1933.
96:e årgången.

Häfte N:r 7
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Årsberättelse i artilleri 1932.
Avgiwll av ledamoten Gr ey,

Fordran ptt artillerieldens öppnande på allt längre och
längre avstånd har medfört, att större uppmärksamhet numera
ägnas åt pjäsernas riktorgan. Då flackbaneelden på dessa
stora avstånd mer och mer får karaklären av ett kastproblem,
måste man mera än förr införa korrektioner för eget fartygs
aYvikning ur horisontalplanet. Ett kontinuerligt införande av
dessa Lorreklioner medför eU betydligt försvårande av pjäsriktningen. Där riktorganen förr medgåvo en följande riktning, är denna ulan mekaniska hjälpmedel numera omöjlig.
Dft således egna fartygets rörelser försvåra riktar]Jl~ lel redan vid flackbanepjäser, störes delta arbete i ännu högre grad
för luftvärnsartillerie t. I anslutning härtill kommer denna
årsberättelse au i huvudsak el ementärt behandla luftvärnsartilleri och därmed sammanhängande frågor rörande underlättandel av riksarbetet samt i någon mån även beröra moderna eldledningsanordningar.
L u f l uät·nslau eUage.

För luft vämsartilleri å stridsfartyg har man icke samma
frihet Yid val av kaliber som för fast uppställda batterier. Det
enskilda skottels verkan, som allt som oftast åberopas till förm ån för den större k alibern, är för fartyg icke enbart bestämT idsk r ift i 8jöväsendet.
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mande. Genom fartygets egna rörelser försv[Jras nä m li~ en
rik tnin gen. Man måste därför j äm sid es med del emk d ch
sko ltels verkan även till se, a ll noggrann fö ljn ing av lu fl mll et
är möjlig uherocnde av fa rtygets egna rörelser.
I [1rsherä llelsen för 1928 påYisas svårighe terna all me d
nuvarande lavettkonslr uklion från fartyg effeklivl b esl,Ju ta
flyg m [1l särski lt und er större lerrängvink lar. Att dessa sv ~lri g
helcr numer a även till fullo beak la ls framg år av del arhete,
som nedl ägges för frambringan de av en för far tyg fu ll;.;od
lavel lkons lrukli on. Även optiska och andra för ar lillcri tl dleclni ngen erforderli ga hjälpmedel, sl1som frisl ående rikli ns lru men l, avs tåndsmä ta re m. m ., äro av samma orsak förem<ll l'ö r
nyl.;onstrukl ioner.
]):l dc i Hämncla å rsberä ttelse anförda rör elseexem plen
endast beröra riktningen ur has ti ghelssynpun k l, kan del vara
av intresse all närtnare stuelera pr oblemet även ur krafl s:·npunkl. Exemplen ha därför lzommpletle rals alt även om fatt a
kraftbehove t, och för jämförelse mellan olika kalibrar har lw räl.;ningen dessutom u lför ts för två ].;alibrar.
Beräkninga rna avse icke a ll mera ing:\enclc behancll::! dell fl
röre lseproblem utan enelast a ll uneler vissa förutsä ttnin ga r hell
elementä rt soka giva en bild av händelseför loppet.
Om man utgår från de i årsberättels en a ntagna v ~1nh·n a
på r ullnin gsperiod och rullning samt säller högst terrängvin kc.ln
för fjärrs trid med ]<an on till 7.) 0 , blir för hela rullningspe rwelen sid ändrin gen 72,3 grad er och medelhastig heten således
7,23 grader per sekund. Vidare antages rullningsför loppet vara
lil.;arlal med enkla harmoniska svängn ingar. 1 svängnin ganl'lS
båda y tterlägen -- vändläge n - är hastigheten O och i m ill gånger stö rre än medelhasti ghe te n.
2
Acceleration en ~1leri gen är störst i vändhigena och minsl el1~· r
O i mi tlläge l. Svängnings förloppet belraklas som olildonntg
rota li ons rörelse kr in g fix axe l. För all ås tadkomm a önsi,a d
rörelse skall alltså det sidriktande sys teme t p~t ell eller ann~l t
säll bibringas den erforderliga acceleration en.
läget s lörs t eller

