
1935.
98:e årgången.
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Östersjöområdets s j ö fart.*) 

(Forts. från h. 5, sid. 249.) 

Hela den trafik genom I<.ielkanalen, som berör Sverige, 

utgjorde år 1933 in till Sverige 936,000 nettoton och ut från . 

Sverige l , 103,000 n ettoton. Den går till aUra största d elen till 

och fr ån tyska nordsjöhamnar , Rhenhamnar och n ederländska 

hamnar. Den gällde år 1933 enligt uppgifter , Kommerskolle

gium erhållit fr ån Statistische Reichsamt 3,577 fartyg m ed en 

medelstorlek av 570 ton. Den transocean a trafiken på Sverige 

genom Kielkanalen är mycket obetydlig, blott 21,000 n ettoton 

i ena och 17 ,000 ton i andra riktningen. Detta är också gan

~ka naturligt, då den del av vår transoceana trafik , som berör 

Östersjöhamnar, . i regel både kommer och går via Göteborg 

efter att ha gjor t en vändslinga i Östersjön, och då dessutom 

omlastningstrafiken över Hamburg är ganska betydande. 

Några uppgifter över godstrafiken på Sverige finnas inte 

publicerade. Denna trafik k an em ellertid högst gälla 2 milj . 

godston. Den transport av över l milj . ton malm, som går i 

riktning Holtenau- Brunns b ii ttel, konuner från Sverige. 

Den Öresundstrafik, som berör Sverige, gäller enligt förut 

anförda beräkningar 15 milj . godston eller ungefär halva gods

trafiken genom S undsleden. Fartygstrafiken kan beräknas 

omfa tta 13 t\ 15 milj. nettoton. Ör esundsleden är alltsel för 

*) Föred rag hå ll et å Sjöof:ficerssä llskapct i april 1935. 

T idskrift i Sjöväsendet. 22 



- 296-

Sverige cw 7 ä 8 gånger sä stor betydelse vacl vurutruj ikt n be

l rätfor som J(ielkcmalen. Bortsett från de reguljära kust fa r . 
tygen, som ju i regel äro passagcrarefartyg, är det egentli gen 
blott lastfartyg, som gå genom Öresund i trafik på Sverige. 

Jag måste bekänna, att dc anförda siffror i hög grad iivcr. 

raskat mig. Visserligen är det tydligt , att stora förskj utningar 
ägt rum under de senaste 5 - 6 åren och visserligen ha ti diga re 
beräkningar, som jag själv och andra gjort , varit gruncl adl' pi\. 
vissa antaganden, vilka nu, då faktiska siffror fördigg a, 'isa t 
sig vara felaktiga. Men ändå är jag förvånad. 

Jag förmodar, att många med mig varit inställda pa det 

resonemang, som på sin tid framlades av Professor Ilörnc ll , 
enligt vilket fördjupningen av Kielkanalen till 11 ,3 meter ma~ t c 

innebära, att Öresundsleden med sitt djup av endast 7 ,:i ml'le r 

i Flintrännan och 8 meter i Drogden skulle bli utsln geu av 
· Kielkanalen som internationell huvuclfarled, i synnerhel med 

den starka ökning i fartygens storlek och djupgående, s-om de 

senaste decennierna medfört. Men vad har hänt? J o, iro ls 
detta hävdar och stärk er Öresundsleden sin ställning, llH da n 
I\ielkanalcn går tillbaka och trafikeras av fartyg m ed allt 

mindre genomsnittsstorlek. Det är, som jag förut anfört, möj

ligt för att inte säga sannolikt, att de sista 5 å rens utveckling 
beror p å alldeles speciella förh ållanden, och särskilt den l ska 
valutans höga ställning. :1\tfcn Kielkanalen har ju bliv ii en 

visserligen mycket betydande trafikled för segelfartyg och pas
sagerarefartyg samt mindre båtar av allt 1nindre storlek . Bak
om de sjunkande n1.edcHonnagesiffrorna (l 929 80~i ton , l \l: \:3 

570 ton) ligger en annan utveckling nämligen en r egrc;s iv 
sådan i den forna tendensen till direkt trafik i riktnin g mot 
dess ersättaned av omlastningstrafik. Vi h a kommit in i en 

ny fas av den gamla striden om omlastningstrafiken pa Os l

tersjöområdct. 
Jag skall i korthet skissera den tidigare utvecklings

gången. Intill 1870-talet dominerade de stora engelska h am· 
narna som omlastningsplatser, leverantörer och avnämare av 

Östersjöområdets trafik , som ej i någon större grad gick di H ld 
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på de transatlantiska länder~1a. -~enare bröts dessa hamnars 
monopol av tyska hamnar, framfor allt Hamburg. Samtidigt 
skedde ett genombrott i den svenska sjöfartens utveckling. 
segelfartygen började försvinna och ångfartygens ökas, och 

svenska reguljera sjöfartslinjer startades. i\fen utvecklingen 
skred vidm·e och vid sekelskiftet inträdde en ny epok. Dan
mark och Sverige började starta egna occanlinjer. Omlasl

ningsplatscrna flyttade~ ytterligare e tt steg närmare Östersjö
omnl.dcl, till Köpenhamn och Göteborg. Det stannade dock 
icke härvid. Senare sökte man h elt undvika omlastningsplat
ser för Östersjöområdet. De största Ostersjöhamnarna bör -· 
jade skaffa sig egna oceanlinjer. S tockholm gick i spetsen, 

Helsingfor s, Danzig och Gdynia följde eft er. Hand i hand 
med direldtrafiken följde en övergång till direkthandel och 
starlandet av egna försäljningskoaLor och filialer i dc trans
atlantiska länderna. Hela vår utrikeshandel fick en s tark in
riktning västerut och på transoceana marknader. Ar 1905 

kom blott 11 % av vår import från utomeuropeiska länder, 
1934 20 %, och för exporten steg procentandelen från 9 % 
till 22 %. Av vårt handelstonnage är inemot 50 % sysselsatt 
i oceantrafik. 

Under senare år har en regress iv utveckling som nämnt 
satt in. Man har fått bevittna en viss tillbakagång från di

rekttrafik till hopsamlings- eller om lastningstrafik, d. v. s. en 
tillbakafly ttning av oceantrafikens brännpunkter till Nordsjö
hamnar smnt delvis Köpenhamn och Göteborg. l 929 kom 22 

% av vår import från utomeuropeiska länder, 1943 blott 20 3/L

För exporten märks ingen skillnad i totalsiffrorna men l 929 
gick 15 % av exporten till Amerika , 1934 blott 1:3 %. Det 

är framför allt tyska rederier, som taga godset till och fr å n 
de transoceana länderna från resp. till Hamburg och bedriver 

en uppsamlings- och distributionstrafik m ellan Hamburg och 

Östersjöhamnarna. 
Ett typiskt drag i Östersjöhamnarnas trafik , som är a v 

stor betydelse för frågan om di r ek ltrafik eller omlasntingstra
fik, än ensidigheten i varubolrmsen , som i sin tur är ett uttryck 
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för en inom slora områden ensidig utveckling av upplandens 

näringsliv. Hamnarna äro antingen importhamnar eller ex

porthamnar. Alltså kan inte såväl in- som utgående l<1s t i 

regel erhållas på ett ställe utan flera hamnar måste besökas 

för avlämn::mdc av dellast och för lastkomplettering. Barlast

problemet är relativt svårlöst. Endast de stora mynnings illlm

norna Köpenhamn, Göteborg och Hamburg äga en mycket stor 

import och export. En direkt oceantrafik på Östersjöhamnar 

måste därför ställa sig dyrbar. Fartygen förlora mycken tid 

och förorsaka kostnader genom att gå från hamn till hamn. 

Det blir sålunda billigare att mindre båtar hämta och distri

buera godset inom Östersjön och omlasta i mynningsham narna 

än att låta de s tora bå tarna gå in clårekt och gå från hamn till 

hamn. Det är ett viktigt och intressant problem som ocks{J 

gäller stora och små fartyg. 
Det är rätt märkligt vad jag förut nämnde, att halva Os

tersjötrafiken konuncr på Sverige. Visserligen äger Sv<·r ige 

en mycket stor del ehuru icke halva Östers jökusten, m en det 

har blott 6 milj. invånare av områdets 100 milj. SverigP har 

alltså en ovanligt stor utrikeshandel per copita av befolkning

en, och är således i synnerligen hög grad b eroende av sjö

transporter. Det är icke befolkningen i och för sig, som ger 

upphov till trafik . Det beror också på hur denna b efolkni ng 

lever och hur näringslivet är inriktat samt hur naturtillgångar

na utnyttjas . Emeller tid är det uppenbart, att möjligheter 

finnes för en framtida utveckling av Östersjötrafiken i ru1dra 

länder i vida högre grad än nu. 
A v Östersjöområdets yttre trafik kommer en ganska be

tydande del på Tyskland, 7 a 8 milj . ton, det mesta trafik till 

och från nordsjöhamnar och Hhenhamnar, vidare ett pa r lllilj. 

ton på Danmark, några milj. ton på Polen och Danzig. rela

tivt litet på Litauen, Lettland och Estland, några miljoner p:l 

Hyssland och likaså på Finland. Den förnämsta iniridn ingen 

är på västeuwpeisJ.·a hamnar, tyska. engelska och fran ska . ej 

så m~rcket p {t transoceana. 
Ett par a v de viktigaste nlvecklin'gstcndesnemn i Ösll·r~j ö-
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trafiken äro - förutom dc förut nämnda - Gdynias sagolika 

frammarsch från ingenting eller ett litet fiskeläge 1922 till 

den största hanmen 1931--35 n1ecl egna transoceana sjöfarts

linjer, samt vidare den tidigare minskningen i den ryska och 

den alltjämt till största delen bestående nedgången i den bal

tiska trafiken. Leningrad ägde före kriget en godstrafik på 

5 a 6 milj. ton och var Östersjöns största hamn. Efter kri 

get sjönk elen n ed till c:a l milj. Lon 1nen har dc sista åren 

gått raskt fram å t och var 1931 uppe i över 1 milj . tons trafik . 

Leningrad är nu Sovjets ene/a Östersjöhamn och h ar därför 

fått ökad trafik. .Jag behöver väl inte nämna, att stora änd

ringar ägt rum i dess transporter , m en elen viktigaste är att 

spannmålsexporten minskats och trävomexporlt:n ökats. Det 

är anmärkningsvärt a tt den ryska handelsfloltan, som för n åg

ra år sedan var gan ska obetydlig, nu vuxit till l milj . bruttoton 

och växer ständigt. 
Jag skall nu närmare beröra trafikrelationcrna. Vi ha 

inte i vår svenska statistik en kombination av sjöfartsstatistik 

på tullkammare och länder. Därför kan jag inte ge en siffra 

på i vilken grad elen svenska Östersjötr afik en är inriktad på 

utom trafikmnrådet liggande länder. Men jag k an nämn a en 

siffra för Stockholm, som ju anses äga sin slörsta trafik i Ös· 

tersjön. Av dess utrikestrafik kom år l\:J33 omkring 70 % pu 

länder ulanför Östersjöomradet. Över 20 % kom på trans

oceantrafik, m est pa Syd- och Nordamerika, tack vare Jolm

sonlinjen och Amcrika-Mexikolinjen. Ungefär 20 9~ kom pa 

England, c:a 8 % på Nederländerna, c:a 10 % kommo på 

Belgien, Frankrike, Spanien, Partugal och Medclhavshamnar . 

Stockholms stora ingaende Lrafik bestar av slc nkol fran 

England (samt Gdynia och Danzig) , spannmal och fodermed el, 

frukt, kaffe, oljor, järn och stål, andra melaller och m aski 

ner. De utgående varorna äro järnmalm, järn och stal, trä

varor, pappersmassa och papper samt maskiner. 

Enligt en u lredning, som jag gjort beträffande ~ed re 

Norrland, har jag fö1; år 1930 funnit. att omkring 80 % av 

Gävle u tr ikes sjöfart vad den utgående trafiken be träffar av-
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ser länder utanför Ostersjöområdel. Det ä r den stora 1·xpor. 
ten av järnmalm, trävaror, pappersmassa, papp och papper 

) 

som främst ger upphov åt denna 'sjöfart. 
J ag skulle tro , att hela N ordands sjöfart, i varje fall elen 

utgående, till omkring % är inriktad på Nordsjöländern a och 
transoceana länder. Det är ju trävaror och pappersm assa sa1nt 
vad Luleå angår järnmalm, som här liksom för Gävle iiro de 
stora stapelvarorna. 

För södra delen av vår ostkust är det inte gärn a m iijligt, 
att trafiken m ed utanför Östersjöområdet liggande liin der kan 
vara av så stor betydelse utom för Skåne, m en den är dock 
ändå säkert av avsevärd omfattning. 

Industrien och sjöfarten. 

För att man skall få en levande bild av sjöfarten . de5~ 

uppgift och betydelse för landet och dess invånare sam t siir
,kilt vår industri, borde man helst på en k arta följa tnmsporter
na från de olika industricentra inne i landet eller vid kustern a 
genom hamnarna, vidare på fartygen till destinationsOTtema i 
utlandet och vice versa, exernpelvis r åvarorna frän de utläu clsk::t 
produktionsorterna på fartygen till de svenska hamnarna och 
härifrån t ill våra industrianläggningar, som förädla dem och 
utskeppa fabrikaten. 

E n liten hjälp härvidlag ger en inclustrikartg, som jag fö r 
några år sedan utarbetade. Kartan visar, hur industrien är 
fördela d i vårt land. Den ligger tätast i Skånc m ed dess li\·s 
medelsindustrier av skilda slag samt i Bergslagen med dess 
järn- och metallindustri, andra viktiga grenar att förtiga. och 
den visar en särdeles dragning till kuststäderna vilken alli 
mera öka ts under sen are årtionden. Vidare ha vi den vackra 
kustlokalisationen i Norrland, där vi som bekant finna y[tr 

s tora trävaruindustri, och v[tr pappersmasseindustri, som i allt 
högre grad vandral norrut. Slutligrn ha vi våra m almgruyor 
upp i Norrbotten. 

Som bekant exporleras näslan hela produktionen av den
na mu!m . Gällivarcm~1 lmcn gar prr järnväg till Lulea <•Ch 
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skeppas där ifrån med fartyg framför a ll t till Rotterdam och 
r;111den och går vidare per pråm till de stora tyska verken i 
Ruhr . Kirunamalmen går per järnväg till Narvik och däri 
från på fartyg till ungefär sanuna destinationshamnar . Andra 
sådana äro Middlesbrough , Stettin och Antwerpen. - Som be · 
kant går Jnalmcn från Grängesbergsfältet över Oxelösund. 
Mindre kvantiteter gå över Gävle, Stockhohn och Västerås. 

