1942.
105:e årgången.
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Meddelanden från Kungl. Örlogsmanna::
sällskapet nr 5l42.
Med anledning av förest[tencle val au arbetande ledamöter,
meddelas härmed följande utdrag ur Sällskapets stadgar:

§ 3.
2. Till arbetande ledamöter kunna endast väljas marinens kårer och stater tillhörande ä1nbets- och tjänstemän, vilka äro kända för framstående skicklighet uti någon av de vetenskapsgrenar, som falla inom området för sällskapels verksamh et.
An talet i tjänst ' •id marinen varande arbetande ledamöter
må ej överstiga sjuttiofem.

§ 5.
Förslag till arbetande ledamot kan, vid vilket sällskapets
~)rdinari e samman träde som h elst utom vid det i november
·tnånad, göras. av heders- ell er arbe tande ledamot. Vid ordillarie samm::n1träde i oktober m{mad meddelar sekreteraren
'l'.idslcri jt i Sjöväsendet.
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uppgift på dc personer, som sedan nästföregåend e nl av ar.
betande ledamöter blivit föreslagna.
Val till arbetande ledamot anställes endast vid ordi nari e.
sammanträdet i november månad.
Som av utdragen framgår, böra alltså skriftliga fiirs lao
h
från dem, som önska avgiva förs lag men ej hava tillfitl!e :li t
närvara vid ordinarie oktobersammanträdct, vara Säl lskapet
tillhanda före sagda sammanträde, som äger rum de n '7 instllndande oktober.
Valsammanträdet äger rum den 4- november, och kom m~<
utom Karlskrona tjänstgörande heders- och arbetanek leda.
möter i aktiv tjänst att i vanlig ordning erhålla valscdl'lsfö r.
sändelser omkring två veckor före valdagen. I detta samman.
hang må erinras om vikten av att dc i nämnda för sänrl rlsc
meddelade va1föreskrifterna noga följas ; vid 1941 års val m a~ l c
J 2 % av försändelserna kasseras.
Beträffande förslag till val ou heders- eller 1-.:orresfJo nd emnde ledamot hänvisas till stadgarnas § 4, enligt vilke n s~\
dant förslag kan avgivas vid vilket Sällskapets or dina ri r sa mmanträde som helst. Valet äger rum nästpåföljande ordinarie
sammanträde. Av praktiska skäl är det dock önskvä rt. a tt
jämväl förslag till heders- och korrcspondcr"andc lccl amii tcr
ingivas föi·e oktobersamm.anträdet.
Förslag adresseras till Sällskapets vanliga a d res s: Kungl.
Örlogsmannasällskapet, Karlskrona.
Karlskrona i september 1942.

T. Hagm an .
Sekrctcra n'.

Några synpunkter beträffande det fast an:::
ställda manskapets utbildning och under::
officersutbildningen vid flottan.

Med hän syn till den omläggning, som för närvarande pågår eller planeras hetr~iffande utbildningen av det fast anställda manskapet samt underofficersutbildningen vid flottan ,
synes det vara av intresse att något närmare skärskåda detta
probl em och söka draga ut de konsekvenser, som därav kunna
förväntas uppkomma.
Enligt 1941 års försvarsutredning samt Kungl. :Maj:ts proposition n:r 210 till innevarande års. riksdag har man tänkt
sig att ovanstående utbildning i stort sett skulle läggas efter
nedan stående linjer.
Samtliga för flottans vidkommande erforderliga rekryter,
av för svarsutredningen beräknade till ett antal av 1,050 och
av Kungl. Maj :t minskat till l ,000, a v ses sammanföras till en
för flottan gemensam sjömansskola förlagd till Karlskrona ,
varvid förutvarande Karl skrona grenadjärregementes kaserner
skulle utn yttjas såsom förläggningsplats.
Enligt nu gällande bestämmelser är antagningsåldern för
rekryt lägst 17 år, vilken emellertid föreslås sänkt till 16 år,
enär man numera torde kunna anse, att med den uppläggning ,
som utbildningen under första året avses erhålla och med den
lllveckling, som den tekniska materielen numera tagit, det rent
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kroppsli ga arb ete t för sta mm a nskape t und er detta ar id.t· he.
hö ver medföra s törre ansträng ningar, än alt en normalt nlvt'ck.
la d 16 å rs yngling viil b ör kunna uthärda det samma. De ss.
utom skulle man hä1·igeno m vi11na, att en yngling , som h:~r
för avsikt att söka sig in Yid fl ot ta 11 , omedelb art l'fler ~l\· s iu.
,.;
tade skolstud ier kan sö ka sig in och så ledes icke hell ön-r i"''t::l
och vänta för länge.
Rekryler ingsperi odcrna, vilk a f. n . som regel äro l\' ra
per år, fö rcslC1s min skas Lill mins ta möjliga antal, lä mpligast
~;ynes vara att endast en väljes, vilken i S<t fa ll skull e förtiggas
Lill den 1 oktober. Försvars utrednin gen framhåll er dock, all
det torde kunna visa sig erford erligt:, alt mer i1n en t·rkr~· t e.
in gsperiod b ehöves och föreslår i så fall den l febru ari och
den l juli utöver förut angiven , dock framhåll es, all re kr ~· tc
ring vid an nan tidpunkt än den l oktober endast bö r sk l' i

sa tiou er , Söisom artillerisko l~1 , radiosi g nalskol a, mins kola , · sig nalskola, ub å tsskola och racliosko l:L Av d essa av ses de tre
senare be dr i vas i anslu l ni ng 1ill sjömans skolan och el c ö ni ga
e skolförb and. Ovrio-n erforderl i ~n
50 !11 r egel å sä rskilt ru s tad
yrkesutb ildning skulle förlägga s till örl ogsvarv, sjukhus, mäss ,
kök , förr å d ell er musikru m. Vid all utbildnin g till ctablissc ment tillhöra nd e ö rl ogsstatio n och ör logsvarv är avsikten , att
eleverna 5k o la bibeh å ll a sin förläggn ing i sjömans s.k olan , varför något ökat för l äggningsutr~·mmc i sjöm a nsk å rens k ase;·ner sål u nda icke skull<' up p komma.
Sedan rekry ten på sä tt ova n angivils crh[tl lit sin t'i.irsla
utbil dni ng , iir han und ci' det komman de året di sponibe l fö r
sjök ommend ering m . m. och får nu i egen sk ap av 2 kl. sjö man som regel för för~ la gangen konfron terats m ed det vNkli ga örlogsli vet ombord å s triclsfart~r gcn.
Efter ett års sjökomm cn dt'ri ng o. el. avses underbe fälsut bildninge n gcnomga s, varvid så gott so m utes lu tande m i litära
ämnen skulle k omm a i fr[tga. Genom alt utbildnin gen an ordnas p å detta sä tt, anses a tt und erbe fäl s.u tbildning cn i vis<;
mån kan förlägg a s ombord (i uppgjord a persona lfördel nings tablåer räkn as med a tt icke mindre än 50 % av underb efäls eleverna skol a erhålla sin utbildnin g ombord ). :\Ian fra m håller härvi d, att systemet med underbel 'iilsulhi ld ningt•ns förläggande ombord r edan prövats och all res ultaten därvid i hu vudsak varit goda samt alt man genom ett dyl ik t fiirfaring ssätt k an ern å större kon tin ui te t vid s jökommc ncl eri no·arna. Efter den leare li ska unclcrbcJiilsulbild~1ingcns avslula~dc, :wsc..;
b<:fordra n äga rum ti ll korpi·al och efte r genomgå endet av viss:1
Yrkeskurs er sker utnämni n g till närmast högre underbef älsgrad , furir.
Efter utnämni ngen till furir är vederhör ande disponib <: l
för sjökomm en der ing o. d. unel er två år , då han slå r inför
n utbildnin o'cn till und ersin n ästa utbildnin gsperiocl , nämlige
b
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minsta m öjliga omfattni ng.
Vad själva utbildnin gen vid sjömans skolan b etr:il'J'ar,
framhå lles de t absolut nöclv~indiga av att slörsta möjliga omsorg nedlägge s p å den första utbildnin gen, vilken bli wr de n
grund , på vilken utbildnin gen i övrigt kommer att by gga under senare stadier. Den första Liclen av utbildni ngen vid sjömanssko la n , omfattan de c:a 6 månad er, avses för samtl iga
elever a tt a nvändas för att bibringa eleverna ei1 grundläg g:lll dr
allmänu tbildning och fysisk och disciplin erand e fostran . ?\[an
syft ar alt under denna tid kunna bibringa eleve n m ot sva ra nde
kun skap er i ä mn ena moclcrsm ftl, matem a tik , historia med
samhälls lära och geografi , som i högr e allmänt Järnv erk l'l'·
4
h fll la s i klass 2 (3").
Efter denna grundläg gande och för samtliga elever gem ensamm a utbildnin g Yicltagcr en i viss m å n different ierad
utbildnin g i huvudsa k gående ut på, att dc olika yrkesgren ar·
na skola bibringa s en sådan utbildnin g, som är av b etydelse
för deras komman de tjänstgö ring inom olika områden . En
nyhet är, att för däcksavd elningen avses införas en allm än
1
sjömans utbildnin g å segelfart yg. Själva yrkesutb ildning en : '~·
ses i övrigt ansluta sig till r edan befintlig a utbilclni ngsorgnni·
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~pccialubildning , som erfordras för dc olika förwar >.grena rna
ordna utbildningen till underofficer efter ensarlad e princ ipet:
{;Ch med utnyttjande av en gemensam undervi sn in gsansla tt s;\
langl delta är möjligt för hela försvarsmakten.
Förslaget innebär att till clt försvarsväsendel s liiruv crk
skulle sammanföras sam tliga und erofficerselever vid fiirsva rs.
maklen och låta dem d~irsläclcs under två läsår gcno mga en
utbildning i allmänbildande ämnen, som skulle mo ls va r<t en
i vi ss mån begränsad realexamen. Vardera läsåret omfa tta r
c:a 7 månader och under resten av året är eleven d isponi bel
för sjötjänstgöring och genomgång av yrkesskolor. Efter desset
två år avses eleven kommenderas till genomgång av m annens
underofficersskola (gemensam för flottan och kustarl illvric l),
~om pag[u· olika lång tid för olika kategorier, men som dock
alltid beräknas vara avslutad innan näs.ta årskur s lagn sin
b örjan . Huru undervis ningen i detalj tänkes upplagd f nun ga r
icke av betänkandet, dock angives såsom huvud pr in ci pl'L alt
genomgång av styrmanslinjen för flottans däcksavd eln ing bii r
medföra samn1a kompetens som genomgång av navi galio nsskoh~ns s,lyrmansklass samt al t examen ä stamunclcroHJcL'rslinj cn å m askinavdelningen bör motsvara övermask1 ni stPxamcn under det att molsvarande kurs ä rcscrvuncl crotlicerslinjcn skulle komma i parilet med 2 maskinistcxam~.:n Yid navigationsskola . Hårvid föruisättcs alt genomgå ng av s,tyr ma nslinj cn skall vara frivillig och baseras på alt vcdcrböra n<k är
i besittning av vissa kva lifi cerade betyg i matematik och l'vsik
från försvarsväsendets hirovcrk.
Frågan om platsen för förläggandet av marinens underofficersskola är ännu icke avgjord. Försvarsutrednin gen l'i"ll"C·
slå r för sin del Karlskrona , varest man tänkt sig utnyll jandet
av dc lokaler , som för närvarande elisponeras av m arinens
sjukhus, men vi lka skulle bliva disponibla i och med alt en
p la nerad sammanslagn ing av marinens och länets sjukansta lter konuner till stånd. Ifrågavarande förs lag har dock i viss
mån frångåtts av Kungl. Maj:t, så till vida att det förordas
en förnyad und ersö kning av lämplig plats för nuu-incns u nder-
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officerss kola, varvid man särski l t bör taga sikte på alt kunna
!äsa denna fråga i samband med förflyttningen av Stoekholms
.. ·lo"ssta tion. Anmärkas bör jåmväl, att man icke tänkt si•o'
Ol o
~do n fö rl äggning av eleverna i skolans etablissement ' åtm in sn,,0
tone ick e vid en förläggning till Karlskrona , utan man förutsätter a tt dc flest a själva söka sig en bostad utanför skolan
och att det fåtal , som eventuellt skulle önska bliva förlagda
genom k ronans försorg, skulle beredas plats i redan befintliga
kaserncia b l i sscmen t.
I och med genomgången av marinens unelerofficersskola
uppn år eleven kompetens för b efordran till underofficer av 2
graden. \Iecl en rekryteringsdag förlagd till den l oktober
sker delt a a llt så tidigast vid slutet av S:c anställningsåret.

Här ovan har länmats i myck e t stora drag en redogörelse
för ga ngen av den tänkt~ ubbildningen för en rekryt vid flottan
intill dess han bliver kompetent för befordran' till underofficer.
Det å ters l[u· nu att något närmare beröra vissa detaljer i denna u tbil dningsplan , vilka måste tillmätas betydelse vid strävandet av att för flottans manskap och underofficerare skapa
rn full god och tillräcklig kader av olika grader.
Ge nerellt kan uppställas såsom m ål för all utbildning , att
den ~k a ll vara så tillrättalagd , att man därigenom har möjlighet a tt skapa en individ, som väl lämpar sig fö r det speciella
kall , so m utbildningen h ar till uppgift att tillgodose. Översatt
på detta speciella område följer sålunda, att utbildningen skall
vara plan erad på sådant sätt, att den har förmåga att på för
tjänst en lämpli ga lidpunkter dana sjömän av olika grader,
VäJ k apab la alt fylla de krav, som måste sättas på en man
0
11lbord på fartyg av olika typer och inom olika yrkesgrenar.
~,~_an syn es nämli gen vara berättigad till det antagandet, att
darest en m an kan väl hävda sin plats ombord, är han också
VäJ använ dbar i land.
Den t icl en är förbi , då man genom a tt tillämpa en enhetlig
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utbi ldning k u nde skapa en a ll ro un d man , som Yiil l~illl jl<td " c·
för samtliga ombord förekom m ande gör omal. .\lan mastc nu~
mera Li llgripa en viss. differentiering, vilke t också sket t gl' IHl trt
skapandet av olik a yrkesgrenar med ofta väsentligt oli ka ut bildning. Det li gger dock vik t d~iruppå, att denn a di fferen tiering icke drives för långt, ty man måste alltjämt fastsla, at t
varje ombord kommenderad man måste bes itta vissa standa rdegenskaper, bl. a . måste man kunna ford ra , ntt varj e m an \ ' t'l
att uppträda ombord å far tyg och i båtar, vare sig ha n till hii r
däcks- eller yrkes.avdcln ingarna. Vidaremasteman för utsiilla
en viss s tandar d av allmänbildning, som m~tste ~m~ es Ya ra h u.
vudvillkoret för atl en man ska ll vara i stånd att, åtmi nsl mw
på ett skapligt sätt, kunna lösa även sådana uppg·i fter, för Yi lka
han icke direkt bliv it skolad, men som oms.tändighclern a k unna komma att ställ a honom inför.
Huvudvikten m å ste dock läggas på varje ma ns sp ccia lu ibildning, så att han p å ett tillfredsställande sätt kan taga ha ntl
om och nyttiggöra de instrument m. m. av olika slag, so m h:lll
blivi t sa tt alt sköta. Man får icke glömma bort, att m öjlig heten att direkt leda varje man eller s hindigt hava honom un de r
ögonen på sådant s~ill, som i regel kan ske vid ljänstgiirin g i
olika befattningar i l:md, icke ~ir tillfinandes ombord . Diir
må•:te varje man vara kapab el, att, utan att fråga n ågon ti ll
råds , själv b es t}imm a vad han skall göra vid has tigt up pko mmand e oväntade situationer. Och under honom står, iin·n i
en mera blygsam befattning, m å nga gånger sädan a rc dsk:tp,
vars felaktiga funktionerande p å grund av m annens hristan tk
kun sk ap eller oförm åga att fatta e tt självsHindigt beslu t k unna utöva ett kata strofalt infl y ta nde p å h ela fart~·ge ts liY sd uglighet och rätta funktionerande.
Om så lunda huvudvillkore t för all utbildning vicl fl ol bt n
måste vara, att därigenom danas sjöfolk, som väl kunn a fy lla
sina uppgifter ombord, finnas dock and r a synpunk ter till vilka hänsyn måste tagas vid utbi ldningen s p lanläggande .
Det är ett numera allmänt erkänt faktum , a tt ung cl om c: t
uneler dc senaste decennierna genomg å tt en i ögonen fall an de
\,_

..)111

förändrin g. Hur uvida denn a för~indr i ng ka n anses Yara lycklig ell er om den k an ell er bör ledas in på a ndra banor, de t hör
icke t ill den n a u ppsats., här mås te endast konstateras alt så
skett. Bl. a. mås te man lägga märk e ti ll , ~ttl ungdomen av i
dag p å ett säll, vil ket icl'e förut t ill närme lsevis skell pa det
sä ttet, m yck et noga tä nker ef te r, inn an den slår in på en bana.
f!an vill h a ful lt klart för sig, vilka förde lar kan ha n vinna
och vilk a möj ligheter s.tå honmn t ill buds, om han ger sig i n
på den ena ell er den andra ban an. Del' gar icke längn· att
locka en man enba rt med »sjömannens h ~ir l iga liv >> , man måste
fra mlägga för den ~ökand e nakna fakta , Yi lk a han i sin l ur
underkastar en mycket noggrann j~imförelse med Yacl som star
alt vi nna på undra områden . Delta giv etvis under vi ll kor, atl
man en dast vill söka efter dc bästa elementen , Yilke t ju i'ir en
given förutsättning för alt en väl tillrättabgd utbildning skall
bära dc frukter , som man har anledning att förvänta sig aY
clens.amma. Del' är därför av lwtyd elsc at t kunna påvisa, att
den utbildning , som man givn den ung t· aspiranten både vid
sta rlen och även sedermera under h a ns :ms tiillni ttg , är a \' sadan beskaffenhet , att elen skapar föruLsii.ltninga r för honom att med viss säkerhet kutina skaffa s ig arbete i del civ il<!,
chir es t han av t'n eller anna n :\nledning ick e vill elll'l' pa gr und
av bri..:tande an s tä llni ng smiijl ighetcr icke kan få fortsäl ta med
det m ilitära . Det bör i dett a sa mmanhan g er inras om , alt yrkesutbildningen för de olika kat ego ri e rna i nom fiollan sk:tpar
myck et olika förutsät tningar för a tt inom dl'l civila kunn a ut nyttjas ~åsom en merit vid ~ökandel :w en ans tällning. Dd
är en s tor skillnad mclbn Yad en eldare och en arlillcrim:1tros
kan f r amhigga i detta avseende·. :\fan maste därför se till.
att den standard över huvud Lage t, som skapas genom utbildningen , är av s{tdan art, att enbart elen kan vara ett plus Yid
sökandet av civilanställning, åtm inslonP bör elen be6i.ttiga t ill
att utan föregående kurser o. d. söka in vid vissa utbildningsanstalter vid exempelvis pos t, telegraf, polis etc.
Den sökande tager dock icke blott hänsyn t ill vad wm
kan bjudas honom i utb il dn ingsavsce nd e, han fäster också
111 Yck et s tor vi ld , vid vilken Lidpunkt han normalt k an heriik-
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na att J'a gcnomga och avsluta en utbildnin g, Yilk en lwrii lliga.
h on om till befordran e lle r uppfl y ltning i högre lön egrad.
han fått detta klart för sig, gör han själv sina jämförc ls t'l' 111 ec[
andra yr ken och i detta fallet ligger det väl närmast ti ll h an ds
för honom att jämföra , hurn det är ställt vid dc ÖY riga va.
pengre narna. De t to rde därför vara av stor b etydcls(', :tl l ut.
bildningen vid flottan lägges p ä sådant sätt, att normala liine.
uppfly llningar och befordringar kunna sk e efter un gefiirl ige n
samma tidsperiod er som inom övriga vapenslag. Det b iir d~i r 
för icke få före k omma, att utbildningen vid den en a fiirs,·::u·sgrenen fördrö jes i förhållande till vad som sker vid den a!Hlra,
ej h eller a lt möjligb e ten alt p å o rdinarie tid genomgå för u pp.
fl y ltnin g i högre lönegrad erforderli ga skolor b ortfa llt>r p[1
grund av kommenderingsb ehov o. d. för and t·a ändmna l, hl. a.
för upprä tthålhmd e t av Yissa fartygsrus tnin gar m . m . Kadern
måste därför v::tra sa beräknad, att mindre e ll er kan sk e llii ll rc
sagt sannolika förändringar i fartygsrustningarn as omfattn ing
ick e kunna tagas till intäkt för att p e rsonalens ordinarit• oc h
individen för es peg la d utbildning och därmed äv en utkom stmöjli ghet bliver lidand e därpå. Vad åter möjlighet en helriiffar,
att eft er ungefärligen samma lidsperiod kunna kom1na il'raga
till b efordran , som gäller för andra vapenslag, så måstP man
nog , om ~iven motvilligt , räkna m ed, att sådan a förhåll :lllden
kunna Länkas uppkomma, vilka ick e gör de lt a möjligt , men
i s{t fa ll m åste individen på n ågo t si tt hålla s sk adeslös h iirför,
Yilk et bl. a. kan ske genom att k or tare tid edordras för a ll
k omma ifråga till löncförhöjni11g efter skeeld befordran , vilk et
ju giver en viss, o m också icke full s tändig , kompensa tion .
Ovanstående allmänna Yillk or för utbildn ingens u pp liigganclc i s tor t tord e kunna a ns es såsom normgivande och ii\'cn
utgöra en förutsättning för , att m an vid en va pengren skall
hava m öjlighet a tt fylla sina k aelrar med ett sådan t ma teriel,
vilket äger erforderli ga förut sä ttningar för att under freds tid
kunna så formas , alt det und e r orostider och krig visar sig
Yäl kunna f~·ll a de krav, som m an rätteligen b ör kunna stii ll::t
p å d etsamma. Är dft den nu planerade utbildningen så ti ll-
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." ttalagd , att man kan an se alt förutsiiltning ::un a h ä r för kun"· l1anll en.?
1a nnscs vara j.or

na "

