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Anförande inför K. Marinförvaltningens 

personal den l. september 1945 
:av utnämnde konte ramiral S. H:son-Ericson vid tillträde som 

so uschef vicl ämbetsverket. 

Den förstärk ta försvarsberedsk apen och det överhängan 

dc krigshotet är visserligen över, men framtiden ter .sig allt jämt 

oviss. Vi måste ännu länge vara på vår vakt, beredda att 

visa vår vilja att själva bestämma inom våra gränser. Det 

vore utan tvivel förhas tat att redan nu dra växlar på ett nytt 

NF. Inte heller atombomben lär väl i längden avskräcka na

tionerna Ifrån våldshandlingar. Motmedlen tycks f. ö. redan 

vara på väg. 
Bland de försvarsmedel, som Sveriges säkerhet även i 

framtiden kräver, intar marinen en framträd ande plats. Detta 

har vid flera tillfällen omvittnats av försvarels främste före · 

trädare vid Konungens rådsbord. Det har också tagit sig tyd

liga uttryck i svenska folkets uppfattning - återspeglad bl. a . 

i Gallupund ersökningar - men även i uttalanelen fr ån sak

kunnigt håll i främmande länder. Vår egen erfarenhet säger 

oss samma sak. Under fyra års tjänst som chef för marin

Dperationsavclelningen i försvarsstahen har jag uneler den hek 

tiska tid en 1939- 1942 haft goda tillfällen att konstatera detla . 

Marinen .spelade d[t en mycket stor roll vid de försvarsplan

läggningar, som genom omständigheternas makt svängde kom

Passen runt, alltefter utvecklingen i vår närmaste omgivning. 

'Tids7crift i Sjöväsendet. 31 
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Endast i undantagsfall kunde marinen tillfredsställa all~t 
k o ••• k l .. l. I7 A J el~ ra v pa SJOstyr ·or oc 1 ror 1ga " -)att m. m., som fiirsva r . 
s taben och lokala armemyndigheter vid olika tidpunk ler fran'
ställde. All erfarenhet tyder på, att marinens fortsatta e[ [ei~: 
tivisering är ett fundamentalt krav i .svensk försvarspolitik 
Det blir den kommande försvarskommitten, .som får ta stä[[: 
ning till dessa problem vad framliden anbelangar - de L blir 
säkert inte lätt. Om det blir slora eller små fartyg, on1 det 
blir fast eller rörligt kuslarlilleri, blir under alla om s!iindig. 
beler marinförvaltningens roll utomordentligt viktig. Det rå
der nämligen numera ingen tvekan om att materielen. Yapen 
och alla slag av tekniska hj~ilpmcdel, utövar ett alltmer domi
nerande inflytande ptt krigföringen. 

Marinförvaltningens uppgift är bl. a. att »verka fii r alt 
m a terielen städse hålles i fullständigt och Lidsenligt .skick - _ 
allt med iakttagande av omtanke, planmässighet och sparsam
het i förvaltningen». Det är m. a. o. ett mycket .s lort ansvar, 
som åvilar vårt ämbetsverk, .särskilt med tanke på de sista 
årens ofantliga tekniska utveckling. Jag vill därför uncler
stryka betydelsen av, att vi äro med vår tid, att var och en 
in01n .sitt verksamhelsfält verkligen gör allt fö·r alt föl ja den 
tekniska utvecklingen här hemma och i den mån så iir möj
ligt även i utlandet. Men det får inte s tam)a vid de ttn. Vi 
måste också genom egna kloka och genomtänkta initiali,· dri 
va den tekniska tjänsten framåt. Delta är enligt miu upp
fattning vår viktigaste uppgift. 

Vårt arbete får inte slanna vid alt rutinmässigt sköta för
valtning, anskaffnings- och underhållsärenden m. m., hu r Yik
tigt detta än är. Utan att kombinera det med öppen blick 
för vad framtiden kan bjuda oss blir marinförvaltningen en 
vegeterande organism utan rörelseförmåga och utan nytta för 
marinens utveckling. Nian får inte låta centralisering och 
restriktiva be.stämmelser leda till att bara några få i toppen 
tänker för alla de andra. 

Alla måste dra sitt strå till .stacken. Ingen är för ringa 
f d l l f · 1 ·d' D :;1 fo"rst ör att komma me upps ag oc 1 nya TIS w 1 eer. . 
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vi undvika, alt verksamheten blir tung och slutresultatet 
J>lllll 1_.1 t Arbetso·Jädjen k ommer med .så stor rörelsefrihet 
J'"rf ac "< . b 0 ·älvverksamhct, som det statliga arbe tet överhuvudlaget 
o_c~ t~~-. Men delta betyder ocks[t ökat personligt ansvar för uJla ·· d· 1 ·· t.ll . r och en. I detta innefattas all no 1g 1ansyn · 1 sparsam-
'\ och noggrann prövning av varje utgift. Det gäller att 
]le . l 1 .. l .. l. t l l . c· • te tälla sig frågan: är delta a )SO ut no c v_anc 1g . oc 1 _z an JU<:\ m · 

nå samma resultat för mindre utg1ft. V1 ha 1cke samma upP . M .. . l. 'l :äktande press över oss .som under beredsk apen. J OJ 1g loC-
~erna att noggrant pröva all a utgifter skola tillvara tas - utan 
onödig tidspillan. . 

1 och med att dc sistförflutna i'trcns vii.rdcfulla omorgam-
sationsarbete inom såväl marinförvaltningen som marinens 
andra tekniskt-ekonomiska myndigheter nu i stora delar prak
tiskt taget är genomfört, måste vi också utnyttja den förhällra
de organisationen och lösa våra prim~i.ra uppgifter. Det har 
börjat bra. En av d e ledande i försvar,sclqxntcmen_tct sad_e 
för in te länge sedan, att marinförvaltningen nu vcrkl1gcn bh
vit ett ej')'eldivt ämbetsverk. Vi lära väl dock inte helt knnnu 
undgå forts a tta organi.sationsproblcm. Reformivern r asar i 
åtski ll iga kommitteer, och den nya försvarskommitten vill s~i
kert ha sitt ord med i laget. Det finns clo·ck mer än en an
ledning att verka för mesta möjliga stabilitet i organisationen 
till förmån för arbetsprestationerna. Detta innebär dock inga 
lunda, att allt nu och för all framlid skulle vara hra som det 
är. Varje förhällring, som höjer maskineriets effekt, måste na
turligtvis tillvara tas. :Men experimentemncle hör kunna und
vikas, sedan de sista årens betydande reformarbeten genom
förts. 

Det är också några punkter i ämbetsverkets in-;truktion, 
som vid detta tillfälle bör särskilt framhållas. Vikten av sam
arbete med övriga militära och civila myncligheler är på fle
ra stä llen understruken. Jag har gjort den erfarenheten un
der de två sista åren, atl samarbetet inom marinförvaltningen 
samt mellan marinförvallningen och andra förvaltningar, ma
linstaben m. fl. kunde ha varit bätt.re. Tag kontakt redan i. 
ärendenas förberedande .skede och tag framför allt p ersonlig 
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kontakt. Det lönar sig. Vi sitter vägg ~ vägg med dl' fl 
" .k . 1 est:t av vara VI · tigas te samar Jetsorgan. Mycket onödigt ar b ' 

o • r·· o d . ete manga mtss orstan , t. o. m . nusstroendc, skulle h äri ..-e ' 
. . . " no111 undvikas. Den personhga kontakten kan wte ersii llts 

" • • • . o •• . • • · l11ecl 
nagr a aldng sa valformulerade PM. VI ha med n ulnnis].: . 

tt .. . d o 0} 
a gora, mte me nagra mer eller mindre diffusa papper.s. 
kvarnar, där man stoppar in en PM i ena ändan o c h eft . 
lä .. f"' l . . er ng vanlan ar ut en ~omphcerad ~;knvelse i den andr·1 0 1 ' . c 1 
så en sak till i detta sammanhang: vi måste se till 'lll ,, , 

· · L ara 
underlydande få del av ärenden, meddelanden och b eslii nunet. 
ser, som beröra deras verksamhet, så snart som möjl i:-;l. Det 
får inte vara så, att utfärdade bestämmelser komma ±ram Iii! 

vederbörande p å sin långsamma cirkulation två m~mad1 r efter 
den tid, då de trätt i kraft - vilket hänt. Vi m åste fiilj:1 in
~; truktionens föreskrift: »Handläggning av ärende, som berör 
annan central förvaltning.smynclighet inom försvar.wii-;Pndet 
bör äga rum i så arbelsbespm·ande och enkla former som möj: 
ligt». Delta gäller naturligtvis också ärende, som berii ·· varje 
annan utomstående myndighet. 

, Häri ligger även kravet på att man arbetar undan sin a 
ärenden inte bara i lid utan i gael ticl. Även i det falll'l hnr 
instruk tionen ett påpekande att göra, nämligen att iirvndenn 
~.ko la företagas till b ehandling ulan onödig · tidsutdräkt. Del 
är inte frågan om att få umlan ärendena så fort som mi)jl igt 
utan tanke på elen omsorg och prövning, som alltid iir nöd
vändig, men med för utseende och planmässigh et y j n lll r man 
mycket tid . OmotiYerade dröjsmål äro oförenliga nwd Yå ra 
åligganden och skapa otrevnad både inåt och u lftt. \' i måste 
s~itta en ära i att i . allo a vscenden vara ett el'fektiut ii mbels· 
verk. Här vill jag ocks<"l skjuta in en parentes. Om ex.eJll
pelvis systemet för sändande av h a ndlingar inom m arin led
ningen icke funktionerar snabbt och effektivt, så ma~ tc ri 
finna en ny lösning. Det får inte vara så, a tt tjänstemi'tn nen 
till sist ser ~ig fö·ranlåtna att gå med papperen sjä lm lii r att 
få fram dem i tid. Men inskränk er inte i detta och tnclra 
fall till att klaga, kom med förslag till förbättringar. 
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I nära .samband med den personliga kontakten står även 
. spektionsverksamheten. Det är av stor betydelse, att denna 
;~drives på rätt .sätt och i hela den utsträckning, som är er
forderlig för att marinförvaltningen skall kunna bära ansva
ret för materielen. Marinförvaltningen får icke endast vara 
en förvaltning i inskränkt bemärkelse. Den är även ett mili
tärt ämbetsverk med militära uppgifter och militärt ansvar. 
I och m ed tillkomsten av de nya, för försvaret gcmensan1ma 
förvaltningsmyndigheterna, .som övertagit en del industriellt 
och kameralt betonade verksamhetsområden, har återstoden 
av MF otvivelaktigt blivit mera marint betonad. Det har ingen 
betydelse om .stora delar av personalen är civil. Den tillhör 
ändock marinen och måste känna sig - och även erkännas 
_ som en lika viktig del av de t hela som elen fasta militära 
personalen. Det är emellertid nödvändigt, a tt våra civila göra 
sig nära förtrogna med marinen, dess uppgifter, organisation 
och verksamhetsfält. Först då kunna dc fylla sina åliggan
den. J ag anser det vara av slor betydelse, att denna p ersonal 
får tillfälle att ta direkt kontakt med marinens organ genom 
personliga besök på fartyg och anläggningar. Det är därför 
lämpligt -- detta sagt som ett exempel - att låta civila tjänste
män vara med på och utföra uppdrag vid inspektioner och be
sök på fartyg och förband. I viss utsträckning har så redan 
skett, men jag tror att man kan utvidga systemet. Överhu
vudtaget är det av utomordentligt stor vikt att vi på alla sätt 
knyta fasta personliga fö·rbindelser med de "stridande >> enh e
terna, sjöstyrkor och förband. Lika be tydelsefullt är samar
betet m ed de andra försvarsgrenarna. Begagna varje tillfälle 
att utbyta erfarenheter. Ring upp och fråga hur de andr a 
försvarsgrensförvaltningarna se p å likartade problem. Ingen 
av oss är så kunnig att det inte finns lärdomar och erfaren
heter att hämta på andra håll. Och glöm inte bort ett så 
Viktigt organ som Försvarets forskningsanstalt. Marinförvalt
ningen får aldri g isolera sig. Med vaken blick för elen mo
derna tidens strömningar och tekniska möjligheter måste vi 
ha nära kontakt med verkligheten omkring oss. Häri inbe-
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griper jag också den ocrhörda betydelsen av intima furbin l 
.ser med industrier och annan civil verksamhet. Vi ha n~ ~l
ket att ta hänsyn till och alt lära ä ven från det h ållet. } C-

Slutligen: Inget arbete, hur påkos tande och hur enfortnio 
det än s lundmn k an synas, blir tråkigt och sjätsdö<lan de ..,t 
l ·· t ·· t L , t o • r·· .. o , Otn 1umore · ar got . a · oss ga m ·or alt gara vart hiista l11ec] 
friskt humör, prägla t av hänsyn och förståelse även för anc]_ 
ras åsikter - det kan ju tänkas att även andra h a r ätt. Först 
härigenom kan vi få den .stimulering, som är nödvämlig för 
alt skapa entusiasm för våra uppgifter. Vi äro på god väg 
ur den allmänna föreställningen, att m arinförvaltnin gen är elct 
gammalclag,s ämbetsverk i sämre bemärkelse. I delta liksom 
i andra avseenden måste vi göra vårt bästa för alt komm~ 
upp på toppen . Och det k an .ske om vårt gemensam ma m-bele 
präglas av ansvarskänsla och samarbetsvilja, noggrannhe t och 
snabbhet .samt ett gott humör. 
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Kortfattad redogörelse för flottans 
beredskapstjänst 1939-1945. 

II. Beredskapens anpassning efter det utri1kespoHtis·ka 
lägets växlingar. 

Under förhandlingar med anledning av svenska protester 
mot ty,ska neutralitetskränkningar ifrågasatte tyskarna under 
hö,sten 1939 Sveriges rätt att hävda 4' såsom yttre territorial
gräns. Detta medförde en del försiktighetsåtgärder beträffan
de neutralitetsvakten och angående sjöfarten utmed våra kuster 
Yare sig denna sjöfart framfördes med eller utan eskort. I 
slutet av november och början av december nämnda år ut
färdades direktiv i berörda avseenden, och sjökort för militärt 
bruk och med vissa gränslinjer utlagda utgåvas. 

I samband med den rysk-finska krisens framträdande be
ordrade chefen för marinen den 9 oktober 1939 återförening 
med kustflottan för de fartyg, vilka från densamma varit de
tacherade till vissa lokalstyrkor, bl. a . två jagare och en ubåts
division på Västkusten. Kustflottan var sålunda under okto
ber månads senare del praktiskt taget i sin helhet baserad i 
Stockholms södra skärgård och låg i början av november klar 
Och b eredd. 