Utefter Norrlandskusten och ett styck e uppåt älvmyn
ningarna ligga rader av sågverk och pappersmassefabriker, 
särskilt vid Ångermanälven cch Indalsälven så tätt, att de på 
kartan verka SO'ITl pärlor uppträdda på ett band. Norrland 
är ju Sver'iges största skogsregion. Timret från de stora sko
garna forslas n ed till kusten på de många älvarna och dc oer
hört rikt förgrenade flottlederna. Det flottade timret samlas 
och bearbetas vid sågverken och massafabrikerna vid älvmyn
ningarna. Sveriges största industriområde för pappersmasse
fabrikation ligger i Gävleborgs och Västernorrlands läns kust 
områ de. Varje sågverk och 1nassafabrik har sin lastageplats , 
från vilket timret skeppas. Någon koncentration av trafiken 
till större hamnar äger icke rum och kan ick e ske. 

Alla dessa lastageplatser liksom också stadshamnarna äro 
typiska exporthamnar. Det ingående godset består främ st av 
stenkol, k alksten (från Gotland för p appersmasseframställning
en), svavel m . fl. kemikalier. - Då Stockholm är en stor 
importhamn , få de anlöpande far tygen returfrakt i Norrlands

hainnarna. 
Praktisk t taget hela transporten av trävaror och pappers

massa från de norra länen går med fartyg till utlandet. Trä
varor gå främst till England, Danmark, Frankrike, Spanien 
och Nederländerna i nu nämnda ordning. Pappersmassan går 
främst till Förenta staterna, England, Frankrike, Italien, Ne
derländerna, Belgien , Tyskland och Danmark. 

Bergslagsområdet är inte blott säte för järngruvor samt 
järn- och metallindustri och maskinindustri, utan här ligga 
också en stor trävaruindustri, pappersmasseindustri och pap
persindustri och naturligtvis också en rad andra industrier. 
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Här äro transportförhållandena inte så enkla som i :\orr. 
land, där skeppningarna i största utsträckning gå direkt. frun 
fabrikerna vid hamnar oeh lastageplatser och , i den 1nan 
fabr ikerna ligga inne i landet, väsentligen t ill närmaste k nnn 
inom vars uppland fabriken är belägen. Dock gar siirskil; 
uneler vintern, då Bottenhavet är spärrat av is, icke sa sma 
transportmängder ned över Stockholm och Göteborg för vidare 
transport per fartyg till Västeuropa och transoceana läuder. 
Här snuelda vi vid det norrländska vintcrsjöfartsproblemcl. __ 
I Bergslagen, som är gemensamt uppland för en rad h amnar, 
såsom Gävle, Stockholm, Västerås och Köping, Kristinehamn 
och Göteborg, råeler en väldig dragkamp om transporlern~1 . 

Göteborg har icke minst tack vare Bergslagsbanan haft över
taget, och mycket stora förskjutningar ha uneler HJOO-tale t ;igl 
rum i denna riktning, något som delvis också sammanhälllit'r 
med de stora möjligheter, Göteborg erbjuder ifråga om \ Jii 
fartsförbinclclser västerut och särskilt till transallantiska h ~ll n 

nar. Ur elen synpunkt, som är av intresse för vår uncler~tik 

ning, är emellertid huvudsaken, att Bergslagen tar sitt het1n v 
av stenkol, betydande kvantiteter av järn och järnskrot, y j-., ~a 

kemikalier elc. etc. över olika svenska hamnar med fa rl\g 
från främmande länder och skeppar sina produkter likall Jl"i 

med fartyg över dessa hamnar. 
Söderut ha vi delvis andra industrier sasom textilindustr i 

i Norrköping, kvarnindustri litet varstädes, oljefabriker, m ar 
garinindustri, kemisk-tekniska industrier, gummivaruindust r i 
etc. men också stora pappersincluslrianläggningar, pappl'l"'>
massefabriker, sågverk och h yvlerier. De förstnämnda ii i . i 
hög grad uppbyggda på importerade råvaror: ull och b on w l!. 
oljefrö, kopra, sopabönor, kautschuk, kemikalier elc., men li'n· 
flertalet behövs dessutom stora kvantiteter s tenkol, som JLI 
också importeras. För de senare gäller vad förut sagts. Dess,l 
äro också stora exportindustrier, nftgot som även gäller om en 
hel del andra, såsom tändsticksinclustrien, cementincluslril' ll 
etc. Alla äro i hög grad beroende av sjöfarten för tillförse l ,. 
bränsle och råvaror sam t för utförseln av sina produkter. 
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I Skdne h a vi som bekant vår största jordbruksbygd, till 
vilken införas stora mängder gödningsmedel och fodermedel. 

Från Göteborg och andra västkusthamnar går en bety
dande trafik till Östersjöområdet och från dessa hamnar en 
bel del till Göteborg, som ju är en av områdets mynningsham
nar. Det mesta av delta gods torde vara omlastningsgods i 
ordets vidare mening. 

Det känns nästan genant att ge en så schematisk och ofull 
ständig framställning av kända fakta, som jag här gjort. Syf
tet har varit, att visa, hur oerhört beroende vårt land och vårt 
folk , vår industri och vårt jordbruk äro av vår sjöfart, som 
bar en mycket s tor samhällelig betydelse. Den möjliggör hell 
enkelt vår existens som modernt samhälle. 

Jag skrev för några år seelan i tidskriften Ymer, att vårt 
land, trots att det blott upptager den östra siclan av den skan
dinaviska halvön , är samfärdselgeografiskt sett närmast att 
betrakta som en ö. Varutrafiken över landgränsen mot Fin
land är praktiskt taget ingen och varmafiken över gränsen 
mot Norge är mycket liten med undantag för järnmalmsex
porten över Narvik . 97 a 99 % av importens kvantitet kom
mer sjövägen ehuru en del över Narvik. Detta förhålland e 
blir av så mycket större betydelse, som vårt land på grund 
av sitt nordliga läge och sin naturbeskaffenhet är hänvisat att 
från andra länder hämta mycket för sin befolknings och in
dustris existens och i utbyte lämna landets egna produkter, 
d. v. s. i ovanligt hög grad är beroende av utrikes handel och 
sjöfart. På grund vidare av stora olikheter i natur- och kul
turförhållandena i skilda delar av landet samt dettas långa ut
sträckning i Norr och Söcler med en mycket lång kust, blir 
också sjöfarten mellan landets olika delar betydande. Unge
fär detsamma kan sägas om Finland och med icke så stora 
modifikationer om flera andra Östersjöländer. För dem alla 
gäller alltså den gamla sentensen: Navigare necesse est, eller 
som Tnstitutum Balticums devis lyder : In Mori Via Ture 
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Årsberättelse i navigation och sj ö fart. 
Avgiven a v ],>clamoten Stefen son. 

Då till och med en mycket kortfattad redogörelse fö r a11t 

det anmärkningsvärda, som under senaste tid tilldragit ~ ig 

inom de vittomfattande grenarna navigation och sjöfart , skulle 

avsevärt konuna att överskrida det lämpliga omfångcl a ' en 

årsberättelse, har med stöd av § 29 i Kungl. Örlogsmatu w sii.ll

skapets stadgar den föreliggande årsberättelsen inskränk ts cllt 

omfatta endast följande delar : 

astronomisk navigation och dess hjälpmedel , 
oriente1·ing beträffande nu i bruk varande ekolod . 

flygplankryssaren Gotlands navigatoriska utrustning. 
sjökm·teverkets verksam het uneler år l 934 samt 
en del sjöfartsstatistik. 

Astronomisk navigation och dess hjälpmedel . 

Den oerhörda tekniska utvecklingen under de senaste de 

cennierna har som allmänt är känt även kommit naviga tionen 

till del. Att denna utveckling endast i ringa m.ån kunnat 

gagna den astronomiska navigationen ligger även i sakens na

tur, eftersom denna gren av navigeringskonsten bygger pa ob

servationer av himlakroppar, vars rörelser sedan länge yar il 

kända, åtminstone i den mån, som de erfordras för ortbestiin t

ning till sjöss. Riktighe ten a v d en astronomiska orllin j l'll (i 
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verkligheten en cirkellinje på jorden) är beroende på den nog

o-rannhet, med vilken man kunnat bestämma projektionspunk

~ens läge, d. v. s. cirkelns medelpunkt, och radiens slorlek. 

projektionspunktens läge är i sin. tur beroende på elen nog-

6ra1ma kännedomen om himlakroppens Linwinkel å en vis~ 
o 
meridian, vanligen Greenwich·s, saml dess deklination. Båda 

.desa storheter erhållas med tillräcklig noggrannhet, om man 

k:änner Greenwich's medeltid, och denna kan man numera med 

radiotidssignalernas hjälp i allmänhet bestämma fullt tillfreds

ställande. Radien till cirkeln, vilken ju intet annat är än 

binilakroppens zenitavstånd, är däremot under vissa refrak

tions- , s ikt- och belysningsförhållanden svårare att exakt få 

reda på. Det har därför varit naturligt, att m.an koncentrerat 

sig på att söka bemästra dessa svårigheter för alt därigenom 

tillförsäkra sig möjligheten att alltid kunna få en tillräckligt 

noggrann höjd. 
s;t har man t. ex. sökt göra sig oberoende av en otydlig 

horisont - orsakad av dålig sikt, av mörker eller av en allt

för stor observat ionshöjd (i luftfarkoster) eller av en osäker

het i horisontens dalning - genom att på ett eller annat sätt 

anordna en horisont i instrumentet. Sådana instrument bruka 

hos oss kallas nivåsextanter. Den horisont, som härvid an

vändes, är appm·enta horisonten, representerad av ett vallen 

pass, med vars tillhjälp tubens eller kikarens axel kan hallas 

horisontell. F lera dylika instrument finnas i marknaden och 

hava även prövats å våra fartyg. De kunna oftast också an

vändas som Yanliga sextankr, varför en anskaffning ej ställer 

sig alltför äventyrlig. (Ett sådant instrument är b eskrivet i 

årsberättelsen å r l 93 1). 
Höjdm ä tningen med en nivasexlant tillgar så, att m an 

för ned himlakroppens r efl ektera de bild intill bilden av va l

tenpassels luftblåsa, vilken med ett prisma förts in i tubens 

synfält. Vid solhöjder kan solskivan , om blåsans diameter är 

större än solens, genom fininställning bringas centralt in i 

blåsan. Detsamma är förhallandet vid höjdmätning av pla. 

neter och sljiirn or . Skull e chremot solskivans diamete r var a 
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störr e än blåsans, hör man för sä kerh ets skull använda si" 

av ett s. k . vVollastonprisma, som insättes i kikaren eller fram~ 

för tuben. Detta pdsma består, som fig. 1 antyder, av lYl•nne 

prismor med olika hrytningsvinklar, varigenom en dubbelbild 

av himlakroppen och blåsan erhålles. Fig. 2 och 3 visa. hur 

blåsan och himlakroppens reflekterade bild skola inställas i 

förhållande -till varandra vid användning av ett dylikt prisma. 

Den mätta höjden skall, var e sig prisma använts eller icke, 

endast korrigeras för inclexfe l, refraktion och parallax. \led 

apterad horisont böra instrumenten av en tränad obsena tör 

med fördel kunna användas vid navigering i luftfarkost iiver 

världshaven. Vid sådan navigering erfordras nämligen icke 

/ 

Fig. 1. 

någon större grad av noggrannhet hos elen mälta höjden. 

Däremot lämpa de sig endasl i nödfall ombord å fartyg. l 

maj 1933 företagna prov å ett tyskt fartyg st\.väl till sjöss -.,om 

i hamn gå v o nämligen på c :a 600 mätningar ett medelft• av 

i runt tal 6', vilken osäkerhel är alltför slor att utan sär:-J. dda 

skäl medvetet införa i J:>esticket ombord. 

Här ovan har nämnts. ntt en ay anledningarna till kon

s truerandet av nivåsextanter var osäkerheten i horisontens dal

ning under vissa förhållanden. l nu i bruk varande höjdriit 

telsetabeller plägar man vid införande a v rältelse för horison · 

tens dalning räkna med ett avdrag av 7 % från elen gc01 Jet

riska dalningen för elen s. k . lerresterrefraktionen (se lärt l>ol;: 

i navigation av Ulff & _ ' aumann sid. 143). Terresterrcfrnl io-

- 307-

Fig. 2. 

]_l'ig. 3. 
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nen kan emellertid variera högst avsevärt och häri ligger d 

störs ta osäkerh eten h os den astronomiska ortlinJ·en 1.;
11 1 en 

.. . • < er. 
soknmgar under senare år hava givit vid handen, att <h lik· 

o~orma la förhållanden särskilt uppträda uneler vi ndstilla. oc)~ 
vid stora temperaturdifferenser mellan de oli ka luftlane r c

0 
, . 

L t) • ' 111 

ljusstrålarna från horisonten till ö o at skola }J assera ' '. 1 •• ,.., • 1 , ua. 
tion em a ökas vid smd ögonhöjder, varför sådana m ed h iinsvn 

här lill om möjligt skola undvikas. A ubåtar, där man n öd .. ~a . 
t:~ "S 

göra observation erna nära vattenytan , hör m an särskilt haq 

ovans tåend e i minnet. 

Genom införandet av sextan ter , som reagera för infra riida 

s trålar, har det blivit möjligt att ~1Lminstone ifråga om ~o ]. 

höjder göra sig oberoende av dimma eller moln . Ett <h likt 

ins trument är omnämnt i föregående år sberä ttelse undc1: r u

briken ~1acn eilsextanten . Några uppgifter om hittills Yunn~ 

erfarenheter av instrumente t har ej stå tt att erh ålla i tillgii ng

liga källor. Då ett dylikt ins trument f . n . betingar ett pris . 

som ej kan anses stå i rimlig proportion till m ed detsa m ma 

avsedela fördelar, bör n og den intresserade navigatören s tii lla 

sig avvaktande ifrå ga om ansk affnin u ._, n· 

De navigerande i våra dagar äro emellertid ej tillfreds en

dast med uppfinningar. som sä lta dem i stånd att utföra oh 

serva tioner oberoende av mörker , sikt o. d. och m ed sa -tor 

noggrannhet som möjligt, ubn de vilja även utföra obse rva

tionerna bek Yämt och beräkningarna enkelt. För tillgodosc

endet av det förstnämnda önskemålet h ava dc vinkclmätning-;

instrumcnt, som nu föras i m arknaden, aJl.mänt försetts med 

trumavläsning i stället för den förutvarande betydligt m · r~1 

svåra v läs ta nonieska lan , varjämte man försett instrumen ten 

med belysningsanordningar, så a tt man slipper gå in i n aY i,.;c· 

rings- eller styrhy tt för avläsnin!! uneler skvmnin« och "rY-
..... J - b t" • 

ning. Störsla uppmärksamhet ägnas även konstruktion av 

speglar och deras foliering, skymglas m. m . 