Det torde ul an tvivel Yara en rationell förbä ttring av rekrytens utbildning, som ernås genom sk apandet a\· en för flottan gemensam sjömansskola, även om man måste sblla sig
tveksam inför m öjligh eten av at t kunna fullt genomföra det
av fö rsvarsutredningen upp skisser a de programmet, vilk e t när mare ska ll upptagas till b eh a ndling i de t följande.
Vad som då först m ås te diskutera s. är den föreslag na r ckrytcring sticlcn den l oktober och tank en p å att till denna
tidpunkt pra kti skt tag et förliigga all r ekrytering. Av försvarsutrednin gen föres lagna övriga rekrytcringsclagar, den l februari och den l juli , avs.es nämligen endast böra k omma ifråga ,
däres t antal e t rekry ter ick e k a n fyllas vid den stora rekryterin gen den l oktober. Skälct till att just den l oktober föreslå~;
sasom. huvu dsaklig rekryteringsdag är, atl vid samma lidpunk t
avses anställning av s la mma n sk a p ske vid s~t v~il arm e n, ku stFö rs var sutredni n gen anför
artilleriet som vid flygvapn e t.
dock själv, att st arka skäl ta la för ett bibehåll ande av den l
november såsom r ek ryter ingsdag för huvudp arten a v floUan~
manskap .
Såsom fram gå r av elen tidigare lämnade r edogör elsen , aYscs sjömansskolan p ågå e tt år, varefter rekryten i sa mband
med uppflyttning ti ll 2. kL sjöm a n skall sjökommenderas för
att då för fö rsta gången p å allvar koufronlera s m ed dc fartyg ,
varifrån han sedermera sk all kunna göra sin insa ts. Alt förlägga denna lid punkt till den l okt ober m ås te, m ed h ä nsyn
till då p ågående övningar och skolor å dc rustade fö rb a nd en ,
anses vara mycke t olämpligt, varför starka skäl tala för a lt
till tidpunkten omkrin<r
huvnd rekrvterin
-n elen
bb
b<ren bör förl ä·w·as
J
ur
avgång
all
att
är,
konsekvens
l novemb er. En y ttedigare
tjänst med p å h elt å r gällande anställningskontrakt även kom111er att ske den l o ktob er , vi lk et jämväl k ommer att m edföra
stora olägenhe ter.
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Om salunda starka skäl kunna förebringas för en fiir.
skjutning av rekryteringstiden till omkring d en 1 n on'Jnlwr
måste dock hänsyn tagas till vilket som är viktigast, an ti ng p1;
gemensam antagningstid med övriga vapenslag för atl däri.
genom kunna göra sig gällande i kon k u rensen elle r r P n a
tjäns tes ynpun k ter .
Det är givetvis svårt att ytlra sig om den hclyd cl se. \ OJn
man hör tillmäta konkurcnscn . Man får nämligen ickp h lnnda
för den möjligheten, att, vid en för flottan senare VPrksliilld
rekrytering, cle s,ökancle kunna komma att i relativt stor om.
fattning utgöras av 5ådana, vilka vid övriga vapen:,;lag ~w \'ll
eller annan anledning icke blivit antagna. Ä andra sida n bör
man väl åtminstone i viss utsträckning kunna utgå fr ån , alt
den, som har för avsikt alt söka anställning vid flott an , icke
låter sig avskräckas f1·ån en månads senare antag11ing, de tta
dock under den uttryckliga förutsättningen, att en an ställn in g
vid flottan kommer att för den sökande medföra mins,t li ka goda förm~lncr som dem, vilka erbjudas honom vid ett ann al npcnslag. ~feel andra ord möjl,i ghcten av att efter genom gäng na
skclor vid ana loga tidpunkter komma i åtnjutande av li kY ii rcliga avlöning!'förmaner och därefter normalt kunna riik na
med befordringar till högre grader i u ngefär samma la k t ~o m
vid övriga vapenslag.
:'den det är icke end ast ovan angivna synpunkter, ~o nt
äro av IJC'tydclse vid b cs tämm~mdct av lämplig rekr yterin gsdag. Vid sjömansskolan rör det s,ig nämligen om en rPk rytl' ring av ick e mindre än 1,000 man om året. ~1ed s tö(l a v hit intills vunna erfarenheter torde man kunn a säga, a tt en dd ik
icke är möjlig alt verkställa på en g ~mg, fr::nnför alll då m an
vid samma tidpunkt har att räkna med en rekrytering till
samtliga övriga va penslag. Hesullaten från de senaste a re ns
rekryteringar vid Karlskron a örlogsstation giva vid h anden,
att man behöver inkalla mellan 2 1/z. till 3 gånger så många
man för prövning som vad som skall antagas. Därest samma beräkningsgrund användes för hela antalet rekryter, sk ulle
detta betyda , att man skulle b ehöva att för prövning ink all a
icke mindre än mellan 2,500 och .1,000 man , vilket nw tl [!Il
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·gnnolikhcl icke torde bliva möjligt.

Att återigen slopa el ler

~örenkla dessa prov Er icke förPkomma, då desamma visat sig
fval,na av avgörand e b e tyde lse för gallring av del sökande maerialet. Ett elylikt tillv~igagångssätt skulle endast hava till
;'öljcl, att nwn med all sannolikhet måste företaga rätt så s tora
aaUringar under utbildningens gång , vilket ä sin sida medför,
det erforderliga antalet rekryter aldrig konune r att bl iv a
fyllt, varigenom vakanser jämv~d ~tllt efter hand uppkommer
bland övrig p ersonal.
Det tord e dess utom vara uteslutet att på ett ekonomiskt
sätt kunna lusa frågan ang[lcndc anställandel av erforderli gt
an tal civila lärare om det ens praktiskt går att genomföra,
därest rekryteringen endast förlägges till en tidpunkt. 1\fan
måste sålunda även ur denna synpunkt dela upp rekryteringen
på flera tider.
För alt komma ifr~m olägenheterna av alt avgång ur
tjän st med en rekryteringsdag av den l oktober kommer att
ske vid ~.amma tidpunkt, föreslås i Kungl. Maj :ts proposition,
att d e t första anställningsåret räknas till 13 m~mader och d e
återstående till 12 månader , varigenom en förskjutning, som
bättre övPrensstämmer med flottans övningsår, kom.mer att
äga r u m. Givetvis måste man därvid tillse, att edorderliga
tider för löncuppflyttningar jämkas på sådant ,,ätt, alt icke
sämre villkor i förhållande till övriga vapenslag därigPnom
upp ko mmer.
Enligt vad som ovan framhållits., torde emellert id möjligheten alt verkställa endast en rekrytering om å ret eller att ens
förlägga huvuddelen därav till endast en period icke förefinnas ,
varför problemet om anställningsdatum och anställningstid
icke kan lösas enbart med hänsyn till dagama elen l oktober och· den l november.
Försvarsutredningen föreslår
själv såsom lämpliga övriga rekryteringsdagar den l februari och den l juli , varför det synes lämpligt att något närlllare undersöka, vilka konsekvenser detta kommer att medför a.
l

l

=tt

Någon plan för huru den föreslagna ytterligare månaden
för rekrylutbildningen skall utn.\'ttja s föreligg er icke direkt,
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men av ordalagen i Kungl. ~i[uj : ts proposition kan m a n d r·\"
den slutsatsen, att den är avsedd för att utöka möjl ig hc:t~~~
HU giYa rekryten utbildning i ullmänbildande ämm'n. ~Lee~
andra ord kan man för detta första avsnitt räkna 11lC'll en tid
tW 7 månader och torde väl även kunna utgå från , <l lt si\
skulle bliva fallet för samtliga rckrytkontingentcr, vare sig de
antagas den l oktober eller den l februari eller den l juli.
Proportionen mellan däcksavdelningen och yrkPsav clcL
ningcn tillhörande personal är i stort sett 55 : 45, vilk P! 0111 _
satt i siffror skulle betyda, att rekryteringen till däcksanletningen hör varje år omfatta c:a 550 man och till \TkC'sanleJ.
ningen c:a 450 mun. Ur utbildningssynpunkt vore dC't gi w tvis. det mest rationell a, därest den ena kategorien i sin lwl hct
kunde antagas vid en tidpunkt och den andm vid e n <~nnan .
:\Tågon möjlighet härtill torde dock icke förefinnas , ulan man
m [ts le alltid räkn a med att en viss förskjutning kommer alt
äga rum trots därmed förenade olägenheter. Det gäl lC'r dock
a tt tillse, att denna förskjutning gives en så liten omfa ttn ing
ö;Om möjligt och dessutom uppdelas på de olika yrk esgre nam:t,
s<t alt utbildning och m öjlighet att verkställa erford erliga ko mm end eringa r i 1ninsta möjliga grad s löras därav.
Den grundläggande utbildningen är densumma fö r sa mtliga yrkesgrenar och i sin helhet fö rlagd till · sjöm unss kob n.
Här a v följer, med 7 m ånaders tid anslagen härtill, al L de n,
som antages elen l oktober, är disponibel för övrig utbil dni ng
omkring den l maj. Mot ~.va rund e tider skulle bliva för l fchruarikontingenten den l september och för l julikonling(' nlen
den l februari. Dessa sena re tider län1pa sig dock icke t'iir
vidare utbildningen och icke h eller för kommande und erb efii.lsutbildning utan bör för den skull såsom rekryteringsdata yitljus omkring den 15 mars och den 15 juli, varigenom. m·an·
slående tider komma att ändras till den 15 oktober rcsp ektiYC
den 15 februari.
Den särskilda utbildningen varierar rätt så u vsevärt för
dc olika yrkesgrenarna och ingriper på ett mycket varieran de
sä tt i b ehovet av furtyg m. m. såsom utbildningspluttfornw r.
Lämpligaste rekryteringstiden för däcksa.vdelningen synes rEir-
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fö r und er alla förhållanden Y ara den l ok lober, <hi r est n u >> li3J11ånaders [u·et» godtages. Frå n däcksaYddningen kunna dock
undantagas yrkesgrenarna ubåts.- och radiorekryter , Yilkas särskilda utbild ning medgiver en rekry tering jämväl den 15 nuu·:-;.
1'ill denna senare tidpunk t bör lämpligen förlägga s ä Y en rekryteringen a v personal tillhörand e ekonomi- och hantverksavdelningurna under det att rekryteringen till maskinavdelningen i sin helhet bör ske den 15 juli.
Däres t ovnn angiven rekryteringsuppdelning tillämpas ,
skulle b ehov et uv rekryter komma a lt fördelas r elativt jämt
över hela år et och man utny ttjar jämYäl den tidigare gjorda
erfarenheten, alt rekrytering uv eldare, radiomatroser samt
ekonomi s ter och hnnlverkare väl lå ter sig förläggas till undra
tider än under hösten. Med delta sys tem ernås även att manskapets avgångstider (anställningstiden beräknas alltjämt sk e
efter h ela år p lus ex tramånaelen und er första året) bliva jämnare fördel ade över året, framför allt undviker man den relativt s tora tillströmningen till civila utkomstmöjligheter, som tidigare har kännetecknat hö sturna och vilka , med hiinsyn till dtl
såsom r egel rådande mindre goda tillgång till arbetsplatser ,
visat sig vara en stor nackdel.
Det måste dock framhållas , a tt med här föreslaget rekry terings sätt antalet erforderliga byten å furtygen k omma a l t
bliva flera än om endast en r ekry teringsdag väljes., man a
andra ~:idan bliver det varje gång ett minskat antal och för
varje gång endast omfattande vi ssa speciell a yrkesgrenar, vilket icke tord e vara någon n ackdel utan snarare tvärtom.
En ytterligare konsekvens är, alt kompetensdagar för upp flyttning till högre sjömansklass m ås.tc ansluta sig till tid erna
för rekrytering och därav följande tider för anställningens upphörande. Jämväl måste , med hänsyn till möjligheten att i
rätt tid erhålla löneuppflyttningar, underbefälsutbildninge ns
början omläggas, till vilket återkommes i det följande . Däremot torde tidpunkten för underofficersutbildningens hö·rjan
Och nästföljande år i försvarsväsendets läroverk ri ck e kunna ändras, vilket å sin sida medför att de olägenheter,
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redan JJU förefinnas för flottans person al i fö rhalt· tlll e
1
till Ö\Tiga ntpenslag , i viss mån komma all ytterligare l'ii rsto.
ras och för den skull erJ'ordrn. komp ensation i något :n \~'l' nde.
l fi:irtill å terkommes eme ller tid ävenledes i det följan de.
<

L;nderbcfälsutbildningcn är nästa steg, vartill den d tel'
genomgå ng nyvorclnc 2. kl. sjömamH'Il a vses
k ommenderas, sedan han under ett å r disponera ts för sjiikomm cndering m . m . Vid denna utbildning an ser man sig, en.
ligt vad som tidigare p åvisats, nästan helt och h :'i ll cl ku nna
hygga på elen, utbilcl ni ng , som eleven tidigare erhåll i t i sjömansskolan i allmänbildande ämnen , varför underb cHi lsuth ilclningcn avser att så gott so m ut eslutande omfatta militiira iimncn. Denna fråga kan icke b edömas lossryckt ur sitt sa mmanhang ulan m ~tstc ses i samband med el en vid are utbildningen , varför det är növ ä ndigl att redan här taga i helraktande nästa steg i utbildningsavseencle. Scclan un derbefälsutbildningen genomgfttts och ved erbörande varit di sponihc·l för
sjökommendering under två å r , är det meningen , att h an skall
kunna kommenderas till försvarsväsendets läroverk fö r att
pi1börja sin underofficcrs utb ildning. Denna · kommendering
~; kall emellertid föreg ås av prövning, varYicl d en sökan de förutsättes besitta sa mma kunskap smått, som h an i sjömansskolan bibringats i dc allmänbildande ämnena samt des sutom
skall h an kunna uppvisa vi ss färdighet i ett utländ skt språk
(engelska eller tyska).
Dzt är sålunda a t l obse rvera , att den aspirerand e un derc fficcrse leven , 4 1/:2 å r efter det han i sjömansskolan bi])l·i ngals
Yi ss utbildning i allmänbi ld ande ämnen och därefter icke p{t
nägot sätt (åtminstone i ytterst ringa omfattning) fått den
ytterligare befäst genom obl igatorisk undervisning , skall arlägga prov i dessa och dessutom uppvisa färdighet i ett ulliindskt språk.
För~; varsutredning e n anvi sar såsom botemedel fö r dessa
påtagliga brister genomgåendet av frivilliga kurser, vi 1J,;t
~;jöman~ sk olans
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s.ktdlc b ekostas av statsmedel och för personal kommenderad
i ]a nd och å fartygsdepå skulle utgöras av hivilliga kurser i

allmänbildande ämnen samt dessutom ett språk . Ombord
skulle för elen sjökommenderade p ersonalen anordnas studiecirklar i vilka utbildning skulle ske per korrespondens.
De t kan icke hjälpas, att man ställer sig ytterst skep tisk
mot m öjligheten att kunna r ealisera ett sådant program, utan
att h ela grunden för underofficersutbildningen vid flottan
snedvrides. Man måste nämli gen komma ihåg, att d et här
rör sig om relativt unga män (22- 24 år), av vilka man knappast har rättighe t att begära, att de i gemen besitta elen ambition, som elt frivilligt b edrivande av studier fordrar. T yvärr
får man antaga , att elen sannolika följden blir, att den, som
beslutat sig för att söka genomgå underofficersutbildningen,
i sista stund söker hafsa i sig så m ycket, att han nödtorftigt
kan klara inträdesproven, vilket icke kan sägas vara till nytta
för den fortsatta utbildningen.
Lika farligt synes vara, att man genom att slå in på denna väg, icke erhåller tillräckligt med aspiranter, som kunna
klara proven och därmed risk erar underofficerskårens r ekrytering. Den utvägen, som i detta fall står till buds, nämligen
att minsk a p å fordringarna eller verkställa direkta kommenderingar till försvarsväsende ts läro·v erk utan föreg ående prov,
får uneler inga fö rhållanden tillgripas. Ty därmed åstadkommes endast, att unclerofiicersk åren s standard i sin h elh e t sän k es, så att elen för framticlen icke p å e tt tillfredsställande sätt
kan fullgöra sina tjänsteåligganden .
För att råda bot på här påtalade olägenheter, synes endast
·en framkomlig vi:ig vara möjlig, nämligen att på ett r a tionellt
.sätt lägga om unelerbefälsutbildningen i förhålland e- till vad
.som av försvarsu tred ningen föreslagits.
Försvarsutredningen framhåller, att den av dem föreslagna
li nderbefälsutbildningen ombord under de senaste å r en prövats och att resultatet i huvudsak varit tillfredsställande. Detta
:111åst e dock minst sagt sägas vara en sanning med moclifikail:ion. Förhålland et är ju det, alt, för att kunna upprätthålla
T idskrift i Sjöväsen det.
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nödvä ndi ga rustningar i sa mb and. med den förs tärkt a lö rsnwsbcreclskapen och därav föl jande krav på bemanni ng nv
far tygen, det varit nödvändigt a tt i s tor uts träckning u tnytt ja
jämväl den personal, som skolat genomgå un dcrb cfälsu lhil dning . Den i gällande skolreglemente föreskrivna utbild ning 1·n
i allmänbildande ämnen har uärvid huvudsakligen b aser:) h
på genomgång av korrespondenskurser och h ar i myck t'l .~l o r
utsträckning måst förläggas till elevernas fritid.
Vid sjökommendering mås le varje man i förs ta h a n d h ibringas s.å dana färdigheter, att han kan väl fyll a sin pla ts
en li gt fartygets stridsfördclningar. Utöver delta m åst e h;l n
deltaga i ombord. förekommande vak tgöring och arbeten . lkträffande det senare kan man visserligen tänka sig, a lt en \ i~s
reducering av elevernas dellagande häri kan sk e, m en !wträffande vaktgöringen torde en sådan åtgä rd i dc f les ta fa ll
vara omöjli g a tt genomföra, åtmins ton e under icke cxercisli d,
med a ndra ord s.agt under manskapets fritid.
Av det sagda framgår, a ll viss tid måste ombord amlao
till stridsfördelningars genomgående, drabbnings.cxerci~ , strids mässiga övningar m. m. uti vilken samtlig ombord kommt·n clerad personal måste deltaga för a ll resulta tet av övnin garna
skall bliva tillfredsställande och fartyget bibringas erforderlig stridsberedskap. Härtill kommer a tt varje n\an m {tsl e dl'ltaga i vaktgöringen, som de ssutom för eleven huvud sa k ligt'll
kanuner att bliva förlagd till >> fritiden >> .
Man måste fråga s'ig, huru under sådana förhalland en t' ll
underbefälsu tbildnin g onrbord sk all kunna orduas med god a
resultat, allt giv-etvis under förutsättn ing att gälland e fordringar icke minskas. För s var~.utredningen talar sjä lv om Jl ii( lvändighcten av att det lugn och den självständighe t, som kriivcs för arbetet utom lärorummct, beredes en elev. Man hu r
allt skäl a tt fråga sig, huru är del ställt i detta avseende mnbord å ett fartyg? Resultatet: av dc s. k. brevkurserna ombo·r d h a r också enligt vad en sammanställ ning a v desmn nhl
utvisar, varit mycket varierande. Detta har växla! mellan n·nl
nega tivt och olik a grader av positivitet.
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Un derbefälsutbildningen är en mycket viktig detalj i manskapets utbildning och utgör den grundsten, på vilk en den vidare u tbi ldningen till underoffi crr måste bygga. lHir prövas
eleven s fönn~tga a lt föra befäl , h~ir berh lsles den kännedom om
mate rielen, som han sedermera bliver sa lt a lt sköta och vars
bandhavande han i sin tur skall Eira ut till andra. Undcrbefä]su Ubi ldningen måste jämväl vara karaktärsdanande och syfta till a tt h os den enski lde individen väcka den ~1Ilsvarskänsla.
som erfor dras för att han sedermera skall kunna s ~itlas p å
mer eller mind re ansvarsfulla och kr ä vande bcfa lt ni ng ar.
Det är sålunda av den a ll ra slörsta belyde l~e, att under befälsu tbildningen kan bibringas ved erhörande på ett sådant
sätt, a lt han verkli gen beredes till fälle alt till fullo draga nytta
av densa mm a. Härtill kommer , en li gt vad tidigare p å visats.,
den absoluta nödvändigheten all i unelerbefälsutbildningen i nlägga r elativt omfattande undervisning i a llmänb ild ande ämnen , vilk et a llt gör, att undcrhcfälsulbildningen till sin första
hälvt m åste förläggas till lokaler i land för sft vitt ändamål e t
med densamma skall kunn a ernås.
~1 öjli gh e t alt vid en senare tidpunkt kunna ordna frivi lli ··
ga k urser i första hand för dem , s.om önsk a h ereda sig t i Il
genomg ång av underofficersulbildningeu, tonk vara större,
sedan den blivande eleven i försvarsvä sendets läroverk bibringats gedignare och m era ändamå lsenlig utbildning i ti d iga re gen omg ångna kurser. Huruvida dessa frivilliga kurser s.k ola göras. ob li gatoriska för dem , som ~öka in till försvarsväsc·ndets läroverk , torde vara en fråga, som icke nu kan bedömas.
Där est så skulle visa sig erford e rligt för att kunna skapa tillräckligt materiel för inträde i de nna skola och därvid söka
bibehå lla de sökande på en hög nivå, bör givetvis den å tgär-·
den vidtagas.
Efter behandlingen av dessa mera allmänna synpun kt er
På underbefälsutbildningens organiserande och omfattning,
återstår de t att undersök a i vad m å n denna p å ett ändamålsenligt sätt k an a n sluta tig till en sjöman sskola organiserad på
sätt ovan föreslagits.
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Enligt vad som behandlats i samband med sjöman -.skolans
organisation och uppdelandet a v rekryterings period erna, för.
utsättes första anställningsåret omfatta 13 månader, Yara,- följer att man erhåller materiel för underbefälsutbildn in gen den
t november (däcksavdelningen utom ubåts- och rad io ma tro.
se r), den 15 april (ubåts- och radiomatroser samt ekonomioch hanlvcrksavdelning arna) samt den 15 augusti (maskin avdelningen). Härav följer , att däcksavdelningen (ut om ra.
dio- och ubåtsmatroser) påbörja sina yrkeskurser omkring
den 1 maj, vilket sammanfaller m ed vad som nu iir
fallet, oc h vilket visat sig vara lämpligt. Ubåts- och radiomatroserna samt ekonomi- och hantverksavdelning a rna
påbörja sina yrkeskurser omkring den 15 oktob er, Yilkct
också med lätthet torde kunna inpassas i elen nuvaran de organisationen. Vad så till sist maskina vclelningen beträffa r, sk ull e
deras yrkeskurser påbörjas omkring den 15 februari , \ il kc t
också torde vara himpligt och icke möta n ~tgra sv;'lrighrtn all
realisera.
Genom en uppdelning av umlerbefälsulbildn ingen pa ol ika
perioder vinnes jäm.väl den fördelen, att undervisnin gen i land
och i samband därmed erforderli ga förläggningsutrymm en
fördelas över en längre Lidsperiod till båtnad för arbetsförhållandena å örlogsstationerna, vilka för närvarande äro sy nnerligen ojämnt belastade. Behovet av instruktionspennnal
kommer även att mera jämnt fördelas över hela året , Yil ke t
torde vara av betydelse och till fördel vid planläggandl't av
kommenderingarna .
Detta avsnitt om underbefäl s u ~bildningen kan dock icke
anses avslutat med mindre 1nan även tager upp till behandling frågan om huru anslutningen ti ll undcrofficcrsuthi ld nin«en bör ske. Som redan tidigare framhå llits torde nagot
avs~cg från den av försvarsutredninge n föreslagna tiden för
undervisningens början vid försvarsväsendets läroverk icke
kunna tänkas, då ju detta är en instutition , smn omfattar hc lfl
försvaret. JVIed hänsyn till det relativa ringa antal, som
räknas kommenderas till denna utbildning, synes ingen ""arighet böra föreligga , att i rätt tid kommendera elit h ela cl iicks-
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,,Jelnin ge n sam t ekonomioch han tverk sa vdelningarna, ä ven
.
för
dc
båda
senare
avdelningarna samt ubåts- och radio0 111
matrose r den disponibla tid en för sjökommende1ing efter underbefälsu tbildningens avslu tande kommer att minskas med
c:a 5 månader i förhåll::mdc till vad som erhålles b eträffande
däck s:n·delningen i s tort. För maskinavdelningen kommer
det i stället att bliva erforderligt att utöka motsvarande Lid
med c :a 2 månader.
Med h änsyn till här ovan på talad e olika tidpunkler efter
sin för sta anställning , som dc o lik a manskapskategorie rna
kunna komma i fr ~tga till kommendering till försvarsväsendets läroverk , synes det vara nödvändigt, all viss hänsyn härtill t ages vid bestämmandet av den tid, som erfordras för uppfl yttnin g i lönegrad i och med att eleven i marinens unclerofficersskola erhå lli t sina slutliga betyg, d . v. s. erhållit kompetens för befordran till underofficer av 2. graden. Till denna fråga sk all dock återkommas i samband med behand lingen
av und c rofficcrsu lbildningen .
fl \C