Längre fram i november planlades minskning av bered
skapens omfattning, och avrustning eller depåförläggning av 
fartyg beordrades i några fall. Vid den rysk-finska krisens för
nyade skärpning i slutet av månaden an:befalldes emellertid 
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den l december, ,sedan vinlerkriget ut:brutJt, a tt d r:n 'if· ' 

t t l . b d d · I · · 1 a-
gasa a e ter eOl' ra e mms ~nmgen i rustnin"arna iek., .1. t> . s ,U] J 

äga rum. Q 

Vid nys,sn~imnda krigsutbrott upphörde kustf lo ttans 

lrullering till svidare, och mörkläggning av kus Lflottans f, ya
.. .. . attv .. 
aven som anlaggnmgarna vid Hårsfjärdens depå anbel'a llct · ~ 

Planerade underofficers- och korpralsskolor .skulle in\Läll~s . 
Sedan m eddelanden ingått om ubåtar ulanfä<r Stockholms sk .. ~-

o 1 . . at-
g~rc, v1dtogos s_~kerhctsåtgärder vid övningar och fiir fly lt-

nmgar m ed de s torre fartygen utomskärs. Ytterligare t· lt an

tal hjälpfartyg togo,s i anspråk, bl. a. tre hjälpkryssarl'. Ett 

anta l transpor ter m ellan fastlandet och Gotland konvoJnadcs 

genom kustflo ttans försorg. 

Den 6 december utförde kustflottan en stor minerin g in

om sven skt territo rialvatten i Södra Kvarken. Denna m inc

ring kompletterades kort därefter med en annan mineri ng av . 

sedel att underlätta d en svenska neutralite tsvaktens verksam

het genom spärrande av infa rterna till Öregrunds sk ärgårds-
område. . 

• Kustflottans patrulleringsverksamhet å terupptogs efter ett 

korta re uppeh åll och fortgick intill den 17 december , vilken 

dag av chefen för marinen anbefalld och av de främ mande 

ubåtarna orsakad eskortering tog .sin början. I ,samband hä r

med meddelade S ta ten s Krigsförsäkringsnämnd, att )) krigsfö r

säkringspoliserna )) försetts m ed p åtryck, innebärande att för 

säkring gällde under villkor, att fartyge t åtföljde svensk l'Skort 

och ställde sig till efterrättelse dc instruktioner, som eskort· 

ch efen meddelade. 

En viss lättnad i flottans beredskap kunde medgivas mot 

slute t av december genom sänkande av kraven på de rus lade 

s tridskrafternas s trids- och gångberedskap. 

I släggningen å Hårsfjärden och skärgårdsomrftdet där· 

utanför inträdde på grund av starkt temperaturfall synnerli 

gen snabbt i mitten av januari 1940. I stjockleken var ierade 

den 18 januari m ellan 5 och 12 cm och visade tendens a tt 

snabbt tilltaga. Fråga om en ·even tuell ombasering av kus t

flottan till isfriare farvatten uppstod härigenom. Sedan upp-
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'ft erhål lits alt isförhållandena i Karlskrona icke voro bättre. 
<fl 
"eslöts kus tfi ollans kvarliggande på H å rsfjärden, där de svå-

~j 11 ]1 e ter som blcvo förknippade med en övervintring bemästra

~:s. Dessa svårigheter b ottnade främst i den bristfä lliga is

brytannateriel, .som stod till chefens för kustflo tta n förfo-

"ande. 
D Under vintern 1939- 1940 tillkom en s. k . minkommission. 

pet var i december , d . v. s. vid en lidpunkt då nya sjö,strids

Jllede l på minvapnets o mråde, i första h and den magnetiska 

minan, m. fl. om ständ igh ete r påkallade n ya minkons truk tio

ner och minsvep ävensom i samlband h ärmed e lt omfattande 

tekniskt-vetenskapligt och .som det senare visade sig erforder

ligt även naturve tensk aplig t for skningsarbete. 

I början av ap ril 1940, då många underrättelser lydde på, 

a lt något skulle komma att hända m ed våra grannland i väster 

var marinens huvuddel praktiskt taget r edan m obi li serad. 

Kustflottans tredje pansar .~kepp, Sverige, rusta des - såsom 

ti digare i anna t sammanhang omnämnts - under nyssnämn

da månad efter avslutad ombyggnad. 

Chefen s för kustflottan avsikt hade nu i t a tt omkring den 

15 april igångsätta forcerad strids- och sjöman sutbildning fö·r 

återvinnr,nde av vad som genom r ådande isförhållanden , över

synsperioder ach värnpliktbyten under vintern förlorats i 

stridsberedskap. Händelserna utanför Norge den 8 april fram

tvingade em ellertid e tt tidigare igångsältande av ifrågavaran

de utbildning än vad som eljest m ed hänsyn till isen skulle 

ansetts lämpligt. 
I mitten av ap ril ryktades om tysk a ,sammandragningar 

i Mem el och Danzig samt vid Bornh olm. Vissa anvisningar 

Utfärdades vid den tiden om d e sven ska sjöstridskrafternas 

ingripande inom Östersjön mot operationer, som kunde be

fara.s innebära landsti gningsföretag mot svensk kust. 

Den 8 april kl 1000 sammanträdde chefen för Gö teborgs

eskadern med sina tills tädesvarande underlydande chefer, var

Vid läget m eddelades och skärpta beredskapsåtgärder anbe

falldes. Samma dag kl 1240 erhöll e,.kaderchefcn m eddelan-
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dc, att en tysk transportflotta var r)å nord"åcnde i r\·· t 
r •• • b ,.l te() 

h.la rgormgen av cskaderchcfsfartygct, pansarskeppet :\I· "'~ tt 
l l f . . l , f . , anhrr. 
1c en, 01 cerac es, a1 tyg pa Nya Varvet beordrades om d, "' 

l ·L· . ... . f .. . ·' . clban 
' ar gow 01 gang och utevarande fartyg meddelades. Kl l± 
u Lsändes jagare för att J)atrullera mellan Vin o· a ocl1 11. r· 1. OO 

• . L t:>' nl( l!l'>'en• 

kl 1600 anbefalldes stor luftvärnsberedskap och l\Ianli"h:t ' 
bco·rclrades avgå till sin bas, där J)ansarsker)IWt ::n1 ,.

1 
.. t> 

1 
en 

' ' .le e l· t 
1900. Kl 1930 gavs slutligen order från marindistrik t~ch f' 

, V.. l . e en 
pa as l ,:usten, att handelsfartyg skulle avrådas li.i.m na Yäst. 
kustens hamnar. 

Den 9 resp 11 april beordrades dels utläo-o-nin« 'lv 
111

· 
• • t:>t:> t> , tne. 

nngar 1 SYenskt territorialvallen på Västkusten och fiirbere-

d::mdc av dylika inom Öresunds och Sydkuslens marindi'i trikt 

elds stängning av vissa h amnar i Öresund och på Västkusten' 

Efter hand vidtogs bl a följande ytterligare säkPrhc tsål~ 
g~ircler. Vid Tysklanels anfall mot Danmark och Norge ~läck
tes från 10- 12 april samtliga fyrar å kuststräckan S~rincsund 
- Ölands norra udde .samt på Gotland, varjämte utsändningen 

från radiofyrar stoppades. Spridning av svenska handelsfar

far,tyg från Göteborg till platser inom Göteborgs skärg[u·dar 

ägde rum uneler mitten och slutet av april. Samtidig t hiirjade 

marinens sjöfartskontroll att organiseras. I ·enare h älf len av 

april fö·Penade sig tvenne av kusl:iflottans jagare m ed Göte
borg.seskadern. 

När den s k Skagerackspärren utlades i samband med 

Norgeockupationen våren 1940, avklipptes sjöförbindelserna 

mellan Sverige och världshaven. Denna totala avspärrning 

avbröts hösten samma år, då motortankfartyget Sveadrott hem

kom, .. lonv-ojerad av svenska örlog.<;fartyg från Nordsjön. 

A ven maj månad 1940 präglades av osäkerhet, .som ors a

kade marina åtgärder. Den 8 maj kungjordes mineringar i 

Stockholms yttre skärgård. Några dagar senare beordrades 

förberedelser för mineringar vid Ålandshav. I senare h älften 

av maj förstärkte sjökrigsskolavdelningen lokalförsvaret på 

vissa delar av Ostkusten, och den 18 maj återkallades pennitte

rade och tjänstlediga, varjämte marinstridskrafternas intagan· 
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av full beredskap beordrades, vilken beredskap efter någon 
de ' . 
·c1 åter kunde mmskas. . 

11 
])en 7 oktober på kvällen erhöll chefen för Göteborgseska

der11 genom marindistriktschefen underrättelse, att krigförande 

J11akt planerade ett kuppföretag mot norska far'tyg p ~t svenska 

ankarplatser. I samband därmed beordrades skärpt beredskap 

A Gö teborgseskadern. Åt pansarskeppet Manligheten, som vid 

tillfället ifråga låg i Lysekil, uppdrogs skyddet av ett liotal 

norska fartyg, som voro förlagda till Gullmarsfjordens inre del. 

Göteborgseskaderns fartyg i Göteborg gjorde.s omedelbart gång

klara.''') Påföljande dag återtogs normal beredskap, dock med 

bibehållen särskild uppmärksamhet. 

Ch efen för kuslflnttan framhöll i oktober 1940, a lt det 

krävdes bränsle för övningar umler gång i erforderlig och vä

sentligt ökad omfallning för att kustflottans stridsduglighel 

skulle kunna bibehålla.s, och konstaterade nedgången i kust

fl ottans duglighet på grund av ofrånkomliga byten inom offi

cerspersonalen och otillräckliga övningar under gång. Aven 

för uppdrivande av den belydelsefulla nattstridstjänsten under 

den mörka år ·tiden framträdde behovet med särskild skärpa. 

Till s trid:,;beredskapens nedg~mg bidrogo även underbefälssko

lor ombord, ta lrika officerskurser och över.synsperioder. ' 

Den begränsade trafik genom Skagerack.spärren, som in

ledd es med Sveadrotts förutnämnda hemkomst hösten 1940, 

uppeh ölls till slutet av mar:s 1941, då elen stoppades för en tid 

i samband med Tysklands tillkännagivande, att operalionsom

rådet runt England utstr~i.ckts till lbl a Grönlands territorial

vatten, varigenom det blev omöjligt att helt undvika opera

tionsområdet. 
s tagskuggan av det rysk- tyska kriget började falla med 

*) I samband härmed ga\· eskaderchefen sitt erldinnande å t ja

garen Nordenskjöld, som kl 2·230 - fö rtöjd i Göteborgs hamn, av

släckt och med halva besättningen permitterad - erhöll order avgå 

till Stora K alvsund för att kontrollera en därifrån mortagen rapport. 

J agaren kastade nämligen los från kajen redan kl 2333 med prak

tiskt taget hela besättningen ombord. 
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igångsäLLandet av de tyska sjötransporterna över Öster~ ·ö . 
F . l d l 5 · · 9 · " J 11 ttlt 

m an c en J UI11 l 41. En!Jgt crhallna orde1· >> Obser ·e racl 
l .. G I l c d cs ) 

c essa va,s t ot anc gaen e transporter genom utsänd •ndc 

lätta far tygsförband och genom flygspaning. Den Hl JUni bav 

ordracles kustflottan komp lettera mineringen i Södra Iwarke e. 

Omedelbart efter krigsutbrottet mellan Ryssland och Ty,s~: 
J_~tnd och med anled11ing av därigenom väntad krigsakti \' ilet . 

Ostersjön anordnades en omfattande eskortering av den srens~ 
ka kus l.sjöfarten. I samband därmed anhofalldcs kom·tlJ·e

1
.· 
Jnrr 

av gotlandsångarna. Handelsfartygen tillhöllos av patr ul leran~ 
dc örlogsfartyg att hålla sig inom 3' -gränsen och till r addes aLt 

använda sig av eskorteringen. Såsom tillfälligt igenkiinn ings. 

tecken skulle sarulliga svenska örlogsfartyg, som kunch ifraga

komma att uppträda till sjöss, förs es med samman h i\ ngande 

vila band, målade å ~idorna från vattenlinjen lodrätt lill däck 

sa mt tvärskepps över däck, ett band föröver och cl l band 
akteröver. 

För kontroll av fartygs (ubåtars) passage från södra till 

norra Östersjön utlades den 28 juni en svensk minering nord

ost Ölands södra udde, och för säknmdet av en vikti!! del av 
t " 

Stockholms södra skärgård mot främmande ubåtar ullades da-

gen därpå en minering utanför nyssnämnda område. Ft o m 

den 5 juli voro ur kustflottan särskilda opcrationsgnq per i 

tur och ordning förlagda till ett sydligare område m ed siirskilcl 

insatsberedsh.ap. Denna beredskap hölls ä ven under de när

mast följande månaderna relativt hög. 

Eskorteringen er,sattes efter hand, med början i :Jugusti 

månad, med regelbunden patrullel"ing, och enligt ett av che

fen för marinen i samråd med Statens Tr afikkommission elen 

24 september 1941 utsänt meddelande kunde sjötrafiken i Ös

tersjön mellan Landsort och södra Östersjön på ömse ~ idor 

om Öland åter framgå ni.ed hänsynstagande endast ti ll kun
gjorda mineringar. 

Utländska vaktfartyg voro under oktober månad 19-!1 syn· 

neriigen verksamma på Västkusten, med största sannol ikhet 

beroende på förmodad avgång av bl a i Göteborg Ii gg.tnde 
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·ska handelsfartyg. Med anledning härav avpatrullerades 

~0~1 tinue rl igt vissa dela r av dygnet inloppen till Göteborg och 

~o 1·1·1 och vid nåQra tillfällen avvisade fartyg ur Göteborgs-
Lyse " ' ~ " 

kadern tyska vaktfartyg . Pa Ostkusten och Golland om-

~. dertoas under samma m ånad ett mycket s tort antal flyk-)lan . o 
. aar varibland m ånga militärpersoner. un,, ' . . . 

För uppsvepande av den i Södra Kvarken utlagda svensk a 

nlineringen sammandrogs i mitlen av november en minsvep-

· 1o·s<·tvrka ur Stockholmseskadern.''' ) Den 12 december ut 
nu " ~ J 

sände ch efen för marinen elt meddclPnd e :-•. n gaendc de t om-

råde i Södra Kvarken, ,,om befria ts fr[m min or, o ch några 

dagar senare tillkänn agavs, all den .S Yenska minering, som 

varit u tlagd nordost om Ölands södra udde även n u h emtagen . 

I slute t av janu ari 1942 befarades ett uLb rylningsförsök 

från Göteborg av förut nämnd a no r ~: ka ångare. Ett såd an! 

försök kunde Jnedföra ri.sk Jör krigshandlinga r p i snnskl 

vatten, och m ed anl edning dän:tv utgavs order a ngående ökad 

beredska p vid de del ar av m a rinen och flygvapnet, vilka vo-ro 

avdelade till Göteborgs försmr. Detta innebar för flottan full

bcil11annande a v n ågra ubåtar och avslutande av översyn å 

vi ssa andra fartyg. Denna skärpta b ered skap blev emellertid 

av kort Yara ktighet. 
Den 20 februari, då clt tyskt angrepp befnrades, ulfiirda 

des order om nllmän beredskapsfö rsliir kning. F artyg , som 

under vint ern lega t i beredskap m ed r educera de b esi:illnin gar , 

ful!bemann adcs . L ndcr ö·versyn förl agda fartyg ~Jatll e >·.nara s! 

klargöra s för cxp cdilion och planer a de övcrs~'ns lubc ten skull e 

instä llas. I3 e,·akning <W Sverige omgivand e h a ,· och kon troll 

av sjöfarten ~.kärptc.s . Utläggande a,· kus tmineringar förbe

redde~: p å Sydkus len, i Öresund och på Västkusten m ed sär

~kilt hänsynstagande till de för invasion shot ut sa tta omr:.tdena. 