E tt instrument, där man utan att taga blicken från tu llen 

kan avläsa såväl höjd som tid , h åller på att prövas innm 

amer ik anska flottan för bruk i luftfarkoster. 

Att en allmän strävan förefinnes a tt på något sätt fiir-
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enkla äldre tiders långa logaritmräkningar vid astronomisk 

ortlinjebestämning, därom bära alla de metoder vittnesbörd, 

vilka med täta mellanrum se dagens ljus. Speciellt i USA 

bar denna strävan på senare tid tagit sig uttryck i tidskrifts 

artiklar och diskussioner samt i nya n autiska tabeller. (Inom 

svenska örlogsflottan har man ju an vän t dylika tabeller sedan 

ett flertal år). 
Det är ej min mening att i detalj b eskriva vare sig den 

ena eller andra m etod en . Förhållandet är nämligen det, att 

de i grund och botten äro varandra tämligen lika, vilket ju 

i och för sig ej är så underligt, eftersom de utgöra en lösning 

av den sfäriska grundtriangeln m ellan polen, zenit och himla

kroppen of tast med avseende på höjd och asimut, då timvin

kel, deklination och lati tud äro kända. En redogörelse i prin

cip för en och annan av de på senare år framkomna m eto

derna synes dock kunna försvara sin plats i årsberättelsen. 

Ar 1932 utkom 2 :a upplagan av H. O. 211 >> D encl R ecko

ning A.ltilu cle ancl Azimuth Tables >> (författar e lieutenan t :\ge

ton, US Marine). Age tons tabeller inneh ålla dels höjd- och 

asimuttabeller, dels tabeller för höjdrättelser av sol, mån e och 

fixstjärnor för öghöjder upptill 1000 fot, inbegripet r ättelser 

vid användning av nivåsextant, samt dc vanliga tabellerna för 

förvandling av tid till båge och tvärtom. 

Höjd- och asimuttabellerna äro vanliga logaritmtabeller, 

dock endast inneh ållande secant och cosecant för varje h alv 

bågminut fr ån 0° till 180° , där varje logaritm multiplicerats 

med 105
• Författaren h ar för att till denna grad kunna in· 

skränka logaritmtabellerna löst den sfäriska grundtriangeln 

genom att fälla en perpendikel från himlakroppen mot meri

dianen genom det räknade stä llet (fig. 4 ). 

cosec N cosec t r 
cosec å 

PSD 
cosec K 

see N 

cosec hr 

cosec A 

see N . see (K - rp r ) l 
cosec N Ll DSZr 

see hr 
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För a tt erhå lla värden på hr och A fordras, sedan tr llled 

utgångspunkt fr ån kronometerlid i observationsögonblicke t På 

vanligt sätt beräknats, ej mindre än 7 tabelluppslagningar och 

& additioner (subtraktion er ). Detta k an synas vara en ganska 

obetydlig förenk ling av den gamla logaritmmetoden. F örenk. 

Ekvatorn 
Fig. 4. 

p 

l 
o~ 
~ 

lingen består väl dä ri , att tabellverk ets omfån g tack vare _nll 

det endast ineh åller två slags logaritmer minska ts till 50 sJd., 

varigen om det blir lättar e a tt hantera vid uppslagningen och 

heb~ämare att stuva, vilket kan hava sin stora betydelse t. ex
i luftfarkoster och på små fa rtyg. E n norsk marinfl y g~t J'l'. 
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som använt tabellverket ifråga, säger, a tt man med län1pliga 
räkneblock kan uträkna en höjd på ~1 a 4 min. 

E tt annat tabellverk , som på senare år kommit till använd

ning i am erikanska flottan , är Dreisonstok's navigation Tables 

(H. O. 208). Dessa äro grundade på samm a princip som NT 

p 

Fi g. 5. 

10 i K:\1F :s nautiska tabeller el. v. s. man har löst den sfäriska 

triano·cln •'en om a tt fälla en perpendikel från zenitpunkten 
b o ) L-

mot deklinationscirkeln genom himlakroppen (fig. 5 - os-

ningen av de uppko mm ande r ä lvinkliga sfäriska trianglarna är 

utfÖrd dels direkt i bågmått dels med logaritmer ur föl jande 
ek va tioner : 

Tidskrift i Sjöväsendet. 23 
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sin a cos rpa . Slll ta (l) l 
t ng b cot rpa . c os ta (2) f L1 PZaD 

cot Z' sin rpa . t ng ta (3) 

Enligt fig. 5 är B = (90° - o) -·b= 90° - ( b 1 b). 
Andra förhållanden kunna uppstå beroende på hur perpen

dikeln faller . 
sin ha = cos a . sin (ö + b) } 
cot Z"= sin a . tng (o + b) L1 DZaS 

Inverteras de båda sista ekvationerna erhålles: 
cosec ha = see a . cosec (o + b) (4) 

tng Z" = cosec a . cot (o + b) (5) 

I tab. I erhålles mot latitud för varje grad mellan o- och 
65 o och timvinkel för varje grad mellan 0° och 90° k vantite
terna b , A, C och Z' , där b motsvarar b i fig. 5 (ekv. 2) och 
angives i grader, minuter och tiondelar därav, A är log see 
a. 105 (a har först uträknats enligt ekv. 1), C är log cosec 
a. 103 (a fortfarande enligt ek v. 1), Z' motsvarar vinkeln Z' 
i fig. 5 (ekv. 3) och angives i grader och tiondelar därav. 

o + b beräknas med i akttagande av att, om t < ~)0°, b 
får samma tecken som latituden ( + för norgli g och - för 
sydlig), men att, om t > 90° , b får motsatt tecken mot 'P· 

Tab. I A kompletterar tab. I för värden å latituden mel

lan 66° och 90°. 
I tab. II erhålles för varje grad och minut kvantite tern a 

B och D, där B är log cosec. 105 och D är log cot. 10
3

• 

Adderas A (tab. I) och B (tab. ll) erhålles log cocec ha 
(ekv. 4). Adderas C (tab. I ) och D (tab. Il) erhålles log tng Z" 
(ekv. 5). Eftersom tab. II t>nligt ovan endast är en vaulig 
logaritmtabell innehållande log cosec och log cot för varje 
minut mellan 0° och 90°, kan tabellen användas att söka 
ha och Z", om man iakttager, att Z" är komplementet till den 

ur tabellen erhållna vinkeln. Skulle o + b vara större än 
Z" 90°, tages 180°- vinkeln till ingångsvärde i tab. II, varvid ~ 

får n egativt tecken. 
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Enligt fig. 5 är Z' + Z" = A (asimuten, vilken liksom 
i NT 10 räknas från nord på nordlig och från syd på sydlig 
latitud åt ost eller väst intill 180°. 

Tabellverket har ett mycket händigt format och är r edigt 
uppställt samt har tydliga förklaringar. Enligt uppgift från 
en amerikansk sjöofficer skulle man i amerikanska flottan 
vara mycket nöjd med detsamma. 

Ä ven en svenslc lektor C. G. A. Arvidson, har år 1932 ut
givit ett nautiskt tabellverk , Proktisb:o ncwigeringstobeller, bl. a . 
för astronomiska beräkningar. 

Förutom tabeller för höjdrättelser, tangent-, meridional
dels- och b esticktabeller innehåller tabellverket fyra tabeller 
A, B, D och E med olika beteckningar beroende på om man 
skall ingå från toppen (T och t ) eller från botten (b), från 
höger (h) eller från vänster (v). At innehåller log see. 10" 
för varje minut mellan 0° och 90° . BT innebåller (- log 
sin" 1 / ") . 10" och Bt elen mot logaritmen svarande vinkeln smnl 
densamma på ett särskilt sätt reducerad till sitt naturalvärde. 
Dt och Dv innehålla naturalvärdet å proclukten sin t . cos 
å . 10:', varigenom samma tabell bl. a. kan användas för att 
enligt sinusteorem.et erhålla asimuten, då t , o och h äro kända, 
samt tillsammans med E-tabellen för att likaledes beräkna 
asimuten men enligt principen asimut och tid, när t, o och cp 
äro kända. Et och Ev slutligen innehålla naturalvärden för 
log cos . log tng . 10'. Tabellerna D och E tillsammans äro 
principiell t sett ingenting annat än de hos oss seelan lång tid 
använda abc-tabellerna. 

Ovannämnda tabeller kunna naturlig tvis utom för här an
givna asimutberäkningar ä ven användas för andra inom den 
astronomiska navigationen förekommande beräkningar. Det 
gäller blott att först bringa ursprungsekvationerna under en 
sådan form , att tabellernas trigonometriska funktioner över
ensstämma med uppgiftens. Författaren har för olika fall 
uppställt exempel, som tydligt visa, h ur problemen skola lösas. 
Däremot saknar man så aott som fulls tänclirrt en r edo<>örelse ~ b b 

för tabellern as underlag, vilket i mitt tycke är en väsentlig 
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brist. Man vill väl i allmänhet icke endast följa n 0 .. .. 1 .. 1 , , , , t"' t-- , nnt 
gtvna anvtsnmgar utan också veta , vad man gör. 

, Slr_ävan att f_?renkla räkningarna inom den astronomiska 

n~v1gatwnen har aven medfört en önskan att förenkla upp,tä ll

~ungen av nautikalalmanackorna, Denna önskan har siir"kilt 

1ramträtt, sedan förflyttningarna i luften utsträckts ön·r ~a

dana områden, att man för or tbeslämning måste be tjä na si•' 
t ' l J ' t-> av as rononus ut o )Servatwner. P å försök utgavs år 1 H:l:\ i 

CSA en >> Air Almanac >> , vilken i stora drag företedde föl jan de 

n yheter. För solen var för varJ'e da.,· och timme G'I'f t"·. . n -' . 0 1 

numen för varje dag och 10 min. GMT samt för planelvrna 

och 51 stjärnor för varje dag vid G:\1T = O' timvin k t'ln i 

Greenwich, ullryckt i bagmalt, samt deklination angiven . P ör 

ytterligare ett antal stjärnor va r sistnämnda timvinkcl angiYen 

för den förs ta dagen i varje månad och Gl\fT = ot. För a ll 

ifrån dessa ta bellvärden erhålla de för varje observa Li on o.;ti ll

fälle rätta värdena J:'unnos särskilda korrcktionstabell er. Ge

non1 att anvä nda >> Air Almanac >> befriades m an från att hand

skas med kvantiteterna E (= 12t - tidsekvalionen), H (= 

medelsolens rektascension -+-- J 2') och HA (= himlakroppL"ns 

rektascension) , vilket borde medföra, ansåg man, minclrl' risk 

för felräkning saml ett snabbare resultat. Dess utom innehö ll 

almanackan Polaris' limvinkel i Greenwich för varje da"' Yid 

Gl\fT = Ol samt en korrektionstabell för uträknande avt"' la ti

tud genom höjd av Polaris , en s tjärnkarta och diagram fiir 

beräkning av lid för solens upp- och nedgång och sky mni ng 

(gryning). En livlig diskussion om denna almanacka ha r 

förts i US Proceecling .~ av såväl föresprakare som m otstfm d.uT 

och även på andra håll har nu1n tagit till orda i fr it;.(~! ll -

Försöksupplagan hade en trå kig och mindre överskådlig 

typografisk utstyrsel. vilket nog delvis medförde, att mangn 

reagerade inför nyheterna. Visserligen har försöket b ill ills 

ej fått någon efterföljare i USA, m en dc framförda ideerneJ 

hava delvis upptagits i senar e upplagor av den vanliga ameri-

k an ska alm anackan . Aven i andra länder t. ex. i Tvsklan d 

och Peru har man varit inne på lank en a tt förenld~ ul riik -
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11
ingen av timvinkeln . Så har man i Tyskland år 1934 för 

månaderna mars- december utgivit >> Astronomische Epheme

riden flir die Luftfahrt flir das Jahr 193-h , i vilken publika 

tion , avsedel som den är uteslutande för luftnavigation , man 

nöjt sig m ed en nogrannh et i de angivna värdena av om, 1 och 

0°,1. Denna noggrannhet anses vara fullt tillräcklig i jäm

förelse m ed den tillförlitlighe t av ± ()' vid höjdmätningarna, 

med vilken man enligt det föregående i bäs ta fall k an räkna. 

Som exempel på, hur man även genom andra tillväga

gångssätt söker förenkla den astronomiska ortlinjebestäm-

F ig. 6. 

ningcn, kan nämnas tvenne sp eciella instrument, nämligen 

Spherunl en och T l1e Willis Nuviynting J'liochine . 

Sphercmten , k onstruerad av professorn vid Kaliforniauni

versitetet Kaster, påminn er i sin princip om vår gamla väl

kända Navis asimut. Instr umentet bestftr av en kikare. ora- n 

dera de cirk elbågar för latitud. deklination och timvinkel samt 

ett nivelkringssyste m (fig. G) . 
Kikarens optiska axel i.ir Yinkelrät m ot deklinationscirkelns 

axel och kan vridas omkring denna (insUillning av deklina 

tion). Den sen a re axeln är Yinkclräl mot och kan vridas kring 

polaxeln (inställning av timvinkeln) och polaxeln i sin tur 

är vinkelrät mot latitudscirkelns axel och k an vridas omkring 

denn a (ins tä llning av latitud), Lat itudscirkelns a:el kan me

delst nivelleringssystemet i n ställas h orisontel l. Då ligga pol

axeln och lat itudsc irkelns axel samtidi gt i sa mma vert ik alplan. 
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Nivelleringen sker antin gen med ett va ttenpass ell l·r lllot 

horisonten, i senare fallet · m ed el t system av prismor, ' a n· id 
rättelse för horisontens dalning kan göras m ed en in slii ll n in" 
å instrumentet. Genont ett annat systen1 av prismor bli r ~ ~u ~~ 
ligen blåsan i vattenpasset eller horisonten synlig i kikaren. 

Lalituds- och deklinationscirklarna äro indelade i h agtni
nuler och tinwinkelscirkeln i 45-intervall. 

Instrumentet, som till stor del är tillverkat av alumini tlln 
lcgeringar, lär hava mindre vikt än en vanlig sextant. Kikn
ren är försedd med skymglas och till handtaget är fästal Plt 
torrelem ent för b elysning nattetid . Slutligen äro alla in:,tiill 
ningsanorclningar försedda m ed nonieavläsning. 

Om man, sedan man inställt en himlakropps deklinal i. m 
samt antagna värden pa la titud och timvinkel, h åll er nivPllP
ringsaxeln vertikal alltunder det man vrider inslrumcn ld 
kring denna axel, kommer kikarens optiska axel att beskriYa 
en ci rkel parallell med sanna horisonten d. v. s. en höjdpa ra l
lelL Denna cirkels höjd över horisonten kan förändras g,._ 
nom a tt ändra inställningen å la tituds- eller timvinkelsci rk 
larna. På sa sä tt kan observatören få himlakroppen att sam
m anfalla m ed blåsan . l\ivelleringsaxcln är vertikal enelast om 
biasan befinner sig inom en ärskilt markerad ring. 