Vid genomläsandel av försYarsu trcdningcns betänkande
fäster man sig omedelbart vid, att: det påt ng liga intresse, som
ägnats utbildningen av bl. a. armens unele rofficerare samt
skapandet :w för dcs.sa lämpliga lokaler m. m ., på intet sätt
motsvaras av vad som man lagt ned på motsvarande utbild ning vid marinen. En väl ordnad underofficersutbild ning utgör dock ett absolut villkor för att standarden skall kunna
hållas uppe och för att marinens unelerofficerare skola kunna
motsvara dc förväntningar, som man är berättigad att ställa
På d esamma. Det torde även i detta sammanhang böra fram ·hållas., att, speciellt flottans underofficerare, mycket tidi.gt
Och vid flera tillfällen måste placeTas på sådan a befattningar
Och på sådana platser, varest dc helt och håll e t äro hänvisade
till sin a egna beslut och ick e hinna inhämta komplC'ttcrandc
Ord er från högre håll. Denna \iälvständighct i befi=ilsföringcn ,
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ofla förekommer , ä r därför el l y tt erligar e krav pa ~1 1 1 un .
derofficersutbildningen så tillrätta lägges, att ind iYidcn diirunder verkligen bibringas d e kun skaper och d e karaklitr<; da.
n and e ege nskaper, som i.i ro erfo rde rliga för a ll tillgodose d('Ssa
krav.
Själva principen för den föreslagna un dcrofficersut bild ningen , så till vida som den omfattar först ett Lv å -arigt fiirsvarsväscndcls lärover k och därefter en för marinen genJr nsam undcrofficcr ss.kola , synes hava a lla förutsättnin gar f ör
att kunna leda till e l t gott ufuildnin gsresulla l i a ll s~· nn erh~t
om genom den föregående utbildnin gen erfo rd erli g underbyggnad ska pa ts , så alt underoHiccrsc lcvcn ve rkligen bliver i sta nd
~~ tl på e l t lämpligt s ii Il tillgod ogöra sig, vad som u ndrr de ssa
tre å r läm nas hon om.
~f eel h ä nsyn till a tt tillräckliga uppgifter angående den
tY<1åriga utbildn in gen vid försva rsYäscnclcts läroverk icke Jii rcligger i vad rör detaljerna b eträffa nde de o lika ämnen a , sa knas anledning att här närmar e in gå på ämncsfördelnin~ en o. d.
Som h elh et sy nes dock lä roverke ls allmänna upphiggnin g Ya ra
~indamålsenlig . I\ [ahi.inda kan clel va ra av int resse att i dl'l la
sanunnnhang påpeka, att elevernas antal fr {m m arinen är de t
största (av 790 elever beräknas 32:i var a från arme n, 860 l'ran
marinen och l 07 från flygva pnet) , vilk et ,,yn cs herötliga till
att marinens representation därs-tä des göres s tarkare i1 n Ya d
som föres lagits a v för svarsutredningen (l kompanichef, 1 -.tiillfi)relr~idande kompanichef och l kom.paniacljutanl).
Försv:1rsutrecln in gens behandling av det sista stacl il'l ::tY
underoffice rsutbi ldni ng , marinens mu.lerofficerssko1a, in skrii nker sig i stort till en beräkning av anta let elc,·er, erforderli g pr rsonal samt vissa uppgifter angående likvärdighet med i IWYi gati ons~ ko l a avlagda exa mina , varom uppgift Jämnats i den första
Tedogö rclsen för m ansk ap ets u tbil dning i s tort. D essutom b ehandlas r elativt ing åend e möjligh eten av a tt förlägga denna
s kola till Karlskrona , under d et att däremot andra i samhand
m ed utbildningen vikliga fr ågor m er eller mindre skjuta s åt

~ om

sidan.

-
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Det h ar i det föregåe nde fra m h å ll ils, hurusom platsen för
underof fi cersskolans förläggning ännu icke erhållit någon definitiv lösning , varför det synes o nödi gt att i de tla sammanhang upptaga denna fråga till behandling, utan här skall endast p åp ek as n å gra mera allmänn a frågor , vartill hänsyn synes böra Lagas, oavsett till vilken plats underofficersskolan än
bliver förlagd.
Bla nd dc villkor, som höra up psältas för att ett fullgott
resullat skall kunna utvinnas av det sista utbildningsåret, tordc speciellt nedanstående förtjäna uppmärksamhet:
samtliga elever böra för läggas till skolan,
förläg gningslokal erna böra vara a v sådan bcskaffcn het,
att de h er eda trivsamhet,
vid ~idan a v förläggningslokalerna böra finnas väl ordnade h ygieniska anordningar i form av tvättrum, duschrum
(badrum) och 1oil ettanordn in gar,
elevernas mathållning bör ske i egna matsalar uteslutande avsedd a för dem ,
skoll okalerna böra va ra av sådan beskaffen h et, a tt de väl
lämpa sig för undervisning, vare sig denna sker i allmänna
ämnen eller spccialämnen ,
dc egn a studierna böra kunna bedrivas i lokaler, som
äro s-eparata från såväl färläggningslokalcr som skollokaler,
tillt'ällc all idka såväl utomhus- som inomhusidrott a v
oli ka slag hör vara bere tt inom det egna förläggningsområdet, samt
i direkt anslutnin g till förläggningsområdet böra bostäder beredas för chefen och souschefen för skolan jämte vaktgörande b efäl och underbefäl.
Frågan angående internat eller ej kan givetvis diskuleras
och olika s.y npunktcr framdragas för såväl det ena som det
andra alternativet. Försva rsutredningen tager för sin del m ycket lätt p å d enna fråga och anför i stort sett e ndast, att eftersom å tskilliga av eleverna kunna förväntas hava bildat familj,
så synes i stor utsträcknin g förläggning utom kasern böra
ll1edgivas. Detta synes icke vara något bärande skäl, ty huVudsaken bör ju vara, huruvid a utbildningen kan anses bliva
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bä ttre eller sämre vid utn yttjande t av d e olika a lternal i\ l' i l .
De t torde ick e råda någo t tvivel o m , att det är av särdeles sto r
be tydelse, såväl för u tb il dnin gens ef'fektiva be drivande so111
för skapandet av samhörighet mell an till skolan komm ende.
rade elever, att dessa förläggas ti llsammans och i direk t anslutning till sina undervisningsanstalter. Hänsyn till att fle r;1
av eleverna äro gifta synes icke behöva tagas, då ju dt's sa
elever, därest skolan är förlagd t ill den plats, varest dc hava
sina hem, kunna disponera lördagar och söndagar för familjen.
Ligger skolan å andra siclan på sådan plats , varest v ed,_~ rh( i.
ranclc icke har sitt hem, synes det vara ur all a synpunkler
lämpligast, därest dessa elever kunna sam manföras på et t så.
dant s.äU, att de verkligen känna, att de bilda en enhet, Yil ke t
endast torde vara möjligt genom en förläggn ing till skolan . .\ Il
repliera på alt eleverna själva skola skaffa sig bostäder syn es
under inga förhållanden vara att förorda.
Övriga framhållna villkor torde knappast tarva någr:J nii rmare förklaringar . Anmärkas skall endast, att därest m an Yill
åstadkomma en fullgod utbildning, så får man också se till :1l t
föruts~ttni ngarna härför finnas.
Beträffande tidpunkten för utbildningens p~1börjandc i m aritJCns underofficersskola finnes ingen anledning att från g<t det
datum, som bäst lämpar sig m ed hänsyn till flottans övnin gnr
i övrigt, nämligen den l november. Där av fö ljer även al t ti dpunkten fö·r kompetens till befordran till underofficer :1 Y ?.
graden ernås samma datum.
I det föregående har framhållits , alt man bl. a. ur k onkurens synpunkt måste tillse, att de fördelar och förmån er. snm
stå att vinna vid e n vapengren , böra motsvar as av vad som
kan vinnas vid en annan. Jämför man i detta avseende el en
tid vid vilken underof\ficersutbildningen tidigast kan Ya ra aYslutad, finner man, alt flottan i detta avseende är sämre lottad
än n ågo t annat vapenslag. Med den av försva r sutredningen
föreslag n a uppläggningen av utibildningen ernås k omp etens
för befordran till underofficer av 2. graden först vid 8 :e anställningsårets utgång under de t att vid samtliga övriga yn pcnslag detta ernås med det 7 :e anställningsårets utgång. ~ fr d
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]en bär föres lagn a uppläggn ingen av u tbi ldni n gen bliver siffden samma, näml igen vid 8:c anställnin gsårets slut, för
~äcksavdclningcn (utom r adio- och ubåtsmatroscr), för ekonomi- och hantverksavdeln in garna samt radio- och ubåtsmatros-e r c:a 5 månader mindre samt för maskinavdelningen c:a
? mån a der längre.
För a tt lämna vederbörande skälig kom; ensation för denna missgynnade ställning i förh å ll:Jnde ti Il
övriga vapengrenar, synes vederbörande , efter befordran till
underofficer, böra i och för uppflyttn ing i lönegrad få till,0doräkna sig 12 månader respektive 7 och 14 mån ader, varir>
genom p aritet med övriga vapenslag uppnås. Hänsyn till a t t
första a n ställningsåret omfattar 13 månader förutsätt es red:Jn
tidigare h ava tagits., varför här bortses därifn"m .

\,11

Därest en utbildning av flottans manskap samt underGfficersutbildningcn upplägges i stort sett efter dc linj er, som här
ovan up psk isserats, synas alla .förutsäHningar finnas , för att
man s.k all kunna skapa en fu ll gotl kader av olika grader, samtidigt som man jämväl tagit hänsyn till kr.nkurcnsmöjligheterna gen temot övriga vapenslag och därjämte kan anse sig
hava ti llgodosett alla b erättigade krav på, a lt den vid flottan
meddelade utbildningen av vederbörande bör kunna utnyttjas såsom en m erit vid sökandet av anställning inom det c i ·
vila li vet.
Givetvis kunna här anförda tider för rekrytering m. m .
ändras på i vad avser dc kategorier, som därvid böra komma
i fråg a, påpekas bör dock , a tt här föreslagna tider hava valts
med h änsyn till de erfarenheter, som man tidigar e ha vunnit.
T ill sist må endast framhållas , al t, jämsides med stamUlanskapets utbildning , måste hänsyn även tagas till dc värnpliktigas, så att deras inkallelsetide r på ett lämpligt sä ll ansluta sig till behovet av personal för sjökommendering, till~ång till lokaler för undervisning m . m., så att allting flyter
111
i vartannat.
G. Ägren.
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dii refler farlen oförändrad p å rak kurs . Vi antaga all lwmp!lssen vid s tarten befinner sig i viloläge samt alt villkoret
}
0

Gyrokompass och fartygsmanöver.
(Med vederbö rligt tillstånd önrsatt frå n tyska spr åkl't a1· kmnnt"tlllö r.
kapten O. A. Simonsson. »l( reiselkompas3 und Sc hi ffsmfl nöYc·r . .T. W.
Geekeler, Kiel. Ingenieur-Arehiv 4 :de bandet 1933 sidorna (i(i oc·h 127,
J ulius Springers för lag, Berlin \ V 9.)

14. Den clämpacl e kompassen ombord å ett {arly g i riirr lsc.
Slorl ]Jå m/; /:urs

och li/,"[ormig fnr l ökn i ny.

De under IöregCtend e punkt 1:~ h :irledda Ionnlern a t'rl, juda
j ~imY ~il möjligheter Lill alt undersöka de Iö.rhå lland en under
Yil]; a en dämpad g:-Tokomp:1ss arbetar ombord ~l cll fartYg som
ii r i rörelse.
Om hastighelens nordkompo:;ant är konsl.anl h ehöYL'l' man
endast, i likhet med vad fallet är ifråga om den odämpade
kompassen , för erh{tlland e av den allmänna lösningen, tillfoga
fnrtnlslaget a 0 till lösn ingen av den homogena differen tialekva tionen för a; en rörelse med konstant fa rt];omp osant i
nordriktningen har inlet infly lande p å fi och {f.
Elt .första exempel på acceleralionens inverkan pa den
dämpad e kompassen m å vara följande: Ett far·Lyg p å IGels
latit ud (5! 0 20') tager med likfonnig accelerat ion upp farte 11
f rtm O t ill 30 knop 1 ) inom loppet av 5 minu ter och bib ehåller
1)

1 knop = 1 sjömil/timme= 1,86201 km/timme= ;51,4~5 c·,n/se\(

""'

~{

(el. v . s. '1' 0

=

84,.! min) är tlppfyllt.

Del ~istnämncl a

,,iJ!kor et borga r för att utan dämpning inga accelerationsutsla g
o: slmllc för efinnas . Under accelerationen skulle gyroaxeln
1
likformi g t v rida s ig mot väsler Ir ~m dC:n ursprungliga nordriktningen till dess vinkeln m ell an denna och gyroaxeln dter
5 minnler antagit sitt slutliga värde a 0 = 3° 16'. Under d en
fortsaHa rörelsen hos fartyget 111.ed konsLant fart skulle denna
vinkel iel<c föriindras . Den strecJ.;ade linjen i fig. 14 a visar
detta händelseförlopp. Kompassen vore alltså ,i cke behäftad
med n ~tgra fel enär värdet p ft e~: 0 ä r kännl. Hur den dä mpade
komp assen d är emot förhflller sig und er samma omständi gheter
framg ~tr av d en fu ll dragna kmvan. Ordinatorna angivas i fig.
14 a d els i b ft gminuler dels äYen i multipler av lodavvikningen
XN . H ärigenom blir diagramm e l a llmä ngiltigt och är användbart i eke hl o t t för nu ifrågavarande sifferexempeL För överslagsber ä kningar av X hör följande obscne ras: om farlen p:\
M tidsminuter ä ndms med K knop ii r

x=

3

F

(81)

~

när ;c mäte s i hagminuter ( exakt vore X = 3,00il

~~ ) .

. D e vid följande beräkningar a nviincl a yärdena p å d ämpnmgsk onslanlerna molsvara ung efär dem som förekomm a hos
de An schi.'tt z-kompasser som vanligen saluföras, d. v. s. x = 3;

-Fw

1,2.
I följd h ärav är o:

~ =

0,607;

%

= 0,393; M=
w
N
w=

0,773.

0,24;

~
= - o,n;
w

-
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c2 +
C, = -

B2
B,

60

'lO

F ig. H a.

t min

80

100

120

(l -.wän gning förorsakact av en likf ormig acceleration .
Farten ökad f rån O t ill 30 knop på 5 minuter.

= -

+

=
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0,0497 a 0,0309 a 0,0199 a +
0,0567 a +

1,0445 b
0,9043 b
1,4178 h
0,05 11 b

-

0,8356 c
0,1021 c
,- 0,73-!2 c
- 0,4562 c

'l
(82)

f

De övriga följa av (III), (II) eller (IX), ( IV), (V), (VI)
eller (I). De värden med vilka C~:, fi och B vid tiden t = o
avvik a från j ämviktsvärdena hava betecknats med respektiv-"
a, b och c. Vid härledningen bör ITlaA.1 nu i fortsättningen
skilj a m ellan lv ~t olika stadier eller periode:r. Den tid under
vilken accelerationen verkar kommer aLl betecknas såsom p e ·
rio d I ( >> manöver», >>anlopp >> ) och den tid under vill< en in svängningen i viloläget pågår såsom period II ( >>återhämtnings tid>>, >> insvängning.stid»).

Period I. Om accelerationen är konstant och periodens
längd T 0 till att böTja m ed ii.r valfri bliva differential ekvationerna fö lj ande:

Fi g.

6'0

'10

20

t mti7

Vätsk ans 10vän g ning i dämp ning3kärlen vi d f ar tygets
rörels e enl ig t fig. 14 a.

= +F U2 sin cp. cos cp
d' 1?
([tä

Om T.,

=

d 2 1?

+ F~+

w

84,4 min blir

:vr ---i:$357 sel·\. 1.'
l.

-

1N --

l OJ il

l

1119
l

1.'
se]r...
] -1

se'varigenom T blir 109,2 m inuter. Halveringstiden för uljän1ningen inom dämpningsvä tskan blir då enligt ekvartion (12)
h = 466 sek. Med dessa värden erhåller man med hj älp av
formlerna (79) o. s. v. för i ntegral ionskons tanlerna i (76)

dO

ert +

= -

1

L --

2

%

+ F (%w

ll

i;)

2 -

"/

. t,N;

(83)

l

F w 2 1?· =

FU 2 sin cp cos cp

+F

~ . XN. J

Betecknar man ekvation en s homogena lösning med (H) hli
de allm änna lösn ingarna
rt. :::::::::

(H)_

Vx

.