Marina hind eranordninga r utfördes i den omfa ttning isförh ål

landena och andra omständigheter m edgftvo. F artygsbesått-- --*) S2 mm anl ag cl a gångti rle n och cl i.s·t a nsen unclc'r nu,·e mlwr 19H 

för i cl e tt a minswp n in gsföretag direkt deltagande fa rt,-g utgj orde 

1,749 timm a r och 14,854 cl ist ans minuh' r. 
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ningarna övades i aYs lående av kuppföretag. Den ökack 
1 

redskapen i form av luftvärnsberechkap och >> kuppberec! 
1
. )e. 

] 'l l"ll · l s,ap 
)J )C 10 s une er m ars . En av dc första dan-arna i sis 11 :· » 

månad beordrades, alt Lill Hårsfjärden förian·da far;y,~ ct nl~lld:t 
.. . .. 

0 • o s , u ]Je 
med sarskilda fargsprutor målas med vit kalkfärg. 

Arbetet med organiscranclet a v flottans Väncrnanle] . 
"b" · l . 11Jnrr 

paJC)rpces under apnl 1942, och härmed tillkomma ditt il 10 

ganska ovänta~le " uppgifle ~: för dc fartyg, vilka li lldcladcs de~~ 
under en armekarchef s lallcla nya avdelningen. 

:\ledan det tredje krigsåret förlöpte, beh andlades i Riks. 
dagen den proposition, .som Kun gl. Maj:t den 27 m ars ]\).!') 

avlämnade ang<"tendc den fort satin utbvn-o-naclcn och 01·n·.
1 

.~ 
. Jbb l)t. l11~ 

~atwncn av lancle!s försvarskraflcr. 

Samtidigt började tecken på ubåt.sfar a skönjas i Yara an. 

gränsande. v:t llen. Den 16 juni inlrtiffade den första torpedc. 

ringen i Osler.sjön, då en finsk ångare sänktes vid Bogsk~ir 

~;öder om Ala ncl. Även en svensk ångare utsalles snmma cla•; 
. n 

och 1 samma farvatten för ett torpedanfall, som emellertid blev 

utan resultat. Också från andra delar av Ö. Lers J· Ön in"in"o . ...., o 
sed~rmera lid efter annan rapporler om främmande uhatars 

verk~amhet. De .svenska m arin m v n di" heterna vidtouo 1ned 
.J v u 

anledning av ubåtsfaran en .serie försiktighetsåtgärder. Sn·nska 

fartyg varnades under h and . För passagerarfartyg i Ala nds 

hav ordnades eskort. Den .svenska sidan av Södra KY:u·kcu 

minerades i viss omfattning. Den 20 juni ingick umlerrii tl clsc 

om a tt en dansk ångare träffats av en torped pft inlernaliunellt 

valten m ell an Visby och Land~ort, varefter order gavs om a lt 

gotlandsbåtarna .skulle åtföl jas :w svenska örlogsfar tyg. Un

der de följande dagarna inträffadeJ flera to•rped eringar fiV 

svenska far tyg på sven skt territoriah·atten. Enligt en p~1 fö r

hand uppgjord plan infördes då regelbunden eskortering av 

handelssjöfarten mellan Svartklubben i Alanels hav och Ölands 

södra udde. Sedem1era utsträcktes eskorteringen till Trelle

borg. Torpederingarna på svenskt vatten fortsatte emellertid 

till mitten av juli. Särskilda instruktioner utfärdades fö r fl ot

tan och flyget beträffande ubåtsjaktens bedrivande, och svens-
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-:1 örlogsfartyg och f lygplan ingrepo vid olika tillfällen mot 

];·~w.cle ubåtar eller platser, där sådana röjt sin närvaro. 
51 

Den 18 augusti inträffade åter en torpedering på .svenskt 

terri torialvatten, då ett malmlastat svenskt fartyg, .som gick 

i en sydgående eskort, sänktes. Detta nya övergrepp föran

Jedela u tläggandel Lill ~kydd för de .särskilt utsatta delarna av 

os tkusten av minfält inom ett vidsträckt område mellan 13rå

viken och Ölands norra udde. Ubåtsfarans utsträckande i 

september 1942 till Bollenhavet föranledde ytterligare svenska 

säkerhetsåtgärder. Den svensk a sjöfarten anvisades alt även 

i Bottenhavet framgå innanför Lerrilorialvaltcngränsen, en an

visning, som förblev gällande till början av november. Under 

samma Lid hölls fyrbelysningen i viss utslräclming släckl. En 

svensk s jöstyrka detacherades till Boltenhavet med bascriu3 

inom området Härnösancl-Örnsköldsvik. 

Belysande för flottans dagliga verksamhet äro följ ande 

uppgifter. Dc b ftda största sjöfartskonlrollslalionerna inom 

Ostkustens marindis trikt visiterade under juni månad 1942 

sammanlagt 1,484 svenska fartyg (varav 70 småbåtar) och 

1,170 utländska hutyg. I sin m ånadsrapport fö1· augusti sam

ma år framhöll chefen för kustflottan, alt eskorteringsverk

samlJeten under dc senaste båda månaderna varit mycket om

fattande och att de liitla övervattensfartygsförbanden och kust

flottan tilldelade flygstridskmfterna därvid hade utnyttja ts jn

till maximigränsen för sin presta tionsförmåga. Göteborgseska

dern oskadliggjorde under februari 1943 236 minor, det största 

antal som dittills oslwclliggjorls på Väs limslen under en 
månad . 

Den 6 augusti 19±3 meddelade chefen för marinen på 

order a v överbefälhavaren marinens myndigheter o. dyl. re

geringens kommunike rörande den uppsagda s k transiterings

överenskommelsen med Tyskland. Dessförinnan hade dock 

Under sonunaren 1943 åtgärder vidtagits för skärpt beredskap. 

Redan den 7 juli utfärdades nämligen order, att vissa förbe

redelser skulle vidlagas för ökning av beredskapen, och över

synsarbetena på varvsförlagda fartyg påskyndades. Kuslflot-
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-tnns far tyg camouflage- resp. maskering.smålades. Bcw 
meJser för skärpt och utökad .sjöfartskontroll utfä rda d~s'1 rn. 

"11 f' l r. · Cl f f" · att ga a r o m c en ;) augusti. 1e en or mannen avlitt den ') 
ju li en underdånig skrivelse till Konungen med bep:ii ran 0~ 6 
bemyndigande att utan föregående officersexamelJ .111t 

111 

t ar'u 
flaggkadetter av slammen till fänrikar. Den 2 augu ~ti l'rhö~l 
det begärda bemyndigand e t, och genom marinordt>r sa 111 111~ 
dag antogs flaggka detterna Lill fänrikar. Den 29 ju li slu tli"e 

"' n h eardrades den utökning av beredskapen, vars förl wrcdancte 
anbefallts den 7 juli. Denna utökning innebar i huvudsak fö]. 
jande. Av redan rustade fartyg bildades fr o m den ~ ·tugusli 
en Korrlandsavdelning, bes tften de av hjälpkryssare, minsYcpa. 
re och hjälpvcdettbala r fr:'tn andra sjöstyrkor och \(ir band. 
Ett antal jagare, som varit förlagda med reducerad l' besätt
n ingar, fullbemannades s istnämnda dag. Några ulwtar och 
tc rpeclbålar rustades, och pansarskeppet Äran upphiirdc med 
den l augusti att endast vara logementsfartyg i Sloekholms
c,,kadern cch fullbemannades dagen därpå. Nyrustad<', ii.Yen
som förut ej fulltaligt bemannade fartyg, samt fart~ f!, vilka 
p~ gnmcl av skolor el. dyl. m ås t lftla stridsberedskapen nedgå, 
skulle .snarast och med utnyttjande av alla ö,·nings till hi ll ·n upp
bringa .stridsberedskapen till bästa möjliga. Läget syn1·s emel
lertid ha bedömts ljusm·c red an i mitten av augnsti. 

I samband med ty.skl ultimatum till Danmark i siu let al' 
~mgusti 1943 erhöllo marindistriktscheferna på Sydk HS ten, i 
Öresund och på Väs tkust en order a tt i angränsande farval len, 
främst Öresund, vnra b eredda alt genom lämpligt orduad be· 
Ya kning möta neutraliletskränkningar i samband m ed tänk· 
b ~1ra flyktförsök 0. dyl. Ett antal mindre dansk a örloc,sl'a rt~'~ 
a nkommo sedermera till hamnar i Skåne de sista d<tga rna 1 

augusti och fördes praktiskt laget omedelbart under s\·ensk 
e.skort till Karlskrona. 

Småningom avYecklades elen höjda b eredskapen . yj [ket 
bl a log ~jg uttryck i en order el en 9 september om Y i~sa ar
ru•·lninuar· ocl1 fu'',rlärwnino··,r av fartycr m ed reducerndc ]Je· ·' be Ob bu. b 

-sättningar. 

-479-

Den av Göteborgseskadern verkställda övervakningen ut
"kades f r o m oktober månad 1943 i samband med brittiska 

;artyg.s t rafik på Lysekilsomr~det. . . 
I början av mars 1944 befarades, att komphkatwner skulle 

komma att uppstå i samband med ett möjligt finskt-ryskt va-
enstillcs tånd redan då. Flottans planerade vårrustningar 

:attes i verkställighet den 21 mars, och rustade voro .sedan, 
vad beträffa r flottans egna fartyg, i stort .se tt samtliga med 
följ an de mera betydande undantag, nämligen jagarna Kalmar 
ach Hälsingborg samt fyra äldre jagare ävensom nio torped
båtar. Den 24 mars beordrades ytterligare ökning av bercd
skapen vid marinen, och chefen för marinen bemyndigade;; 
bl a att vidlaga vissa förändringar i gällande sjöstyrkefördel
ning i syfte alt öka äkerheten gentemot kuppar tade inva
sionsföretag mot i första hand Skåne och Blekinge. Fr o m 
sistnämnda dag skärptes även flygspaningen, och särskild 
uppmärksamhet skulle därvid riktas mot sjötransporter. (En
ligt marinorder elen 29 mars rustades även jagarna Kalmar 
{)Ch HäLsingborg.*) 

En föpstärkning av Karlskronaavdelningen och Göteborgs
~skaclcrn verkställdes i slutet av april 1944 på kustflottans be
kostnad, och vid månaelsskiftet utfärdade chefen för marinen 
på grund av direktiv från överbefälhavaren dels ett meddelan
dc till chefen för kustflottan och marinclistriktsche.ferna, att 
det allmänna läget .samt vissa då föreliggande underrättelser 
tydde pft att oförebag mot svenskt område, icke voro osanno
lika, dels en order om. bl a höjd bereuskapsgracl vid ~1amn
försvar, sjöslyrkor m m . Skärpta säkerhetsåtgärder vicltogos 
vid kustflottans bas. 

*) »Intag höjd striclsbE'reclskap i dagningen elen 1 april» var elen 
sista o-rdern som chefen för marinen utCärdacle uneler den ga nska 
händelse rik~ mars månad 1944. Denna order gavs till chefen för 
'kustflottan och samtliga marindistriktschefer elen 3-1 mar."l på kvällen, 
sedan meddelanden ingått, att ett flertal tyska trupptransportfartyg 
-på nordlig kurs och till synes lastade- siktats från Hö'gby (Öland) 
~ch Stora Karl sö (Gotland). Då intet inträffade och utsända jagare 
intet siktat, återtogs den 1 april tidigare innehavd stricls<bereclskap. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 23 
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Allierad landstigning påbörjades som bekant na ttet id d 
6 juni 1944 inom området Le I-Iavre~Cherbourg . sa

111 11
e11 

d r k h r r·· v·· 1 · d' ·1 'n ag 1c · c e en or as t ulStens Inann 1stn et Inoltaga Ord e, 
att varna fiskarena angående möjligen förestående n 1Iie;·all 

1 

operationer mot Danmark. Den 10 juni ansågs icke helle~ 
västmaktsföretag mot Norge osannolika. Si.stnämncla dag Vid. 
tog och beordrade chefen för marinen föt1hercdancle atgärdei· 
för ytterligare utökning av Götcborgseskadern, · vilken fö r
stärkning dock aldrig kom till stånd. Enligt order samma da" 
skulle emellertid ett tiotal minetingar inom svensk t lr rrito~ 
rialvallen på Västkusten snarast utläggas, och för m inhcvak. 
ning edorderliga hjälpfartyg inkallas. l\·fcddcland c •n n ::t tt 
vissa fyrar på Västkusten blivit släckta i samhand me.! mine
ringarnas beordrande utfärdades den 11 juni, och Yis., om
läggning av neutralitetsleden i närheten av mineringarn.~ verk
ställdes även i samband därmed. 

Dc jagare från kustflottan, vilka i slutet av april Lillfiilligt 
ingingo i Karlskronaavdelningen, återgingo till kustfint lan i 
mitlen av juli. Under augusti månad 1944 vidtogos vi.ssa lätt. 
nader, och den 24 samma månad anbefalldes minskni ng i 
stridsberedskap.sgrader. Ungefär samtidigt härmed lworclra
des avrustning m m i mitten av septc1nber beträffande (•n del 
örlog.sfartyg bl a ett pansarskepp, en kryssa1·c, två jagare, sex 
tillåtar och några torpcellbåtar i kustflottan, en jagare oth en 
minsvepare i stockholmseskadern samt en jagare och en ubåt 
i Göteborgseskadern. 

De i mitten av september 1944 inträffade förändringama 
i det poEtiska och militära läget kring Östersjön ~ F inlanels 
preliminära fredsslut med Sovjetunionen, de tyska m obLgär
derna i Finland och det Tyska framträngandel i E stlnnd -
föranledde skärpt övervakning med fartyg och flygpla n under 
månadens senare hälft. Uppmärksamheten riktade sig fri ims t 
mot Åland med omgivande vatten, där krigshandlingar kunde 
förväntas. Då riskerna för tyskt anfall mot Åland m ed tiden 
minskade, blev de övervakande fartygens främsta uppgift att 
uppsöka och bistå de flyktingar, som i fullpackade och ofta 
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: stfälliga farkoster sökte sig över till Sverige. För att bi
bl·~da chefen för Ostkustens marindistrikt vid övervaknings-
u·a · 1 l · b l ... ,,.jfter 1 sambane med det svens \.a rcgermgs es utet att for-
!l~Pda utländsk handelssjöfart i .svenskt territorialvatten bascbJLI < 
·ades ett par av kustflottans jagare fr o m den 26 septcm-
Iber på tvenne i berörda avseende viktiga hamnar på Ostkusten. 

l\{ecl anledning nv gotlandsångaren Hansas undergång den 

94 110 vember vidtogos skärpta säkerhetsåtgärder mot främman
de ubåtar, och med anledning av att Sveabolagets ångare Vc
nersborg jämväl krigsförliste i I-Ianöbuktcn den 29 december 
!944 ,anmodades omedelbart sjöfarten att framgå på svenskt 
territorialvallen inom kustslriickan Landsort~Falstcrbokana
Jen och beordrades i början av januari Hl45 eskortering inom 
vissa områden, vilken eskortering med anledning av i .slutet 
av månaden observerade ubåtar ånyo reglerades dels för vin
nande av .större s~ikerhet, dels för åstadkommande av bästa 
möjli ga bränsleekonomi. 