Antag a tt man för utom deklinationen inställt latituden P'l 
närmas te halvgrad i förhållande till den räknade. Dlt kan 
himlakroppen , under förutsä ttning att instrumentet enligt ovan 
vrides kring en vertikal nivclieringsaxel, endast brin gas in i 
kikaren genom att förändra limvinkelsinställningen. Den t"

hållna timvinkeln giver vid jämförelse med limvinkeln i GrPl'!J
wicb longituden för en punkt, som ligger på likahöjdcirkd·1 
och som har den antagna latituden som andra ko01·dina 1• 

Genom att förändra la tituden exempelvis 20 ' -30' och a nyn 
göra häremot svarande insli:i llning av limvinkeln, erhålles en 
annan punkt på ortlinjen. Samm anbindningslinjen mell an 
dessa båda punkter övcrenssti.immer nära med ortlinjens tall
gent. M an kan ä ven nöja sig med heslämning a v den en·' 
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punkten och därefter medelst pejling eller en asimuttabell ut
taga asimuten samt utlägga ortlinjen genom punkten ifråga 

vinkelrätt mot asimuten . 
Instrumentet fordrar en k orr ektion för r efraktionen (för 

månen även för parallax). Korrektionen för refraktionen kan 
emeller tid ej erhållas som en funktion av höjden utan av tim
vinkel och deklination. För detta ändamål m åste särskilda 

tabeller uppgöras. 
Fördelarna med instrumentet skulle vara, a tt man slip

per ifrån större delen av de räkningar som f. n . måste ut
föras. Dock torde det erfordras en gansk a lån g övning, innan 
man k an lära sig att med säk erhet och noggrannhet h an tera 

detsamma. 
När gyrokompassen i en framtid har nått elen fullkom

ning, att noggrannheten i kursan givning blir på en eller an
nan minut, menar uppfinnaren av sph eranten, att instrumen
tet kommer till sin fulla rätt. Om m an nämligen anbringar 
detsamma ovanpå en repeterkompass så, aU polaxeln blir 
inställd i meridianplanet och nivelleringsaxeln blir vertikal, så 
skall man, efter att hava inriktat kikaren mot den stjärna, 
vars deklination blivit inställd, direkt kunna avläsa såväl lati
tud som timvinkel. Genom den senares jämförelse med tim
vinkeln i Greenwich erh ålles longitud och därmed även det 

obser verade läget. 

Willis Ncwigating Mccchine (principskiss i fig . 7), kon

struer ad av den amerikanske ingenjören Edward vVillis , är en 
sorts räknemaskin, med vilken man på mindre än en minut 
lär kunna lösa den sfäriska grundtriangeln. Maskinen tillver
kas i två typer. Den ena, avsedd för användning ombord, gi
ver en noggrannhet av 1' och den andra, avsedd för bruk i 

luftfarkoster, en noggrannhet av 5' . 
Instrumentet består i stora drag av fem hopkopplade cir

kelformiga skalor, var och en försedel med index och nonie

avläsning. 
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A är cleklinationscirkeln, 
B är latituclscirkeln, 
CC' är timvinkelscirkeln , vars 

yttr e skala är upstucken i båg- och mre i tidsm ått, 
DD' är höjdcirkeln och 

c 
\ 

EE' är asimutcirk eln . 

Fig. 7. 

i'\ågra detaljupplysningar om instrumentet hava ej m ed 
delats , men torde konstruktionen vara sådan, att om man ii i
ställer tre element t. ex. latitud, deklination och timvinkcl 
man skall erhålla de två andra el. v. s. höjd och asimut direk t. 

I samband med ovanstående orientering över utvecklingen 
inom den astronomiska navigationen kan det måhända var ::1 
av intresse att erfara, hur m an planerat för eller använt si g 
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av denna gren av navigationen under ett par märkligare fl yg

ningar. 
Innan den bekante flygaren Lincoln E llsworth skulle förc -

taga en flygning i närheten av sydpolen i december 193:3 , 

vände han sig till lieutenant-commander vVeems (US :\ayy) 
för att a v denne få några anvisningar för den astronomiska 
navigeringen under den planerade flygningen . Anvisningarna 

l~jg. 8. 

htm!akro;;pens 
prr:;eldt on.spu.nkt 

gingo ut på att man borde taga sydpolen till an taget ställe 
och härifrån på liknande sätt som vid höjdmetoden avsätta 
.d h i asimutens riktning eller i riktning 180° därifrån bero
ende på i l h:s tecken (fig. 8). Vid sydpolen är en himJakropps 
höjd = dess deklination och dess asimut = himlakroppens 
tinwinkel i Greenwich. Genom jämförelse mellan den sanna 
höjd , som observatören erhållit, och deklinationen erhålles 
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Ll h till tecken och storlek. Från sydpolen utlägges därpi\ 

detta Ll h på sätt, som h ärovan angivits, varigenom orllinje. 

punkten (Op) är bestämd. P å grund av att denna k an lirr,. 
~t)l1 

mycket långt från flygplanets verkliga läge, kommer de l fel 

man b egår vid utläggandel a v ortlinjen genom O p som en 

rät linje a tt kunna bliva avsevärt. Med tillhjälp av en speciell 

korrektionstabell kan m ed argumentvärden distansen (D) 

mellan Op och räknat läge samt höjden en korrekt ion till 

asimuten ( Ll A) och till L1 h (x.) erh allas. Med dessa Yiirden 

utlägges en ny ortlinjepunkt, varefter den slutliga orllinjen 

(s treckad i fig. 8) drages vinkelrätt mot den korrigerade asi

muten. 
Som bekant företoga överste och fru Ch arles Linclhngh 

sommaren och hösten 1933 en flygning runt Atlan tiska Ocea

nen med besök i ett flertal länder i Europa. Flygningens iin

dam ål var a tt för flygbolaget Pan-American Airways , i 'ilket 

L. var teknisk rådgivare, undersöka de router , vilka kunde 

tänkas komma till användning för regelbunden trafik mdla n 

Amerika och Europa. Flygplanet >> Tingmissartoq >> var ett 

Lockheecl Sirius-plan med en 9-cy1indrig vVright-Cyclonc m -

t or. Med ett varvtal av 1,425 pr min. erhölls en fart ::tY i 0:3 

knop och en ak tionsradie av- c :a 1,850 distansminuter . Den 

nautiska utrustningen bestod av: en aperioclisk magnetkom pass 

och en gyrokompass, vilken senare användes som styrkom

pass, sedan planet var inlagt på kurs efter magnetkompassen. 

(Gyrokompassen måste då och då kontroller as och inställas) ; 

för varje specien färd erforderliga kartor och sjökort ; pnral

lellinjal och transportör; fart- och a nlriftsincli kator; ni ,.;, ... ex

tant; 2 st. observa tionsur, varav det ena var uppdelat i llitg

m ått ; Air Almanac samt Line of P osition Book. 

Haclioutru stningen u tgjordes av siindare och nwtl agare. av 

vilka den förra endast kunde användas för telegrafi, den se

nare däremot för såväl telegrafi som telefoni. I utrustningen 

ingick även en antenn för pejling, varmed bäringen erhölls 

genom att rikta planet mot sändarstationen. Hadiotjån'ten 

sköltes uteslutande av fru Lindbergh. 
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Den döda räkningen överensstämde tack va re den synner

Iigen goda instrum enteringen och överste Linclberghs stora er

farenhet ganska väl m ed det verkliga läget. Kontroll utfördes 

under Hirden Bathurst i Afrika- N a tal i Brasilien (c :a 1,550 

distansm inuter) dels '.genom tre rus tronomiska ortlinjcr, m·

hållna genom höjder på solen, dels genom a tt radiopejla det 

tyska fartyget " 'es tfalen . Lindbergh framhåller ofta nödvi-i.n

digh eten av att använda alla till buds s tående medel för el ylik 

konlroll . ~ivåsextanten föll honom visserligen icke riktigt i 

smaken m en i ÖHigt var han m ycket nöjd med sin utrustning 

liksom också m ed navigcringsres ulla ten. För att unelerlätta 

uträknin gen av observationerna använde L. ett litet knep. I 

~tället för a tt , som eljest är vanligt, uträkna m edeltalet a v en 

serie höjder och tider tog L. tre tätt på varandra följande höj

der m ed li ka höjclintervall, t. ex.. l min., varefter han uträk

nade en av dem och gjorde kons truktionen i kortet. Som 

kontroll uträknade han seelermera en a v de två andra höjderna 

alldeles oberoende av elen första r äkningen. I förväg upp

gjorda räkn esch emata och en klock a, som direkt utvisade so

lens limvinkel i Greenwich, bidrogo ytterligare atl förenkla 

räkningen. 
I dagspressen har nyligen uppgivits, att tyskarna redan 

i sommar ämna börja reguljär luftskeppstrafik m ellan E uropa 

och Amerika samt att presidBnt Hoosevelt har godkänt förslag 

om byggandet av ett luftskepp, större än det tyska, för att in . 

sättas i samtrafik m ed cletla. Vidare h a r det uppgivits , att 

Pan-American Airways i som1n ar skall upprä tta regelbunden 

flygplanstrafik längs den sydliga av de atlantiska router, vilka 

Lindbergh undersökt, samt slutligen att L. skall föra befälet 

på jätteflygbåten Clipper Pioneer, när denna gör sin första 

post - och passagerarlur frän Kalifornien till Shanghai. Om 

all clena trafik kommer ia~mu· i elen tänkta utsträcknin<ren kan 
~ ~~ o ' 

lllan vara övertygad om att ytterligare förbättringar ifråga om 

hjälpmedel och räknemetodcr för elen astronomiska luftnavi -

geringen skola åstadkommas , m åhänd a till båtnad ä ven för 

Ilavigeringen från fartyg. 
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Ekolod. 

I och med ekolodets utexperimenterande har man fa lt ett 

hjälpmedel vid navigeringen, som motsvarar dc moderna kro . 

ven pa tillförlitlighet och snabbhet i användning vid ungörin .. 

av land uneler tjocka och dålig sikt eller gång i närhct,·n a~ 
grundbankar eller dylikt. l\len ej nog härmed. Heclan l1Ll 

kan man i vissa farvalten med stor fördel använda ekolodet 

även för ortbestämning och denna möjlighet lwmmer alt ii kas , 

allteftersom de befintliga sjökorten äro grundade på lodllinga r 

med detta slag av lod. 

Ekolod hava varit föremål för beskrivning eller onm äm. 

nande i fl era å rsberättelser förut. Icke desto mindre har jag 

på grunrl av elen r elativa s tabilisering, som m arknaden pa l'ko

lodets område nu natt, och den litteratur , som f. n. star Lill 

buds, ansett det lämplig t a tl i denna å rsberä ttelse framl<igga 

en kortfattad översikt av nu mest i bruk varande ekolod. var

vid densamma bl. a. basera ts pa uppgifter, som av fabnkan

terna Einmals The International l-lydrographic Bureau (:\ [o

naco). 

Tyslm Ekolod. 

Atlas- \Verk e Ak tiengescllschaft i Brem en tillverkar fy r n 

typer av det s. k . Atlrts-Ekolodet: 

1) typ 20 för djup mellan -1 och 250 m . 

2) lyp 22 för djup mindre än 500 m. 

3) typ avsedel för sjöm~ilnings~indamål intill de sti' r~ la 

oceancljup. (Under tyska sjömätningsfartyget :\Icteors oct an

undersökningar mättes med detta lod djup intill 8,300 111.) · 
lfrftga varande typ h åller fortfarand e på alt förbättras. 

4) lyp . som använder ultra-sonora vågor (»magnelo-slrik

Lions >> principen, se nedan) och med vilken djup från o. ~ ll1· 

uneler kölen kunna m ätas med en noggrannhel över hela sl;a·· 

lan av 10 cm. 

-323-

Atlas- lod el typ 20 och 22 . 

För en detaljerad beskrivning av typ 20 och 2:! hiinvisa.;; 

till publikationen l\:r 220 E, utgiven av Allas-\\'erke .-\. G. 

Här nedan skola enelast principerna och dc scnasle för

bättringarna a an läggningen framhållas. 

Fig. 9. 

Djutm ngiunreu (fig . \J) innehåller tidmätningsapparaten 

samt en del koninkter m. m . för r eglering av sändningen. 

Tidmätningsapparaten bes lå r av en skiva , vilken är be

lägen inuti djupskalan och n-ides av en motor 180 varv per 

minut. Den jämna rörelsen liksom varvantalet kan noggrannt 

regleras. På skivan siller i periferien ett med neongas fyllt 

rör. Då detta passerar skalans nollpunkt bringas slagsändaren 
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på elektrisk väg att avgiva ett kraftigt slag. Vid ljuch 'l"e 
' t"l ~ n s 

återkomst från havsbotten får mottagaren en strömimpuls So tll 

via en förstärkare går till en transformator och i clenn· 1s se. 

kundärlindning inducerar en så hög spänning, att neonröret 

blinkar till på den plats på skalan, vilken m o tsvarar den vin. 

kel , som n eonröre t hunnit vrida sig under ljudvågens viig till 

havsbotten och åter. Skalan är direkt uppstucken i lll l'ler. 

P å djupangivaren silter i nedre vänstra hörne t en regle

ringsanordning för mottagarens känslighet, i nedre högra hör

net en strömbrytare för igångsättning av ekolodet, i övre hiigra 

hörnet en milliamperemeter , som visar strömstyrkan i cl l'l l' lla 

förstärkarröret, i övre vänstr a hörnet en voltmeter, som visar 

fartygets nätspänning, samt slutl igen överst ett litet m ab tand 

för att reglera sändarströmmen . På typ 22 finnes clessnt om 

ovanför djupskalan en omkastare för inställning om djupen 

äro över eller under 250 m. 

Sändaren är placerad i en kraftig järnbehållare, i n rs 

nedre del ett membran är inlagt. Då sändaren är klar för 

slag befinner den sig i sitt övre läge med en kraftig fj iider 

spänd. I det ögonbli ck neonröret passerar nolläget fri glires 

sändaren, varvid fjädern verkar till ett kort och kraftigt sl:Jg 

mot m embranet. Sändaren är antingen inbyggd i en sär sk ild 

tank fylld med vatten , ell er sitler med en fläns direkt fii ~t a d 

till fartygsbottnen. 
Mot tagarna, vanligen två , som kunna inkopplas om väx

lande, äro av vanlig mikrofontyp och inneslutna i en lank , 

fylld med vatten. 

E eho g r a p h. 