R U oos r.p'

~

= (H) + ~ . ~: sin cp . cos cp + (l - ·R:,) X N;

P

fJ ::::::::: (H) -

~

% •

U2 .
w' s m cp • cos cp

+1

% •

g

,

R w' Xx.

l
1

(84)
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S umman av part ikulärlösningarna med avseende ;i_ r; och i)
(ell er vi l ke l i1r de tsam ma, smnman a Y dc allmänna lösn inga rna
efter de l oändlig Emg Lid för fl ut it) mås te vara vinleln mellan
elen slzcnbara och sanna horisonten d. Y. s. XN·
r\ll ls[t blir:
jämviktsläget före accelerationen
x

o;

(J

+

t9• -

1

"C'

%

w·'

1

U'

%

(j) i

sin

c os cp;

({)
l

c os cp och

sin rp

jämv iktsläget under accelerationen
rz

=

(J

0

bt
R"',----."U.--.-co_s_ (p'

-

+

l

.

U'

x . w'

1 U'
x c,)'

Sll1 rp .

Sll1 m
'

cos

. COS

+

cp
m

(

-.L

..:!:_

1

x

'

J

1 •

x

.

"' )

R~.)" . l.,_,;

=

w'

o;

[l

b -

1

-

c -

%

g
1
x · lt w"

---

g

H.w'.

J

x~;

(S.i)

x•N·

f

Genom att insäLla dessa värden i (82) erhåller man in lcgralionskonstantcmas värde för svängningsckvati·onen under
period I. SlutJi.gen måste även hänsyn tagas Lill nödvändigheten av a lt fö lj ande li khe t må5 le gälla, nämligen w

2

=i·

Svä ngningsekvation en bli r alltså fö r t. ex. rz följ ande.
rz

= o: 0

+

[ 30,283. e-t/3357 sin (t 2 1° 5 1' +
-

om t i:i r mätl

25,721 e-t/ 1119 ]

sel.; under.

XN

10~1J-

p enna ekyalion represenleras ay den uppttlgäende grenen
,. dr n i fig. 1-! a heldragna kunan . Far lu tslaget rz 0 =
n

:::::~

~(eller

R U cos rp

fartutsingels Lilh·äxl om Yiss hastighel före-

reda n vid nceelcrationens början) inbegri res häri. 0Yanslå..
v
J som Jnu l l'1p l'1ceras me u"' '·K
ar
~et fel som orsakas av dämpningen och lzommer i forlsäUSkall särskilt fr amhävas alt det
· 1"'c11 nlt betecknas med 'Z 2 .
Jlll "
rör sig om felet z2 under period I kommer detta alt b etecknas
n1ecl 11. 21 - Fig. 14 h Yisar välskans mols varande svängning i
förh ålla nd e li ll gyroaxeln (symme triaxeln) d. v. s. förloppe t

. m paren t cs [
kOID
ndc u ttrycl ( mo

av /}.
För n u föreli ggande exempel torde det vara tillräckligt, all
enli gt ekva tion (SG) a ng i Ya siffervärdena för l =c: 300 sekunder.
Scdan den na lid förflutit hava u tslagen n [lll fö ljande v.ärden.
nämli gen
0,361 Xx .
0,00;)5Xx; ~~
1,262 XN; (3
a= a 0 Fi g. 15 visar förhå llanden a en ligt ekvation (86) (under en
längre tidsperiod) sedan far tu tslaget 'Zo sub traherats. Den st reckdragna linjen i sistnämnda figur visar en approx·ima liv lö-sning S•om konuner al l givas nedan i punkt 16 (ekvalion 91).
Fig. 16 visar gyroaxelns ('Z, /1)-rö,relse så lä nge accelerationen
l'erkar p å sa mm a sä tt som i f,ig. 4 gäller för den odämpade
k0mpasscn d. v. s. ~med en ,n-gånger förrstorad eleva Lion med
bortseende från dCJt likformi,gl v~i.xande farlulslage't. GyroJ.xeln
vandrar ut från viloLäget 0 1 och svänger, om accelerationen
P~tgå r tillräckligt länge, in i elt nyul viloläge 0". Ekvationerna
(83) t ill (85) visa emeller tid all man kan undvika denna för~kjutning av jämviktsläget d. v . .s. att man lzan låta O, och 0 ,

= +

= -

·
___g_
R , . X N•

H ii. rav följer, alt kompassen omedelbart som accelera lioucn
härjar vid tiden l = o visar följande avvik elser från dc un der
ac cele ra tionen gullande jämviklsvärdcna, nnmligen:

a

551 -

(86)

salllm an fall a , nirnligen om R~, =

~ör To =

x

v ilke t innebär aH man

j/ x . 84,4 min (= 53 min). Där-med är emellertid
Intet vunnet, ty svän gningarna <'X, fJ och {} undvikas därigenom
På intet sätt. Dessutom erh åller man mycke t stor a accelerationsutslag o: 1 •
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. jänw ildsl ägert an tager då mer och mer fm'men av en dämpad

~2I

.20

u-

10x, f-

5·..z~~ l=f-

l=_...
O

v

5

/
10

/-

v

75

//

----~

/

lO

25

JO

ta min

l<'ig 1c5.

---...,.....

.......- r--

15 AR

~inussvängning emedan den a periodiska termen: (med eLt)

J5

'10

'15

.50

s{l

smån in gom avtager. (L > M). Emeller·Lid kommer dämpningen knappast Lill synes vid deL första utslaget l1t moLsidan
(Yäs t). Detta utslag är alltjämt 3,15 XN = 56,7' och uppn ~1s
först 58 Lidsminnler efter det aU accelerationen upphört.

5,'

l<'elet a" under en likformig acceleratio n.

15.

Slörsta J'el uicl an lopp

JTii~ cl

likformig acceleration.

Om .accelerationen pltgår Ltillråcldigt länge uppnår, så som framgår av kmvan å fi g. 15, felet a2 1 sitt maximum efter
c:a 36 tid sminuler. Delrla fel uppgh till 17,6 XN. Den funkti on som svarar mot denna kurva i fig. 15 kallas nedan tills
vidare f(l) d. v. s. 7- 21 = f(l) XN.
2. Om sluthastigheten (farten) skall antaga etl givet vårde
(K knop) kan denna, allt e fler accelerationens storlek, uppnås
inom en längre eller korl.are tidrymd. U11der sådana omständi gheter uppsrLår fdgan vilken den anloppstid ta är, vid vilken
felet r/.21 uppnår ell max1mum vid slutet av accelerationsperiod
I. Enär accelerationen, om sluthasrt igheten är given, blir omvänt proportionell mot anloppstiden, blir detta beroende av
l.

Period II. När accelerationen upphört, äro jämviklsviirdena, om man bortser från skillnaden i fartulslag, åter desamma
som före accelerationen. De ovan angivna, vid accelerationens
slut uppnådda utslagen, äro de värden a, b och c fr an vilka.
insvängningen nu sker. Man får därför i ekvation (82) in föra
1,262 Xx
a
0,0055 X N
b
+ 0,361 Xx.
e
(De t hör obseneras .all XN vid en acceleration mot nord är
negativ). I forts~~tLningen blir härledningen exal(t densamma.
som för period I. Lösningen av (/. ger den sinusformade kurvan i fig. l .t a. Den väg utefter '"ilken gyroaxeln å ter s' änger
in i O, är redan visad i hg. 13 så som exempel på en insvängningskurva. Kurv.an ingår jänwäl i fig. Hi.
Fig. 1-l a visar .att felet (/. 2 når sill maximi-värde först
under period II d. v. s. efler del accelerationen upphört. L'nder
period I tvingades en del av dämpningsv ä Lskan över fr:'ln det
norra till del södra kärlet vilk et ås ladk·om en precession i1 L ost
av den norra gyroaxeländan som härigenom v;red sig mindre
hastigt å t väsl än som molsvarade farlfelsökningen. Vid
accelerationsperiod ens ,slut var denna minskning 23'. Under
den därpå följande perioden II for lsättes emeller tid vikten av
den väLska, som srtrörm mal över alt verl\'a såsom »motor» för
en precessionsrörelse åt ost, så ~tl felet ylLedigare ökar. F clel
uppnår si ll maximum först 12,2 Lidsminuter efter deL accelcra .ti onen upphört och blir då 3,79 Xx = 68,2'. A l erinsv. iin gnin~cn

max imum hos funktionen f (t ).
t

Della ligger vid ta

=

23 mi-

nuler. Värdet kan angivas till (/. 21 = 1,77 K om a 2 1 är angiven
i bågminurler och sluthas ti gheten K i knop. I praktiken äro
båda dessa ex trema värden av föga betydelse enär det icke är
felet und er eller vid slutet ay anloppet som intresserar utan
maximifel et över huvud tageL. Detta inträffar emeller tid un·der pe1•iod II när ta < 36 tidsmim1ler.
il. För a ll kunna hesvara fr :"1gan rörande maximifelet under period II m åste de insvängningskurvo r klarläggas, vilka
efter varierande aecelera ti·o nstider ta föra tillbaka till det urspru ngliga jämviktsläget. Fig. 16 visar en del sådana insvängning.skun.or, nämligen de som g.älla för accelerationslidern a 5,
1O, 20, 30 och 36 minuter. Vidare å lerfinnes i f i g. 17 maximilrlslagel sf1som funMion av anloppstidens varakti ghet. Om
Tidslcrift i S jöväsendet.

36
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Härav följer alt maximifel et under period II

_f!_
XII
70

CI..2II

(87)

J "o
2,\J

=

Om sålunda accelerationen inte varar under l,ä ngre tid än
lO Lill 12 minuter kan man förvänta sig el t maxim m n i acce··

]erationsfelel s:1som en följd av dämpningen. Della fel uppgår
fl 0 •
Ovan insa ltes värdet av fartutslaget för IGels lalilud enär den i fig. 17
använda faktorn 0,75 ävenledes gäller J{iels latitud. Enär
emellertid båda de i ovanstående härledning använda faktorerna äro proportionella mot l fcos rp [varvid fö.rutsälles, att

till c:a lj3 av motsvarande ändring i fartutslagert

w2

. 16. ,Gyroaxelutsiaget under en likformig acceleration och axelns
F lg.
.
återimsvängning i det ursprungliga jämviktsläget vid acce1eratl0ner
av varierande varaktighet ta.

ta <

=

~; jfr å ena sidan ekvationen (30') och å andra sidan

härledningen i punkt 13 till och med ekvation (79)] gäller
formel (87) även fö'l· varj e annan latitud.
4. Till sist kan man även, i likh et med under 2, under .
söka på vilket sätt maximifelet är heroende av anloppels varaktighet, när sluthastigheten har elt givet värde. I denna aYsikt bör varje funklionsvärde av kurvan enligt fi.g. 17 divideras
med t. Så länge den approx imativa formeln (87) gä ller år
(i7. 2)max kon slant och ohei,oende av ta. Om accelerationen
minskar, varigenom anloppstiden proportionsvis ökar, av lager
maximifelet så småningom.
Samma frågor kunna ställas även med avseende på elevationen. Dessa frågor äro nämligen av betydelse fö'l· rymdkom ..
passen. Svaren framgå även av fig. 16.
l. Vid likformigt fortgående acoeleralion inträder ell nuaxinmm i elevationsfelet fh 1 efter c:a 73 minuter.

X"

10 minuter kan denna kurva approximativt ersättas av

x

15

-en rät linje:

10 N\

= 0,75 ta XN.
.
upp·
Enligt ekvall:ion (30') är det genom accel eratwnen
CI..2II

flo

=

-

v

o

2,176 ta ZN.
Fig, 17.

v

:..---

~,...

/

5;t>v r-

nådda tillskottet i fartutslaget på Riels latitud
Lf

f=

/

5

10

15

20

di
"

.Jo

.J5

~o

ta min
::Maximiutslaget a 2 så.som funktion av accelerationens
varaktighet ta.
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2. Om en giYen sluthastighet skall uppnås blir felet m ax imalt i samma ögonblick som accelerationen upphör, om accelerationen varat under en tid av 54 minuter. Då är /hr = 0,088 1(
3 . Vid kortYariga anlopp (ta
10 till 12 minuter) är de;
slörsta elevationsutslaget (i perjod Il)

<

(J 2II --

Ll

"o

49 .

(88)

Vad angår maximifel els beroende av anloppets varaktighet gäller för (J vad sagls rörande a.
De i denna och föregående punkt angivna talvärdena gälla
emellertid endast för de dämpningsförhållanden som gälla för
de t behandlade exemplet; i vissa avseenden gälla de dessutom
endast för Kiels latitud. ?vied avseende på denna sistn ämnda
inskränkning kan man dock lätt företaga korrektion. Ovan har
redan tidigare påpekats, alt en ändring av latitud en icke inverkar på integrationskonstanterna Ai, Bi och Ci och dänned
icke heller på svängningsekvationerna l.l!nder förul·s•ältni ng a lt
man istället för (/_ insätter varabeln ajr/. 0 (eller (/_//-l). I\Ied
andra ord accelerationsfelen äro lika väl som fartutslagen proportionella mot 1jcos g;. Härvid förutsäLtes dock att villkoret
4.

w2

=

~ alllid är uppfyllt.

Vad angår dämpningskonslantens inflytande visar det sig
i praktiken vid val av densamma atl endast ringa marginal finnes (jämför även punkt 20) varigenom icke heller vrärdena p[t
felet r/. 2 variera i någon högre grad. Icke desto mindre önskar
man jusl klarlägga felets beroende av valet av dämpningskonstanter. 1\ågot enkelt samband som ärr lärU all bedöma finnes
dock inte, varigenom man helt är hänvisad till att genomföra
hela beräkningen allt e~lcrsorn föru~säLLnin,garna variera. De lta
innebär ett högst avsevärt räknearbete. Med hänsyn h ör till
kan nedanslående appmximaliva lösning anses praktisk. Densamma gäll er dock endast fö-r period I och endast fö'l· }<Joortare
accelerationstider (ta< 10 till 12 minuter) men sparar i dylika
fall den omsländiga noggn11nnare berräkningen och ger fo r t och
enkelt startvillkoren för period II.
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16. Approximativ lösning lär del rällinjiga anloppet vid
lif;form ig acceleml ion.
Denn a .approximativa lösning utgår ifrån, atl man kan
bortse från elevationsvinkelns fö-rändJ•in g under den tid accelerati onen varar under förutsättning att accelerationen icke är
allt för långvarig.
I ekvation (5) a = (J - XN
'19 är nämligen då såväl
XN som (J konstant varför

+

d {)
dt

do

(89)

ert·

H ärigenom får (8) lydelsen
(901

med lösningen
o

=

Oo

e-F t

i likhet med i ekvation (11) där ju gyroaxeln var fixerad. Om
kompassen vid tid t = o var i viloläge är /J·0 = - (J 0 D d. v. s.
enli gt (5) o 0 =

-

XN varför även
(91)

h~ir

(3 0 D har

del värde som ekvation (75) angiver.

Ekva -

tionen (3 h) horlfaller enär hänsyn ju ej skall tagas till förändrin gar i (J. Den tredJ.
c ekvationen vilken är tiUcräng1icr
i
.
b
föreli ggande fall d. v. s. (3 a) giver, om man för (J inför k;nslanten (J 0 D och insätter det vii.rde på ,19 som erhålles ur ekvationerna (5) och (91)
- f3oD (S - C) -f-- S XN - C XN -f- C %N e-Ft =
~

=

B da dt

I3 U sin m.
'r

På grund av ekvation (75) taga första och sisla tl:ennen
ovansl[lendc ekvation ut varandra, varigenom erhålles
r/.

=

~

XN

J(t -

~ -f- ~

e-Ft) dt.

d

Om fartygels fart fäore accelerationens bö-rjan var ( VN ) 0 och
denna fart svarande fartutslaget var ( (/_ 0 ) 0 och om
VIdare ökningen av hastigheten är bNt = LlvN ooh av fartfelet

:t emot

4vN

Y= Ll

r/. 0 ,

erhåll es, med beaktande av ekvaLionerna (2) och (13)
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S
B

z
-N

j

'l:o

(92 )

b

Rw"

Rw"

+ g . .d ao - g . Ll ao tf

C (

l -

l

-

e-Ft)
Ft

·

(93 )

De båda första termerna angiva med samma noggran nhet
som i ekvation (34) värdet å far lutslaget jämte acceler atio nsutslaget a 1 under de l att sista termen angiver det på grund av
dämpningen uppkomna accelerationsutslaget a 2 • Sålu n d::~ blir
(9
l - e-Ft)
C (
Rw 2
~ i)
Ft
l ao S
- 0 ' - • Ll
C/.2!

= -

b

DeLLa under föru tsittning a lt (ta ;::; 10 ntin).
Denna approx ima tiva lösning ~i r streckdragen i mi ta el
fig. 15 vannid man antagit att

(J)

2

=

~·

= --

Ft
2

R w"
g

(95)

<

3 min).
Della unde<r förutsä ttning att (ta
Beaktar n1an att { Ll VN t är den under accelerati onen
tillryggalagda vägen s,_ om starlen skedde under för u tsättningen v = o följ er d~irav att
a2

eller om w

2

/.C
"2 -

Rw"

=

g

.

C

s.

v
ti ,

F

(ta

<

17 o
'

cos qJ •

c

s

+

F

.

s".

(ta < 3 mi n).

S träl!g lösning för rörelse under gir me el clämpacl

17.
kompass .

Beräkningen för kompassens exakta .inställning under och
efter gir utgår från ekvationerna (15). Om de under punkt 10
och i fig. 7 använda betec.knin.garna införas erhåller i delta fall
stö·r ningsfunktionen till ekvation (15 a) följande u tseende
(u

2

iO U :C's

-

rp •

X . [cos

T

+

x

~

. sin

r].

(97)

Om det posi Liva värdet av hela den framför den andra
paren tesen stående faktorn l.ills vidare kallas K blir

K =

+

(u ~

-

~) ~w_'_

U . cos rp

R

z

eller m ed hänsyn till ekvation (47)
K

= + (u2_ Rg)

r

u'

R . U . cos rp

R. w'
g

(98)

Differentialekvationen för rx blir då
d' (t
"o--dt'

w

{} +

(96)
Pon = XN (1 - e-Ft).
Med hjälp av dc under punMerna 14 och 16 härledda formle!1lla kan man iivcn undersöka valfDia manövrer vilka h ärröra
från en sammansältning av likfo-rmigt accelererande rä<relser.

3 min)

~; är

=

den under accelerationen tillryggalagda vägen. (Det verkliga
J11axin1ifelet som uppträder först under period II är dock som
vi sats u nder punkt 15: 3 i första approximati<onen proportionellt
n1 ot far tdifferensen) .
Fät· beräkning av tillståndet under peri·od II är emellertid
ä\'en lzännedom om värdet å {} nödvändigt. Ur ekvation (5)
Pon = a+ ZN. Med stöd av (91) erhålles alltså
följ er alt {}

-

så sätt erhålles
CI.2I

~ och F och även proportionellt mot

Av figuren synes alt

lösningen är väl godtagbar för en tid a\' c:a 10 minuter. Felet
är efter 4,7 minuter l 0 /o efter 8 m inuter J 0 /o och efter l l minuter 10 °/o.
Om accelerationen varar ännu kor tare tid, t. ex. 3 miuu lcr,
kan man serieu lvedda parentesen i ekYalion (9-!) och c rs~i lla
parentesen med dess första term .
P ~t

tianens slut är a lltså proportionellt mot produklen av de båda
diirnpnin.gskonstanlerna

erh~tlles

varigenom för a
a = ( ao)o

-o.-

g

U cos fP

-

R w'

_w~ d v,_

t __ _

(95'')

Sis tnämnda formel .giver a 2 i b ~tgminuler om fartök n ings sträckan införes mält i dislansrn inu ler. Felet vid acc clera-

+F

d2

d
a+x F w a=- K (cos r +
n+ w dt

dt'

2

2

F sin r ) .(99)
x -;i-

Det rör sig sålunda lil'som v.i d den odämpade kompassen
onl tvån gsstyrda svängningar. Lösningen till den homogena
ekvati on som visar den dämpade egensvängningen ,och vilken

-- 561 -

5GO-

-

iii· nödvändig för uppfyllandet av begynnelse·villkoren, iir re d::~ 1
tidigare angiven under punkl 13 ovan. Den parlikubra lös :
ningen ger den tvungna svängningen som är heroende cnb 11 n
av dc yttre krafterna men icke av randvillkoren. Den pa rtikulära lösningen måsle då bcslämmas.