Under april m[mad det sista krigsåret utfärdades ett antal 
order , vilka inncburo dels jämkningar i anbefallda beman
ningsföreskrifter för vissa fartyg, dels förb eredelser för redu
cering av marina farledshinder och lokal.styrkor. 

I iSlutet av april och i början av maj 1945 vidtogos åtgär
der för de danska örlogsfaTtygens återtransport till Öresund 
och Danmark ävensom för dessa fartygs skydd. Den 7 maj, 
kapitulationsdagen, uppmanade chefen för marinen alla i Slw
gerack och Kattegalt varande fiskebåtar att oförrlr6jligcn upp
söka svenskt territorialvatten, enär krigshandlingar voro myc
ket sannolika i Västerhavet. Handelsfartyg varnades för 
nämnda risk. 

Nästan omedelbart efter den tyska kapitulationen, närma
re b estämt den 9 maj, utfärdades slutligen marinorder med 
grundläggande bestämmelser för cfterkrigsminsvepningcn, och 
därmed inleddes slutskedet och avvecklingen av flottans bety
delsefulla beredskapstjänst 1939~1945. 

M. von Arbin. 



-482 -

Några synpunkter på ekoradions utveck: 
ling och dess inverkan på 

sjökrigföringen. 

ER-materielens utveckling. 

Problemet att sända ut r ikta de ultrakorta radiovii. gol' lös tes 

redan i mitten av 1930-talet. Likaså kände ntan r et'an då 

till dessa vågors egenskap att reflekteras av vissa ylc•r, och 

hade man även mottagare, tillräckligt känsliga för all upp

fånga den reflekterade vågen. Det är emellertid först under 

sen;:tste krig, som ekoradioapparaterna erhållit sådana effekter, 
att de blivit praktiskt användbara. 

Dc storartade framstegen inom den ultrakorta r adiotekn i

ken basera sig på utvecklingen av rörtillvcrkningen, d. v. s. 

tillverkningen av rör av härdglas. På elt högfrekvensrör stäl

les fordran, att dimensionerna skola vara små och att den 
) 

lämnade effekten sk all vara slor. Rör av större dimensioner 

ha på grund av lillcdningstrådarna och själva elektrodsys te

met så slora kapacitanscr och induktanser, a tt de icke kunna 

alstra de avsedda hög::t frekvenserna. Verkningsgrad•· n på 

ett högfrekvent rör uppgår till omkring 50 %. Effektförlusten 

förbrukas i fonn av värme i eleklrodsy.stenlCt. Dem1a yärme 

m åste avledas. Eftersom dimensionerna äro .små, blir upp

värmningen av glaset m m m ycket stark . Glaset uppYii nncs 

ytterligare genom högfrekventa s k di elektriska fö·dustel. För 
att motslå dc höga temperaturerna fordras ett speciellt hård-
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ält glas. Svårigheten att bearbeta detta har numera över

: u1111its·. Rör, som kunna alstra mycket höga frekvenser och 

bU tillräcklig effekt, kunna därför nu tillverkas. 

Ekoradien har under krige ts förlopp tagits i bruk för allt 

fler ändamål. Därmed ha även en mångfald olika typer 

framkommit. De olika typerna visa stora variationer i fråga 

0111 frekvens, effekt, antennsystem m. m. 

Här nedan h a1· för närmare studium valts två vitt skilda 

typer av apparater, en avsedd för luftvärnseldledning samt 

en avsedd för luftbevakning. 

Antenn 

fiQ.1. 

Appawten f\ör luj'tvärnseldning arbetar m ed en våglängd 

av 50- 55 cm och har ·en räckvidd mot flygplan av 2501-350 

hm. För att n å de stora avstånden erfordrrus att flygplanen 

ha en relativt .stor flyghöjd, så att den :·iktadc effekten kom

Iller väl fri den omgivande ten·ängen, som annars verkar däm

Pande och ger störande reflexer. Mätnoggrannheten är stor, 

teoretiskt cirka ± 10 m, och pejlskärpan mycket god. 

Den kraftiga koncentreringen av effekten ernås genom 

en antenn (av ca 1;2 våglägds .storlek), som roterar i en parabol 

llled c:a 3 m diameter (fig 1) . 
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Apparaten är i sin helhet relativt .stor och klumpicr 
o b sarllt 

pa grund av det stora antalet rör (52 st) myck et Öm lillin G 
n om använd ande t av specialrör i stället för de ur.spn~~" ] ' e. 

t:> tga 

Fig. 2. 

krigstillverkade standardrören och genom att minska på mät
noggrannheten k an an tale t rör avsevärt n edbringa s, kanske 
till h älften. Därigenom skulle apparaten bli mera hllig och 

lätthanterlig. 
Antennsystmet till ER-aggregatet avsett för lu ft bcua1ning 

är' roterande. Den riktade radiovågen sveper horisonten runt. 
På apparatens katodstrålerör erhålles en »bild » av luft rum
met, där flygplanen, .som komma inom aP.paratens r iiekvidd, 
uppträda som lysande punkter. Våglängden är 1,4 m (en del 
apparater 1,6 m), var1för antennsystemet är relativt skrym
mande. Den utgående effekten iir e j så kraftigt rik tad, som 
på den ovan omtalade eldledningsapparaten. Riktdiagrammet 
visar en bred lob (fig. 2). 

B asz:z:;z;A 
Fig. 3. 

En del radiovågor träffa således marken och reflek teras 
av denna. Vid reflexionen fasvändas desst vågor. P å ett viss t 
avstånd från apparaten, t ex vid A (fig 3), konnner den re· 
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f] cJ;:terade vågen att n1:otverka den direktgående. I en punkt 
J3 där vågorna å terigen kanunit i samma fas, förstärka de i 
sthUet varandra. Resultatet av markens reflexionsverkan blir, 
att riktdiagrammet i praktiken får ett flertal utgående lober 

(fi g 
4

). f f" k. . l l b f" f l '11 l l Geno1n as ·ors JUtnmg {Unna o erna or yttas h uc wr-
Ila mellan de föregående loberna, så att ett fpl, som flyger 
efter linjen AB k an följ3Js h ela tiden. Tack var e sändarem 
stora effekt, 85 kw, är räckvidden god trots den ringa kon
centreringen av effekten. Den uppgår till 1000- 1500 hm, 
beroende på flyghöjden. På de största avstånden täcka lober
na ej alla h öjder. Mot fpl, som framgå på lägsta höjd, under-

/ 
/ 

-/ 

__ ...., 

8--~~/~--~~--~----~--A 

Fig. 4. 

30 m , uppgår räckvidden ej till mer än ca 400 hm. Den hög
fl'ekventa r adiovågen fortplantar sig i stort sett rätlinjigt, var
för det är uppenbart, att det på grund av horisontens sänkning 
ej är mö·jligt, att på de större avstånden fång•a fpl, .som gå 
fram på lägsta höjd. Om man tänker sig ett föremål avlägs
na sig från en punkt på jorden uteft,er horisontplanet, skulle 
den efter 1500 hm befinna sig på omkring 1500 n1 höjd över 
jordytan. 1500 m är för anflygande bombplan emellertid som 
.l'egel en låg f lyghöjd med hänsyn till motorkonstruktionerna, 
som vanligen ha .sin bästa verkningsgrad på 3000 m eller 
däröver. 

Av ER-apparater avsedda för fpl finnas för närvarande 
i stormaktern as flyg en mängd olika typer för olika ändamål. 
l s k pathfinders finnes en appatat, med vilken man på 10,000 
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m höjd kan lokalisera s täder , bergskedjor, SJOar m l ll D 

är bland annat med hjälp av denna, .som d e allierade k unn·et 

anfalla s törre tyska städer under mörkeT och över molnen d.t 

bomibplanen finnes ofta ER för skjutning m ed akan mot 11~1 11 : 
jaktplan under mörker, i bland så anordnade, att aut<H la tka. 

nonerna automatiskt fölJ·a med, när man söker med E P A .. ,, . \. Clt 
nattjaktplanen äro utrustade med E R-appara ter . Dessa~ räck. 

vidd är relativt liten, 30- 50 hm, m edan däremo t r äc bidden 

på ER i sjöspaningsflygplan uppges till omkring 250-:l;)O hn
1 

mot fartyg. Den stora skillnaden i räckvidd tord e h ero på at t 

jaktplanens apparater h a kort våglängel och liten effe kt med 

god pejlskärpa, under det att spauingsplanens h a sli:i rrP vi1g. 

längd, högre ·effek t och mindre pejLskärpa. Problcnwr EH

igenkänning såväl flyplan-flygplan som flygplan-markt-n ifar. 

tyg) är fullt löst. 

Såsom synes fim1cs en m~ingd olika typer av ER-app ara. 

ter. Våglängelerna va riera från några cm upp till 2 m . \ Id

lan våglängd, effekt, räckvidd och antennsys tem råder <>tl in

timt samband. Ju s töne våglängden är, desto lättare iir de t 

att få fram stor effekt på sändaren. Sto r effekt ~ir en av för-
' utsättningarna för god r äckvidd. Räckvidden är även heroen-

de av antennsystemet För att få ut maximal räckvidd pa en 

vi.ss .sändare fordras stor koncentrering av effekten, s:.lcdcs 

s tor r iktverkan på antennsys temet, vilket i sin tur ernas ge

nom att gö·ra detta stort i förhållande till våglängden. Ju stö rre 

riktverkan är, desto stön·e blir även pejlskärpan. I-lär-av !'ram

går, a tt apparater för eldledningsändamål, som behöva god pejl

skärpa, måste ha förhållandevis stor a antennsystem. För a tt 

dessa inte .skob bliva allt för obändiga och sårbara bör våg

längden vara relativt liten (mindre än V2 meter). Svårigheten 

att konstruera tillräckligt kän sliga mottagare ökar dock med 

minskad våglängd. Om riktdiagrammets lob är mycket sam

manpressad såväl i höjd- .som sidl ed, m åste apparaten p:l far

tyg stabiliseras t ex genom samm ankoppling med ett cen traJ

sikte, för a tt den vid rullning hela tiden .skall riktas m ol ho

r i.sonten. 

Spaningsaggregat b ehöva däremot ej så stor riktvcrknn, 
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arför större våglängder och därmed .s tö-rre effekter kunna 
~ .. 
tnyttjas. Det är här snarare en fördel, a tt lob ens sektor ar 

~red, då detta är en förutsättning för att spaning skall kunna 

ke med roterande antenn. Dylika apparater behöva kanske :j heller stabili.sems, vilket unelerlättar dera\S placering på far

tyaels högsta punkt . 
0 

Vad kan då ER maximala räckvidd mot fartyg bliva ? 

Såsom redan förut framhållits, fo rtplantar sig den ultrakorta 

radiovågen i .s tort se tt rätlinjigt. Häckvidden blir ·således bland 

annat beroende av såväl m åle ts .som uppställningspla tsens 

höjd. Apparater, avsedda a tt användas m ot m ål på vattnet, 

böra därför h a h ög uppställnin@splats för att få god räckvidd. 

Det är ej möjligt, att lägga h ela »konen » av radiovågor ovan

för vattnet. En del vågor måste träffa vatteny tan, och fö r

utom jordens dämpande inve1•kan tillkommer således bl a den 

reflexverkan, som ovan berötts i samband med redogörelsen 

för spaningsaggregate t Med s tora effekter kan man emeller

tid nå goda resultat, även i de fall då radiovågorna m åste pas

sera mycket nära jordytan. Detta ha prov med den nämnda 

apparaten visat. 
F ö·r att få n ågra h ållpunkter för den följ<.mde undersök

ningen av EH inverkan på sjökrigföringen, har här en beräk

ing av räckvidden gjorts med endast den b egränsning, som 

den rätlinjiga fortplantningen och j.ordrunclningen innebär. 

Om man med formeln A = 2J/h, där A är avståndet till 

ho'lisonten i dis tansminuter och h utgångspunktens höjd i 

meter, undersök er A för olika h öjder erh ålles följande resultat: 

Höjd över Avstånd (hm) Höjd över Avstånd (hm) 
jordytan till Fartyg jordytan till 

(m) horisonten (m ) horisonten 

l 35 { Slsk 
Ps k 

}l 30 193 

4 7L Kr 28 185 

9 107 Jag 13 126 

16 142 Msvp 10 112 

25 178 Uh 5 73 

36 214 
l 

T b 3,5 37 
l 49 249 
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En sammanställning av dessa resultat crer följ'ande 1.:· l . . o <lC ;:. 
v1dder (hm), som 1 'stort sett nwtsvara de a v stånd !)'' ,. ·11 . ' o. l \.'i_ 
fartyg sikta varandra vid mycket god sikt under dager : ' 

Sis k 

l l l l 
j-= 

Ps k Kr Jag Msvp Uh l 'l'b l 
l -1 

~~s: .. ::::::::::::::::::::::::} 380 370 320 300 260 ':3o 
Kr ... ... ..... . ........ . ...... 370 360 310 290 250 :?30 
Jag ·· ················· ···· ···· 320 310 250 230 200 lGO 
Msvp ·· ·· ··· ················· 300 290 230 220 180 I.-,o 
Uh .................. ........ . 260 250 200 180 140 1!0 
T h ······ ······· ·········· ··· · 230 2RO 160 150 110 •o l Kuststation (36 m) ... .. . 400 3!!0 340 320 280 2;>0 
Kuststation (49 m) ... .. . 1 440 430 370 360 320 280 

Dessa räckvidder kunna .synas vara i överkant, m en 'i ro 
inte otänkbara. Om man minskar dem med cirka 20 % •r
h ålles i stället följande t'abell: 

l 
Sis k 

l l l Msvp l 
l . Ps k Kr Jag Uh l TIJ 

~~s: .. ::::::::::::::::::::::::} 300 l 300 250 240 210 HJO 

Kr ·· ······· ····· ·· ······ ····· 300 290 250 230 200 180 
Jag ·············· ······· ···· ·· 250 250 200 180 160 130 
Msvp ·· · ······ ··············· 240 230 180 180 140 1'20 
Uh ······ ····· · ···· ··· ······ ·· 210 200 160 140 110 90 
'rh 190 190 130 120 90 60 

l ~~:~:~:~~::·~~f:L . ::: 
l 

320 310 270 260 220 200 
l 350 350 200 290 260 220 

Dessa siffror kunna anses som ,sannolika redan på 1 n
varande utvecklingsstadium. Vilken tabell man väljer som 
utgångspunkt för undersökningen, har knappast någon p rin
cipiell betydelse. 