Till ovannämnd anläggning kan kopplas en Atlos-Ec 1
lO

gmph (noggrann beskrivning i publikation N :r 206 E At las

'Verke A. G. ), som kontinuerligt angiver djupen. Genom ett 

urverk matas m ed konstant hastighet ett papper fram i eH 

fönster. Papperet är täckt m ed en tunn vaxhinna , i vilken 

ett stift för varje lodskott gör ett kort streck, så att papperc h 

röda grundton blir synlig. stiftet sitter fästat till en va~n, 
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50111 rör sig fram och åter utefler en räls. I det ögonblick, 

ljudet utsändes, börjar vagnen röra sig och då mottagarim

pulsen n år förstärkarröret , tvingas stiftet p å elektromagnetisk 

väg in mot papperet. 

Hele r 
o 
ID 
20 
3D 
Ii O 
so 
6D 
10 
8D 
90 

IDO 

- ---~ ~ 
7 f, .oo m . 

-· a, up 

Fig. 10. 

Fig. 10 ä r ett exempel på hur registreringsapparaten vid 

ett tillfälle fungerat i närheten av Helgoland. 

Atlas -l o el e t m e el m a g n e t o- s t r i k t i o n. 

Atlaslodet med magneto ~ slriktion är i stora drag konstrue

rat på följande sätt: 

Ungefär vid fartygets mitt har man på var sin sida a v 

kölen inbyggt en sändare och en mottagare, vilka äro inne

slutna i hus fyllda med olja och täckta av membran. I varje 

hus finnes en stapel av nickelplattor, vars magneto-s trildiva 

egenskaper utnyttjas såväl till att frambringa som att mottaga 

ljudvågor. (Med magneto-strildian förstås, att ändring i en 

ll1etallisk kropps dimensioner framkalla ändringar i dess mag

natiska egenskaper och omvänt. Om således en nickelstång 

lllagnetiseras av en solenoicl med likström, vilken påverkas 

av en växelström av bestämd frekvens , kommer den varierande 

ll1agnetiseringen att åstadkomma mot frekvensen svarande 

variation i stångens längd. ) Genom urladdning av en kon-
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densator magnetiseras nickellamellerna med en frek ven. 1. .. . s tka 
med deras egcnsvangnmg eller c :a 20,000. De därvid i o:;. 

l 
•) Clll ~ 

c aren uppkommande ultra-sonorn lJ'ndvånorna utsä tlcl·t· 
• . . b • c s tnot 

havsbotten 1 en kon med 60 ° toppvinkeL När ekovå.,·or 11. " . ~ el na 
mottagaren, bhr ~~n~as magneto-strildiva nickellamelin På-
verkade och de darvid framkallade växelspänningarna led 
.. f" .. as over ·orstarkaranläggningen till djupangivaren. 

Till anläggningen hör dessutom en omformare med . . en 
hkströmsspänning på omkring 700 volt (för djup in till 100 
m.) o~h omkring 1,000 volt (för större djup) i och för upp
laddnmg av kondensatorn. Ett relä , som skall leda konden
sa torurladdningen till sändarens nickelspolc, hör även hit. 

Djupnngivaren är i stort sett av samma konstruktion som 
här ovan för typ 20 och 22 är angiven. Skivan rör sig dock 
vid denna typ med större hastighet så att på djup mellan 
0-50 m. erhållas 15 och på större djup 7 Yz utsändnino ar 
per sele Genom anordningen med kondensator komm a ni~n
ligen vågorna att bliva starkt dämpade så att endast elt li tet 
fåtal svängningar erhållas för varje utladclning, som diirigl; 
nom blir av myckot kort varaktighet. Genom den oerhör t Hita 
utsändningen kommer man att få ett intrvck av att neonri) rl'l 
lyser konstant och endast flyttar sig utefte~· skalan alltefter,om 
djupet varierar. 

Vid anläggningar för djup mellan 0- 500 m. eller 0-1,000 
m. har man för att få en tydlig och ensartad djupangin~ lsc 

infört ännu ett neonrör , som sitter på en 5 resp . l O g{lllger 
så långsamt roterande skiva, anbragt inuti den förutnämnda, 
varvid neonröret visar på en häremot svarande skala. 

Detta ultra-sonora lod kan kombineras med en tonsiin
daranlägning, varigenom de största djup kunna uppmätas (se 
ovan uneler punkt 3) samt dessutom med en ekograf av sam
ma typ som tidigare beskrivits eller av en särskilt för det 
ultra-sonora lodet konstruerad ekograf. 

Lodet synes hava framtiden för sig dels på grund av den 
noggrannhet, med vilken djupen kunna erhållas (sjömätnin~), 
dels på grund av att lodningen sker tyst , vilket omöjliggör av-
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lyssning från andra fartyg, dels slutligen på grund av anlägg
ningens ringa vikt. 

Atlas-Echolot finnas installerade eller äro avsedda att in
stalleras i svenska marinen enligt följande : 

med slagsändare: statsisbrytaren Atle, 
magneto-striktionstyp: Sverige (med echograph) , Klas 

Horn och Ehrensköld samt å en sjömätningsmotorbåt. 

Echometer. 

Det av firman Echometer, Gesensehaft m. b. H. i Kiel 
(dotterbolag till Electroacustic) konstruerade lodet (i princip 
återgivet i fig . 11 och detaljerat i Electroacustics broschyr D. 
165) är grundat på utsändandel och mottagandet av hörbara 
vågor. Ljudet alstras i en s. k. slagsändare, som är placerad 
någonstädes i fartygsbottnen så nära kö,len som möjligt, ge
nom ett kraftigt slag av en hammarliknande anordning mot 
ett membran. Hammaren får sin rörelse uppåt av en motor, 
varvid en fjäder spännes, och kvarhålLes i sitt övre läge av 
en elektromagnet. Då strönunen till denna genon1 en kontakt
anordning i djupangivaren brytes, slungas hammaren mot 
membranet. Ljudvågorna åkrstudsa mot närmast belägna del 
av ha vsbottcn och uppfångas i den ena a v tvenne mottagare, 
som äro inbyggda i fartyget för eller akter O'ln sändaren på 
var sin sida av kölen och på eU avstånd från sändaren av 
minst 13 m. :Mottagarna bestå av bronsmem.hran, lagrade i 
~ummimanschetter. lVIembranets vibrationer uppfångas av en 
hll detsamma förenad mikrofon, som på vanligt sätt förvand
lar membranets svängningar till elektriska strömimpulser, vil
ka genom förstärkarrör och ett ekorelä göras användbara i 
djupangivaren (fig. 12). Denna består i princip av två ring
fonniga elektromagneter (8 och \) fig. 11), av vilka den ena 
(9) står still och elen andra (8) får en nonnrannt reo·lerad . bb b 

rotationsrörelse av en motor (l). Mellan de båda elektromall-
neterna befinner sig en skiva (14) , som kan förskjutas i axi; iJ 
led och dessutom rotera kring sin axel. Till denna skiva är 

Tidskrift i Sjöväsendet. 24 
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den stora visaren (19) fästad . Skivan fasthålles av den ena 
eller andra av magneterna beroende på vilket kraflfält ~0111 

19 

Ec ho rela ,.s 

r----+ 

Fig. 11. 

är starkast. Låt oss antaga, att skivan för tillfället är dragen 
intill den stillastående elektromagneten (9) och att visaren står 
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i nolläge. F ran motorn far ii ven kugghjulet (7 ), på vilket den 
lilla visaren är fäs tad , sin rörelse. Da motorn är igångsatt 
kommer med jämna mellanrum (± ggr per min. ) strömavbrott 
att äga rum vid kontakten ~2, var vid den tidigare nämnd::t 
elektron1agneten i slagsändaren blir strömlös och ett slag er
hålles. Samtidigt erhålles geno1n en anordning i sändaren av-

Fig. 12. 

brott vid kontak ten 52 , vilkt't gör elektromagneten strömlös, 
men blott för clt ögonblick . Visaren drages nu intill elektro
magneten 8 och me:::lföljer vid dess rotation. Då denna senare 
vid ekots ankomst g('nom ekorelät (kon takten 27 /54 ) blir 
strömlös, shipper den sitt grepp om ,·ism·skivan, som drages 
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intill elektromagneten 9. Härigenom blir för ett kort tids. 

moment visaren stående i det läge, den då kommit till d y. s. 

det mälta djupet. För att en<ellertid å ter bliva användhar för 

lodning måste visaren återföras till nolläge, vilket sker geno111 

en särskild styrkontakt i samband med kugghjulet 7. 

Vid djup större än 400 m . bör man på grund aY all det 

svaga ekot eventuellt ej självt förmå r stoppa visaren am iin cla 

en hörtelefon och en sär skild stoppapaprat, vilka inkoppla~ 

på för dem avsedda platser å djupa ngivarens framsid a. Da 
ekot höres i t elefonen , tryckes pa stoppapparaten, Yardter 

djupet avläses å den mindre visaren . 
På djupangivarens framsida finnas dessutom kont ak ler 

(4 st. för varje mottagar e) för r eglering av mottagningskiins

ligheten . Kontakterna 3 och -i få endast användas vid djup 

över 100 m. Vidare finnas tvenne milliamperem etrar , ay Yilka 

den vänstra angiver strönes tyrkan i mikrofonkre tsen och bör 

visa 50- 60 mA. 
Till ekolodet kan kopplas en skrivar e, vilken på elektro

magnetiskt sätt är förbunden m ed djupangivaren. Ett sär~k i ll 

för varje skrivare avpassat papper är lagt över tvenne rul la r 

och frammatas av ett urverk 120 mm. /tim. Papperets liin gd 

är sådan , a lt detsamma skall räcka 120 drifttimmar. Pa pap

peret, som är upplinjerat mellan 0- 400 m. , ritar en blad<

penna (fylld med specialbläck) för varje lodskott. P cn H·t ns 

läge blir för varje gång beroende pa det lodade djupet. En 
sammanhängande kurva kommer alltså att utvisa havsbotll'ns 

utseend e. 
E kolod a,- denna typ finnas i svenska marinen å Gu sh11 \' 

och Gotland (å det senare fartyget ä r lod e t ä nnu ej slutl>e

siktiga t). 

Engelska el.:o locl. 

Dc nyare engelska ekoloden äro av två huvudtyper : 
1. British Mimim/ty Deep Wnter Eclw-Sollncling J/a

chine, Sland ard PaUem , Mark X with Recorcler och 
2. The new British Arlmirnlty StlfJCt-Snnic Eclw Soun1'1'1' · 
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Båda appara terna tillverkas av firman Hughes & Son , 

London. För en noggrann beskrivning h änvisas till Hydro

<traphic Revi ew IX: 2 och X : 2 respektive och av tillverkaren 
o 
utgivn a broschyrer. 

E n g e l s k a D e c p \V n_ t e r E c h o- S o u n el i n g ~I a c h i n e. 

Den förstnämnda typen år ursprungligen ins ta ller ad på 

engelska sjömätningsfartyge t Ch allenger och som n amn et an

giver a v sedd för utsjömätning å större d jup. 
Sändaren är gjord av en särskild sta llegering och a rbetar 

som en hammare i en stålcylinder. Hammaren får sin rö

relse såväl uppåt som n edå t av komprimerad luft, Yilken vid 

rörelsen nedåt har myck et högt tryck . Densamma verkar vid 

slaget indirekt på e tt m embran i en h ögtrycksvattenbehållare 

och detta m embran i sin tur likaledes genom vatten p å ett 

yttre och större m embran i en lågtrycksbeh ållare. Genom en 

sådan anordning får slaget en effekt som är tillräcklig för att 

i mottagarna kunna förnimmas på djup ända upp till 6,000 

famnar. Tidpunkten för slaget r egleras av en elektrom agne t, 

som m ed vissa mellanrum blir strömlös. 
Mottagaren är monterad i en slussventil. Ett membran 

vidarebefordrar de inlwmmandc ek ovågorna till en mikrofon , 

vilken är i resonans med svängnings talet för sändarens m axi

mienergi. 
Impulserna i mikrofonen ledas genom en transformator 

till en förstärkare och därifrån till regislreringsappara ten. (A 

denna typ finnes ingen särskild djupan givar e) . Denna är i 

princip k onstruerad på följande sä tt : Over ett med joolös

ning preparerat papper, å vilket en djupskala är markerad, 

rör sig ett stift framåt m ed konstant hastighet. Rörelsen er

hålles m edelst k edjeövcrföring från en mo tor , vars varvantal 

kan noggrann t r egler as . A lergången, varvid stiftet är upp

lyflat från papperet, sker m edelst en fjäd er. Jodlösningen till 

låter en svag elektrisk ström att passera och denna ström 

åstadkommer vid sin p assage genom papperet en liten hestämt 
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markerad fläck , vilken angiYer djupet , eftersom strömst ötarna 
ha va fo r tplantats fra n mottagaren. 

Enär sändaren avgiver slag, så kraftiga att de skola kun
na uppfattas pä djup intill 6,000 famnar och dessa slag skulle 
bli för starka på relativt små d jup har man infört en l'l'gle
ringsano rdning för mottagarens känsligh et. Vidare fimws Pn 
anordning, som möjliggör änd ring av tid sintervallet m ellan 
slagen. För djup intill 1,000 famnar utsändas slagen Yarjc 
2 ~/:2 sek. Vid detta djup kommer eko t ungefär 2 % sek . ('fte r 
slagets utsändande. Därigenom skull e ekot komma att sam
manfalla med nästa sändning, varför det blir nödvän dig t 11[ 

övergå till annat interva ll Pxempelvis 5 sek . o. s. v. 

B r i t i s h A d m i r a l t y S u p c r - S o n i c E c h o- S o u n d l' r. 

