te. 

Scekrieg un d St>eJII aeltt . D . 1- :2. 

K u lsprute.skj utins tru ktion f ö r flot -
tan. 1(K1SI). 

Tre gånger .mot Engla nd. 

Histori k Tidskri l' t . 32 bel. 7 h. 

Jlihang t i Il gym n as t i k i n.struktion 

för armE-n ·och manen. Ex. p :'1 

dagövningar i. gymnastik. 
(Bihang GI). 

Acloll' Hi tler och hans fo lkrörelse. 

Solclatinstruktion för intendentur

trupperna. (Solcl I Int). 
signalinstruktion för arlll (' n. 

{Signa l I A). 
Pro·vi.sor iskt luHvärn-> rrgl emente 

(Lv R) D. 3. (LvH 3). I: 1, lyss

narappara t m /.31. 
E xe rcis regi "l mente fö r flottan . 2. 

Artilleri (AER) D. 7, jagare av 

Puke -och Rom ul u.sty p. l 
Folkräkningen 31 cl ec. Hl40. 

!::; j ö laget i .T avfts.iij n clPn '27 fe br.-11 
lllfll\S 1lH2. 
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l:ran •lt , W. 
Ki l: litiiOJJd . F-lPrbert 
l't·att, .Tolm 

.j n l t l' 
Voipio, .\1111i 

Sjölwrg, Valentin 
ll at'1. tt lann. \VprnPr 

\\'plin :l l'r . Cars ten 

. \ l'llll' f (i I'Vil l tu ingen. 

1ll a t· i 11 fö rv altningen 

Davif's, Jo.seph E. 
SvPns ka Histo riska 

Föreningen 
Bidou, HPnr.v 

Uuc-rillakrig·. 
\\'n1· at .wa to-da\·. 
U'l'al ll rit aiu and C hinn. 
F i gli ti11g .shi]J.o Hl-11. 
!<'inla nds fältmarskalk 
Sku !.rga:1 övor XoniPn. 

Jcicnde n i siktet. Jl t>d 
i Atlanten. 

!lu r kr igPt fi n ansicra.s. Ulr ik• 'i 'O! 
i n.s t. bro.schyr.serip :Z / 1 1H -1~ . 

. \ l'kum ui atorin.st.ruktiolJ , d. ~ . bly a,• . 
kumulatorer. 

Biografiska anteckn ingar 0.111 iit·Ll !.\'·'
rl ottrrn.s ofticerar~ 1700- 17\1!1. 

J),•,, kri vni ug ö,·er 1.3.(1 ( ' 111 . .s t d lk a.' 
ta t'<' M/87 och M/8H. 

P11 uppdrag i ~io.skva . 

His torisk Ti dskrift . II. :2. 

SlagPt om Frankrike. 