Några effektiva molmedel mot ER ha ännu ej frambringats. 
Man får emellertid ej bortse från, att sådana kunna konu nl. 
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En tänkbar utväg är störningssändare. Dylika erfordra dock, 
att man känner fiendens ER-frekvenser och hans möjlighet 
att variera dessa. Eftersom varje fartyg kommer a tt vara 
försett med flera ER-apparater med vitt skilda frekvenser, 
måste även ett flertal störningssändare samtidigt hållas i gång. 
Varje sända re kan nämligen endast sLöra e tt begränsat fre
kvensband (ca 20 % av frekvensen). Dessutom fordras stora 
effekter, enär sändningen ej lämpligen kan göras riktad. Stör
ningssändaren är också lätt alt pejla, varför den ej bör placeras 
på örlogsfartygen. Under kriget ha även metallrcmsor, ut
kastade fr ån ,flygplan, använts för att stö,ra luftvärnels ER, 
enligt uppgift dock utan större effektivitet. 

I de följande spekulationern a h ar icke hänsyn tagits till 
nåo'ot motmedel, som neutraliserar ER. .O 

Betydelsen av ER-stationer i land. 

Opemtionsområdets löueruokning. 

För en floHas operationsmöjligheter inmn det egna lan
det angränsande vattenområden och för dessa onuå.dcns över
vakande blir ett väl utbyggt system av ER-stationer i land av 
mycket stor betydelse. Praktiskt taget aHa övervattens.fartyg, 
som ko.nuna inom. området i fråga, kunna upptäckt~s och se
dan följas. Egen sjöstyrka, som opererar inom område, kan 
således erhålla fientliga fartygs lägen. Dc egna förbanden be
höva ej .splittras för spaning, varigenom hela deras styrka kan 
koncentreras i rätt tid och på rätt plats mot fienden. Egna 
förband få fördelen av alt redan före direkt ER-kontakt far
tygen emellan kunna intaga stric1sgruppering, taga upp f~~:t 
m m. En förutsättning för dylik .samverkan mellan SJ O

styrkor och landstationer är snabba och goda förbindelser. 
stationerna böra därför inordnas i ett system liknande luflbe
bevakningens, d v s stationer inom ett visst område samman
föras under ledning av en central station, som står i telefon
eller radiotelefoniförbindelse dels med sina underlydande sta-
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Li oner, dels med andra centrala s tationer och med den 11la
r ina ledningen, under vi lken h ela organisationen m åste lwla. 

ER inverkan på de olika vapnen och på taktiken. 

a. Artilleristrid. 

ER har sin stör sta be tydelse under mörker och då li g sik t, 
m en instrumentets inför ande i eldl edningen k ommer att iika 
8rtilleriets effekt även unel er dager och god ·sikt. J ämfört ,JJed 
opti ska av.ståndsinstrument har ER som ren avstfmdsm iir tre 
s tora fördela r . 

Dessa kunna sammanfattas i: 

s törre mätnoggrannh et, 
mindre vikt och volym, 
minskade beljäningssvårigheter, 
möjligh e ter till mätning på nedslag och 
ingen eftersläpning. 

Mä L11oggrannheten på optiska instrument varierar med m· 
ståndet, d. v. s. mäbfelet ökar med avståndet. Detta är icke 
fallet med ER. Såsom fö rut nämnts h [tller sig mälfelet ~l{t 
de t för lv-eldledning avsedela instrumentet omkr ing ± 10 m 
obemende av m ätavståndet Detta är avsevärt lägre än p<l 
våra bästa optiska mätare. Lik.som optiska mätare skall Im 
ha h ög uppställning för aU få god räck vidd. De stora m ätar
na m ed omkring 10 m bas ha på grund av :sin vikt och stor
lek ej kunnat placera s tillräckligt högt. Denna n ackdel borl
faller m ed ER, som m ed sin ringa vikt och få rörliga dett r 
kan phcer as på fartygets hög.sta punkt. 

Hanterandel av ER är rent m ekaniskt, varför utbildnin g('n 
av p er son al för dess sk ötsel konnner a tt bliva enk el och ta
ga avsevärt kortare tid än den nuvarande för optiska obscr· 
vatörer. 

Tack vare den ovan angivna större mätnoggrannheten och 
den bättre följaingen vid förändringar i avståndsfaktorn böra 
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eldledningscentraler med EH. a rbeta betydligt effektivare än 
förut. S::mnolikheten att få första salvan täckande växer. 
Detta talar för ök ad betydelse av snabbskjutande ar tilleri . 

De optiska m ä tarna kunna under mörker ej mäta av
stånd förrän strå lkas ta re ell er anna t ljus belys t målet. Skjut
ning under m örker h ar därför som. regel fått ske ulan central 
och skjulavståndet h a r b egränsats dels av det avstånd, p å vil
ket fartygen uppläckt varandra , dels av .strålkws larn as och fall
ljusen s räckvi dd. På grund av d C1 Iigt eller intet arbe te av 
centra len h ar träffprocenten p å ·de längre avs tånden blivit låg. 
Med EH. k onuner ar tilleris trid under Jnörker a tt te sig h ell 
annorlunda än förut. Kontakt mellan s tyrkorna k ommer att 
ske på ungmär samma avs tånd som under dager O\:h god sik t . 
MöjLighelen att skjuta , blint», ~.å l edes uteslu tande med hjälp av 
ER, är ännu .svår alt bedöma. Enli.gt a merikanska uppgifter 
lär blindskjutningen inte b a ra vara möjligt utan även effektiv. 
Amerikanama uppge sig ha löst probl em et att med hjälp av EH. 
bedöma nedslagens läge .såväl i längd so1n i sida. Detta skulle 
ha m öjliggjorts genom all den riktade r adiovågen oscillerade 
inom en viss vinkel i vågplanet. På katodstråleröret skulle så
ledes erh å llas en b i ld av sjös tyrkan sedd uppifrån. Om rad iovå
gen ej oscill erar, erhålles endast ett linjärt »snitl » genom styr
kan . Bredden på snitte t blir beroende av p ejlsk ärpan. Ju mind
re p ejlskärpa desto .s löne bredeL Om denna ~ir stor komma 
även nedslag, .som ligga fel i sida, aU inregistreras. Felen i 
längd men ej i ,sida böra kunna avläsrus p å dessa apparater. 

Skjutning ,, blin t» m.ed hjälp av ER kan sålunda va ra möjlig 
men även o m m an med igenkänningsappara t kan kons t ::~ tera, 
atb e tt i ER uppläckt fartyg ej tillhö r egen styrka, kvars lå r i alla 
fall önskemålet, a lt identifiera det. Dess a rt måste vara avgö
rande för, om man ska ll upptaga str id eller ej . Om. man icke 
använder belysning av något slag vid skjutning m ed EH, inbju 
der de tta till utnytt jande av dummies för a tt mi~.sl ccla f ienden 
beträffande antal fartyg och dessas s torlek . Sådana dummies 
äro m ycket lätta a tt anordna, enär eH gles t stå lnät ger mycket 
kraftiga utslag p å EH. . Även ur elen .synpunkten, att en bedöm
nina av m å le ts kurs och fart minskar tiden tills eldledningscen-o 
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tralen >>s tämmer » och således medger hastigare cldöppnin ,. ··. 
belysning av målet önskvärd. Detta kan ske antingen fr~1n ~~1~ 
fartyg eller från fpl. ' 

SträlJ;:astaren har för närvarande för liten räckvidd för 
det stora avstånd, på vilket nattstrielen numera k ommer att 
utkämpas. Dess ljus är mycket beroende av ·ikten, varfiir de t 
är föga troligt, att räckvidden kan komma att ökas i nagon 
väsentlig grad. ER kommer att medföra en spridd grupperinn 
av sjöstyrkorna även under mörker. Öppning av slrålkastar~ 
vid kontakt med fienUig sjöstyrk a kmnmer därför mer iin fö rr 
att utpeka egna fartyg för o/belysta delar av fiendens ,stnka 
strålkastare torde emellertid fortfarande böra finnas å svt<irr~ 
fartyg, enär de kunna behövas för kompletterande belysning 
vid anfall av lätta övervattensfartyg. 

För de längre avst~mden återstår folljus. Moderna fall
ljus, av,sedda al t fällas från fp l, äro synnerligen ljusstarka uch 
ha lång bränntid samt relativt låg fallhastighct, varför dc 
medge m ycket god bclysnång av m~tlet. Det är dock icke möj
ligt att helt förlita sig till sam.verkan med flyg under mörker. 
Falljm;skjutningcn från fartyg måste utvecklas . Längre skott
vidder, större ljusstyrka och ökad bränntid erfordras. Fall 
ljusskjutningen stjäl kanoner fr{m artilleriet, varför det är önsk 
värt att skaffa speciella kanoner för detta ändaniål. Men dy
lika kräva vikt och utrymme. Kanske kan rct'ketuapnet hliva 
en lösning av problemet. Delta vapen har under krigel gjort 
fnunsteg. Dess prcdsion är tillräcklig för att medge fram
förandet av lyssa tser till m ålets närhet. Skulle icke de sy[ua 

och medelsvåra torntaken kuni1a utnyttjas som pJaltJonnar 
för lysrakelkanonerna? Särskilt för den, som är unclerliigscn 
i luften, kommer kravet på att kunna belysa motståndaren på 
stora aV'stånd utan hjälp av flyg att bliva a,: största belyrldsc. 

b . Tm·pedfCllktik. 

Torpedtaktiken under dager har varit grundad på at l an
fallen utförts dels i samverkan med andra sjöstridskrafter, så
ledes samtidigt med att fienden varit engagerad i artillcri,strid, 
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·dels under skydd av elinuna från fpl. En sjöstyrka till SJOSf<l 

under dager måste numera alltid ha jaktskydd, varför det 
J1låste anses föga troligt, att den i luften underlägsne k::~n hålla 
vare sig eldlednings- eller dimbildning.sfpl i luften i närheten 
av fienden. Om dimma verkligen kan utläggas, erbjuder den 
nu på grund av ER ej längre samma skydd tnot beskjutning, 

111cn den bör fortfarande användas för att försvåra fiendens 
eldledning och målfördelning. 

Vida större betydelse torde EH få under mörker. Den 
gamla t aktiken måste helt överges. ÖvetTftskningsmomentet 
]1ar försvunnit. Ensanuna eller e tt fåtal jagare, som söka an
falla en fientlig styrka sammansatt av tyngre och lättare för
band, torde komma att bliva upptäckta så tidigt, att motan
faU hinner sättas in, innan de anfallande kommit in på .skjut
avstånd. Mörkret utgör inte längre samma skydd för under
lägsna styrkor. Torpedtaktiken uneler mörker måste övergå 
till att i princip bliva densamma som under dager, således an
fall med stort antal fartyg på samma gång och helst i sam 
verkan med artillerifartyg. 

Om dagertaktik skall användas, måste också stridsgrup
peringen uneler mörker ändras. Den gamla m ar:schformering
cn, som var densamma som stridsgrupperingen, med alla fa r
tygen i sjöstyrkan rela tivt tätt tillsammans, var förostavad av 
att optisk kontakt mellan fartygen var nödvändig för deras 
sanunanhållning och för undvikande av vådaskjutning. Om 
ER-räckvidden jagare mot jagare är t. ex. 200 hm, kan grup
peringens bredd göras = 200 hm och alla ändå hålla känning 
med varandra. Jagarna böra ej hållas ihop i divisioner (grup
per) på sjöslyrkcgrupperingcns flyglar utan spridas utefler he
la linjen. Detta ger rörelsefrihet och möjliggör enskild ma
növrering i anfallet, vilket är nödvändigt, om inte FC :s hela 
uppmärksamhet skall tagas i anspråk för att undvika kolli
sion m.ed egna fartyg . Stor spridning försvårar fiendens mål 
fördelning, och minskar möjligheten för denne att cJfektivt 
belysa de anfallande fartygen . Spridd gruppering ät• också 
·en förutsättning för aU koncentriska anfall skola kunna in
.sättas (jmfr flygtorpedanfall l. 
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För att inte jagaranfallen end~ts t skola resultera · . 
t 

. l . o . • . • • • l .Jd g ar-
s n c er , mars te Jagarna ha artdienunderstöd Detta .. 

• . • . .. • • . • • . •• o o • l11.tste Va-
l a ti ll r ackl!gt kraftigt fo r att >>1sla hal» på den fi entr ,,, · 
< • •. • . • .. l o<l Jagar-
~kaim, .som l ... ommer att fmnas framför de tyncrre f'· ·t . 
, .. 0 <l I '"er 
JUSt . for att skydda dessa mot anfall av torpedfartyg. D,·t"'e '• 
da fartyg, som kan lämpa s ig härför och som uppfvll" . 1. n. 

o . .. • ' J '1 • ~" a-
ven pa _elcll~raft o ch rorhghet, ä r kryssaren. Kan ej hll 'us-
r aketskjulnmg ordnas, är kryssaren nödvändicr även med ·J;· .

11 1 
. o · ll<tn-

syn t1 )elysnmg av m ålet. SkJ'utnin« >> blint» d v s ·er1d·1 l ... . o , L s Incd 
hjalp av ER, .fordrar, att man m ed plottino· kan tao-a ut 1 . o o ma -
vn~kel och m ålfa rt. En med ER försedel eldledningsinslnunen-
tern:g kan säkerligen göra detta , men det är ännu 1svart a lt 
~edoma om d en vid e tt nattligt to rpedanfall till buds ~~~wnd 
tiden är tillräcklig härför. e 

På torpedbå ts taktiken torde tillkomsten av ER utöva sam
m a inflytande som på jagartaktiken. Sålunda m åste 1b 'iven 
under mörker samverka m ed andra förband , åtmins tone vid 
anfall m ot sjöstyrkor. Mot handelssjöfart däremot kan norr 
lb fortfarande tänkas ope rera en samma. " 

Tb har för liten bemanning och är för orolig plall for m, 
för a tt ER där ombord skall kunna utnyttjas i lika h öo· "r::td 

o o b '-l 

som pa Jagare och större fartyg. F C är därtill ensam at L f örn 
fram båten och upptagen av fartygets manöver. Vid ..,:1111-

verkan m ed jagare är det ·därför lämpligt, att tb ledas tram 
till anfaUsläge av des·sa. Härigenom ernås flera f ördl'lar. 
Dels kan tb draga nytta av jagarnas ER, som kan fö rul,;iittas 
vara bättre (.ha längre räckvidd) än tb:s, dels erh ållas mera 
reda i formeringen, och slutligen ha tb genom den spndda 
formeringen bättre utgån gslägen för koncentrisl;. t anf'all. Tb 
följa jagarna tills målet rö j t s i o· genom eldönpnin" eller r ii J. ts b .l. u . 

av fal ljus, då tb släppas löiSa för enskilda anfall. 

c. Spaning med öueruottens{artyg . 