Den sistnämnda typen är byggd på m agnetis triktionsprin
cipcn och arbetar alltså m ed ultra.-sonora vågor. Den fiirl'
kommcr i två varianter : a) för fartyg och b) för båtar. 

a) Fur tygslodet (avse tt för djup intill 500 famnar) . 
Sånciaren (fig. 1 :3) består a v en av n ickell ameller byggd 

spole, som tillföres energi vid urladdning av en kondensa tor. 
vilken uppladdas av en omfc.rma re. På grund av att nickt'! 
sammandrager sig i ett växande magnetiskt fält, komm a la

mellerna vid kondensatorurladdningen i r adiella svängningar 
och utsända en starkt dämpad ser ie svängningar. Ur laddnin g
ens frekvens avstämmes till nickellamellernas egensvängning 1'1-

ler c:a H-\,000. Sändaren är placerad i rn liten m ed vatten f~'lld 
bchMlarc, vilken är fästad till y tt erbollen i närheten av kölc•t. 
De radiella svängningarna 0verföras till vattnet i behållaren 
och reflekteras mot en kägelformad reflektor och komma pa 
så sätt att utslungas mot havsbotten i en kon med omkri n.~ 

40° toppvinkeL 
llloltagmen , placerad på andra sidan av kölen, är kon

struerad på samma sätt som sändaren. När ekovågorna an
komma till mottagaren sä ttas spolens lameller i svängningar 
under omväxlande magnetisering och aVlmagn etisering . Drn 
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härigenom inducerade växelströmmen förstärkes och transfor
meras till likström samt går antingen till en djupangivare eller 

till en registreringsapparat. 
D ju pangivaren inneslutes i en låda, som bl. a. inneh åller 

en m otor, vilken går m ed konstant hastighet och driver en 
solenoid , så att dess rota tionshastighet är proportionell mot 
hastigheten hos de utsända vågorna, varvid hänsyn tagits till 
den speciella skala för vilken instrumentet är kalibrerat (se 
nedan). En fin järntråd är placerad inuti solenaiden på så 

Fig. j3. 

sätt, alt dess rotationsaxel överensstämmer med solcnoidens . 
Om en svag elektrisk ström passerar genom den sistnämnda, 
strävar nålen aU ställa sig parallell med solenaidens magne
tiska axel. Visaren, som rör sig över skalan, är medelst en 
axel kopplad till nålen och visar direkt ekodjupet. Om nu 
urladdningen i sändarkondensatorn äger rum, då ~olenoiden 

lUleler sin rotation passerar nolläget, har vid ekots mot'tagande 
elensamma hunnit vrida sig en mot djupet svarande vinkel. 
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Solenoidnålen kommer följaktligen , påverkad av ström~tii ten 
i solenoiden vid ekots ankomst, att även inställa sig i denna 
vinkel och med densamma även visaren. Kondensatorurbdci
ningarna ske för anläggningar under 100 famnar 3 ggr i sek 
varigenom visaren kommer att synas förflytta sig utefler sk;: 
lan med djupvariationerna. 

Icke mindre än fyra olka typer av ovannämnda d jupah
givare finnas att tillgå , nämligen för skalorna l) 0-·100 fa m
nar, 2) 0-125 famnar , 3) 0-250 famnar och J) 0-100 
famnar . 

Registreringsoppmaten är av samma typ som ovan lw
skrivits för Dcep-\V ater Echo-Sounding Ma chine. Sti lkh 
hastighet vid rörelsen över papper e t är proportionell mol l.ill-

Fig. 14. 

dets hastighet i vatten, varvid hänsyn tagits till elen skala, fiir 
vilken instrumentet är kalibrera t. Fig. 14 visar utseendet a Y 

en djupkurva, erhållen med den här nämnda registrerings
apparaten. 

ÄYen av denna apparat finnas ± varianter nämligen : 

l ) för små vattendjup, avsedd för kustfart och fä rj<1r 
ävensom för sjömätningsfartyg, 

2) avsedd för kanalfart, yachts, ubåtar o. s. v. Djup: 
max. 100 famnar i tre etapper om 25 famnar , 

3) avsedel för handelsfartyg, trålare , kustbevakningsfar
tyg o. s. v. Djup: max. 250 famnar i fyra etapper om ;1:} 
fmnnar, 
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4) med särskilt kraftig sändare och mottagare avseeld för 
far tyg med höga farter såsom. jagare, kryssare o. s. v. Djup: 

111ax. 250 famnar i fyra etapper on1 50 famnar. 
b ) Båtlodet är konstruerat efter samma princip som far

tygslodet Energikällan är e tt ackumulatorbatteri p å 12 volt, 
som av en omformare transformeras till 400 volt i och för 
uppladdning av kondensatorn. 

Sändaren består här av en stålskiva av c:a 5 mm. dia
meter , vilken stålskiva är monterad i en konisk reflektor med 
c:a 55° toppvinkeL Då sändningen är m yck e t skarpt begt·än
sad och då kondensatorns urladdning av de högfrekventa vå
gorna (frekvens 10,000 per sele) är mycket kort samt då sän
dare och mottagare kunna anbringas nära varandra , är de t 
möjligt att mäta mycket små djup t. o. m. l ft. under kölen. 
Då toppvinkeln, under vilken vågorna utsändas. är så stor , 
är faran för a tt ekot icke skall nå mottagaren under fartygels 
rörelse betydligt minskad. 

Mottagmen är av samma konstruktion som sändaren. 
För denna typ användes en registreringsapparat av typ l 

ovan . 
Kungl. Sjökarteverket har anskaffat ett ex. av sistnämn

da lod. 
(Forts. ) 
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Några synpunkter på våra äldre jagares 
utnyttjande. 

Ingin•t till Kungl. örlogsmannasällskapet jämlikt stadgarna, ~ :u, 
av ledamoten W efteTblad. 

Genom riksdagsbesluten av år 1925 och 1927 blev en Yi ss 
o mfattning fastslagen för våra sjöstridskrafter, låt vara all 
statsmakterna sedermera vid olika tillfällen haft än svanrc 
att säga B än vad de vid nyss angivna tillfällen hade alt 
säga A. I fråga om de övervattensfartyg, jagarna, vilka här 
avses bliva närmare behandlade, har dock den ursprungliga 
planen blivit i huvud sak följd. 

De båda nu under byggnad varande jagarna Stockholm 
och Göteborg kunna beräknas vara färdiga att tagas i hruk 
under år 19:1G. Hur borde vid denna tidpunkt svenska flot
tans jagarbestånd se ut ? 

I det betänkande och förslag rörande ersättningsbyggn ~1 d 
för flottan. som. avgavs i slutet av Hl2G, och vilket fö rsla.~ 

ju i huvudsak k om att ligga till grund för riksdagsbeslu lt l i 
ersätlningsbygnadsfrågan l 927, ha dc sakkunniga i anslut n mg 
till 1925 års försvarsbcslu t för kustflottan räknat med 8 si. 
jagare med en livs län gd i kustflotta av 20 år samt däru löwr 
i lokalstyrk a av 5 år, eller sammanlagt 25 år . 

Rent teoretiskt skall följaktligen hela vårt jagarbes tand 
utgöras av 8 jagare i kustflottan + 1,(1 X 8 (= 2) jagare i 
lokal styrka, d. v. s. sum ma 1 O jagare. 
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19;)() bes lår m ed angivna livslängder kustflottans jagar
förband av G stora jagare jämte dc då 18-ariga \\' rangel och 
\Vachtmcister . I lokalstyrkorna borde med samm a utgangs
punkt å terfinnas Hugin - 25 a r - och Munin - 24 år. 
Däremot skulle övriga av våra äldre jagare -- Vidar , Sigurd , 
Ragnar och \Vale - r edan hava blivit avförda från våra stri
dande förh and - och eventuellt hava upptagits bl and mate
rialreserven, däres t de ej utrangerats. 

En sådan utveckling är emellertid högst olycklig och för 
yårt sjöförsvars styrka under den närmaste tioårsperioden ute
slutande ofördelaktig. 

De stra tegisk a och i någon mån även taktiskt operativt 
betonade und ersökningar, vilka på sin tid verkställeles av den 

5_ k . Åkermansk a kommitten - ,, Sveriges militärpolitiska läge 
och behov av strid skrafter , 1930 >> - ledde som bekant till all 
vårt behov av jagare i kustflottan angavs till 12 - alltså en 
höjning av nuvar ande jagarbes tånd m ed 50 %. Ch efen för 
marinstaben har i sin sammanfattning över erfarenheter från 
1934 år s krigsövning angivit ett därförutom förefintligt behov 
av en jagarel ivision för vä~tkuslcn. Konnner så härtill det 
jagarbch ov, som föreligger för lokalstyrkorn a inom de olika 
marindistrikten, vilket, om operativa synpunkter få tillerkän
nas n ågo t vitsord, icke gärna bör :-ältas under 8 a 9 jagare. 
Därmed iiro vi uppe i ett jaga rbehov för kustflotta och lokal
styrkor av sammanlagt 24 a 25. 

Härvid har ändock hänsyn icke tagils till en sak . Man 
utgick såväl 1925 som 1927 från att i kustflottan skulle ingå 
förutom dc 8 jagarna 8 vedetlbåtar , avseelda för i denna styr
ka ingående stor a fartygs ubats- och minskydd. Av detta an
tal vedcUbåtar har hittills färdigs tällts .f. I fråga om å ler 
stående anta l har anskaffning heslutals av vedettbålar a v hell 
andra egenskaper , varvid man måst giva avkall på kra\·et om 
att kustflottan till sjöss skulle kunna åtföljas a v dessa fartyg 
till förmån för andra i och för sig nwcket önskvärda egen
skaper . Detta har emellertid gjort alt antalet lätta fartyg för 
kustflotta ns direkta skydd icke är tillräckligt, därest icke även 
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jagare härför insättas. Men därvid blir a andra sichn 

t l t l .. f l an. 
a e atta · artyg mec m era offensiva uppo'ifler reducl'r ·

1
t 

o .. • • 
0 ' · och 

a tgm·d en borde egentligen medföra k ra v I) å en vtterli o· ·
11

. 

.. • 
" t"l ' t' llt -

oknmg av kustflottans jagarförband . 

Om man nu icke kan komma fram denna väg, sa blir i 

varje f a U erforderligt att söka tillgodose beh ovet a v far t~ g för 

ubåtsjakt i kustflottan genom att - som f . ö. r edan i vi.,s 

usträc~ming blivit gjort i och m ed inrangerancle t av äldrv ju. 

g are 1 denna sjöstyrkas ubåtsjak ta v delning - i k ustfl ottan 

efter utgången av den ursprungliga tänkta livslän gele n fiir 

verl..:ligu jagare under y tterligare ett antal år behålla far tY"Cn 

m en nu som främst ubåtsjaga11 cle fartyg eller fartyg m ed '117c r~ 
defensiva uppgifter , bl. a. även d imbildning. 

Det vill a v det ovan anförda klart syn as a tt behc)\ d av 

jagare i högst avsevärd grad över s tiger tillgången. D t 1 Lir 

därför givet, att den äldre jaga rmaterielen icke utan tvingan de 

skäl får utrangeras . 

Ar det då möjligt, att våra ~ilch·e jagare, d . v. s. dL• ~nm 

redan fallit eller inom närmaste år falla för 25-årsgräuscn, 

fortfarande med fördel skola kunna utnyttjas? Det är g i vet. 

att en teknisk undersöknin g av varje enskilt fartyg kr ii1·es. 

för att i detalj klarlägga tillståndet hos detsamma smnl m

giva, vilka eventuella brister, som i ena ell er andra avseendet 

kunna föreligga. Den na sak kan naturligen därför ej här 

bliva föremål för granskning, utan jag skall i ställe t fr am h alla 

några m era allmänna reflexioner till sagda spör sm ål. 

:\Tär man an giver , att ett fartygs livslängd m ed hänsyn till 

olika faktorer bör sättas till en viss ålder , är det fr åga 'm1 

såväl dess modernitet med avseende på dess striclsegensk n )(' J' 

- d . v. s. bestyckning, skydd. fart o. s. v. - som även dc ~s 

förslitning. Den senare är visserligen icke h elt beroend<' på 

den grad av användnin g, för vilken m a terielen varit förem;"tl . 

m en utny ttjandet måste givetvis alltid spela en avsevärd roll. 

Hur länge kan det antagas att en jagare i en storm akh

marin - exempelvis el en engelska eller den franska - som 

f . n . nåt t. låt oss säga , 16 år s åld er, varit i verklig tjän·t·J 
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1\Ian torde kunna vaga sig på en uppskattning av 12- 13 år. 

~1en huru lang tid kan en jagare av våra äldre svenska be

räknas hava varit rustad under sin hittillsvarande livslängd? 

Jag gick för n ågra manader sedan igenom observationsjour

nalen å jagaren Sigurd för alt få fram nagon siffra i detb.l 

avseende. S igurd blev färdig 1909 och hade till slutet a v dess 

expedition sistliden höst en sammanlagd expeditionslängd på 

ej fullt 7 år. Halva denna tid inföll under världskriget, då 

påkänningarna på fartyge t givetvis voro större än de uneler 

fred s. a. s. norm ala. Räknas n cutrulitelsvaktens år dubbelt , 

skulle m an ia fram en tjänstetid rustad av e :a 10 år. 

Relativt se tt ha r Sigurd sålunda icke varit rustad mer 

än c:a 30 96 aY sin livslängd. Om hänsy n tages till de dubbla 

tjänsteåren under neutralitetsvakten , blir procentsiffran i stäl 

let 40 9~ . J ag \·et c j om Sigurds siffror ligga i underkant i 

förhåll a nde till m edeltalet för våra äldre jagare. En blott hell 

allmän granskning av våra rustningar , krigsåren undantagn a , 

torde dock ge vid handen, att en procentsiffra av JO i varje 

fall ligger i överk ant. 

Låt oss för övrigt i anslutning härtill ett ögonblid. se på 

rustningsplanerna i ersätlningssa k k u n nigas a v l !)2() betä n

kan de. Av ett bes tånd om 8 n ya jagare förutsattes där vin 

tertid 2 och sommartid 4 jagare vara rustade. Delta skulle 

ge 37 ,G %, och siffra n ansluter sig följaktligen ga nsk a väl till 

den nyss angivua. 

Vart jag vill komma med detta reson emang är att m an 

för våra äldre jagare icke bör a nse, alt förslitnin gen till följd 

av användning kan vara lik a stor . som åld ern i och för sig 

skulle angiva, cHirest fartygen und er h ela sin livlängd i hu

vudsak varit i tj änst. Della hestyrkes också av (',rfarenheterna 

från Sigurd föregaende sonunar . 

Andra a v de äldre jagarna h a kanske icke samma vackra 

resu ltat a lt framvisa , men dessa fartygs m askinanläggninga r 

äro dock av sådant värde, att de r epa rationer a skrov m. m. , 

vilka den långa livstidens ofrankomliga förrostning och frät 

ni ng m . m. gjort nödvändga, äro väl värda a lt komma till 
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utförande. Kostnaderna äro dock icke avskräckande ~ tora 

sedda mot den materiella vinst, som göres. ' 
När sålunda här förordas, att arbete nedlägges p å att vid. 

makth~dla vår äldre jagarmateriel , så bör dock samtidigt l'ra111 _ 

hållas, att elen i viss utsträckning ändrade uppgift, som dessa 
jagare skola erhålla, ä ven bör medföra att vissa ändringsarbe
ten vidtagas å fartygen. 

De ökade kraven på fartygens utnyttjande för ubå tsjakt 
bör sålunda föranleda till att erforderligt utrymme h nedes 

för sjunkbomber, under del att antalet torpeder kan m in-,k as. 
Om inga andra torpeder medföras än dem, som förv aras i 
tuberna, blir sålunda utrymmet i torpedkistan disponibell för 
sjungbomber, och därmed möjligheten att medföra sjunk bom 
ber tillfredsställande. 