(lOJ)

:Man kan härleda den med ansatsen
a

= A1 sin

·+ A

r

2

cos

(l -

där lzonslanlerna A1 och A" sökas.

l

floD

-

(100)

T

Rgu2Y [A2]

(105)

Införes likheten (100) i diffcrcnlialekvalionen (99) erh; tllas
följande två ekvationer, nämligen
A 1 u (u 2

-

w2)

A2 u (u 2

-

w 2)

+A
+A

w 2) =

+

2

F (u~--

1

K
F (u"-% w 2) = +%-.
u

%

K
F

(101)

vilka äro tillräekliga för alt bes tämma A, och A".
Ur desamma erhålles nämligen
A1 =

där [Ad=

(l
(l

w•) + % F'u'

(

u :l

-

(l -

F'
_j_-

.,
~r
u-

u'

l

F

(t

v

-

-

-

w')
.% 7w' )2..

l -%

l A2 J (l -

%) -u

(102)

v

g ) Rw'
. -g
Ru'

[A1l ( l -

u::!

v
Re.)'
.JL)
g
Ru'
v

Aecelerationsutslagel kan undvikas om w 2 = ~. Della vill ( lOJ )

l
-%

Härvid måste emellertid Lccl~n en för u och v noga beak tas.
Tecknet är positivt när rörelsen sker medsols d. v. s. vid s tyr -bordsgir. På motsvarande sät1 erhållas de partikulära lös·
ningarna för fJ och{}, Om

fJ =

B0

{} =

C0

+

+

B1 sm r
C1 sin r

+B
+ C~

2

cos r och
cos r blir

Ek vation (100) visar alt gyroaxeln utför en odämpad harmani sk svängning omkring meridianen med samma frelzvens
som den p:Hryckla svfu1gningen d. v. s. m ed den period som
angives av 360° gir. Dem framträder ensam endast i deJt fall
att giren fortsäLLer så länge alt egensvängningen redan ulpHtnats genom diim pningen .
Om v. ~ir dena (102) och (103) införas i ekvation (100) visar
denn a gyrc:1Xclns totala utslag rL fran meridia'llen d. v. s.
summari av farlutslaget a 0 , accelerationsutslaget u 1 och utslaget
a2 förorsakat a v dämpningen.
kor m ~t slc vara uppfyllt. Farlutslaget inbegripes i sinusl<Jomposan ten i ekvation (100). Göres avdrag för dess värde enligl
ekvation (-:19) kv:u:sl:lr ulslagcl u 2• Dess b ttda komposanle:·
med sin r och eos r kunna sammanfallas:

(A 1 -

~)

sin

T+

Az eos

T=-

A sin (T + 'f'a)

där fasvinkeln 1;n. (se nedan) heslämmes av likheJten
L"A2]
c F
A2
tg ljl
~

"

=

- -A1- ;

S ·u

· -----=-----'-'~
I_A1J

(lOG)

----w~'

l- -

u'

Vid den numeriska behandlingen som huvudsaklio·en luä"
'
.....,
Ver herälming av koefficienterna [A,] och [AJ antages ftler

-F

=
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"
<'
'
·
-.:::_
t1'd'1gare C = 0, 60~l u t an -~-::::::
sasom
1,2 men 1cke

s

'

UJ

3.

Enär dämpningskon stanterna alltid inom Lämligen snäya grän_
ser l igga omkring dessa värden (jfr punkt 20) och dtt en förändring av dämpningen inom sagda gränser icke förä ndrar
resu ltaten något nämnvärt räcker detta exempel för al l giva en
bild av de verkliga förhållandena.
Svängningarna s am,plitud och fas äro enbart heroen de av
förhållandet mellan impulsfrekven sen u och kompassens egen
frekvens w. Fig. 18 visar »resonanskur\C an >> för u 2 d. v. s.
ampli tuden för

(.(2

S~l SO lll

funkti on av förh ålland et

UJ

u'

Ampli_

tudens värde är s tarkt försLorat i fö-rhållande till fa rlutslaget
för att göra framst ällningen oberoende av far tyge~s ha stighet v
och latit uden. Man kan se att de påtryckta svängnin garna vid
gir med kort period äro obetydliga men antaga nämnb ara värden om girens periodtal närmar sig egensvängning ens (resonans).
Om ~ lir så liten att man kan bor tse s:'l.Yäl fr~m rn 2 som

Fig. 18.

w

Om -u

och sålunda om w
a

=

2

v

V

~

_

.
Sll1

T

-r-

C

F

tf . u

v

.V

.

COS T .

Förs ta termen är farlutslaget (49), andra lerme n acce·
lcra ti onsfclct fö rorsakat av dämpn ingen a 2 •
(107)
v
F
C
S. u. V. cos T.
a2

=

(J f r ek va tion (121) och (122) nedan. )
ökar y tterligare, tilltager amplitud en
Om värdet p å~
u

°2

has tigare än vad nyssn ämnda approxima tiva formel an ger.

=

Resonanskurvor för a 2 och (5 2 vid gir.

l blir amplituden för a 2 lika stor som far lu tsla-

. .,
gets amp l ttLL( u 0 •

N"ar

u =
GJ

o

c:a 1,2 uppnas ett maximum .

Man erh åller alltså u et största värdet på a1 om 360° -giren
tager c :a 100 minuter. I stor t sett är då amplituden a 2 1.1
gånger så stor som amp lituden u 0 .

u

P i jämförelse med u 2 d. v. s. om girens period t* är li ten i
förh ållande till egensvängning ens period 1'0 hos den od i1mpade
kompassen så blir

?5 rtf fuj2.0

1,0

Detta gäller för dämpn ingskonstanter na :

= 1,2; ~ =

~.

Ju krafti gare dämpn ingen gör·cs des lo mer fö rskjules maximum

upp över

~

=

l och desto mindre skarpt framträder reso-

nansen el. v. s. ju mindre starkt fallande är kurvan från maximum. F ör bedömandet av resonanskurvo rna för jämväl anura dämpni ngsförhållande n äro i fig. 18 inritade begynnelsetangenterna enligt ekvation (107) jämte två punkter I och II
som r epresenlera synnerl igen ex trema dämpningsfal l nämligen
I

F
( ,J

II

F

w -

1,6;

0,9;

c
s
c

0,8;
0,5.

s

( •)

({:?

l.
1·
' ao
I fig . 19 är fasv inkeln ·tpn frams täll d såsom en f unktion av

Alla ku rvor gå genom p unkten

-

u

-

Denna fasvinkel (jämför även (117) och (117') nedan)
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so m iniför ts i ekva tion (106) ovan , angiver huru m yck et
2
ligger före fartut slaget 0 i fas. Fasvinkeln hänför sig
1
så i detta fall icke, i likh et med vad a nnar s brukar vara "<1 :
11
ligt, till impulssväng nin ge n som i detta fall är accel ernti 011
en~
meridiankomposant bN. (Detta har gjorts. ay rent prak tisk .
skäl. Fartutslaget är n ä mli gen alltid känt (det 1mht e ju kor~
ri geras) under det all acce lerationskomposan len b N l11äs te
härledas. Då även absoluta värdet av a2 al ltid an giws så.
som en multipel av a 0 , är sMu nd a kännedomen om l' nhart
fartutslaget tillrfyllest för a lt bestämma n 2 m ed h äns~· 11 till
såvä l fas som stor lek. )

di

blir fasförskjutningen större i första appro xim:l tio-

även :

nen i enli ghet med (117 ') n edan varför man iive n ka11 siitla
(108)
(~)
l ') ~0°
l 1P 0 '.
U
L l
.t_

~

,.-

•

Delta närmevärde är henledes inrilat i f ig. l\) .
·· db art sa" 1··ange uw
anvan
(,)

=

<
__

1

-g- d . v. s. t"'·

<

Dl'l är

/

/

~

o

.....
~

~

/

?O

0,5

+

+

+

w·

• d
F ör smao var
en pao

u

(,)

••
ar

l [A 2]
/

-

=

l ; om

u...:_ T1 u ppGJ

(;)

går j/ [A 2 ] till 1,018 . Ampl itud en (J

såsom en f unkti on aY -;

7.5

[!l

u

2,o
(=r)
7ö

Fasförskjutningen hos a 2 och (J 2
till fartutslaget a 0 .

För~
u

framgv år av fig . 18.

=

f örh å llande

d. v. s.
1 är amplituden (J = .5t.
~

[jfr (112) J li ka stor som X. Besonanskurvans maximum ligger
GJ

=

i punkten -n

1,35,

andra ord, den tvungna

eller med

elevationssvän gningen blir störst när tiden e f ör en 360,0 -gir
uppgår till c:a 114 minuter. Den slörsta amplituden är då i

p2

stor t sett amplitud

= 1,4 -'l.
i'

Fasförskju tningen '1Pf1 hos elevationssvängningen i förhåll ande till fartutslaget framgår av fig. 19. Den bestämmes av
w'

F
u

l

+

.L__!tJJ]_

/
/

'(J

Fig. 19.

./

~

72.

o

--

/

o

..
:..J8 m .Jnu kr . F'Or

blir fasförskjutningen 180° d . v. s. acceleratio nsfelet är lika stort som m en har motsa tt teck en mol f a r tut·
slaget, så a tt a 0 och a 2 kompensera varandra .
B, cos T = Bo
B, sin T
Av ansatsen (J = Bo
1!1 {3) följer m ed viirclen (104 ) å elevat ion ens aJll·
+ B sin (•
pl itud a tt
v
w'
F
C
l
(109)
u" · V · J/ [A 2].
amplitud fJ = fl: · S ·
u

/
/

'(J

I fö rh å ll an de till accelerationens m eridiankomposant bN

skull e fasförsk jutningen vara ':2. större än 1f'a. - För _!:!._::::
u
= o är tpa = ~)0 ° ; vid girar där omloppstiden sk u liP Yfl.ra
myck e t kort är a 2 proportionell mot cos T. Felen äro stiirst
i gircirkelns n ord- och sydpunkter eller med andra ord när
far tyget styr ost - ell er västku rs.er. Tilllager t '; och d~ir mccl

....-Jlfx_

o
o

alt

a

Delta följer ur förhåll andet
tion (104) insättas.

l - % ,U2
(110)

l

~ 2 om värdena trån ekva'

För små värden å uw

kan i första ap-

Proximationen sättas

tg

1p~

=

+·-F
u

Ständigt gäller dock att tg
exakt gäller att

(= 1fla

•

(110 ')

ctg 1Pa).
tg '1flfJ =

-

l varför

-
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·t p, 1Pp = ~)Q o
(llt
i likhet med vad som sagts i ekvation (20) med aY sPc nde }
1
fria svängningar. Aven uneler påverkan av påtryckta svä11 .,'
nin.gar beskriver symmetriaxeln en ellips vars. axl ar ii. ro j),.
a.
rallella med dem i fartygets koordinatsystem.
Svängningarna f} skola här icke behandlas ut förl i"aro
5
c.
Med hjälp av (104) kunna dock alla härledningar göras. Fas.
förskjutningen i förhållande till farluts.l aget är nämligen den.

samma som för elevationssvängningen · ( förutsalt att ro 2

, . = _ U 2 sin cp . cos cp
9
x w2
är sålunda konstant el. v. s. något utbyte av Yätska mellan de två vätskekärlen äger icke rum vilket är sam ma fö rhållande som om samma11'bindningsröret vore tillslutet (F= o).
Detta verifieras genom följande resultat. Ekvationerna (102)
och (103) giva lösningen A1 = o och Ae = o d. v. s. den partikulära lösningen blir et. = o . Ekvationerna (104) gi va B1 =
= o och Be = X och därigenom fJ = floD+ XN" L ösningen

f}

är alltså exakt densamma som för den odämpade k ompassen
(med valfri insvängningsperiod) som med en omloppstid av
84,4 minuter föres utefter en cirkellinje [jfr (42) ]. Skillnaden mellan de ständiga elevationerna (nämligen flo i de t ena
;3

:

,v·kning ekvation (52) och om
a' 1
av (21 ) att

i det andra fall et) är obetydlig.

Vid nämnt slag av gir finnes alltså ingen skillnad mella n
en kompass med och en kompass utan dämpning. Med hän·
syn till den asimutala inställningen reagera de på samm a säll
som om de vore fast uppställda i land. Något fartutsl ag upp·
står icke och en fartkorrektion å skulle införa ett fel av motsvarande storlek. Dessa förhållanden hava s.in förkl aring så·
som angivits i punkt 10: 3 ovan genom tyngdkraften s skenbara up ph ä vande genom centrifugalkraften.
Förh ållandet

W2

=

i

gäller m ed stöd
(112 )

= i).

Av särskilt intresse är den 360° -gir som h ar s~m1n1 a
frekvens som kompassens odämpade egensvängnin g. :?lied
u= w giva ekvationerna (105) C1 =o, Ce =o och därigcno 111

och floD =

lie vara detsamma om man valde en av .. de i punkt 10
berörd a ellipserna såsom bankurva och overfor densamovan
.
111 ed konstant ythastighet.
Jlla Utföres en gir på tiden 84,4 minuter gäller för lodlinjens.
5~tl