. Med ER kommer flyget att få ökade möjligheter a tt spana 
till sjöss, framför allt under mörker. Sjöstridskrafter konun a 
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sålunda sannolikt endast att behöva sättas in för spaning, när 
väderleken ej medger flygning ·eller identifiering av med ER 
från fpl lokaliserade fartyg. Ändamålet med fartygsspaningen 
är att fastställa fientliga s jöstridskrafters befintlighet inom 
vi~st område. Med hänsyn till att sjös.Lyrkorna även under 
n1örker komma att intaga en spridd gruppering med skännaT 
av lätta fartyg framf~r huvudstridskrafterna, ;kommer vid 
spaning med jagar- (torpedbåts) förband dessa; trolig·en ej att 
kmnma i kontakt med och kunna identifiera den ~ientliga 
styrkans tyngre enheter'. Resultatet kommer endast att bliva 
kontakt med f iendens jagarskärm, och jagarna kOIIllma ej att 
kunna utröna, om någo-t finnes eller vad som finnes bakom 
denna skärm. Det synes därför vam nödvändigt, att jagarna 
även vid spaning understödjas av kryssare, för att spaningen 
skall leda till resultat. Hela den blivande svenska operations
gruppen måste spana och vid kontakt med fienden antingen 
sätta in hela sin styrka eller vika för att avvakta samverkan 
med andra operationsgrupper. 

d. Minkrigföring. 

Med e tt fullt utbyggt system av ER-stationer i land kom
mer möjligheterna att fö·ra fram övervattensfartyg oupptäck
ta till offensiva mineringar utanför vår kust att bli mycket 
små. Fpl, som utföra minfällning, kunna följas även under 
mörker, varigenom storleken av de områden, .som behöva sve
pas, begränsas. De offensiva mineringarna kunna komma 
till n ågon verkan, endast om de läggas ut utan att fienden 
har någon kännedom därom. Samtidigt som fientlig mine
ringsverksamhet fö-rsvåras i våra farvatten, försvåras även vår 
verksamhet i fiendens farvatten. 

e. Ubåtars operationsmö jligheter. 

I farvatten som Östersjön, Boltenhavet och Nordsjön ha 
ubåtarna hittilLs knappast kunnat operera övervattensläge 
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uneler dager med hänsyn till risken alt blivq, §verraskaclc av 
ubåtsjaktfartyg ooh flygplan. ER torde därför knappaf-t ku1111a 
få någon större direkt juverkan på. ub operationsmöjlighe ter 
under dager. Indirekt k ommer ER k an sk e a~t bliva <ll' be. 
tydeise, om den tviiJgar ub att ladda i undervaltenshige med 
s k luftmast under dager. . Om ub skulle ladda på det la f~ ii ll 
under mörker blir den inte bara >> blind » utan även >> dÖv•), och 
således ett lätt byte för ubå~sjaktfartygen. 

Förutsättningen för att en ub skulle kunna anfalla unrler 
mörker har varit, att den befunnit sig i övervattensliigr. 1 
uläge kan några . observationer i periskopet icke göras J'r~tn 
kort efter skymningens b örjan. Endast tack vare sill l:"tga 
skrov har ub kunnat smyga sig fram till anfall i överv<lllrns
läge. Med ER på övervattensfartygen kommer uh all. bliva 
upptäckt långt innan den konnnit in på skjutavstån d. Hi,ken 
för ubåtsanfall m ot överva Ltensfar lyg under mörker synC''> ,sft
lun:da bliva ringa. Endast i uläge k an ubåten komma till au
fall, men den är då >> blind >> och h ar endast hydrofon och pe
rifon till hjälp . I farvattensförträngningar, där man nagot 
så när kan förutsäga, var de fientliga övervatten sstridskraf
terna k~mma att gå fram, kunna ubåtarna tänkas få na,.;on 
verkan. Med nutidens höga farter på övervattensfartygen tor
de emellertid ubåtarmus anfallsmöjligheter ooh träffchanser bli 
va små. 

Huruvida ubå tarna i våra farva tten överhuvudtaget kunna 
göra förflyttningar i övervatten släge ä r ännu svårt att hedö
ma. Om en ub och t ex en jagare >> eka >> varandra dXt 150 
hm avstånd (ca 8') , tager det omkring 15 m >t innan jagaren 
är framme på den plats, där den >> ekah ubå ten. På denna 
tid hinner ubåten dyka och fäTfly tta sig m ax 3'. Den kan 
sålede.s hinna utanfö·r perifon ens räckvidd, men knappast ulan
för hydrofonens , enär elen ej är svår att inlyssn a vid sii hög 
fa rt. Om därem ot ubåten går m ed tyst fart hinner den ej 
avlägsna sig mer än ca· l ' och befinner sig således inom per i
fonens räckvidd. 

Under förubsättning a tt ubåtarna utrustas med så pass god 
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t .· 1 att c]e l·unna U{)pfånn··l flvo·p!an p å avstånd över :gR-Ina e1 1e, " o< " o . zoO hm. är de t tänkbart, att de under:. dager .?ch n;ycket .. god 
. "kt k unna förflytt a .sig i övervattenslage. Nar ubaten val en 
sJ, lyl·t ·fo··~· a lt undo·å siktat fartyg ell er >> ekab flygplan , ,,ang c " L o . .. . .. ~()per den emellertid s tor risk att bltva oven·askad, nai den 
.skall upp på y tan igen . 

Det li gger nära till hands, a tt tänka , alt ubå ten ge1:om 
detek torer sk all bliva förvarnad om. överva lten: fartygen' la ngt 
innan dessa fång a ubå ten i sin ER. :Men dels a r det sv.~rt att 
p å en ubå t h a de tektorer , som täcka alla tänkbar~ vå~langder 
från 10 cn1 upp till 1 1J2 m, dels komme~: d~t sa:~ erhgen att 
finnas m ån ga ER-slationer i land, som slanchgl soka: Lai~d
stationernas ER k o m1na alt >> täcka >> sto ra vattenom.raden, In
om vilk a u b s tändi gt k omma att få utslag i .sina de lek larer. 

ER betydelse, med hänsyn till hotet från luften. 

I det föreg [1ende h ar angivi ts, att räckvidden på E~-anlägg
ningar i fpl rnot mål _på vattne t enlig t allieracl_e up~_g tfte~· u?p
rrår till 250- 350 hm. Huruvida dessa uppgtfter aro nkl!g~, 
:r svårt a lt säga, n1 en r esullale t av k ampen mot de -~yska uba
tarna i Atlanten synes bekräfta desamma. Med h]al? ~~- ER 
lumde flyg.spaningen, när ub under mörk~r b~funno s1og 1 over
vattensläge för laddning, lokalisera dem ttll v1ssa omraden och 
,sedan dirigera ubå tsjaktförbanden dit. 

ER i fpl har i hög grad ökat fl ygspan ingens effe_ktiv_i.~et 
under dager. Aven om en sjöstyrkas un gefärliga läge ttll SJ_?ss 

f .. f'' o ·t tt fo'\. taa p å den med han-var ldi.nl, var det · on o ta svar a c ·o 
syn till de i vå ra fanallen rådande siktförh ållandena . . . De~~~1.a 
svåri"het h ar numera avsevärt minska t. I molsals ltll fot r 
kom~1er effektiv flygsp aning till sjöss att bliva möjlig även un-
d ·· l Secla·1 "I)anino·<flvnplan en f å tt >> m åb i El~, kun-er 1nor (er . (._l J c. t> ..:; J b .. na de m ed hjälp av f~1Uskärmsljus identifi era desamm a. __ For-
utsä•tninuen för flynspaningen är givetvis alltjämt a lt vadret 

L · b "' v · · 11 t .. tt :utan.-.. f l ·' ·t '"' 'fot f a r tv" som befinna s1g 1 e er a · ar ,, yg1)aL '' . n J o• 
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f.ö,: .~kär~:,.rård, torde. _ER-SJ.)aning icke vara möjlig P<l 
S\ au aJ t t t l l grund av 

t> 1e en a · s u ]a reflexer från öar och fartyn f 
l t> rfm vL·tr·-

anc ra. 

F.· lyganfall mot punktmål endast med hj'älp av E l) :· . .. 
. .. T t ·Il at 

nu eJ moJIga. Under mö·rker erfordras bely,snino· 'l V ' l-
t · d h ... l .. t> L maJen 

ex me Ja p av fallskarmsljus. Teoretiskt är de t t•· l 

för ett enskilt flygplan at L först fiilla lJ'us och c l . d r: ~ba rt 
l . . L c see au anutlh · 

s -..enet av detta. I praktiken är det dock . " I· l L I 
fl o· I· ... . ... . CJ sa en ~ e l. On1 

Y t> P Llnen .. upp h a da 1 forband, kunna nå nl"1 "vd· e las f .... f" 
· rr · . t> c « ' ur a ll-

nmt> , av l]u.s, uneler det att andra anfalla. Dylika anf;tlt ih ·l 

ocl.\:sa under senaste tiden förekommit bl a mot J·y-1-·t 
1
. ' 

· · I ·' ~. ~on-

VOJer I (attegatt. Flera fartyg ha därvid bliv1't sa" 11k t··
1 f ' . c ' • men 

a:T allen -~ynas ti:ots det r~laLivt svaga skyddet av konvojerna 

eJ ha vant verklJgt allvarl1ga. För att fJvcrarna sl·ol .-. . o 

1 t o . • .. • J t> L '- " se n1a-
c :nastc de VId fallnmgen av bomberna befinna s in· uncle 

fa:lJu:en, varvid •de även själva bli belysta och sål ed~s god~ 
n~a~ for farty~.ens. Iv. Stor molnhöjd är tydligen nödvänd i~ vid 

s~dct~ bombfallnmg. På grund av kollisionsrisk och andra 

forsvarande omständigheter torde det endast vara mindre fö r

band, som kunna sättas in i dylika anfall, och endast förb:md 

av my.ckct hög kvalitet. Flygtorpedanfall måste ställ a si g· t'ii r

delaktlgare att utföra under motsvarande fö~·hållandcn . 'Tor

peclplan~n ~wmma på lägsta höjd i anfallen oc'h behöv:
1 

ej 

komma m over målen o bl' ··1 1· · · 
, m 1 va syn 1ga I fallskärmsljnsC'n. 

Fl~rgplanen däremot bli säkerligen svåra att uppläcka mo t den 

morka bakgrunden. 

Det är mindre tänl·ba1·t att sto · r··· b l · ·· t· ·· 
, o '- c ' I.... Ol' anc Insattas i Or 

att langt han egna baser under mörker avspana have t för a tt 

;.~~alla eventu.ellt lo~aliserade .sjöstridskrafter. Det torde tlii r-

01 encla.st bh ensk.Ilda spanmgsflygplan, som först erhiilla 

kon.takt med fartygen. Sedan återstår svårigheten att få u t 

doc 1 beredskap liggande bombförbanden och att m ed dessa 

fa tag på målet, som förflyttar sig snabbt. Vid de ovan rela

terade ~nfallcn mot de ty.ska konvojerna på västku sten ha 

cngeJ.smannen haft fö'!'delen av, att konvojerna följt bes iiim

da vägar. 
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F ör det fall fientliga sjös tridskrafter befinna sig inom 

svenskt, av ER-stationer i 'land övervakat områ de, kan man 

tänka sig att leda fram eget flyg med hjälp av ER till d e fient

liga fartygen. 

Av ovans tående framg år, att flyget med tillkomsten av 

ER har f å tt ökade möjligheter att upptäcka och delvis även 

att anfalla örlogsfartygen. Dessa ha emellertid å andra sidan 

fått ök ade möjligheter alt avslå anfall fr ån luften . Här ne

dan sk all detta belysas med några exempel. 

För att hinna komma till någon verkan med luftvä rnet, 

ha r man på fartygen hittills varit tvungen att ständi-gt h ålla 

högsta lvberedskap. Trots denna beredskap ha flygplanen som 

regel icke upptäckts före anfallens insättande. Det är myc

ket säll an sikten är så god, att flygplan kunna upptäckas med 

optiska instrument på större avstånd än 200 hm. Med hjälp 

av ER böra fartygen, oberoende av väderleken, kunn a lokali

ser a flygplanen senast när dessa kommit inom 400 hm av

stånd (vid lägsta flyghöjd). Med en fl yghastighet av 500 

km/tim innebär della ca 5 min fr1st för fartygen före anfallens 

insättande. Ofta kan denna frist bli ännu längre, genom att 

fartygen kunna varnas genom. andra ER-s ta tioner, .som ligga 

i flygplanens väg. 

Den nuvarande höga luftvärnsberedskapen ombord kan 

således minskas till att gälla endast materielen, och persona

lens uthållighet kan därigenom av,scvärt ökas. Det .ständiga 

hotet från överraskande anfall, som med därav följande höga 

ber edskap verkat nedsättande på fartygens uthållighet för de

ras egentliga uppgifter, ha således i och med ER tillkomst för

svunnit. 

Fjär.rluftvärnets vel'kning.smöjlighetcr har hittills varit re

lativt ringa beroende p å flera on1ständigheter. Bland dessa 

märkes svårigheten, alt i tid u pptäcka flygplanen, vilket med

för t kort tid för eldledningsinstrumentets inreglering. En an

nan orsak har varit de ofta mycket stora mätfelen vid mät

ning med optiska av.stånclsin:strument och dc därmed följande 
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sLora felen i temperingen. Genom att införa ER i eldlcdni no-_ 
en eli1nineras dessa svagheter. Eldlednin!!sinstrumenl t'i f? 

~ · ar 
Hingre tid att arbeta in sig på, och avståndsmätningen b lir 
nära nog exakt. Skjutning mot flygplan, som ~iro doid :

1 
av 

dis, elinuna eller mörker, har blivit möjlig. 

Aven automatkanonernas eldledning förses med ER fi·ll. a lt 
möjliggöra skjutning mot osynliga mål. Med ER kan m an tk,ss. 
utom >> m ata >> korrektören m ed rätt avstånd, vill;:_et i h ög grad 
ökar träffprocenten även vid skjutning under' dager m ot w n
liga mål. Dylika ER-apparater för automatkanoner IH·hiiYa 
ej ha så stor räckvidd, varför mycket korta våglängder kunna 
användas. Apparaterna bliva härigenom små och relativt enkla . 

För jaktflygets effektivitet har ER mycket stor b ety dt>lse. 
Ett uttalande exempel härpå gav det fåtaliga engelska j tk l
flyget under den tyska >> blitzen >> 1941. Heclan då hade engels
männen ett på EH grundat luftbevakningssystem. Genom 
a tt de fientliga flygförbandens lägen inrapporterades, redan 
nät de befunno sig långt till sjöss, kunde jakten ofl a,st mii la 
dem i eller utanför kustbandet. . 