Från besättningarnas å de äldre jagarna - vVrangeltypen 
frånsedd -- sida kunna berättigade krav resas på ett b ii ttrc 
tillgodoseende a v förläggningsmöjligheterna ombord. Dl'! ta 
synes också vara möjligt genomföra, seelan något bebo\· ej 
längre föreligger av att kunna medföra torpeder i nyssnämnda 
k isla i förskeppet. Den nuvarande, delvis öppna tamburen 
uneler bryggan skulle sålunda kunna ersättas med ett slntc t 
rum, sträckande sig från förkant av främre kanonplattformen 
och till förliga skorstenen. Inom detta rum skulle genom u t
flyttning a v kabyss och radiohytt till ena siclan plats kunna 
beredas både för tvättrum oeh för förläggning av personal. 
Hissbommen å masten borde ersättas av en dävert - n edfäll
bar -- å endera sidan, så placerad att torpederna därifra n 
direkt kunna uptagas till tuberna, varigenom den långa, sling
rande rälshanen å däck blir överflödig. 

Det torde undersökas möjligheten av att ersätta de badu 

hordvartskanonerna med en enda (vVrangeltypen fortfarande 
icke medräknad) , uppställd på den plats .för om torpedtuber 
na, där normalkompassen nu är placerad. Om tillräckligt 
goda bestrykningsvinklar därvid kunna erhållas åt båda sidor , 
skulle viss personalbesparing därigenom kunna göras , vilk rl 
av utrymmeskäl även med de föreslagna ändringarna un dl' r 
bryggan är önskvärt. 
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Underofficerarnas förläggning är å dessa jagare icke till
fredsställancle. DO-mässen är för liten och trång för det stora 
antal personer, som där skola bo och intaga måltider. Att 
minska antalet uO låter sig knappast göra , möjligen med un
dantag av att uppbördsstyrmannen erfter att hava frigjorts från 
fartygets expedition skulle kunna ersätta redogöraren. Om 
möjlighet i samband med ovannämnda förändringar å däck 
förut kunde erhållas för inrymmande av en hytt -- låt vara 
av tämligen små dimensioner - för uppbördsrnaskinisten, 
skulle ytterligare en fördel kunna vinnas. 

Med avslående från ytterligare granskning av elen ma 
teriella frågan med avseende å jagarna Ö·vergår jag nu till 
att unelersöka vilken användning, som i fredstid kan givas 
våra 8 äldre jagare samt hurudan elen organisation skall vara 
beskaffad, vilken skall giva vår k r igsberedskap bästa utbyte 
av sagda materiel inom en rimlig kostnad. 

Innevarande år äro tvenne äldre jagare rus ta de uneler 
sommarperioden. Vi utgå från att så i fortsättningen även 
blir förhållanden några år framåt. Men vad skall göras åt 
de återslående 6, och huru skall en organisation vara beskaf
fad, som i sig innesluter icke blott dessa 6 utan vintedicl alla 
8 fartygen? 

Närmast till hanels ligger en tillämpning på jagarna av 
örlogsvarvens - och Göteborgs örlogsdepås - ubåtsdepåer. 
En sådan organisation vore den ur olika synpunkter mest 
lämpliga - då jagarnas hållande i rustat skick året runt ty
värr är en möjlighet som får anses utesluten. Tvenne jagar
dep åer om vardera vintertid '1 och sommartid 3 jagare - ev. 
sommartid "1 resp. 2 jagare, beroende på särskilda omständig
heter, vilka här torde vara överflöcligt att närmare ingå på 
-äro sålunda att eftersträva. Men var skola de upprättas , 

och vilken personal och vilka kostnader kunna de beräknas 
draga? 

Det har vid olika tillfällen påtalats, att Karlskrona har 
ett ur luftförsvarssynpunkt i viss mån ogynnsmnmare läge 
än såväl Stockholm son1 Göteborg, beroende på Karlskronas 
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närhet till öppna havet - dess skärgårdsområdes rinn·1 d' 
• • t>" JLLp 

- vangenom luftbevaknmgsstystemets effektivitet blir i höo 
grad lidande och anfall från luflen kunna komma tämlinc 1> 
.. k :::, ll 
overras 'ande. Detta förhållande är framför allt riskabelt i 
samband med -- före - ett krigsutbrott, medan ännu en de] 
fartyg finnas förlagda till örlogsvarvet och i varje fall icke 
besitta elen fördel vid avvärjande av flygangrepp, som ligger i 
fartygens rörlighet. Dr denna synpunkt har också p åpekats 
det önskvärda i att till örlogsvarvet i Karlskrona icke fö r . 
lägges så mycket äldre materiel, utan att denna fördelas till 
även andra flottans anstalter, varvid man bl. a. haft Gi)te
borgs örlogsdepå i åtanke. Det må kanske erinras om att 
1914 års försvarsorganisation i samband med upprättandet av 
Göteborgs örlogsdepå förutsatte , att viss fartygsmateriel i fred 
skulle vara förlagd dit; ett beslut, vilket som så mycket annat 
i sagda försvarsordning aldrig blev helt genomfört. E nda -;t 
ubåtar ha som regel varit där förlagda. 

Luftfaran har emellertid enli2t min menin()' yterlio·u·' <' b r. l ... 

framhävt betydelsen av ett förläggande i fred av även and ra 
fartyg än ubåtar till vår västra, under vissa omständigheter 
i >> krigslä » varande kust. Slmlle det militärpolitiska lägel ut
vecklas så, att risker hota var västkust, ja, då är ändock en 
förläggning dit av dessa stridskrafter motiverad, ty då er 
fordras de för verksamhet där , och löpa i varje fall icke sam
ma risker omedelbart vid ett krigsutbrott, som de under onm 
först antydda förhållanden löpa i Karlskrona. 

Därtill komma även andra skäl som tala för ett förliig
gande av fartyg till västkusten i större skala än vad h ittills 
varit fallet, nämligen främst det allvarliga kravet att marinen 
i handling även visar sig beredd att styrka de erfarenheter, 
som bl. a. sistlidne sommars kri&rsövning åda oala ot i frao o a 0111 

" ' ,., b o 
betydelsen av att vår sjöfart erhåller flottans omedelbara stöd 
och skydd vid ett krigsutbrott. Och icke nog med detta , det 
är även nödvändigt, att de marina ansta1terna på västku sten 
redan under fredstid ges en sådan kapacitet, att de kunna 
anpassas efter krigets krav, evad våra västra farvatten sc r!.t a 
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i en framtid ligga i >> krigsiii » eller ej. Detta kan ej skapas 
utan vidare. Därtill fo rdras även en 1 fredstid verkande, ej 
attför snävt tilltagen organisation. 

Om det sålunda får anses ur olika, både strategiska och 
organisatoriska synpunkter lämpligt, att en a v dc båda jagar
depåerna förlägges till Göteborgs örlogsdepå, så bör för elen 
andra jagardepån avses Stockholms örlogsstation och varv. 

I detta sammanhang må kanske en annan fråga påpekas. 
Göteborgs örlogsdepå be:mannas f. n. av Stockholms örlogs
station, närmast väl sammanhängande n10d att den närbelägna 
skeppsgossekåren ti llhör samm a station och viss förvaltnino 

"' m. m . åtminstone a vsclts vara gemensam. Sedan frågan om 
denna skeppsgossekårs förläggning till Nya varvet icke vun
nit gehör, beroende på att andra planer föreligga , synbarligen 
dock icke med kårens bibehållande på västkusten som mål, 
torde det vara fördelaktigare att låta Karlskrona och Göteborg 
bilda en enhet, mellan vilkens båda delar personalförflytt
ningar kun11a göras. Ur materielsynpunkt torde detta även
ledes inebära en fördel då J· u fartva. förJaada i Go" te)) or· u vid ' . .... v , b - b' 

förefallande behov av större reparationer o. s. v. enklare för-
flyttas Lill Karlskrona än till Stockholm . Den naturliga för
delningen, att Stoekholm svarar för norra Östersjön och Bott
niska viken, -- märk även l ~114 års organisation med avse
ende å Gustavsviks örlogsdepå - under det Karlskrona har 
södra Östersjön, Öresund och Västkusten, bör tillåtas en kon
sekvent vidareutveckling, åtminstone så länge man av olika 
i~ käl icke vill l:'t ta en än starkare utvccking bliva västkustens 
marina anstaller beskärd, en utveckling som eljest nog kan 
vara väl motiverad . 

1\:ommer s~1 personalfrågan. 

Bemanningen å de 8 jagare, vilka skulle ingå i de båda 
jagardcpåerna, kan oavsett typ av jagare anses vara sa gott 
som identisk t lik a å varje. Vissa olikheter förefinn::ts visser -
ligen , men de sakna för denn a utredning så gott som all be
tydelse. 

T idskrift Sjöviiscndct. 25 
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I stort sett kan en jagares besättning angivas ti ll sa111 _ 

manlagt 4 officerare, 13 UO och flk _ samt 55 manskap. 
Av manskapet kunna sammanlagt 14 man utgöras av 

vpl eller 3 kl. sjömän, ej yrkesutbildade. 

Om nu en depå skall upprättas med 4 jagare, synes n1an 
i stort sett kunna nöja sig med en så stor bemanning gemen
samt för alla 4 jagarna , att densamma blir tillräckligt för 
att fullständigt bemanna ett fartyg, vilk et alltså skall kunna 
utföra övningar uneler gång vid lämpliga tillfällen. J iimför 
bestämmelserna för ubåtsdepåerna. 

Organisationen bör vara sådan, att det finnes personal, 
ansvarig för var och en sitt eget fartyg. Dc 4 officerarna höra 
sålunda vara avsedda för var och en sin jagare, men k umw 
av chefen för jagardepån b eordras göra tjänst på vilket som 

helst annat far tyg inom förbandet. 
De kommenderade officerarna böra vidare ha va olika 

specialtjänst, en bör vara artilleriofficer, en annan torpcdnffi
cer, den tredje lämpligen förbinclelseutbilclad. I denn a sin 
egenskap bör var och en av officerarna kunna tagas i an
språk och svara för motsvarande detalj på alla divisionens 
fartyg. Tjänstgöringen blir ju i alla fall sådan, att o<fficerarllJ 
skola vara lika mycket hemma på materiel och stridstj~m s t

organisation m. m . å alla fartygen inom deras speciella gebit, 
men en ledande tanke bör därjämte vara, att för den hän
delse divisionen i sin helhet måste rustas, å varje fartyg skall 
finnas en officer, så vitt möjligt inne i tjänstens på det fri 

fartyg speciella organisation m. m. 
Vad beträffar uppbördsmännen , synes man ifråga olll 

handhavandet av maskinuppbörden böra utgå från att y:u je 
fartyg har sin egen uppbördsmaskinist, som enelast och alle
nast svarar för maskineriet därombord. Beträffande övriga 
uppbörder torde man lämpligen kunna göra så, att man sam
manför vissa uppbörder på varje särskilt fartyg uneler en upp 
bördsman , hellre än att låta en uppbördsman svara fö r en 
och samma uppbörd å flera fartyg. Med detta som utgångs-
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punkt skulle man kunna låta å varje jagare sammanslå ar
tilleri- , skeppar- och limmermansuppbörden under en upp 
bördsm an, uneler det styrmans- och förrådsuppbörderna redan 
förut angivits vara förenade uneler sin uppbördsman. Torped
och minuppbörden torde icke behöva på samma sätt sam
man slås med annan , då antalet maskinister med ovan angi
ven beräkningsgrund är så stort, att en dylik uppbördsman 
(masl{ inist) kan kommeneleras på varje jagare. Möjligen kan 
det dock anses erforderligt, alt en för hela divisionen gemen
sam torpedmästare finnes, som uneler elivisionens TO har sig 
anförtrott om sorgen om torpcdmaterielen, i vilket fall en så
dan uppdelning av torpeduppbörderna å fartygen skulle göras , 
att torped- och minammunitionen låge under sin särskilda 
uppbördsman och ev. i viss utsträckning förvarades annorstä
des än ombord. 

Vad manskapet beträffar , må följande framhållas . 

Däcksmanskap och elclm·c fördelas så lika som möjligt 
på de fyra olika fartygen i förhållande till vars och ens spe
ciella yrkeskunskaper , så att de för den dagliga tjänsten -
fartygen ej uneler gång eller under förberedelse för sådan -
hava var och en sitt huvudsakliga egna ansvarsområde under 
vederbör ande uppbördsmän - fartysgbefäl. I förhållande till 
den förut angivna summariska besättningslistan torde krävas 
en viss jämkning, varvid bör iakttagas, att antalet radiomän 
utgör es av 4, så att en radioman finnes avseeld för varje jagare. 

Hantverkarna fördelas efter behov och i enlighet med di
visionens AO, resp. TO mwisningar. 

Ekonamisterna synas lämpligen på de tider, de eJ aro 
tagn a i anspråk för tjänstgöring ombord för förberedelse till 
gång kunna i vad av.ser skeppskock och förrådsman - sjuk
vår dare --- stå till förrådsupphördsmannens förfogande - och 
i vad avser ekonomipersonal för officerare och underofficerare 
antingen på smmna sätt stå till förfogande ombord eller ock 
tjän stgöra på resp. 0- och DO-mässar i land å örlogsstationen 
eller örlogsdepån. 
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En utgångspunkt för organiserande t a v jagardepaerna ä i· 

att personalen bespisas vid matinrätln.ing i land vid andra till

fällen än då fartygen skola företaga övningar under gang. 

Vad förläggningen beträffar, synes denna även ledes bör::t. ~iga 

rum i land, vilket slätler sig billigare och m ed hänsyn till 

de ur sanitär synpunkt icke lik a goda förhallandena ombord, 

framför allt vintertid, lämpligare. 

Viss vaktLjänst bör emeller tid alllid upprätlhålbs å depa n. 

Vad beträffar tjänstgöringen av depåns personal, s ~·nc-; 

man kunna utgå ifrå n, att vissa av personalen förutom sin 

tjänst å depån även vid olika tillfällen skola kunna tagas i 

anspråk för annan tjänst. Det m å då först framhållas, :t lt 

viss utbildning - vissa skolor - väl kunna tänkas förl agda 

till depån, exempelvis rekrytskolor period II för torpedma. 

troser och torpecleldarc, såvida dylik utbildning av särsk ilda 

skäl icke kan förläggas till andra rustade fartyg. Det m a " i· 

dare erinras om bestämmelserna rörand e användandel aY sta. 

tionär sjöstyrkas personal för utförande av vissa :1rbetcn at 

vederbörande stations- (depii-) myndighet , vilka bestämnw hcr 

ävenledes här böra äga tillämpning. Slutligcn kan tänkas ·t ll 

såväl O son1 UO och manskap kunna tagas i anspnik för kn· 

sern- och expeditionstjänst, beroende på dc lokala förhålLm

dena, för tjänst vid viss särski ld utbildning o. s. v. Här igc 

nom kan en minskning av Lle ordinarie befattningshavnrnL"i 

för sistnämnda uppgifter antal ev . möjliggöras, varigenom an 

talet för jagardepåerna erforderlig personal icke behöver te 

sig så omfattande, som en första blick ger vid handen. 