Enligt (52 ) ernås med hastigheten v en lodlinjens avvikning X =--=

~~~g· I siffror är

=

X

(113)

0,224 K

K är farten i knop och X lodlinjens avvikning i !bågminuter. Samma tal som angiver X i hågminuter angiver
samtidigt radien i sjömil till den gir som med den givna hastigbeten m otsvarar en omloppstid av 84,4 minuter. Detta följer
av definitionen på en sjömil såsom längden av den båge på
jordytan som motsvarar en vinkel av en bågminut, om man
dessutom beaktar att x samtidigt angiver halva öppningsvinkeln y för den kon, som genereras av den jordradie, vilken
utskär girens bana på jordytan (fig. 9).

0111

18.

Approximativ lösning för fart under gir .

Denna approximativa lösning förutsätter i likhet med den
enligt punkt 16 ovan, att man medan manövern pågår kan
bortse från förändringar i fJ om manövern är av kort varaktighet. Om giren sträcker sig över någon större cirkelbåge (kvartsci1'kel, halvcirkel eller t. o. m. heH varv) betyder
en dylik förutsättning , att u :> w och i följd därav F > w.
I motsats till beräkningarna enligt punkt 16 ovan är XN
nu icke längre konstant men är känd i egenskap av (periodisk) funktion av t. Av (5) och (8) följer, om fJ är konstant,

att
el ({3

+ {))
dt

-

F ({J

+ {)') + F

xN·

(114)

Om man i likhet med vad tidigare skett beteckna r lu _
tJ') mellan vätskelinjen och sanna hor~
ningsvinkeln ((3
sonter m ed 1' och insätter värdet för X)i (48) f år ek vati~:
ncn följande lydelse

+

~
dt + F

'l'

= F

x c os

(115)

T.

Denna ekvation skiljer sig från ekvation (90 ) enligt punkt
16 ovan därigenom att i högra ledet står en period isk stör-

ningsfunktion. Tvungna svängningar förekomma alltså. Ski\1.
naden mellan ifrågavarande ekvation och den vanliga diffe.
rentialekvationen för en materien punkt som påtryckts sväng.
ningar bes.tår enbart däri, att accelerationsterme n sak nas. Denna har emellertid enligt punkt 5 ovan visats vara u tan betydelse för vätskeströmningen varför man bortsett härifr ån. För
att erhålla en allmängiltig lönsning av (115) måste d essu tom
1'oe· Ft fogas en
till den homogena ekvationens lösning v
mot den oavkortade ekvationen svarande partikulär lösning.
Detta kan göras på vanligt sätt varigenom följand e allmänna
lösning erhålles
(llG)
u.sinT + FcosT
-Ft + F
.
F"
ue
' X
Vo e
'l' =

För ÖYcrg-ang l'n'tn 1' till o kan (3 a ) ulnylljas. Ins~iltcs
hhr istället för (3 värdet på den konstanta e levationen (3 0 l!
från ck,·a ti on (75 ) erhå lles samband et
u =

+

Inför man en hjälpvinkel 1P som definieras av
u

Vu•

+ l<'/

·1p

=

begripet accelerationsfelet

tl u

+F °
'

1'

=

(llli')
'l 'o.

Då nu ifrågavarande approximativa bcdikning för u hiittc r
alt u > F kan man approxin1ativl ersätta (117) m ed
u
(117')
F
sin 11' = l; cos 1p = - u och tg If' = -- F
Om vid girens början (l= o) a, (3 och tJ· hade sina jätn·
viktsvärdcn, måste, om t = o insättes, erhå llas 11 = o . Dii rmed är värdet å v 0 fasts.]aget. Ekvation (116') blir
(ll G")
11 = Vu' : F ' X [cos (1: 0 + 'P). e-Ft- cos (T+ 'lP)"!-

dt -

~

j' v

(118)

dl.

r1 1

om. w 2 =l=

Ji)

den andra är

Insättes. i si stnämnt uttryck värdet å 11 från (116 ') er hållc!S efter enkel hyfsning där Fe försummas vid sidan av u "
a2

C
= -i- -8

R w" v {F
V u
-g

(l -

-

l_sin (r + If')- sin (To + 'P)] -

e·Ft) .

COS

(To

+

'P)}

(120)

Integrationskonsta nten är vald p å ett sådant sätt att när
Genom enkel trigonometrisk omformning erhålles . därför
l = o blir även a2 =o.

= + SC gRw' . Vv [2 uF

cos

(

r0

+ V' + ut)
2

-- ( l - e-Ft) cos (To

F

kan man skri,·a (116) under formen

)i

accelerationsfelet at förorsakat av dämpningen . D. v. s.
(110 )
C_ j
Rd
S_ f'·
"
XN dl = -g-- . / 1 a 0 ; - BJ ·v dt = a 2 •
BJ

a2

- F
= ·2 ta1p = - ~; (117 )
-=
2

~,(x

Den för s ta termen till höger om likhets tecknet ä r i likhet m ed i ek va tio n (92 ) förändring en Ja 0 i fartutslag et (in-

=

sin 1f' = - = =· cos

5G9 -

-

-- 5()8 -

.
Stn

ut

2

+ 1f')].

(120' )

Vad avser den p eriodiska delen av denna lösning (partilösnitF'en
kulä r lösnin!!) Yisar en J'ämförelse med den sträno·a
b
b
användbart
är
t
e
•enligt punkt 17 alt det approximativa värd
~_,

"" ge
···så lan

uw =

e:a -g- d. v. s. så länge t _< 28 minuter.
1

Den

-aperiodiska delen (lösningen till den homogena ekvationen) är
:användbar för en m.anövertid om högst c:a 10 minuter. Detta
,följer av en jämförelse med den stränga lösningen enligt punk'lcrna 13 och 14.
... Under förutsättning att w och F äro tillräckligt små i
.Jal11förelse med u kan man ytterligare förenkla ekvation (120 )

:~cnom att ~: ätta

1p

= ~

l'idslcri[t i Sjöviisen dei.

Ekvationen Htr då följande utseende
37
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+ SC

<Z2

R. w 2

v

· - g- V

-

[F

u (cos

T

+

cos r 0 )

-

Cirkelgirens Yaraktiglwt sk all vara 1 miuut c r.

e· 1!'t) . sin r 0 ] .

(12t

]Jiif
1

Ersällcr man slutligen (l - e· Ft) m ed F t såson 1 j"·
örst ~l
ledet i serieu tvecklingen erhålles
a2

C

F

Rw'

=s · u · g

v

· y(cos r

-

cos r 0 + u l sin To) · (122)

Den periodiska delen av denna ekva tion är id entisk l1led
den -e nlig t ekvation (1 07 ).
Med avseende å den partiku lära lösningen erb juder den.
na approximativa lösnin!!....., i föPhållande till d en strär1o· 1 ] 0·· S·
ningen enligt punkt 17 ovan ingen nämnvärd fördel i s~· n ncr .
het o m man för de påtvungna svängningarnas ampli tud och
fasvinkel använder kurvorna enlig t fig. 18 och 19. D c~s för.
del ligger dock däri att den för girar m ed k or t varakti ghe l in.
besparar den omständli ga stränga beräkningen av övcrb gra.
de dämpade egensvängningar (und er p eriod I) .
~'-~l

bJro· f
l( fe<z • +1,70 to -zu
l v <,ato ;o ·zx

+N fu2 ~-5,52·10-2 x {"'2 ~+1'(0
~
.l{"'z ·-~02 10~'2x"V
1

Y= - 5,9J 10

?Jaz= - JO,qJ

\ Y =+5J81o-zx:?

C '

fe< • +295 ;o·z x
-l\: •. ~210 -zx
;o-z" ? 0t fu

v=-70,.J JO "'x~~l

to-' "

~ Y•-0,59 70-zJ:

- ~-;-;- =
1l

+ (1 -

':: "'j• ;~v

:.

/'~

Fig. 20. a 2 och l' vid cirkelgir av 4 minuters va rakti gh et ~1) mrd
början å kurs ost b) med börj an å kurs syd.

II. Cirkelgir börjande med kurs syd r0 =
F
o
. k b .. k .
..
F or
numens · era ·nmg antages. ater att

= o.

;.
q

~

w=

=

17, b8; 'P = 93

C _ :.-,
3
t ,2;

s-

o

I fö ljd hårav

15'.

Sätt

I

·1'

= 0,0538 x:

Si.itt

II

11

= 0,0544

Sätt III

J!

= 0,0552 x:

a2

x

a2

fl2

=

c

v

o,o134 8 . v;
c v
= o,o3I S s . v·

Vid första approximering, i den mån det år till å tet att
att

Som exempel på användningen av dc härledd a fo rJll·
lerna må följand e två a nföras:

I. Cirk elgir medsols med början på kurs ost r 0

21 ,10 ; .c,,,

-

p;.:o·iz

fc<z =+.l2 10 -'x
1 \ v~ -15210-2~

.,

u

Resultaten av beräkningarna enligt ekv a ti on {120) fram''å av fig. 20. Därstädes äro i perefcrie ns kardinalpunktcr
~ärdena å aJ och l' angivna und er cirk elgirens gång. Yt terligare utredning i detta stycke må a nstå. Dock bör framh å liG s
huru avsevärt mycket ogynnsammare d en pft kurs syd börjande cirkelgiren II är än el en cirkelgir l smn hörja r p<l
kurs ost.
Det ligger nära till hans a lt göra en jämförelse mellan
resultaten av dessa exempel med dem en ligt punkt 16, avseende ett rätlinjigt anlopp. En 90° gir m ed far ten v från
r. =o till r = 90° eller fr {m T = 90,o till T = 180 ° skilj er
sig fr å n e tt under samma tid företaget r ä tlinjigt anlopp med
likformig accelerati on från VN = o till VN = v endast genom
att i de förstnämnda fallen förändri n gen i v N sker sinusformigt mot i senare fallet linjärt. Fig. 21 a visar tre oli k a sätt
som ge den ifrågavarande totaländri n gen hos h astighetens
nordk omposant. Fig. 21 b visar motsvarande diagram över
förlopp et av VN. Dc slu tvärden å v och a 2 som erh ftllas p å
nys snämnda tre sä tt äro följande:

rJJ,tNO-lx
r

57 1 -

sätt a

·tp

=

~ och antingen r 0 = o eller exponentialut-

trycket i (121) får ersättas med den förs ta tennen i serieutVecklingen, är v proportionell mot VN (eller a 0 ) och därför a2
enligt (119) proportionell mot den yta som i fig. 21 b är innesluten mell an fart kurvan och t-axeln. Dc tr e sätten i fig.

-

572 --

-

21 a föra därför vid en för sta approximering fram till
slutvärden 1' under del" a tt frlen u 2 förba ll a s.ig som
1: : :

(~

-

~a 11111

~~

] ).

. dett a fall rörelsep erioden ä r mycket kor l i förhålla n de till
egenperiod äro de approximativa formlerna (107)
och (122) tillräckliga för hcriiknanclct av dc pi\tr~·clda sväng-

~ompassens
ningarna.

N

Fig. 2:j_ a. Jämförelse
11wlJan 90° gir och
rätlinjigt anlopp.

~Ian får därför om man förutsätter

amplituden a 2 =

Fig. 2l b. l<'a rt-Jörloppd.
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C

F

s ·w

cu

u

OJ2

=

i

v

v·

Det visar sig härvid att accelerationsfe let på grund av
dämpningen icke spelar m'\ gon roll vid dessa prov (a mplitu den a2 < 1'').
Beräkningarna enligt punkt 17 och 18 förändras icke om
fartyget istället för aH framföras i cirkel framföres utefter en
krokli nje sammansatt atl h :1 lvcirklar i e nlighet med fig. 22.
Nord

Beräkningarna för det av gircirkelfärden Iförorsakade insvängningss tadict (period II) måste ske i enlighet m ed dc i
punkt 13 ovan angivna ekvationerna. Som bcgynnels ev~ir d c
a och a införes slututslaget enligt (120), (121) och (122 ). lk
gynnelsevärdet c för{) följer ur {116') . Enät· hänsyn ej lages till förändringarna i (J, m åste b sättas lika med o.

19.

Valfria periodisl.:a manövrer.

Enär Yid för·e gående undersökningar av gång i gi rcirkel
enda st fartens nordsydkomposant spelat någon roll under det
att intet behövt sägas om ostvästkomposanten kan emcllv rt id
mot fartformeln (45) YN = - v sin r svara ick e endast cirkellinjen såsom bana utan även ytterligare ett oändlig t :w La l
andra kurvor; t. ex. även ellipserna enligt punkt 1 O ovan.
Om farten inte har någon ostvästkomposant över huv ud
taget uppstår en p endelrörelse i nordsyd-riktningen; eller 0 111
ostvästkomposanten är proportionell även den mot sin r, erhålles en pendelrörelse i någon annan riktning. Detta fall
förekommer i praktiken när kompasserna gungas i pendel~
11
gunga så som brukar ske vid prövning av kompasser. E n~

Fig. 22.

Kroklinje som för kompassens vi.cl kommandr
är identisk med en cirkelkurva.

Man kan ernclll·rtid m ed :-;löd av de hittills h ~irle dda furm lerna även und e rsöka yerk a n :w sådan a maniiYrer för vilka
fartens nordkompo sant är en fullständigt godtycklig periodisk
funktion av tiden ; VN= vx (l). En dylik go dt yc!:.l ig funkti on b ehöver för detla ändam<il e ndast givas form en a v en
Fouriers serie d. v. s. frams tällas såsom en summa av trigonome triska funktion er. Dc sökta funktionerna u , fJ och N
erhållas såsom summan a v lösningarna för d c olika termerna
i denna utveckling ( »partialsvängningar») och dessa olika lösningar äro kända genom formler och kurvor enligt punkt 17
ovan. Man kan reda sig med ett synnerligen begränsat antal
lenner ty översvängningarnas inflytande avtar med t i Il tagande frekven s icke ·e ndast därför att koefficienterna vid Fourierlltvcckling av VN bliva mindre utan dessutom därför att mnpli-

-

-
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ludel'lla hos kompassystemets tvångssvängningar starkt a \·ta"a
med tillta b•~"ande frekvens. Med andra ord: lösnin gar 11 .1 f~.'
or
a, {J och B konvergera hastigare än Fouricrutveck Ii n gen av
farten.
Exempel: Ett fartyg framföres med en fart av 30.(i kno p
på IGels latitud (fartfelet är då 200') först en timm e pa kur,
nord och efter gir (under c:a 5 a 10 minuter) en t imme p;1
kurs syd o. s. v. Man söker då dc tvungna svängninga rna vid
en pendlande gång av detta slag . FouricrutvecklingPn för
hastighetsfunktionern a enligt fig. 23 är följande :
~

4 _ ( '')
t
l
l.,)
3t +
v
Sin~"- -r·-.'' s1n ~7ft'''
er
t*
>

v:..;· =

-f-

J

n

.

') _ nt
/l
t'*

Sin -

+ ...) ...

=

n

~

··.-t
( 120)

l , 3. 5, 7

4

JllOt farlen . v därför ett farluts-lag flo = 254'7 så att
oc l1
er
lituden för den grundläggande svängningen alltså blir
a!Ul)
'
a 2 = 0,970 . 254'7 = 247'0.
F asförskjutningen i förhållande till ao finner man enjj o·t fig. 19 vara VJr, = 241 °.
Den första partialsvängningen
'
bl"ir följakt l Igen
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F a r ti örlopp e t y j d pencll ande gång a nor el-- och s.nl ktt r-< ·r
vid FouriPrutveckling med sex t e rm e r.
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= 1,4218. Ur resonanskurvan för n~ i fig. 18 kan man utläsa
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På motsvarande sätt finner man även övriga partialsvängningar. Alla erforderliga data återfinnas sammanställda i nedanstående tabell. Sju termer hava medtagits i varelera kolumnen.
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o
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minuter

l

ampl a 2

1/)

Båg-

l minuter

l

l
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1,422

254,7

0,970

247,0

241°

3

40

0,474

84,9

0,405

34,4

124,2°

5

24

0,284

50,9

0.233

11,9

109,9''

7

17 ,14

0,20B

36,4

0,164

G,O

104,1°

9

13,33

0,158

28,3

0,127

3,6

100,9°

11

10,91

0,129

23,2

0,104

2,4

98,8 °

13

H,23

0 ,088

l,7

l

0,100

l

l9,G

l

l

l

97,5°

l

l
l
l

Sedan man beräknat värdet av ifrågavarande pm·tialsvängningar punkt för punkt och adderat desamma crh:lllcr
Ulan den' enligt fig. 24 återgivna funktionen för den tvungna
svängni ngen a 2 • Kurvan avviker knappast märkbart (mind1
re än / 2 °/00 ) från en sinuskurva med 120 minuters period och
Vars amplitud är 188,03' = 0,9402 a 0 • Tio minuter (exakt 9,97
Ininuter) efter varje gir erhålles ett maximiutslag, vilket är
VJ
240,1 ° 1\ 80,03 min.

=
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avnnsammast c fall icke bliva mycket större än a 0 Ar perioden däremo t kortare , c:a 30 minuter, kanuner maximifelet
att förbli avsevärt mindre och komm er aldrig a lt iinTsliga
det första utslaget (0,34 a 0 ).

OoJ
J

2
1

o
o~L-L-~~L-~------1---~------\---~m~
l

l

z
J

l

"'i"

ilordfohrl- >4

/.Yes l

Fig. ~·,J.

Tvungen u-sYängning vid en pendlande gång I'H n,"·d-."·d·
kurser om hel period är 2 timmar. Fart :3(),(i kn op .

Denna svängning framträder icke ensam omedel bar t efter girens början utan först efter en eller tv å perioder. Fiir:;t
överlagras den av lösningen för dc homogena ck\'alionc rna
d. v. s. de dämpad e cgensv~ingningar s.om förmedla öve rga ngen
från det ursprungliga viloläget till den odämpade tvång s~Y iing 
ningen. Antag alt hel::l elen penellande gången starini pa kurs
nord, Man vet då med stöd av vad som sagts i punkt 1-t (fig.
14) ävensom med stöd av ekvation (87) punkt 15 all ell nwx imiutslag om c:a 0.34 a 0 uppträder på grund av den fii r, la
accelera tionen varvid det knappast blir någon 's killnad om full
fart nås på 3, 5 eller 10 minuter. Uneler gången p:t" k urs syd
som börjar efter en timme är maximiutslaget slÖtT(\ n iiml igc n
c :a 0,55 a 0 • Näs la gång på kurs nord är utslaget 0,80 ((o och
från och med då ha egensvängningarna minskat diirh iin. :dl
dc tvungna svängningarna i ovan angiven form äro (k cnrl8
som återstå och hava då amplituden 0,94 a 0 •
Detta exempel visar i vilken grad det är möjligt all genom periodiska manövrer få gyrokompassens fel alt springa
i vädret. Den för exemplet valda frekvensen hos den pencl·
lancle gången ligger tämligen nära elen ogynnsammast möjlig:t
(resonansfrekvens). Denna är dock något lägre. För g[tng
i gircirkel vore elen ogynnsammaste perioden c:a 100 mi nu ter:
1
Motsvarande maximiutslag ii r 1, l a 0 • Felet a 2 kan iiYC11

10. Minskandet au kompass ens r estutsla(J.
urkopplaren.

D ii mtminQS-

Dc i inledningen nämnda högre fordringar som modcmt
fart ygsartilleri ställ er på gyrokompassen hänföra sig mindre
till noggrann inriktning i och för s ig som desto mera till a ll
inrikt ningen förblir konstant. Fordringa rna gå därför ut på
att utslagens hastighet

~:

icke få översliga ett Yisst Yärdc

t. ex. 2 eller 4 b{tgminuter per tidsminul.
Dc ovan h~irledda formlerna äve11som dc i figur<'nta alt givna kurvorna medgiva undersökningar huruvida dessa forc:'lringar fyllas vid varje tänkbar valfri manöver. l.1 ndersökcr
man därför det i punkt 14 behandlade likformigt accelcr<' radc
anloppet från O till 30 knop, finner mun , att det störst a viix -

· l1etcn
det pao ul s l ags l1asllg

"
a., uppgar
dllt11'Il

l)'

•
o
l Jagtmnulcr
per

tidsm inul. Detta värde uppnås vid sl ut et av p<'riod I. Skall
en på förhand hesl~imd fartökning (om K knop ) uppnås ge nom acceleration, blir molsvarande maximiviirdc å

_(\;~"

s.tön-c

ju k ortare tid en ta för anloppet tir. Maximivärdet n~irmar
sig därvid en viss bestämd gräns som med stöd a v ekvationerna (95 ), (30') och (8 1) kan visas vnra
l .1111

(d"")
dt

( 12-!)

I\.

där sifferk onstanten är vald på ett sådant sätt att

~1 ~'

er hå l-

les i b ågminuter per tidsminut. I dclla fall skulle alltså ovannämn da fordringar icke vara ruppfyllcla. Det bör dock erinras att det i delta fall rör sig om e tt m ax imivärde som gäller end ast för ett kortare ticlsmomcnt. Redan 3 minuter efter
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~1 cceleratioucns

upphörande har utsla!.!shastighcten ne d .,.. lll 1.
~
u
"'
III
4 bågminuter per tidsminut och k onuncr, ~tv cn om svän n·n in o·
.
"
c-fl t· . f'
na f ort ara, 1ckc att överskrida nämnda värd e.
I fortsättningen komma emeller tid dessa f6tgor :\\- ar t i ll ~
riteknisk och taktisk natur ej att berö ras enär avsik ll>n llled
dessa rader enelast varit att klarlägga dc r ent mat em at iska
och numeriska grundvalarna.
Vill man min ska dc a v dämpnings an ordningarn a orsak ::t cle
:lcccle rati onsulslageu m~t s.tc man i första hand fö rsök a ~ö ra
delta genom minskad dämpning. En vi ss gräns för cll d~·Jikt
fiirfarings sätt finnes dock genom elen fordr a n man ma slc
s iä ll a p å en något så när kort insvängningstid i m erid i;~ nen.
Såväl för det likfo rmigt accelererande anlopp ets per io d 1
som för cirkelgiren visa ekvationerna (94) och (115) jämte fiilj ancl c att

a2r är proportionell mot

; .

Förhålla nd ena un eler

p crocl II äro mindr e överskådliga enär dc olikar ta de hc g ~-Il llc l
scvillkoren sp ela stor roll. Emellerlid visa ett antal cx l·mpcl
för vilka siffer_räkning utförts , att ä ven det n1.a ximiulslag som
uppträd er i denn a p eriod är mycket nära proportionellt m ot

c
.
s . Inverk an

av F är mindre enkel men sa mtidigt av min dre

vikt. E ndast under m ycket kortvariga manövrar (2 it :~ minutl~r) är u2r även proportionell mot F i e nl ighe t m ed yacl
formel (95) och (122) såväl som formel (1 07 ) visar. En effektiv minskning av utshlgct o 2 for drar alltså i först a ha nd
.. l et a v ----sc: mm
. skas. Detta medför emellertid sasom
a tt· vare
framgår av E 1 = konstant fig . 12 och i enligh et m ed yacl
ovan visats i punkt 12, en förlängning av insvängningstiden E.
Det gäller a lltså att finna en lämplig kompromiss m ell an de
l v å mot varandra stridande fordtingarna . Vid val av F m~l. stc
man em ellertid taga hänsyn till maximiförutsättningen (7 4) ·
Några försöksvis utförda räkningar visa att man kan min ska
accelerationsutslagen o 2 med c:a 30 till 40 % på bekostnad
av en med c:a 50 % förlängel insvängningstid . Detta ernås
om man tager To

=

78 minuter (se nedan) __E_
ru

=

O,85 och

o =

0,.±9.

-s
delaktig

Om emell ertid en dylik Cttgärd kan a nses för-

är tvivelaktigt. Säkerligen skänk er de t inga förde]ar att ytterligare avvika från gängse brukliga konstanter (dc ,.•1111ma som använts i exemplen ) enär insvängningsticlen un;{er såd ana förhållan den hastigt tilltager , utan a tt m otsYaran cle minskning i utslaget ernås.
Den omständighe ten a tt n2 har motsatt tecken mot accelerationsutslaget o1 när T o < 84 ,4 minuter leel er till la nkcgången att välja T o p å ett sådant sätt alt dc båda felen helt
eller delvi s upphäva varandra. I verkligheten förhåller de t
sig äv en på det sätlct a lt man vid viss dämpning för valfri
tidpunkt för varje manöver k an erhålla ut
o 2 = o. Upp ställ er m an denna fordran för t. ex. slutet av ett likformig t
accelererat anlopp av 5 minuters varaktighet så m åste under
vanliga dämpningsförh åll an den T 0 vara 79 minuter. Mot ta
= 10 minuter svarar T 0 = 74 minuter. Väger man dessa ålgärders. för- och n ackdelar mot varandra så visar det sig alt
det ej torde vara alt rekommendera a tt välja någon annan pe riod för elen odämpade svängningen än 84 minuter.
Ett fö r många år sedan väckt förslag (M. H. Beghi11.
Elude theorique des Gompas gyrostatiques An schi.itz et Sperry,
S. 128, Paris 1921) går ut därp~'t att bibehålla elen nödväneliga d ämpning~n , men att urkoppla den samma under p ågeånde m anöver med fartyget. Detta kan ske genom en avstängning av förbindelseröret mellan vätskebehållarna t. ex.
genom en på clcklromagnelisk väg manövrerad ventil. Denna tank e h ar, även om den i ens laka fall ku nnat förverkligas ,
tills vidare ej vunnit allmännare spridning, men har uneler senare år åter framträtt med krav på realiserande. Huruvida
en såd an dämpningsurkopplare som manövreras a nting en för
~and eller på mekanisk väg kommer att arbeta tillräcklig t
hllförlitligt ooh i vad m å n dess inverkan p å kompassen (t. ex.
genom spänningsvariationer) uneler den tid dämpningen är
ttr~opplad kommer att i övrigt inverka skadligt på kompassen
rnaste avgöras genom praktiska försök ombord.

-r

Så långt doktor Geckelcr i Ingcnicur-Archiv.

-

Vid uppre pad e LillHillcn ha und er sen are ar in om \a r lna.
r in ett ~·. l<ll·k t b eh ov framträtt aY a lt p å svenska spr akl'i ~\·• · t
"'_
tillg[mg till n ågon mera ulfö rlig r edogör else rörande gY ro k 0 111
]Xt;;o.;l' ns teori. D e tta behov hoppa s över~åttnre n nu h a\'a fyllt.
Smntidigl hava dc upp ställd a teserna i möjligas te mån gl' llll n1•
gå lls och granskats. För den yärdcl'ulla hjälp som diir,i 1t
Himnats öve rsättar en av fil. d:r Sture Holm , Karlsk rona . ut.
ta la-; härm ed ett Yarmt tack.
Det kan k o n s ta teras atl ;;am tli ga dc nauti s ka o ~ h dd ll'd.
ningslekniska prob le m som i.iro h }inl'örbara till gy roko mpa sse n
kunna behandlas och b edö m as. m ed hjälp av förc ligg a ndl'
formler. A tt k omment arer n a , so m på utl ä nd skt spr ak iiru
jiimförelse vis sv:'i rh cmäs trad c, d essu tom nu äro Li llgii ngli g<t i
svcm.k tcx.l hör därför bereda ett öl-wt nnln l tekniskt inlrl' SSl'rmk offi ce rare och in gcnjii rer goda J~liijl ighc l Pr all n iir marr
intränga i hithörande problem.
Slutl igen k an n}imnas n ll den o va n hnörd a däm p ni ngs ur.
k opplar<'n n umera kon struerats och före k om m e r i sa viil hl' lsom halvautomatiskt nlförnndc. Atg ärdcr iiro ~w m arin l'iir va llningen virlbtgnfl fö r att pröv ~l urkopplarens pr ;d;.l i~d'a
värdr .
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Uppgifter angående främmande martner
(U F M n:r 7 -8/42)
hämtade ur fack- och dagspress av J\I arincns pressdetalj
U !JLIPr ticlen :16 juni-15 aug usti 19--12.
Jnnehållet i här återgivna uppgiftc,r står h elt för de som källa
angivna, pressorganens räkning.

I.

Aktuella spörsmål, översikter, jämförelser m. m.
En modern pansarkryssare.

Initi?.tivct till u tvecklingen P.v vad som kan kanas för en ny
pau.sarkry.s:sp,rc kom i cke från de ledande flottmakterna utan från
Tyskland, vans flotta efter fö rra världskriget var strän gt begränsad
båcl'e el å det gällde fartygen.s anta l -o ch · deras storlek. Då tyskarn<1
~tälldes inför problemet att bygga ett i alla avseenelen el':fektivt örlogsfutyg med ett deplacem ent av emla.st 10,000 ton, kons t ru erade cle
Deutschland-klassen, av vilken t,\·p elen första enheten s j ösattes 1931.
Det har nyligen -omdöpts till Liitzow. :Niecl samma storlek s om dc