Med EH kan även effektiv ,stridsledning från m~1rkPn 
ordnas för jaktförbanden. stridsledningen kan samtidigt fiil ja 
både de egna och de fieniliga fö1·banden och s~\ledes clirigt•n 
de egna mol fienden. Detta var förut ej möjligt, utan ju k l en 
Inåste avvakta anfallen i närheten av det förmodade m,tlc l. 
Eftersom det fanns flera tänkbara mål och jakten ej kunde 
skydda alla , blev den ofta overksam, när anfallen .saitei in 
Inot mål, över vilka ja kt ej fanns i Juften. Numera b chiivcr 

jakten ej låsas till vissa ,skyddsföremål utan kan i stället !'ör
svara större områden. Det är sålunda uppenbart, att vå rt jak t· 
flygs effektivitet avsevärt ökats. För att skydda en sjöstyrka 
på en fran'lskjuten ankarplats eller under gång i närheten av 
kusten, är det ej längre nödvändigt, att jaktförbanden het'inna 
sig i luften över ,s jöstyrkan, utan de kunna i stället ligga i he
redskap på baserna, tills luftbevakningen inrapporterar l'i•·n l
liga flygplan. 
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sammanfattning och slutomdöme rörande de mest 
diskuterade ER-problemen. 

Möjligheterna att under mörker närmare bestämma >> eka
de» fartygs typ och formering synes för närvarande vara ringa. 
Möjli gheterna att med godtagbar effekt använda vapnen utan 
belysning av målet äro ännu diskutabla och belysningsproble
met därför mer brännande än någonsin. EH har ännu ej 
crjort mörker till dager. Sjöstrid under mörker kommer 
~ärför fortfarande alt vara chansartad, ehuru kanske ej i lika 
hög gra d som förut. Den 'häst utrustade och utbildade har 
den bästa chansen och den i ton-tal underlägsne h ar alltjämt 
möjligheter att tillfoga även en avsevärt överlägsen motstån
dare allvarliga förluster. 

ER innebär ökade möjligheter för en sjöstyrka all möta 
hotet från luften enär de största fördelarna tillkommer farty
gen och dessas lv-vapen. 

För en flotta, som huvudsakligen avses för operationer 
under mörker, är det av vikt, att den verkligen k an få kon
takt med den fiende, sOlTl den .skall slå emot. Möjligheterna 
härtill ha i hög grad ökat. ER kommer all möjliggöra ope
rationsområdets övervakande på e tt säll, som för vårt vid .. 
kommande medger sjös tridskrafternas insättande på en plats 
och en tidpunkt, som för oss innebär dc slörsta fördelarna. 

Ekoradion har medfört stora förändringar på det t aktiska 
uppträdandeL Utvecklingen av den ultrakorta radiotekniken 
fortskrider alltjämt. Med hänsyn till de allvarliga konsekven
ser, som underlägsenhet inom detta område kan medföra, är 
det av största vikt att vi följa med i utvecklingen. Fartygen 
måste utrustas med den modernaste materiel, .som står att an
skaffa, och personalen måste utbildas i dess handhavande, så 
att ekoradions möjligheter till fullo utnyttjas. 

L. Lindgren. 
Anm. Efter det att ovanstående artikel skrivits (jan 1945) har 

riktigheten i förf: s uppgifter, bl a rö·rancle ER:s utnyttjande å far-
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tygens lv-automatp jäser, till fullo kunnat konstateras aY Yar'c 

ok o d l l 00 l f J be. 
s are a e enge s ;:a or ogs· ·artyg, som efter kapitulationen Le .. _ 

Sverige. Dc tidigare, även av svensk sjömilitär sakkunskap Ilie ,1 so_kt 
t o d \ lss 

re.serva 10n em ottagna med elandena, om den amerikanska Hott 

oerhörda nedskjutningssiffror gällande flygplan i kriget s slu l~kea~s 
synas därför ej längre så fantastiska, som då de förut via J'rt cl 'ce, 
nådde oss. ' 

10
1l 

R eLl. 
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Sjösport och navigering. 

Behöver sjösporten nya riktlinjer för sin framtida ut

veckling? 

En dylik fråga brukar .ställas angående verksamheter, som 

föra en tynande tillvaro och förefaller måhända onödig, när det 

gäller sjösporten, där segling, rodd och kanotsport gått framåt 

på bred front som aldrig förr. 

Men just därför är m åhända tiden inne att pröva på nå

got nytt. 

Vad är målet med all sport? »Mens sana in corpore sa

nem », hälsa till kropp och själ, det är inte precis n ågon ,sen

sa tionell nyhet, det är tvärtom urgammalt, självklart, enhälligt 

a ntaget, lagt till handlingm·na - och ofta glömt i den prak

tiska tillämpningen. 

Det målet nås hl a via friluftsliv, konditionsträning, all

sidig, harmonisk utveckling av kropps- och själsförmögenhe

ter. Sporlen h ar även andra m ål, såsom uppövande av vissa 

färdigheter, .som komma .samhälle och individ till gagn, ka

raktärsfostran, socialt enande av sportens. folk till ett stort 

k amratskap, och e j minst att stimulera livsandarna med nå

got av äventyrets fröjder. 
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Några tänkbara utvecklingslinjer för sjösporten iiro : 

a) Allsidig träning genom kombination av seo·Jin " . 
( .· . .· . .. . . o ,-,, l Odd 
ouenteungs-) lo pm ng och eventuell t även simni

11 
.. · \' . ' 

. ;-, · ar 
s_port har sm svaghet, och se,,.lino· är no•,. väl »still · Je 

.. o o t> · .tst tta11 _ 

dc », aven om man efter en .starbåtsrenatta är Ö•m i h "l·t '·. 
, , • . . .. . o ' • h 1 Op-

p en. h.ctnotpaddlmg behover kompletteras med löpni no· 1· · .. 
. J J' . M O i .t t~ 

eJ ) 1va ensidig. 

b) . Nya och intressanta moment, där dc psykiska r tkt o

rerna lbhva uts lagsgivande t ex terrester n ·lvi···erin.,· J) 1 
.. o o ' • o o· et tl'l a 

bor da ordnas sa, att man får bästa mÖJ.Ii~a övnin"' i s1 ·;
1
· ,., .

11
. 
1
. 

• • 
• t.... n · '(. ~~ L S-

l:a vJg.~rn:gens pr~hlcm trots bc•gränsacle resurser i t id, bal n ta le-

ne l, ovnmgsonu"ade och drivmedel 'feel 11a,,J."'"t·"111.,·-c"l · 
• .. _ _ _ • ~ c u'- t~ ·~ \ lll ng 

bltr aven turistseglillgen intressantare. Det militära ,·iirde t 

av en allmänt höjd standard på detta omdde bir påtagli ~l. 

c) Sammanförande av seglare, roddare, kanotiste r mn

~·incn s personal m fl friluftsmänniskor kring ett gemeJh:nn t 

mtressc. Della kan ske dels genom alt kombinera ett flt·r tn l 

sportgrc1~ar,. dels genom att inlägga ett gemensam t prohlPm, 

t ex IUtvtgermg, kring vilket a lla kunna samlas och di~ ktt tl' I"J 

.. d) Den personliga insatsen bör bliva ut.slagsgivamh•. F~1: 
narvarande händer det, att båtägarnns tekniska och ekflno

n~iska resurser, kombinerat med en del (fullt till å tna, all righ i!) 

ljuvknep få alltför avgörande b e tydelse. Genom inliigg mcle 

av navigeringsproblem och eventuellt rodd- och löpstrfi, kor 

m m 1r~ider den personliga prestationen i förgrunden. 

Nya perspektiv kunna måhända öppnas genom fö lj'lnde 

f~rslag till, låt oss kalla det >> Na vi-segling >> , i väntan 1~a d l: 

baltre namn. Namnet innefattar ej blott segling, utan iivcn 

rodd eller paddling samt i tävlingen inlagda andra m onten l, 

såsom i vis<Sa fall löpning. 

Navi-seglingen går ut på aH tillryggalägga en viss slriicka, 

huvudsakligen till sjöss, eventuellt även e tt stycke till Lmds, 

passerande e tt antal märken. Flertalet av dessa märken -ko la 

uppsökas med hjälp av .sjökort, kompass, märken i land m fl 

navigatoriska hjälpmedel, andra äro p[1 långt avstånd syHliga 
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a"1·ken vid vilka vi ssa observa tioner .skola göras. Några mär
!11 
kel1 kunna vara >>Orientel"ingskontrollcr» inne i land. 

Banan, bör läggas .s~t, ntt val av väg och taktik få stor be

tydeLse. I fritt vatten läggas t ex märkena så, att följande av 

säkra landmärken innebär en omväg. Alltså: antingen segla 

kortaste vägen - besvärl igare navigcringsförhå llanden, eller 

segla längre väg, - säker enslinje. 

I tätare .skärgård läggas märkena så, a tt ett flertal unge

färligen likvärdiga leder kunna väljas, t ex: a) god vind -

längre väg och vice versa, b ) snabbare väg, svårare navige

ring~Jörhållanden eller tvärtom. c) td. ungefärligen lika långa 

leder, elen ena med kryss i början, slöt" i slutet, den nndra 

motsatt förhållande o s v. För kanoter tillkommer alterna

tivet: transport över land - kort aste vägen. 

GiveLvis m åste säkerhelsåtgärder vidtagas för att förhiml

ra skada på dellagare och b~ttar. Sålunda böra riskabla leder 

t~örbjudas båtar över visst djupg~tende. 

Med kontroller inne i land blir väglaget än mer variabelt: 

Segla längre väg t i Il tilläggsplatsen - snabb och läLL löp

sträcka, eller tvär tom. ~1öjlighelcn till bäs ta landstigning-s

plats för löpning till k ontrollen väges m ot alternat ivet bästa 

utgångspunkt för nående av nästa märke. Skall jag låta gasten 

hoppa i och simma till udden vid kontrollen, .sätta honom i 

jollen eller segla honom till bryggan? 

Om två kontroller i land finnas: Skall jag låta ga.sten upp

söka båda kontrol lerna, sä lta honom i .land nära den ena, 

hämt a honom p å et t annat ställe, som ligger hältre till för den 

for tsatta seg lingen, eller skall jag lägga till på en annan plats 

och vi båda upp.söka var sin kontroll? 

Till allt delta komma vägvals- m fl problem i land .som 

vid vanlig orienteringslöpning. 

Värdet av löpningen ligger dock främst på det fysiologiskt

sporlsliga området: seglare och kanotister behöva litet löpning 

för sin allmänna kondition. sträckorna måste givetvis vara 

mycket lältm·e än Yid egentliga tävlingar i löpning. 
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Vissa roddsträckor kunna inläggas för mindre serrcJJ)' t 
.• • t> ,t ar 

dels for att grva besättningarna allsidig träning, dels fli
1
- ' 

d ·· t.. ·· ·1· l · att 
me grva s orre mOJ rg 1et 1111 val av tillärrn,splats. vid st1·· d 

o;, . <~ n 

där seglaren på .grund av vass, lä e d annars har sv·'tr·t ' 
. ' a tt 

komma 1 land -eller sätta av. 

I stället för segling med fritt val av väg kan tävlin•re 
"bl d 1·· t> 11 

I an aggas som navigering i fingerad farled. Antingen an-

givas vissa led- och frimärken, eller utrita.s leden i sjökortet 

t ex diverse krumelurer på en öppen fjärd, varv.id navigatörer~ 

själv f år uttaga lämpliga hjälpmärken och i övrigt anviinda 

kompass, klocka och på lämpligt sätt logga farten. 

Om leden rätt följes komma ett antal kontroUmärken a tt 

passeras, vilka blott äro .synliga på nära håll och som äro fö r

sedda med vis.st teckning, färg e d som antecknas p å kontroll

kortet. Ej funna märken medför tidstillägg i proportion till 

märkenas värde. 

Som en variation kan navi-segling under mörk er <'ller 

skymning utföras. Förmågan att nattetid taga sig fram lllcd 

småfarkoster i skärgården och hitta rätt utan ljus kan ha stor 

militär 'betydelse. 

Start- och m [tllinjer läggas i likhet med vanlig kappsegl ing, 

resp kapproeld och kanottävlingar. Vid segling .bör dock ha

nan kunna aVikortas i den händelse vinelen dör ut, varför ett 

par resenmållinjer i förhand angivas, vilka träda i kraft på 

signal från ledaren. 

Märkena kuna bl a tänkas vara av följande typer : 

A) »Korsningen av enslinjerna Kråkans N-udcle- Väs ler

skärs S-uclde och Bränkö knmmel- Granholms hympeL» Resp 

linjer böra hänföra .sig till märken i land, som erbjuda en viss 

svårighet att identifiera. 

B) "Djupsiffran 9, 300 m väst St01·skär.» »Lat 59° 10', 

long 18° 35' » eller annan i sjökortet angiven punkt. Enslinjer, 

kompassbäringar eller andra hjälplinjer uttagas av n avi gatö

ren själv. 

- 507-

På platserna för märken typ A och B utläggas förank

rade flöten, .synliga föorst i deras omedelbara närhet. På över

.sidan m ftlas en bokslav eller annat tecken ,som antecknas på 

kontrollkort. 
Märket bör antingen läggas på ungefärliga kurslinjen m el

lan två andra märken, för att inte konkurrenterna med ~in gir 

skola alliför tydligt utpeka det, -eller kan det döljas bakom en 

udde e d . Ett annat sätt är alt utlägga flera flöten omkring 

.det rätta märket, varvid fel antecknat flöte bestraffas med 

tidstillägg. 
C) »Pricka ut 6 m grundet 700 m SV Högbonclen >> . Del-

taerarna lärro-a ut en SJ.älvankrande våle, där dc anse grundet 
c:.. o ;:,t~ . 

ligga. För att ej konkurrenterna skola få ledning av varanel

ras vålar, bör dessa ulföras så, att dc först sjunka till botten 

och flyta upp t ex efter en kvart. En .sådan anordning kan 

göras genom att rulla upp ankarlinan p å flötet (lämpligen en 

trärulle) och förse det hela m ed en spärranordning (gumrm.i

band c d) so1n hålles låst av en sprint, som långsamt smäller 

j vatten (t ex en honungskaramell). 

Eventuellt kan tänkas att vålen försos med en »brasklapp », 

t ex. »Vålen ligger 150 m SV rätta pla tsen >> . Restriktioner 

u tfärdas av ledningen, så alt ej tävlingss träckan avkortas där

igenom. Tidstillägg för fel. 

D) »Någonstans väst KarJ.sholmen s tår en stor flaggprick. 

Pricka in dess läge i sjökortet. I SV-lig riktning från pricken, 

strax Lill höger om. ett rött hus m ed en vit flaggs tång, synes 

en bränning. Angiv dess läge i kortet». 

Alltså lägesbestämning och identifiering av mindre natur

föremål. Bränningen, klabben eller vad d et nu är bör vara 

en bland m ånga andra. »Röda huset med fl aggs tången » är 

blott ett index för utpekande av må.let, bör h elst ej vara ut

satt i kortet. 
E) »Runda det outprickade 10m grundet ost Pölsan med 

användande av följande frimärken: Ost grundet: Trutkobhs 

kummel .synligt i sundet mellan Norrskär ooh Gamla Gum

man ». Liknande frimärken syd och väst grundet. Ewntuellt 
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f~r n :tvigatören själv taga ut frimärkena, men konlrol ll'J 
1 1

. 
da svarare. 1 n· 

En kontrolla nt i bå t ell er i land observerar och o l ·J • 
1 < . • • . · . . • . . a eJ ,.~Ilar 

( em, uOm I und d t felakL1gt, varv1d de sko la scoh Lilll) · l· 
•• . C tj L el ~a och 

gora om h ela m anövern. Små »h emJin ·-t» kontroll .· l 
' o' , ' a at llt-

läggas vid b eh ov. 