Det må i detta sammanhang erinras ·om , att lw räknillg

arna beträffande personalen framför allt syfta till ett klarliig

gande av den omfattning, som depån i Göteborg bör äga. En 

depå i Slockholm blir förL1gd i nära an~lutning till örl ogs

varvet och stationen di.ir, samt k an sålunda med hänsyn därtill 

ev. undergå viss personalreducering. därigenom att: viss per

sonal kan tänkas gå i skolor o. s. v. Att ingå på hur 0 \"1 11 

angiven personal vid jagnrdep{m i Göteborg kan och hör t ~1~2~1s 
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i anspråk clärst~ides, vore att rulla upp h ela problemet om 

örlogsdepåns organisation , och kan följaktligen icke här 

komma ifr;1ga. Vare det nog sagt, att uppgifter för persona

len icke synas komma att fattas. 

I{ostnadcrna för en elylik depåorganisation må nu något 

beröras. 

De kostnader , som i detta sammanhang äro av intresse, 

äro följande: 

l ) I\os tnader för övningar under gång 

a) bränsle, 
b) ammunition, 

c) personalen. 

2) E:ostnader Cör fartygens Yärme och ljus under stilla

liggande. 

3) Kostnader för anna n mate:rielutredning och övriga ut . 

gifter ombord för helt år. 

Övningarna under gång antagas ske enligt följande pro

gram: 

En jagare av div. förutsättes vara rustad 5 månader, då 

den alltså icke tillhör clcpan. 

~Ied samtliga jagare företages varje månad de tillhöra 

depån en dags övningar under gång -- sammanlagt u timmars 

gång - vilka timmar ev. kunna fördelas på två efter var

andra följande dygn. Besättningen beräknas för varje fartygs 

övning under gång vara embark erad 2 dagar. d . v. s. åtnjuta 

portion och station ärt sjöti llägg för samma Lid . 

E n av de månader, da depån utgöres av tre jagare. är 

varje jagare rustad en vecka (8 dagar ) för företagande av 

längre övningar under gång. Sammanlagt 30 gångtimmar 

denna vecka. Månadsgången bortfaller därvid. 

Ifråga om ammunitionsåtgång borde förutsättas alt varje 

månad något av fartygen - olika varje gång utförde en ka

nongeYii.rsskjutning och en torpedskjutning - varjämte vid 

den utsträckta gangliden varje fartyg sköte torped och ett av 
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fartygen dessutom utförde artilleriskjutning m ed pjäs<'rn a~ 

egen ammunition. 
Den sammanlagda kostnaden för de båda jagardep{H'rna 

beräknas till c :a 82 ,000 kr. 
"\Tu ang ivna kostnader kunna visserligen te sig rätt <l\· . 

sevärda; mot dem måste dock även vägas den vinst för krig5 .. 

beredskapen , som erhå lles genom att alla de äldre jagarna 

äro lagda i en sådan beredskap, att de efter det att deras ti ll 

c :a % uppgående nyckelbesättning kompletterats , så gott som 

omedelbart kunna vara användbara för operativt bruk. Be. 

fäls- och förbandsp er sonal av alla kategorier finnes stäncli,.; t 

ombord , de på alla fartygen tämligen likartade fördelning arn,1 

till stridstjänsten kunna därigenom mycket snabbt intri m mas 

m ed nykomna delar av besättningen ; taktiska och andra pla

ner förutsä ttas vara utarbetade och i viss utsträckning lmi

vade o. s. v. 

En clepi\ organisation av här antytt slag för en klass av 

fartyg är icke idealet. Främst m åste man ur krigsberedsk aps

synpunkt utan jämförelse ställa en organisation, som m edger 

att alla fartyg , som besitta störr e stridsvärde, ständigt hålhh 

rustade. Men detta är Icke möjligt med de begränsade rc·

sm·ser, vilka hos oss stå tillbuds. Det gäller därför att siib 

göra det bästa möjliga . 
Här har endast skisserats upp depåorganisationen för vara 

äldre jagare och vid Slockhohns örlogsstation samt Göteborgs 

örlogsdepå. 1 och m ed tillkomsten a v de uneler byggnad va· 

rande jagarna Stockholm och Göteborg torde det tyvärr bl i 

så , alt kanske icke mer än hälften av våra nyare och störr' 

jagare äro på expedition. Det bör da övervägas en utveck

ling av depåorganisationen till att även om.fatta dessa fart~'~

E ller man kan uttrycka saken så, all jagardepån i Slockhohn 

får en sådan organisation , att den i sig kan upplaga även ev. 

icke för kustflottan rustade n ya jagare; och en jagarclepii fii r 

motsvarand e ändam ål organiseras i Karlskrona. Är principl'll 

för jagardepåns organiserande en gång klar , fall er det sig t.i 
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svårt att giva elensamma en efter det aktuella antalet fartyg 

avpassad organisation. 
Avsikten med här framlagda synpunkter har varit tvåfal

dig. För det första, att söka föra fram depåtanken som en 

väg till förbältrandet av flottans krigsberedskap för en viss 

klass fartyg, varvid här inom parentes m å tillfogas , att en lik 

artad depåorganisation är både önskvärd och tänkbar även 

för fartyg , avsedda för minsvepning och ubåtsjakt m .m . För 

det andra, men ur många synpunkter fastän på ett h elt annat 

sätt minst lika viktigt, att peka på den stora betydelse för vårt 

sjöförsvar, som ett bättre tillvaratagande även i fr ed av ba

seringsmöjligheterna på västkusten äger . 
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Ryska åsikter om flygspaning till sjöss. 

E n författare i >> \Vjestnik wosduschnowo flota >> har liim
nat en framställning rörande flygspaningsverksamhet till sji1ss. 
som i viss mån belyser de ryska sjöflygstridskrafternas taktik. 
Det följande utgör en översättning i utdrag från >> Luftw ehr ' 
n :r 5 1935, som å tergivit framställningen i fråga. 

~såsom grund för fastsällandet av ett fartygs läge och 
kurs föreslås följande metod : tag först reda på fienden gennm 
sökning, utspana därefter noggrant hans styrk a, h å ll sethi n 
oavbruten känning med honom. 

Sökn ing en bör utföras såsom en grundlig spaning iiwr 
ett bestämt havsområde med noggrann angivn ing av alla h r 
tygs lägen inom området i fråga. 

Området för sökningen fastställes av högre befälhavart'. 
Det område inom vilket fienden sannolikt befinner sig 

bestämmes med ledning av den senaste rapporten angående 
hans läge. Man beräknar härdel den tid , som åtgår för tt t 
flygplanet skall uppnå detta läge och lägger därtill den l id , 
som flygplanet behöver .för att upphinna fartyget. Den sa 
erhållna tidrymden multipliceras med fartygets fart. :\1ed br 
tygets senas t kända läge som medelp unkt uppritas en cirkl'L 
vars radie är lika med det avstånd fartyget under ifrågaY~I 

rande tid kunnat tillryggali.ig~a . Från flygplanets bas dragc~ 
därefter tangenter till denna -.: irk el. Allt som ligger inom ch n 
så erhållna figuren benämnes sök område. För att begrän~n 
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antalet erforderliga flygplan är det lämpligt, att del::l sökom 
rådet i två hälfler. Den ena hälften genomsökes vid utflyg
ningen, den andra vid hemflygningen. Beräkningen är lätt 
att utföra med hjälp av sjökortet, utan användning av m
vecklade formler. 

För att giva ordern t ill flygförbandet riktig form är det 
tillräckligt att p :l. en kopia a v sjökortet in teckna flygvägen, 
och angiva tid för start, avståndet, mellanrummen mellan 
fl ygplanen och flyghöjden. 

Vid uppdragets utförande skall kraften icke splittras ge
nom ind elning av förbandet i mindre delar. Man m ås te från 
början in sätta e tt tillräckligt an tal flygplan för alt kunna av
spru1a alla områden, inom vilka fienden kan uppträda, och i 
förväg beräkna elen rätta tiden för ändring av kursen. 

Enelast på dessa villkor kan fl ygspaningsstyrkans använd 
ning leda Lill full framgång. Insätter man ell otillräckligt an· 
tal flygplan inom ett otillräckligt område måste förfarandet 
i110m k ort upprepas med ett större antal flygplan. Detta be
ror p å att fiendens fartyg m ed användning av sina höga far
ter alltmera avlägsna sig från sitt förut kända läge och där
med förstoras naturligen sökomr~[d c l. 

Sölmingen utföres bäst såsom en >> kamning >> av området. 
Därvid flyga flygplanen på raka kurser (detta är det förde ) .. 
aktigaste sället att förenkla luftnavigeringen) med s:"tclana mel 
lanrum att flygplanens svnfält täcka varandra med 3' --1'. 
Synfältet varierar med väderleken och tiden på dygnet. >> Rikt
linjer för sjöflygstridskrafternas användning i krig >> anger föl 
jande värden ~t sikten: 

å l ,OOOm. flyghöjd 18', 
å 2,000 111 . flyghöjd 22'. 
a :1.000 m. flyghöjd 25'. 

lVIellanrummet bör uppgå till sikten minskad m ed ~'- ·J. ' . 
Balwm den flygstyrka , som b efinner sig uneler sökning, 

flyga ers ä l tningsflygplan , vilkas uppgift är att omedelbart er .. 
sätta flygplan . som av någon an ledning bliva efter. Dessa 
flygplan ledas i likhel med de övriga medelst r ad io. 
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Det bästa är om det bakom de övriga flygande flyg planeL 
ä r divisionschefens. I så fall flyger bakon'l division ';' ) ('l! l'r 

sättningsflygplan. F lygplanen i söklinjen hålla förbinddsc 
m ed divisionschefen och via denna m ed basen. Detla fii r. 
farande hindrar dock icke a tt förbindelse dessutom håll c~ di
r ekt m ed kusten. Skulle elivisionschefens radio komm ~1 u1-

funktion upptaga samtliga flygplan i söklinjen direkt fö rbin
delse m ed kusten intill de~s ersä ttning för divisionschei'Pn 
anlänt. 

Spaningen . Flygplanen i sö klinjen få icke avvika fra n 
el en fastställda flygvägen , ty därmed skulle en luck a i siik
linjen uppkomma. De under flygningen upptäckta fartygen 
m ås te n ärmare utspanas av andra, därtill avdelade fl ygpLm. 
Denna utspaning bör ske så, a lt ersättningsflygplanet, som er
h ållit rapport om upptäckten , i sin tur avgiver rapport till 
b efälhavaren i land och därefter närmare utforskar den gjorda 
upptäckten . Utspaningen bör ske dolt, på stor höjd och storl 
avstånd, med solen i ryggen, i skydd av moln etc. 

Spaningen har till ändamål att fastställa fartyge ts tvp, 
läge, kurs och fart , dess t illstånd (s tridsdugligt eller sk adat), 
förefintligheten av flygpla n i dess närhet, om andra f'Lu ty:~ 

finnas i närheten e tc. 

Alla dessa underrättelser förmed las till basen och till fl ~'-(

planen i söklinjen. Scdan avvaktar spaningsplanet vidare or
der fr ån basen. Om fl era farlyg på träffas inom samma om 
r[tde, utforskar ersättningsflygp la net varje fartyg enligt nyss
nämnda grunder och utser därvid i första hand de far tyg. 
som enligt det allmänna läget och uppdragets nalur äro vik
tigast : först slagskepp och slagkryss::ne, sedan hanga rfarl ~ g. 
ubåtar , kryssare, jaga re etc. 

Om läget blir så komplicerat, att spaningsplanet icke b lir 

i stånd att närmare utforska alla upptäckter skickas på fl ot-

"') I den t yska översättninge n användes ordet »Sta:lf<'l», so n1 ('Il 
lig t tysk t erminologi utgör G-9 flygp lan. Det är o,·isst, om ]l:ir 
avs<'s od 1· j acl (8 flygp lan) pll cr SVl'n o (4 fl~'gplan) , det senare är irn-

li g ast. Ove1's. anm. 
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tiljchefens föranstaltande y tterligare spaningsplan till un

derstöd . 
På detta sätt genomföres sökningen och spaningen ända 

till slut. Den minsta avvikehe från dessa riktlinjer, äYen från 
ett enda flygplan, skulle, som förut nämnts, medföra en lu cka 
i söklinjen. D~irmed skulle den a v sjökrigsledningen stä llda 

uppgiften för spaningen icke bliva löst. 
Sökningen får icke inställas förrän uppgiften lösts. I 

detta fall mås te chefen för den utsända spaningsdivisionen 
beordra sökningens upphörande. Sedan sökningen upphört 

111åste h åll and et av känning fortfara intill dess sjökrigsled

ningen utfärdar andra order. Känningen bör h ållas även un
der mörker med tillhjälp av lysbomber etc.» 

En jämförelse m ellan ovan anförda riktlinjer för spa 
ningsverksamheten och de i Sverige enligt våra erfarenheter 
tillämpade visar å tskilliga olikheter. 

Till en början synes den a v författaren rekommenderade 
metoden för sökningens organisation vara alltför sch ematisk 
och osmidig utan att likväl m edföra garanti för uppgiftens 
säkra lösning. I fråga om planläggning och utförande av 
flygspaning, särskilt inom begränsade sjökrigssk ådeplatser så
som Östersjön, är det farligt att generalisera. Oftast bör varje 
uppgift behandlas enligt sina speciella taktiska och geografiska 
förutsättningar . Tvivelaktigt synes vara att ett sökande flyg
plan icke får lämna sin fl ygväg för att närmare utforska en 
upptäckt, m edan utforskningen anförtros åt ett m åhända långt 
avlägset flygplan , som tilll-a ll as. En sådan fö reskrift skulle 
säkert ofta leda till att uppdraget misslyckas, trots stort kraft
uppbåd . Det föreslagna rapporteringssättet torde även vara 
något tungt och osäkert. De anförda värdena å sikten före 
falla vidare mycket höga. En tillämpning av dessa värden 
llledför sökluckor om 35' - 50' . Genom sådan a luckor torde 
Vid i r egel r ådande väderleksförhållanden ofta nog hela sven -
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ska flottan kunna passera oupptäckt. >> Kamninge11» :w Sj) 
fl-

ningsområdet enligt den föreslagna metoden skulle sannolikt i 
många fall endast leda till »viel Geschrei und wenig \Vollp ,, 

Slutligen må anföras, att den beskrivna taktiken tydn p~ 
tillgång till flygplan med stor aktionsradie. Ett upp trädande 
sådant som rekommenderas för "ersättningsflygplanel>> ii r t. 

ex. icke möjligt annat än med stort överskott å dispon ibel 
flygtid i förhållande till den väg, som skall lillryggaliiggas 
under sökningen. Det är även känt att flygplan med stor 
aktionsradie i avsevärd omfattning ingå i de ryska sj(iflyg. 
stridskrafterna, som sålunda med avseende på sm opera tiva 
räckvidd äro de svenska betydligt överlägsna. 

W g. 