enligt för dragen b estäJmcla kryssarna förenade detta skepp, sam populärt felaktigt kallats »fickslagEkcpp >>, god st rids för m åga och hö g
fart rned det bästa skydd·, som kacl ern~t .s pä fa rtyg -m ed så litet tonnage, Det hade en slag·kraH, &om var överliigsen all a andra typers
utom slagskeppets; dess bestyck ning var lämplig för fö r-sva r m-ot krys•Sa res kano ner, och det hade tillräckligt stor fart för att hinna up p
eller undkomma de sl agskE"PP, som då funuos. Mycket få a v elen tidens örlogsfartyg, och endast m ycke t stö rre sådana, kund e hoppas att
r.nsanuna merl utsikt till framgå n g konkurr era med Deutschland.
EmeUertid betyder icke ·detta, att det nya fartyget var en idealtyp,
0
" nl bör kopieras av andra marine r, t.v trots all s in skicklighet och
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,c ina .st or a penninganslag kumle ty.skarna likväl icke ut.Eöra unt] q 1.
er k
och konstruera ett 10;000-tons .skepp, som i alla aY:seemlen ku nde 'il'[t·.
,,ig med andra två, tre gånger .s å .stora. Uneler n ormala fö rlt [llia nde"
d. v . .s. i en tid av OP.vbrutet örlogsf:utygoob_,·ggande, obumlct :~ 1- .Yit~~:
gränse r, sk ull e Deutschland troligen i oke ha b_v ggt:s alls. D' a rtifi:
ciclla vi lik o r·, uneler vilka cl'et ISk apacle.s, tvingade dess ko n.;truktö rer
att Jör.söka .sig på det omöjliga. Uneler Jönsöken att giv a Lh•t lilla
f P.rtyget .såviil ett slags kepps >"•Om en kryl'.<:oares egenskap e r kunde Lle
ej göra full rättv isa åt n åg ondera hå!J.et. För att för.so Lien l i li:t l,l';ska
flottan wed fartyg av stor .slagkraft gåvo Lle Deutschland 2!--, <· 111 ka.
n oner, vilket begrämm clc dera.s antal till ·G i e ndast tv[t torn . Fö r att
go en så ,sto r aktionsradie åt fa rtyget, att det ·o ck,s å skul.l e k u:m;• göra
raider mot han clel,,sjöfar ten, använde c1e di e.scl rnotore r, Yilka vore
tyng r e ~\n turbiner. På så säit reducera des också far ten. O('h u;u l~,.
det att Deutschlands tunga artilleri gav hrtyget s törre arti ll eri.>i .nk:t
~in någ·on t•nsallt kry ~.sa n • ha r, Yar det t'n nackdel för Deutsch land, att
antalet grova kanoner var lite t och eld h r..st.igheten långsa m, da clet
,sk ulle bek ämpa mer än ett fartyg av -elen typen .samtidigt. T rots ,<ina
.'Z'3 (''ll kanoner ver det likväl ingen verklig jämlike till ett slagc;kepp_
Enda,, t emedan el e flc.sta av dess eventuell a mots tåndare i de n kln.ssen
\·oro gamla oeh hade låg fart , hRcl e det överhuvud taget nå gra ul.sik.
t er. Så .snart nya -och s nabbare .slagskepp byg gdetS, förl,o ra cle de t de
fle.s ta av sina f ördelar, emedan det saknad e elen större fart, .so m .<ku11B
l1a kunnat ersätta dess bris t er i andra av.seenclen. Det upph ör d-e därför att vara en pansarkrys.sare i ordets egentl'iga betydelse oc·IL bö:·
n u .sn:uaro betraktas som ett kustlöi-&varsfartyg. Vicl el e n ti< l då
Deutschland byggdes, utgjorde cl et emellertid elen bä.sta kom ]H ondssen
mecl hänsy n till eld begränsade deplacementet , och Llet tjä n arl8 att
fästa uppmärkrs amhe ten på även ett litet ISkepp,s .sl·agkraft. Yirl beLlö manclo t av Deutschland .som fa rtygstyp må.st e) man konnn a ihåg,
P.tt dess bri.stor ej 1-'å mycket b ero dde på felaktig uppfattni ng· f rån
kon.stmktörcrnas -s id a som fastmor på nödvän digheten fl,tt giira en
ko.mpromi.s.s och h å il a sig inom bestämda gränser.
llur clee':s goda ege n•.skaper g jonl e in tryck pi't andra b ey i,<J,~ av
det faktum, att Frankrike om edel bart svar ade med att bygg a Dunlierque, ett fartyg mer än två gånger så stort .som det ty.sk a. iDå ·
fransmännen kons tru erade detta n ya fartyg, officiellt kall at slags kepp, hade do uppenbarligen endast de nya tyska pans,a rskoppcn ~
tankarna och Önl'.ka.de framställa en enhet, .som utan minsta t vi vel 1
varj e avseenel-e ,,.kulle bli överlägset Deutschland. Härvidlag ly ckades
de väl, vilket va r att vänta med ett deplacement av .2:6,5-DO• ton ; ty
typen ha r en besty ckning av å t ta ,3:3 om kanoner och är mycket
bättre skyeldad än det mindre fartyget o ch har en fart av u ngef~ r
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30 knOP mot Deutschlands 2·6. 1Ien den fran.s:ka marinl8llningen va r
tydligen en alltför .st or beundr are av den tyska produkten och förutsM ej vid den tiden, år 19.31, början till en ny ep ok i slags k eppens
historia .J eller 6 år senare, ej h elle r tenelensen mot ökad fart för det
m-oderna slagskeppet. De voro tillf r edsst ällda med en [ar t, som låg
ett gott stycke ÖYer Deutschlands och över varje annat då exi,sterande
slagskepps, m ed undantag av cle t re brithska .slagkry.ssarnas, Hood
och de två Renowns. Så snart Hottmakterna besl öto att åte rupptaga
byggr.nclet av .slag.:;.kepp och att använd~ hela det tillåtna deplacementet av 33,,0<00 ton, blev Dunlrerque automatiskt gammalmodigt.
De större fut ygen kunde h elt natu:·ligt förses mecl ~ro.nu nwr pans ar,
en ty ngre b e.st yckni ng och U:väl göra s amm a fart, :s:ärcSkilt tlärför
att tekniska framdeg möjlig;5jorcle kraftigare maskiner utan aH öka
vikten. Som ;-erkliga .sbg.okepp ht: far tyg av Dunl•erque-kln ssen en.dast lite n möjlighet att g öra sig gällancl•e mot en ~'i;OO·O-to ;mare . Som
blott och bart pan.sarkry.ss.are s kulle de km1.ske kunna tjäna ett nyttigt änclam ål, om de ej voro för lång.s anuna för ntt tillböra ilen typen_
Dunl{erque u tgör re.sultatet av en tankeförvirring i den Jelaktiga beräknin gen att konstruera ett fart y g rmecl tanke p å end a.st en ev. motståndare i .ställ et för grunda plan en på funcb rnental::t princip er.
Samma kritik kan r iktr..s mot cle två t y.ska fartygen av Scharnhorstkb~.sen , sär~kilt om clel'2..s fart, s om -o ffi ciellt uppgivits, enelast iir 27
knop. Om de, å andra .sidan, kunna göra .34 knop, som angivits :
inofficiella rapporter, kunna de anse.s so'm en nwcbet bii.ttr 8 lö,,ning
på problemet och betraktas s om gan.ska goda exe,mp e] p å mod enFL
pans<trkry.ssare.
Denn ::; diskussion sys.selsätter .sig ej med problemet om. jämförelse av olika storlekar inom s lagskeppc.sklas.sen. D et är h elt naturligt, att det nya re och större fartyget allti-el kommer att äga för delaL·
framför .cle äldre och lång.snmmare. Men efte rsom de f lesta fl ott o!·
be,stå av e nheter av båda slagen, nya och gam la, är problmnet det ·
samma för båda p~nter. Här talas om den medelstora typen, clet
fart:vg, som a vsiktiigt g öres mindre än ,det samtida si agskep pet a v
110
l'l'_!Rl .storlek, ehuru det ];;:an va ra avsevärt större än .sam m r, periods
vaJ1l1ga kry.s.sarc.
Et ~ sådan t fartyg, so m är mindre än motsvarande sla gskepp,
lllå.ste nöd-v ändigtvis nöja .sig m ed mins kad slagkraft jämfört merl
de_~l större enheten. Inom vissa gränser kan clet mät~ .sig m eLl det
s~~rre. fartyget ifråga om be.styckning, men clå måste det få en avsevart :minskad bepan.sring eller fa rt eller bådadera eller också kan
det få samma pansarsky del men svagare bes tycknin'g och lägre fart.
I båda fallen blir det avgjort unclerl•äg.set det .större fartyg et. Endast
högre fart, .som gör det i .stånd ai.t undvika strid m ed en sta rkar e
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mot·tåncl:ue, e r.s,itter i 1·is.s g ra d dc oundvikliga bristerna i an.l ra
avseenden, åven ou~. sådan Jart 1nå.stc köpa.s med ytterlJgare llliniSkni.ng :w bepa ns ring och bes tyc; kning. Då det ju emellertid ej iir någ on 1n ening att bygg,t s la gskep p, so Ja knappQst kunna gör a n<'t got
ann at ån flr, d.ii de ,möta and ra s la gskep p, år ·d et tydligt, aH '~·a ret
blir, att ».omå slagstk epp » e.i h a något ex isten.sbe rätti gandc i en ;:-to:·maktsflotta. Ji'artyg, som ä ro av.sedda fö r bekämp ande av en an nap
fl o ttas t u uga en h ete r, l!J åste iiga ett maximum av slagk r aft Ol:h
hållighet jii mte amsenlig fa r t, vilket allt enelast k an upp nås 1-(c'no.!n
ett m ax i m a l t de p l acemcn t. SUJmma resonemang talar mot el et »s nab_
ba slagskep net» - el. v. s . ett, s om kan uppnå e n fa rt avsev ärt öve r
medeltalet för dcs.s klass, t.r auting·e n måste artiLleri eller bep ansr ing
offras för att ge fartyget så hög far t, eller också m åste det få st örre
deplacement. Fallet Hood är mycket b elysan de för cl'essa :förh åll an den.
Om 8.lltså det m ede lst ora hrtyget ej kan tj:.in a n åg'l~ JI,I'ltigt
'inclamål .som »l itet s la g~kepp·>, 2_r det enda altel'nativet att ko :l.Struer~
det s om en p8,11.3arkrys.3:ll'e. Denrra. s luts8,ts för oss tillbab1. till den
urs prue glig r, fr ågan: Vad ~i r ,syftet m ed pans arkryssa ren, och vi lka
egenskape r bör känneteckna elen ? Pr,nsarkrys.:;aren .skall fra mfö r alH.
i jäna som lcda,nde span in gs fartyg och fö r att stödja ja garna i Ll0 ras
verkoamhet. En uppgitt är emeHerticl utesluten: pansarkryssaren är
icke r_v,;;.edLl a tt bekämp a dag:skepp av modernt sl ag. Med amlr ,1 ord,
Llen s kall icke tänkas so.m sl agkryssa re eller snabbt sl agskepp. De&>
va nliga byte är fiencl en.s läHa och tunga kryssa re, medan ele n ~ kall
anfalla sla g.ske pp en Lla.st u nder särskil t gynncS amma förh ålla n: len.
Den får a ll fså en bq~ ~· ~in s acl ml'n bctyd e l~ el ull uppgil:t, vilken i rla g
~ir fullt ut lika viktig s om någonsin, och därför är . pansarkr~-.s:sn reu
fortfaramle en nödvändi g ·o ch önskvärd typ av ödog•.sfartyg, Yar3
återupp l i va nd e kollllme r ::ttt fy ll a -ett bestämt beho v i den m o ck rna
flottan.
ViLl ko:1.s trnktioncn av en mocle.rn typ av pansarkry:ssarC' Jllåste
man tag·a m ed cl'eSsa hktor8r i be räkningen. Man bör i cke st.dv:t
efter att s kapa ett litt-t s lagskepp utan ett :fartyg, som är fu li.-<Linclig t kapabelt att taga upp strid med fl e ra krycSGa r~ och jagare .~am
tidig-t , el it det är de m överl ägset i .slagk raft och til·l räcklig t sk.nlclat
b åde mot deras kano ner och fl,,·gb ornbc,· och har e n fart, som un gefär mo tsv arar kryssarnas och övrrträffra slagskeppens•. Man bör icke
vänta s ig, att det s ka ll ·k unna beseg ra ett slag>skepp, ej heller att rlet
s kall kunna motstå ehl e n f rån g rovt artilleri. På denna t yp är Lo rd
Fis ch ers u ttala n de: »S nabbhet är b epans ring » fullt tilläm pligt. Ptt
samma gång må&te fartyget va r a så litet och billig t s om mö jligt. sfl
att man utan vidare kan våga sätta in det fö r utförand e av mind re
uppgiftC'r , för vilka clien vanliga krys.sr. r en ej .skull e vara .sbrk n oll'·
111eclan sbg.skc pp 2t sk ull e va ra för Yär cl dullt.

ut:

\ ' i kow1n a all ts:1 fram till följ a n-Lie alln1än n a egenskaper, som
Jl 10 dcrn

p au.'a rkryss are bö r ha:
Bestyckning·. Dess kano ne r m åste göra der, överlägs,cn va rj e
kr,rG.sar e el ler kombination av kryssare oclt bör giva den åt11311
~~n.o:to nc någo n chans i en kort sa m mandrabb ning mecl ett slagBkepp.
~et betyder sto r t antal kanoner och hög eldhastighet snar are äu stor
]canonkaliber. Hu vudbet3tyckningen bör dädör utgöras av åtminstone
8 ka noner .(i -1 torn) , men helst 1.'2 kanoner, med en kaliber av 20,.3gQ,,.:J c 1n. Den för:· v:wliga kalibe rn av :24 cm sku lle åte r kunna anvtinclas för detta ;indamål. Natudigtvis skulle en större kaliber ha
sina föl'llelar. men clärigcnmn s kulle fa r tygets storlek ökas i motsva rande grad. Prin cipen skulle vara, att, inom ovan angivna gränse r, elt .s törre antal mi ndre kanon or är bättre än ett mindre antal
metl g rövre kRliher. Det sk ul le na turligt vis ocks å finnas en ::;ta rk
sekunrlär bes tyckning mot mindre fa rtyg och flygplan.
BeJJansring. Denna kry.ssa recS pansar bör helt skydela elen mot
vr.rje 2, !1n ~ n litt eller tung kt·~·.s,o::t res eld, bör e rbjuda n ågot s:l när
gocltt u tsikter t ill framgång i st rid m ot f artyg av de.ss egen klass och
bör g2. rantera den s;ikerhet mot åt minstone m edel tunga bou11 b e r. Det
b ~.,b miijlig>e ub åt.~s kvdll för ett Jartyg av el en storleken skul le natu rl i.gtl'i.s Y8.ra oumbärligt. Att s.ky.clcla pansarkrys.s aren mot .slagskepp en.~ kanoner sk u lle vara omöjligt och onödigt, eftersom clrabbning r. r med f artyg av det sl aget m ås te betraktas so m un elantag och
icke ·o m ordin ära krav, på \· il ka planerna sk.ola grunda sig. l allmänhet s kall man vid pansaret:S fö rdelning föl ja samma principer ,
~ o m ti lläm pas vid ko ns truktio nen av s iag,skepp, Ll. v . .s. vattt-nl inj epa nsar Ungs hel a fartyget med den tyng.sta bepansringen över llc
vit rJa delarn a. Det synes va ra viktigare att skyelda fa rtyget liings
h0h vattenlinjen mot projektil e1· rrv liten ka liber än ök a bt-pansringcn i mittp a r tiet.
Fa rt. I allmänhet un gcf~ir den sa mma som k ryssares. D e nna
fa rt må:ste e mellertid vara l O 0 /n och h elst 1.5 o;o högre än moderna
slag.> ke pp.s. Uncl e 1· nuvarande för h i\.llarrden skul le detta betyclrl åtminstone 3-b eller 3.3 knop. Såclan fart är tekniskt fullt möjlig och
skulle i0ko kriiva någon särskilt hög vikt iör maskineriet. vilket exemplifieras a v de amerikanska l1 angarfartygen av Yorktown-kl assen.
d
Flyg. Efte rs-om pansarkrye,sare n oft a skulle komma att använas sjä lvs tändigt, p å s to'l't avs t å nd från huvucl :>triclskralt<'rna och
0111
Gllanåt till och med allclelf.s: <' n,<am, är lämplig och t illräcklig utrustning n:.ecl flyg nödvändig.
Aktionsradie. .Stor vikt bör läggas vid aktionsradien, då man
Plane rar pa nsukryoo:a ren, å t minstone 1.2,000 sjömil , h elst mer.
Storl ek. Min3ta möjliga sto rlek och enke lh et i kon.•t ru ktionC'n
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1
lll ed .<lag.skcppet - .skulle vara en av ty]}ens .största fördelar.
< •e
Vid en smnmanstiillning av de krav .man bör stäl h J!'i denna
t yp f å r man ungefär fö ljand e egenskaper:
Bestyckning: 12 st. 24 cm kanoner, 16 st. 13 cm kan onPr.
Bepansring: 1.51} nem däckepansar, 200 mm vaHe nlin.i'pa nsar,
!ornen 2.30' mm.
Fart: 30 knop.
Aktionsradie: 15,•000 sjömil.
Dessa cgentlkaper kunna inrymmas på ett f art.1·g m rrl nn~\' Li ,20,,000 tons deplacement, ·d. v. s . ett fartyg ungefär två ganQ·e r så
s tort som de nuvan:nde krys.sarna och hälften så stort .'Otn dr 1110 .
clerna slagakeppen. Ett sådant fartyg .s kulle absolut kunn a utföra eu
pansarkryssares aHa normala uppgifter. Natu rli gtvis s kullr en ök.
ning av en eller fl era av dessa faktorer resultera i en starkare enhet
men också en större och dyrare. Sålunda skulle f artyget 'id ett
deplacement av 30,000 ton kunna bestyckas med 12 .st. 30,5 <!m kanoner, ett 1<80 mm pansardäck och ett 25{) mm vattenlinj ep an.,ar med
samma fart av 35 knop. Med hän•>Yn till de uppgifter . för Yilka
pansarkryssaren är avseeld kan det sta rkt ifrågasättas, om r'IPt ök arl~
.striclsvärdet gör en sådan ökning av storleken berättigad.
Det exakt a antalet pansark r,v.ssarc i förhållande till ,~Jag.,kc pp
och minclrH kryffiare måste ,·arie ra efter dc olika [lott o rna.-< be hov.
Troligen .sk ull e hälften .så många slag"'kepp vara till r·,i ckli.d i rle
fle.sta fall. De skulle kunna användas antingen i grupper eller .större
förband och bilda ryggrad för flottans krYssantnka . s onr oe;k-n .-ku lle om f a t ta hangarfartyg, lätta kryssare och jagare; ~Her ock.sn skulle
clc kunna insättas ens kilt .som stöd åt jagarförban.cl. De skurlt' vara
en id ealtyp för tjänst pi\ a vs t å n d från flotta n.s h t l \' urJ,st .n k n r or h
15ngt från sina baser.
Det är intressant att ·obse rvera, att enligt vissa ryktC'n .Japan
bygger just en sådan fartygstyp. I Förenta Staterna ha ,() C'nhcter
av en medelstor typ kölsträckils; det finnes ej några data tillgii11gliga
för denna typ. Tyskland och Frankrike ha redan fart.1· g U\' 'Hitllna
t yp, ehuru de icke fullt monsvara de krav, .som böra s täl la., på en
pans arkryssare. Eftersom pans ar.kr;rssaren är stratecris kt och t ak·
ti skt nödvändi g för en modern flotta är det emellertid t y dligt att
denna typ är ett aktuellt flottönskemftl, som fö:rmoclligen snart
mer att förverkligas. Emellertid får man hoppas att vad betri:iffflr
Förenta ,staterna" flotta, det verkligen blir en ~ans'~rkry~Sts are 111od
allt vad den termen innebär och icke ett andra klassens· sl agskePP·
USNI Pr.oceedings, no vembe r j 941.)
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Byggnadsprogram och budgeter, uppgifter angående
personal och materiel m. m.
England.

En gels ka .s keppsva r v ha ,;.e Ja n krigsutbrJUet i genomsnitt leverarat ett örlo gsfar tyg varannan dag. En offjcieU översikt visar
ntt minst .±1:3.5 fa rtyg, som icke voro i tjänst i september 1939, nu ä ro
fär·d igställda. ::'l1cd hänsyn till de nya fartyg, som gått förlorade,
må 13 tEJ varv en til'l amiralitetet ha leve r erat m er Liil 3(}0 f>~rt yg p [t 30
månader. Omkring '80 °/o av dessP. f a rtyg ha koJn.lnit från val'v på
dc brittiska öarna.
(Daily Expreoo, 15 juli 19,12.)

En jaga r e t illhörande de f ri a grckis·ka sty rkorna vii k en byggts
j EnglHnd in,sattes elen 10 augusti i tjän.st i närvar·o av elen grekiska
k·onungen .
(l~euter, 10 augusti 19<J2.)

U. S. A.
Pres iclent Roosevelt und ert eck nade elen 10 juli billen om r ckor dan.slag på 8,5 miljareler dollar för ut vidg nin g av flottan. Mer ä n 500
krig.sfar~yg m ed s tor aktion>Sraclie .skola byggas, däribland hangarfartyg samt 1,000 ubå tsjaga r8 och to rp ed båta r. Av bel.o ppet S'kall 7,3
miljarder cJ.o]l ar anslås till' nya han garfartyg på L'la rnmanl agt 5'00,000
ton, kry.s.sa re på 500,000 ton s amt jagare och e-skortfartyg på 900<,0CO
toi!. R esten .skal l användas för att bygga patruJ.lfartyg ;n.ecl huvudupp gift att bekämp a ubi'ttdar:m. D etta är det störs·ta ilottutvidgmngsprogr am .som någon nation givit Eig in på. Roosevelt uD dPrtecknad e s amtidigt lagföri'.lag·c t om byggande av hjälpfartyg på ett
~an1manbgt tonnage av 1,200·J000 ton.
(Reuter, 10 juli 1942.)

kom·

. R epresentanthuset har antagit lagförslaget ·Om
:;tlion·er ·cl olJ.a r, vilke t bemyndigar marinministern att
t Vr. n;ya op er a tionsbaser för mrrrinf] yget, fra;mskjutna
an .samt andra kustan läg~ningar.
(Reut-er, .22

an,sla g på 97:5
anläg.ga minst
baser för flotjuli 1942.)
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l tal i e n.
Be rlin er Hör,;en-Zcitung.s RoJJtkorres ponJle nt meddelar 'l\f l 'li .
tal italienska kryssare trätt i tjäu.:>t under elen .senast e tiden.
ll~r~:\:
tro sig initienule 'k r.et.sar veta, att elen itali ens ka 33,000-tonnure:;
Imp0ro r edan trätt i tjänst och att de.;s .sy.sterfadyg l'lon1a kan \">in.
tas vara klart. n>ir .som heLst
(Aftonbl a.de t, l-+ juli 1\J 1~.)

I

UvvgiHe r om att två nya italien.ska slagskepp - Imp L'J'u och
l{oma - s atts i tj>inst äro troligen förhms tacl e. På auktor ia tivt håll
i Lonelon framhåller man i dag att vad man vet om arbct.slakten i
Italiens .s<l.;:cpps.byggnaclsverksamhet ·Och om dessa båcla far l"·gc-; 1ill:
stånd före krig;sutbrott et t yde r på att Roma möjligen kan va ra fä rL1igt men att det är högst tvivelaktigt att Impero nått dt .si\ 1lant
.sta cl i um att det skulle k u nna sättas i t j änst. EnLigt fö rel igga ntl~
informationer äro Roma •och Impero 35,000• tons· slagskepp av .oamma
typ .som Llttorio, vilket blev allvarligt .s•kadat i Tarento.
(Reuter, 15· juli HJI ~.)

Japan.
Byggandet av krigsfartyg för elen japanska flottan ha r utl örl.,
uneler en .sådan se,k retes.s, att clet är omöjligt att ti ll h anda hå lla fu ll,ständiga (lat2". Man tror emellertid, att åtminstone fem slau:ske]JIJ
hålla p å Rtt bygg-2"s, eller ~·edan äro ,~ j ö,satta . m e clrä,knat ,;Ki,~sltin>> 
.~ jösa tt i Knrp elen 30 novemb e r 193.9 - ocl; >> Takamuta , - sjö~ att i
april 1\Ji,Q. i Yoko.suka. Av de tre äte nståe nde iir ett und er bYgg nad
lto5 Mits ubi,shi i Naga.sa·ki , ett ·ann:;t hos Kawa.saki i Kob e. och det
tredje i Kure. Det är mycket möjligt att e tt .sjätte slagskPPP kall
ha påbörjats i Yokosuka. D eplacem entet p å dessa fa r tyg ant as vn ra
45:000 ton , fart 30 knop och h uv udbestyckning 9 .st. 40,.5 cm.
Man misstänker att ytterJ.igare fyra fartyg avsedela för slagflottan i det nä r maste äro färd iga. D es.sa fa rtyg,s kon,stru ktion är'
gru ndad på de ty.skB" f ickslagsk eppen . Ett av cles.sa fartyg ä1.· förmocHigen >> Kasino,, sjösatt 1940 av Mits ub ishi, och ett annat är
, Hachijo >•, vilket förmodas ha sjösatts l941 i Sa.sebo. Enligt frau.sk ~L
källor skulle det :fi\ r.sta av de.,sa fartyg ha löpt av .stapeln i Y oko·3 ukn

1 juni Hl38 und e r nitgot av naJnnen , h_ a ;ce.ku ru " elle r >> Kad e.kuru,,
..
dessa namn aro fönnodl·igen felaktiga, eftersom det icke fin n.s
1
pJ~~r a såda11a ord i det japans k a .språket. D e,s.sa Jartygs Ll'eplacement
~;. ~e,s. va ra c:a 1-:i,OUO• ton, lwvu clb e:styck JJing 13 st. åQ,. j cm kanon er
1
"~mt 150 mm pan.sar.
D et :'\tc:·.s.tår att .sr huruvida cl·e japaD.ska
~na ri n a myndig;hete rna komma att dämpa .s in entusiasm ell e r ej för
denna fartygstyp n. ed hänsyn till det öcle som mötte >> Gr a t Spee, .
Vad beträfbr hang :.ufartyg, tycks Jap an, fö rutom tie 1938 Lirdigbyggda ,,Sory u >> och >> HirYU )) på 10,500 to n, iLa byggt ;illnu ett av
sam m a typ, näml i gen , J(or\'lll>. T vå an dra, ,,SJwkak n•> oclt >> ZLLk aku" ,
på 20;000 ton, sjö.s.>:tt es 1.939, oclt m:<n tror nit b\·gga mk\ av tlcr'l
,sed::m cl'e.SIS har påbörja t.s.
D et är fort hralllle hölj ~ i dunkel vad Japan gör med a1·.secnde
på k rys3are, trotc'> att det är vi.s.st att de Hl.3() fullborclaL1e >> Tone " O(:ll
{ J'ikurnn>> be tydligt 1Skilja sig Jrön de f:n·a föt·sta l'art,YgetJ av , ~fo
gami»-kl assen. På dc.<..sa f a r t\· g ä r h el a akt.er.s kcppet. av,secld tör att
,star ta .sj ö !'ly g p\ an - elen n a iLlP tir häm taLl från elen .svensk a ki·.,·sstll' e'l
,Got land ». För att möjliggöra dettfl anang·e JJla!lg· har huvl!Clbe.s tyc.kningen be1stående av 1~ ,st. 1:'i cm kanoner g rupp erat.s f ör ut i.
fy ra t rippeltorn, och dl'nna t~·p av p\acL·ring >i r J'öremål fö r st ark kritik, emedan det bara brhö w: en PuLla trtiff l'ör att .s>itta rtt hrlt :·orn
elle r f lera ur funktion.
Infnrmatiouer l1a äve~1 er]Jå\•ht,s O:lll fem kr\·.s.sare av en n.1· typ,
vilka.s byggan cle. p~börjaclc:3 clc .senr..si·E' tv~\ <lren . I ng a e:-::a k ta dat:1
ha erll:1llits, llWU mun antar att Lie äro på omkring 9,000 to n. j\Iöj Jig:cn är "T m;arw>, >''. jö.satt i Yokos uk c, i jur: i Hqo. on av de:5s a. Anch·:t
av denna kla&s :k unna va ra »Il n.sid'Ri:f'>> oc:h ,,S !Lmilla >> . vii:ka hårh ha
sjö.sa tt.s i O.sA k a.
Fjorton n~·a torprclkryss:ll'e av >> Ka g·erD>>-kla,:Jsen på ~.000 ton ha
byggts Llc tY~L senaste !\ r en, och rtt lika .st ort antal är nu unc\.c r bl'o·.,·narl· · 1JTb a' t.al. t.,\
·. .c,,,,
~J- ~ j 1a b,vggt.s 1• .storre
..
"
. ~r
antal, att dom
a a v numren
r]cn

·~Om löpa -från , J-9 >> t ill , J-2(h>.

Den ,s törsta av Lle•2.Sa ä r , I-1J6,>> p:'\
i{l80 ton, 8 .st. torpecltuber och 1 st. 1A,3 cm k a non. Den .sjö.s.atte,s i
nre elen 28 juli 1938 och f ullbordaeks Ll'en 30 mar.s 1~J.JO. Maskine riet
~~~:ecklar ll:OO·O• hkr, s om ge Lrrt i vtläge a1· 20 knop. Hur mi\nga
. at a r av denna typ japanerna hålla p å att b;~rg. ga är något .som
Ingen ännu ,s:'\ längP kmmat utforska.
• Två fartyg, som ursp rungligen registr erat.s .som krYS.sare, " Kas.1l!m a" o ch Y t · J
'
·
f
» 1...a orv>, u .s 1ut ] Jgen
:f:ullhorclat.s :som .skol .skepp
med en
art av 18 knop, h elt och hållet otillräcklig för kryssare. D e äro på
.5''880 t on, 4 .st . 14,5 Clm kanoner, .2 .st. 12,5 cm lv-kanone r, 18 st. torp eclt nb er o l
· t··an l{a,s vara av.sec11c a s om m1nutläg.gare.
·
..
c 1 nn'e
Intet ann at
,skal k an t"am;:as
'
f:or
.. att l)ygga .s,l,o l.skep p med hknan.cle
·
egen.s.k aper.
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Minutläggare av mindre typer byggaG J'ortfarande och un der ,: ., t ..
1 1
senaste ihen ha en hel rad satts i tjänst. Dc äro 7:20-to n, f ar(\ ~
20 knop och ,2 st. 12 cm kanoner.
· ~,
(US~I