F) Lilla stenen 50 m Nord Kråkholms V-udd e St 
.. l . .. . . L ll<' n 

mar ~es med lampligt tecken, ell er få dellagarna b c.sl· riYa Vt. 

g: tallon e" ~ .. som bevis på a tt dc varit framme. Tcckn t>t :'a r 

~J " vara sa wgoncn fall ande, all del märkbnrt sk iljer slC'JH'n 
tran andra stenar. 

. G) ~~ontr?ll inne i land . Utsättes och angives cnl. )J! in-
Clperna fo r oncnlcringslöpning. 

.. . H). ~-r d,?t varmt i vallnct, kan en kontroll läggas pa <'n 
o r en lnSJO, sa a tl liJparen far ;,imma ett •s tycke. (Livräddnrc 

med !)å,t och .erforderlig materiel u tposteras dessförinnan.) 

Ed-o rdcrhga bestämmelser för kappseg ling ut färdas, l ,._ . 

om medtävlande avsiktligt skola få skymma ett märke av n:t

go t slag, hur trängning vid outprickade märken .ska ll förh ind

ras, hm1 eventuell trängsel vid tilHiggspla tscr ska ll r-egleras In m. 

. En liivling b li r ur :'lskådarsyn punkt inlres.san tårc, om <h 'l 
f!Jrekta ordningsföljden i m å l avgör placeringen. Om möjli·) 

uttaga.s därför alla strafftillägg i h anan. De tta kan ske hl 1 

genom a ll lägga märken nv t ex lyp D före sista kon trollen i 

land. Dc tävbndc visa upp sinn observa ti oner fö r kontroll an

ten, denne mäler upp fe let och kvarhålleT elen tävland e '" 

!{mg tid som svarar mol s lrafftillä gget . Motsvarande m etod 

l'an även tillämpas vid märken typ C, men det fordrar f!!'r 

funkti onärer och clt go ll. förb indclsesystcm. 

Variationsmöjligheterna kunna bli va praktisk t taget olw

grtl!~sade, varför samma övningsomr åde u ta n olägenhet k n n 

anv.~nd as ~~. t flertal gånger, och navi-segling k an ulföras p;l 

~n oppe·1·1 f .Jard utan ett grund, där skärgårdsnavigerin g i van
lig bemarkclse .skulle vara fullständigt värdelös. 
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Dessutom k an verklig övning i n avigering erhållas tro l s 

synnerligen begränsade resurser i Lid , rum och pengar. 

I trängre skärgård, t ex i massan av sm å klabbar utanför 

Nämdö, kan kan o to ri entering ulföras näslan som en vanlig 

orienteringslöpning, om banan lägges så, a lt vägvalet blir av 

avgörande be tydelse. Men kontrollsys temet m ås te vara annor

lunda, t ex i s til m ed märke typ F, ty det går ej att dö lja för 

kon kurrenterna, när m an lägger till och s tämplar korte t. Ej 

helle r kan man som i orienter ingslöpnin g försvinna i terrängen. 

För a tl sporLen ej skall bliva a ll tför exklusiv, böra endast 

vi.ssa hjälpmedel Ii llfllns, t ex.: Fö r .samtliga: Angivet s jökort 

och generalstabsk a rta, komp:tss med pejlanordning (t <'X spe

gelkom pass), linja l och passa re. För bå tar över 15 kvm dess

utom kikare och h andlogg. 
Hemgjorda ins trument, sftso m strecklinja l för vinkelmät

n.ing, gjord av trä, sn öre och spikar, böra ej blo lt tillå lftS, utan 

deras an vändande u ppmuntras genom anvisn ingar o m deras 

ti ll verkande och bruk. 
Organi sa tion av en n avi-:segling ställer m å händ a 's tora 

k rav på h :ml~1ggaren, för a ll tävlingen skall få sitt full a värde. 

Metoderna för bedömning måste vara säkra, h elst även 

snabba. 
Svår ighetsgraden h os dc olika momen len samt po·ängbc

lalsln.ingen måste ba l :m~.eras så, a u intet moment får orimlig t 

slorl inflytande til l dc andra på tävli ngen s utgång . 

Dellagarnas ski cklighet a tt h anlera sina bå la r, navigera, 

deras omdöme, förmåga alt välja och kombin era ol ika alter

n a tiv m fl psyki ~; ka egenskaper höra bliva utslag<;givandc. Men 

samtidigt •skola även bes~itlningarnn.s a llmänna fysiska presta

tion sförmåga komma till sin rätt. 
I varje fa ll böra dellagarnas personliga insa tser väga mer 

än tekniska fin esser och ckonomi.sk a rcsueser. 

Nat url igtvis fordras rä tt mycken för trän ing av deltagar

na, vilket ju är en av <le främsta avs ikterna med n ll a täv

lingar. >> Tävlingen .skall vara den fes lli ga avs lutning av ·en 

rätt skö ll träning >> . Del är under träningen dc egenskaper ut -
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vecklas, wm man vill framlocka genom denna fonn av -\ )Ö-
sport 

Under söndagsutflykterna övar man navigeringen. ~e o·_ 
lingen blir då intressantare och mer omväxlande. FölJ. 11 or~.1 t:> • 
med i sjökortet, gör lägesbeslämningar, tag ut kurser, bäri no·-11• 

t"~(,_ ' 
kontl"ollera att prickarna stå rält. Pejla in grundens lägen, 
lag ut frimärken för Gulprickade grund. Identifiera öar oc h 
andra föremål i land. Logga farten i olika vindförhållanden 
med hjälp av märken i land, hemmagjord logg av n ågot slag 
eller helt enkel L >>.spottloggning ». Beräkna avdrift, kontrollera 
kompassen i enslinjer, sl:"t vad om när ett visst märke k om
mer att passera o s v. 

Efter landstigning för camping tar man sig en .stmtds 
löpning i terrängen, helst med hjälp av karta och kompass. 
Det ger seglar·en den motion och kanotisten den k om plette
rande träning han behöver. Den energiske seglaren kan'lke 
t o m tränar rodd ett .stycke. 

Något .slag.s ufibilclning uneler ledning av erfarna seglare 
och navigatörer blir nog nödvändig, om man skall kunna d l
taga i en navi-segling av klass. 

Men säkerligen kan man påräkna att de olika organisatio
nerna för sjösport inte äro omöjliga, när det gäller att ordna 
enklare kurser i skärgårdsnavigering både för .sin::t egna m ed
lemmar och .för övriga intresserade. 

Bansegling bör givetvis fOTtsätta vid sidan av navi-seg
lingen, lik~ väl som orienteringslöpning och kampen på ktll 
styhbsbanorna kompleVtera varandra:, I banseglingen med 
dess kamp om ~;ekunclerna utvecklas finesser i lwnstruktion av 
båtar och rigg, snabbseglingens teknik och mycket annat, som 
i andra hand kommer all annan såväl sport- som, nytto- och 
nöjessegling tillgodo. 

Ticlen är måhända ännu ej mogen för en fullödig tävling 
i den nya formen av sjösporL Först måste kunskaper och 
förmåga hos de llagarna övas upp och arrangörerna skaffa sig 
erfarenheter. Tävlingen bör i början ej göras svårare, ~1n att 
flertalet deltagare väl kunna fullfölja den. 
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Säkerligen har navi-seglingen framtiden för sig. Den bör 
ktmna giva ökad bredd åt 'Sjösporten. Normalt .seglings- resp 
kanottränade orienterare, navigatörer och allmänt vältrfu1ade 
friluftsmänniskor få jämförbara chanser med de utpräglade 
seglarna och kanotisterna. 

Navi-seglingen kan bringa äventyrets och upptäckargläd
jens tjusning ej blott åt seglarsläktet, utan även åt vanliga enkla 
människor, som förut ej sysslat med n ågon form av sjösport 
och därigenom hos hela vårt folk franrbringa n ågot av »sea 
sence »: intresse för sjön, skärgård, båtar och navigering i hög
re grad än vad som nås med bad och »söndagssegling ». 

R. Wacbtmeister. 
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Litteratur. 

Komrnendörkaptaju :1<'. H. Kjoisen: HA DA\1-
MARKS FLAADE BLEV S.&NKET. H . Hagerup,; "r
lag, Kobenhavn, 1945. 

Författaren, som var stabschef i Kystflaaden, har skildrat !1 1 n
delserna den ;:g augusti 1943 då 31 enheter av den danska fl oi >lll 

siinktes ellc•r sprängdes för att ej faHa i t ys karnas h;incler. n,. 1111 a 
]Jarallc'H till Scapa FJow och Toulon betecknade slutet på Dr ]), sid 
s k fö•rståPlSL'•politik och ökade i hög grad Danmarks goocl-wil l los 

dl' alli erade. . 

Redan i september 194:;;• hade man vid flottan gjort JörberC' clL· I,•· r 
fö r att sänka fartygen eller låta des·s<t fly till Sverige . Orsa f.-,. 11 

var då den spänning som uppstod med anledning av kung Chri sti a n..; 
~ ~: arstelegrant till rikskansler Hitlers lyckönskningar på ku ng ·ns 
fodelseclag. 

Den 28 augusti 1943 f ramställde t,}1S kama krav vilka den dan ·ka 
reger~11gen viigrade anta. B ege ringen bes löt dock att angTe JlJ' a,· 
r<-'gu!Jara tysk.a styrkor för besättande av örlogsstationen i 1\.öl "'ll
hamn och fartygen clärstäcks icke skul le mötas med maktmec! Pl. Til l 
denna order :fogades av c lwl'en för Sjövärnskommandot vicc·a tn ira l 
Vedel ett til liigg att Jartygpn beroende på omständigheterna sk1.lir' 
sänkas. A ven t'1t u tb r_dningsalternati v fanns dock f'örberet t. 

Uneler nntt0n till söndagen den 2\1 augusti erhölls åtski lli1n 
llJL'dclclandcn, som tydde på att en tysk kupp .var omedelbart fi'll'<'
s tå encle. Så lund a bJPv telefon- ooh telegraffö rbindelsen nwd Sveri}1:<' 
avbruten 'JCh elen tyska besättningsstyrkan i Köpenhamn ukntl<·s 
avsevä rt. 

Kl 0&56 började tyska rna b0sätta örlogshamnen. V>icl rct \n r 
vid denna tidpunkt regnigt. Inne i örlog'shamnen r ådde full stän t1;'-\-t 
mörker under det att elen yttre hamnen av iyskarna upplyste med tl<'l;ot 
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fall jus och tid efter annan av·spanades med strålkastare. -14 av de 
danska fartygen hade hållits i hög gångberedskap därest en ut-
brytning skulle visa s ig genomlörbar. Observeras bör dock att dc 
da11ska fartygen endast tillåtits ha ammunition till ett fåtal 75 mm 
lv-kanoner samt hitt lv-artilleri ombord. Chansen att något fartyg 
skulle kunna slå s ig ut lörbi tyskarnas fartygs- och lv-batterier i den 
yttre hamnen bedömdes dä rför i det uppkomna läget mycket ringa 
och kl 0408 ntgav chefen för Rystilaaden elen korta ordern >> Sänk!» 

Sprängningarna voro i allmänhet ordnade så att ett 
]öste detonationen 10 minuter efter det kontakten slutits. 
tid hann besä t tnin garn a kasta loss lörtöjningarna och 
barkera, 

urvork ut
l' å denna 

•sedan de-

n'lellan kl 0412 och 0435 sänktes och spriingeles 27 enheter i Kö
penhamn, Två torpedbåtar som upvfattat Sjövärnskommandots ra
clioorclcr till fartyg utanlör örlogsvarvet att söka svensk hamn, för
s6kte bryta sig ut men wåste uppge i6rsökct vareHer båtarna sänktes. 

Artilleriskeppet Nils Juel (3800' ton, 10 st 14,9' cm kan, byggd 
1914-23 ,ombyggd 1936) uppehöll sig den 29 augusti i I seijord, det 
enda farvatten tyskarna hade medgivit för dess övningar. Tidigt 
på mo-rgonen lämnade fartyget Holbrock för att söka nå Sverige, 
När N ils J uc~l närmade sig fjorelens mynning siktades ty·ska bomh
flygplan av typerna l-Ie 111, Ju 88 och Ju 87, vilka kretsade Ö'Ver 
inloppet, samtidigt som en tysk minkryssare tydligen hö.ll på att 
lägga ut ett minfält för att ytterligare försvåra passagen. Kl 0855 
utsattes fartyget för ett störtbombanfall varvid bomberna föll ca 
30 ITL 13 st reck akter om tvä11S. Bomberna voro tidsinställda ioch de
tonerade 5--10 sekunder elter det dc träffat vatteny tan, Explosio
nerna blevo mycket kraftiga på det ringa djupet. Den elaktriska 
installationen kom ur funktion varvid eldledningen, förbindelserna 
och gyroanläggningen blevo strömlösa. 20 minute-r senare insattes 
ett andra anfall. Två svåra bomber på oml:ring 250 kg föHo härvid 
5 å 10 m från babordssidan. Fartyget krängda våldsamt och lik
som lyftes ur vattnet. Två stricl.sladdade to rpecler sattes igång i sina 
tuber varvid motorerna brände ihOl). Läckor uppstodo i nästan alla 
vattentäta skott. Sidopansaret (195-155 mm) babord för blev in
tryckt, avståndsmätarna bräcktes och ammunitionshissarna s·toppade. 

Nils Juels luftv~irn hade besva rat anfallen och flera flygplan 
Uppgivas ha störtat eller nödlandat vid kusten. Fartygets personal
fö-rluster voro små, en dö'd och fyra sårade. 

Efter det andra an.tallet erhöll chefen order att ankra på grund 
av tyska minfält och s tarka sjöstridskrafter utanför I sefjord men 
denna order var utfärdad från Hotell Phönix i Köpenhamn där tyska 
marinen hade sitt huvudkvarter. Fartygschefen ansåg sig därför 
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icke behöva lyda denna order. Då han emellertid bedömde alt far. 
tyget icke sku lle kunna fö·ras till s venskt territorium vände han och 
lät fartyget löpa på grund. Ammunition, hanelvapen och klia rna 
till de medelsvåra kanonerna kasta·des ölverbord. 

Skadorna på Nils Juel visa att fartyg byggda under förr a v'l rl cls
kriget icke ha tillräckligt stark konstruktion fölr att motstå verk
ningarna av moderna sprängämnen. Dessa edarenheter ha lH,~ oss 
kommit till syn'e!S bl a i 19143· års försvarsutrednings försla g t ill 0111 . 
byggnad och förstärkning av bl a undervattensskyddet på våra SvP
rige-skepp. Den danske författaren anser sig även kunna draga den 
slutsatsen, att sannolikheten för direktträffar vid bombfäll nin g mot 
små rörliga mål är mindre, än vad som od'ta framhålles. Detta även 
då fällningen utföres från krigsvant flyg . 

Y. RoHof. 