Proceeding.s, decontber 1\111.)

Då och då Ht vi höra, att japaas k& örlog·.slartn~ :iro ~a lruk ta 1,8 _
värda, att de fartyg för fartyg, bn för ton äro Li1·er!jg.m" ,,iita ut.
länclsk2. motsvarigheter - detta av det skälec st t cLe äga Ilt·ra lllilitära och tr.kti.ska egenskaper på ea given .sto rl ek än tarty g i n~lgon
annr.n flotta. Detta kan i vis," mån vara sant ifråga om j apan,e rnas
ubåtar och 8 tn!l,ga kryssare. .Men låt os.s också unel ersöka Yad de ras
konstruktörer av örlogsf2.rtyg ha ,skapat i fdga om lätia kn·,sare
innPo n vi gör upp s•lut.summa•1. De gamla pansarkryssa rna Y.ok ur111;
och Iwate, beprövade veteraner från rlet r.\·.:;k-japancSka k riget 1\10 1(),), l~omma icke JEngre att användas :som övning,s,fartyg, ty ja p;ttte ma
hr. nyligen .skaffat .sig två nya fartyg , byggda nte.slutnmlc ,.;nm ÖYning·.sskepp för kadetterna. De.ssa s kepp äro Katori och K n:-h itrtn,
byggda på .Mitsubi.shis varv i Yokohama ocl1 fnl1bor cJa.de ,sommaren
19<4!(), De Circ av sr.mma typ på 6,800 ton och ha stor akti on-r·:ulio
ocl1 en fu : beräknad' til'l 18 knop. Dcs l,\' Ckningen, tillr ii<.okl i;.:· [ör
övning,siinclam;\1, b'os tår av fyra 11 cm kanoner i enkeltorn ha kmn
tunt pansar, tv:"t 12,7 cm lv-kanoner och ungefär åtta ku Lsp;·n tor.
F :na torpedtuber Jör övning.sändam51, tro ligen 60.,9 cm, äro mon1Pr ade
i par p;'\ varje fartyg. Vi se alltdt att rle:>rm två fartyg in te n![, :~ ro
de modcrn:J kryssare, som marina orostiftare tii!.s . n,vligPn Y<" lnt ha
·dem tilL
_\.v .sju liitta ko·E,o·a re, s.o1m bcoil'rtadco> i 3JJI'ii Hl37, r:lpJlO ''I Pr:rde.o
.5 ha blivi~ köl.strä.ckta under 1987-38, av vilka 2, som vi \ ?lil. iiro
övning,s tadvg oe;h cle andra 3, Hasiclate {.sjösatt i clc•cc1nlw r 10:39),
Ka,s hima .(.s jö.s att i januari Hl-W} och Ara.shi (sjöGat.t i april lH Jill >!11·
.se.s vara lätta kryssare på omkring 7:000 ton. Man har vid h~·ggan dri
a1' cle.s.sa fartyg lärt av elen minch··e lc·ckacle J\fognmi-kla.s,,.en. Det
'~ägs att de ha .samma be.stc'Ckning .som elen italien.ska Garihn ldikl2.6Sen (tio 15 cm kanoner i två dubhel- och två trippeltorn ). yars
ritnin.~·n r· köptecS· från Italie!1 1987. Doms fa rt kan tr.olig·e n jätnfö ras
med andra japanska kryss:arm· {33 knop), och dorns pan,sar består
troligen bl.ott av tunn ,skydclcSplåt, .som täcker ,cJe m e.st vitala dela rna,
liknande de italien.ska fartygen,s bepam;ring, ett mycl0et ,svagt skydd
för en modern kr.\-stsare. Jlilan har anledning fömnocl'a att cJ.e.ssa fa r·
typ; liksom cle övriga ha en kraltig torpedbes tyckning på tolv :i3 cnl
ell~r, mer troligt, ·60.9 cm tulwc· i trippelupp2tällning Cskc·clcln tlr av
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.
arplå t) o ch två k a talJulter för Jyra eller flera .sjö Uygpl an. Utan
1115
P;i\·el ä r l v-artilleriet k r aftigare än på någon tidiga re j apan.sk kry.stl
' t ona 1gen - l-:ra i hgt artl'l l en sare.
I cl enna typ S·9 V l .saEima lns
oeh torpedbestyckning på beko•.stn:::cl av cSrkydclet. J:lp anerna vit! helt
erJkelt icke lära sig in.se far :m av alltför tungt :::rtilleri ptt .sina fartvg. Ytterligare två kry&Sa re av denna klas.s köl,sträekte.s ett år
s~nare och några troligen något tyngre kryEsare (7,500 ton) torlle ha
,,jös•a tts eller vnra klara för ,sjösättning (Tsugru, sjösatt i juni i9JO
kan vara en av dem). Hur många av dee.sa kry.s,sare som äro unel e r
byggnad är n a turligtvis ic,k e k än t. Dettn oan nybyggnaclcr. Vi överO'å nu t ill i tjänst vnranclc '2·fl kry,s.sa re. Det finn.s .se~ 8,.50.0' tonnare
~v Mo gPomi- eller 1Iikuma-kla.sc'·2 1l {16 st. 1.3 cm kanoner, 8 ,s.t . 12,7 cm
lv-kan, l~ .st. 33 cm torpedtuber, '2 katapulter med 4 sjötlygphn och
en fart av .33 knop). D e•ma ivp l1ar vi.s<Lt oti.lJfrccLsst ällarrde egenskap er vid prov och i tj:in.st. De n!lla s-tar:.;:t O•. :h lin för ,'ivGga för
en .så tung bect.vckning. På g run·d av deras tunga övel"byggnacl, b ero ende på en allHö1· kr::dti.2,· tilltagen bryggkonl:it ruktion plus vikton
av he,styckningen, blevo tre kanoner horttsgna nyligen. D et onktat
iro de,.sa fartyg ännu för tunga upptill och äro icke alls så starka
.com det k~.n syna,o. D e t jlå:s:t:\,~ c1tt cle .sist:l två, Chikuma och Tonc,
omä!ldrahs till fl,vgplankr ,1 ·sl'2.re ocl1 ha alla sina kanoner placerade i
fyra tripp cl!orn fö,·ut, en :vtter.~t ·Ovanlig föret eelse. De lära 'fönr
med sig 9 t ill 1.6 s jöflygplan. Vi.on r ,sig Llenna anordning av fb·gpiankry.,-,sare g·ynn.snnt iorcle man kol11lma att åte11finna elen ho.s {]e leclancl e
~~.i öml!kternr. i fmmtirlen . 1fogarnis .skydd be,s tår av ett vsttenlinjepan.::.r.r, som. på c:a 190 fot,s längel möjligen icke är tjockare än /.ö mm
och .S·Om e1vls.st tli.cker m:::skin- och pannrum . Dlick·en ä.ro encla.st
5[) mm och torn och bryggor iiro med all sannolikhet icke bättre
skyd.clncle. Den~ s treclr1bbJ.a '"k rov och yttPrpan.sar !(tiH ,s.](velcl mot
torpederin g) utgöra likväl ett vis,si· sk,I'Cld Jllot minor och torpeder.
På clet hela bget syn as dessa fn~·tyg mvckct .svaga b:'\cle i fråga om
horison ioell t och v ert i kalt sknl d i .i ämföre l.se med bri tti:ska och amerikanska kn·,s.sare by.a:gcla un(le mamma period. En tr3ff fråu c!l
1.5 cm kanon ."rkullc .sända !lem till ltavet.s botten lika hastigt ,<.om
dr.n italienska kr.\·.s.sarcn Caleoni s jönk den 19 juli 1940, när elen lucle
·o turen Rtt .stöta på c1en mYc.kct ]ång,sammare au.stralien:ska krc·ssaren
Sydney, ett fart.vg av samma artilleristyrka men något bättre .skyclclat
~v vattcnlinj epe.n,~Otr. I 'fråga om art iHeri, bepal'lsring, aktion,sraclie
och s jövärdig,het övertrumfP. klart elen nmerikans:k a Br~oklyn-klassen
och de brittiska Southampton- och Belfa.st-kla,s,serna, JIIIogami-klasJSen,
80
lll utgör Japs.n.s förnämsta Hitta kry,ssare.
Sedan finns det 18 iildre
~l'Y&Jare av Kum a-klPBsem?., byggda l92;Qo._.,2:6. De äro på 5,100 till
D,200 ton , be.st~·cka·cl e med ,s,ju 14 cm kanoner, två R cm och .~e~ kulo
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.sp rutor, JuH vtil'll och ett s jö flygvlan . D e ha även 8 torp edtuhet.. mi_
nor o ch Sii knups fart De.s.sa ha t. o_ m. ännu ,sämre lSkytl,J ;in
Mogami-kl assen. Va ttenlinjepan.sarct ins kränker sig tiH c• h !itpt
omrfde med öO mm pan.sar; däckspansar et är icke kratftigare. F.i~i t'l' .
Juftvärnet iir !Svagt clerats aktionsratli e omkring hälHen av den en g;,
elska .Arethu.s·:.ts-kJa~.sens , som ]rar nä.stan s amma dimensioner . ol'h t\ ,~
iiro 1uycket ,så rbara för elen lätla.sie bomb eller en jagares hretl,c-ida.
D e äro u tan tvivel un derläg.,;ua --"meritka.s gamla O.harna o ch :En gla nd.,
b[Hla Emaralcl-klas.se r.
(U.SXI Procee tl·i ng.s, oktob er Hl ~1.)

D e •1 ökad.e betyd elst>, iSOm man i .J apsn tillmät Pr ku6ti' Ör>'\'fl rl't,
kommer till uttr.vck i ett rnellrlelamle från marinrniEi.s teriet . Yari
uppl,,·sp,o; att r e geringe~1 he.slutat, att ett antal .spec iella kustr ör-,·a r.3.
f artYg Ekola bygga.s. Hi ttills har man :som. regel· använ t sig U\' ii1·e r_
å ri!!n s l;1.g,skcpp och kr_y"',san; i clc t japanska ku.s tfö rGvarct.
.( B·Prling.skP Ti •JenclP, ~. .i u l i Hl4 2.)

Tillvaron >cv tvi't jap::;ms k~! >> rrr.vs ti,:;ka >> hangartartyg har lrekanrgjort.o. De två :27,000-tonnar n a - 1\:a.s ivara och Izurno - ]r,t ic ke'
r'tppo.derat.s .stinkta, ,skadaLlr el lPr cn.s s om lleltagamle i n ågon llottstr.:d hittill!.', och härav clnrr rr.an de n slutsaLse n att de 'lor lfa ra ndt•
ut"·öra en vlilc1ig sty rka i den japans,ka fl.oH·an. ]<'ar t.vgen vor o irir u
hö r jan av.seclcla solll vass agL·ran•Etngaru men blevo a ldrig färdi g~t;illcl a
Jör llrtt a thclarnål. Redan innan cle löpt e av .stapeln ourby.ggtl l•.s Lk
Ha·.s tiglr etc n iir ,större än Uir Jart_,-g vilka ombyggts. för t111ilihirl J,r uk.
Dc görR uppå t 2·-l. knop, ha en Hingel av 1':!0 fot, en brrd el R\' SN Eot
och ett djup av -H3 fot. })p Llriva.s av tLtrbiner på ·-1·5;000 hiistkrnfte r
·Oc·h lle kunna ta omhorcl onrkriug ?},?} llygplan varclera.
Ptt ha si:s a v de ,senaste i n form a tinne rna f r :'m .J a p an fördalle r
ll Pt .so rrr rle tta land förutom tle två nämnda hangarfartygen ha Ytterligare två 18,000-tonnama . Yawata och Hitta , ,samt ~'ttPrligar P någ ra
på nwllan 7- c·ch jQ,COO ton. Man får också räkna m ed att Ptt ell er
f\lll~a(' hangarfartyg byggts i h emlighet.
(K,·a Da gligt Al lehamla, 27 .iuni 19.1.2.)

D et an clra USA-örlog-.sf Ht.yget, kanonbil ten Luzon, .som ticlip:n r·J
til•l hörcle den amerikan.stka .O.sta.sien-e.s•k adern , in:fij~Jiva tl es härom,Jsg'en
i flottba.sen C?..vite ('J1:e_nila) uneler namnet >> Karat.su >> med elen japan·
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Jl1'a ri nen.

De tta fartyg, solll tir p i'r 600 ton , gjorde Iöre kri.g Pt
S( ·n ar(· iin•rtl.dtacles dPt till Filip]'iJiil '.. lliir det V Hl
. .stncen
.l
. l .s..an-ktPs a \· arTrc:~ · 'l, ;:ana rna.
o;n u'lrrPgHor
nclnn, .
..
.
?,\- Japanenu .
Emc llerticl
· kunde det 13nabbt barga.s
·
(V ö lki.sdtE' r I3 eoh ;telr te-r, .) 2 ugu.:,:ti Hl~ :Z.)

' ' ~rulltjänst p å Jangtsdloll(•n.

Norge.
P å ett stort briths,k t vMv h ar norska Hottis ter doa 11 jun i
hi.s.se, t elen norskg flagg!ln ]J il en ny jag·a re, viJ.ken hyggt.s t:iir elen
norska flotbn s räkning. Då nor.ska regeringen .slog .sig Iled i Lo nelon, var det blott 13 nor.:'lka fartyg son'. kunde bege sig till Storbritannien. I dag räknar chn nor.:;.ka flottan sammanlagt 60 fa rtyg
omfattande jagare, ubåtar, minsvepare, eskortfartyg samt snabba vaifångarfart;-g vilkP, användas Jör patrulluppdrag .
(R0uter. 17 juni 1942.)

Holland.
Dro ttning \\Ti.lhel mina var li en 6 a ugusti tiJ.hs·amman.s Juecl pro.sicJ.ent Roosevelt närvarande Yicl sjösättningen av en ub åt som byggt'
för NGderläncl emas räkning i enlighet medlåne-och uth.rrningslagcn.
På Hooscvt• lts förs lag döptes i' nrt;-gd till >> Drottning Willll'lmina ».
(Reut.er, 6 a ugu.sti

19l~.)

.
Den .spans.ka regeringe1.1 har avslubt ombyggnad en av cl e örl•og,sJa;·tyg, s-om å terstå från inbön1es,k rig et, ·Och påbörj q t byggand et a v
~,IOO tons jagarna AL:;va och Linier·s och tre ub åtar. Unc1er tiden
la två minutl äggare på 1,700 ton, E.olo och Triton. fullbordats och
·~att.s i tjän.st.
.
·
(RPvis·ta de Marina.)
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