-
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Vid rörelseöverf öring med handratt eller vev göres ulYäx]ingcn sådan, a lt slörsta möjliga s icl ändring erhall es för ett
varv av rallen. A hittills brukliga laYeller molsvarar ell varv
av ra ll en 4 till G graders sicläncl ri ng. Utväxlingen år i hm·uclsak beroende av syslemels Yikl, massför deln ing och lageranordningens godh e t. Vid 75 mm . !k. ?II/2~ l. ex., där sidriUandc
syslen te ls vikt ~i r 7,000 ].;g. och där relativ t goda lageranord nin gar för ef inn as, är utYäx lingcn 5° per varv av rallen.
Vevhastighe len ~llerigen är ]Jeroenclc av vevradien och be lastningen. Yicl rel a tivt sm~1 belastninga r, exempelvis 4 till ti
kg., och med en vevradie av högst 0.22 meter lzan man normall
räkna med e ll högsta vanantal av 2 per sekund. Detta motsvarar e ll arbe te av 5,5 till 8 J,gm. per sekund. Uneler kortare
Lid sm omen t och med en k rafti g, tränad r iklare är del dock mö jligt a lt öka belastninge n ulan a ll h as tigh eten behöver minska.
För att em ellertid kunna påräkna e ll fullgoll riktarbele bör
vevarbetel icke overskrida 8 kgm. per sekund. Å andra sidan
bör iaktta gas, a ll belastninge n icke får Iör högt värde. Genom
fördelnin g av belas tnin gen p {t en dubb elvev få r man icke, såsom ofta fra mh äl les, p ~u·älma ett större arbete men väl el!
jämna re och hiitlre utfört s~1 clanl.
Enär accelera ti onen har sill storsta värde i Yändlägena och
hastighe ten då svängnin gsplanet sammanfall er med horisontal plan et, inskränkas beräkninga rna till dessa båda lägen. D[t
reta rclada li on sper ioden icke har nagot di r ekt intresse vid handriktnin g, kommer Jensamma icke alt behand las i de lta sammanhan g.
Genom direkta uppm iilningar av sidriktande syslemels friktionsm olstånd ~i r delta hänfört till veven 3 kgm. i horisonlalt
läge och 4,..! kgm . i 10° lutnin g. ?lied lednin g härav b eräknas
det för 5° lutning till ;),5 kgm.
Då trögh elsmomcn le l för vridni ngsaxeln tydligt vis ån drar
Värde för olik a lerrringYink lar, har fö r beräkning av delta anVänts elen approximal i va formeln
In = i 1 cos 2 n
i 3 sin~n
i 2 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ... l
där n beteckn a r lerriing Yink elu ,

+

+

1;;

-
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eleverand e syslemels Lröghelsnwmenl för vridningsaxe in,

1"; tröghelsmomeule l för sidrik tande systemet ulan de eleve--

r a nde delarna för samma axel,
1 ; eleverand e systemets polira tröghelsmoment för den m ed
3
kärnlinjerna parallella tyn gdpunklsaxeln, samt
1 ; sidrikta nde sysleme ls tröghetsmoment för stjälpning ~ axe ln.
1
D. v. s. den axel, som bildas av skärningen mellan e ll pla11
genom kulbanan och ett genom vridningsaxeln parallell t med
fa rtyge ls län gdax el.
För beräkningen har använts de i mekaniken a ngivna
ekva ti onerna för enkel s;-ängn in gsrörelse:
u

=

v=

sin 2 . n .

r

2.7f

a = -

......................... ........ 2

T
t

r cos 2 . n

4

······················ ·· :l

T

T
7r2

- - . r sin 2 .
T2

r,

...... -... . -.. .. . .... -!

T

Ur ekva li onema 2 och 4 erhålles den för vändlägel gLUlan de
4

7[2

a=---

T2

,)

.u
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M = rx. In
J är M betecknar kraflmom e nlet för SYängningsaxeln
ningsaxeln - och 'Z vink elaccel era lionen.

6
vrid-

För beräkninge n i Ö\Tigl ha följande beteckningar använts:
j\1 1 ; vevmomente t under accelera li ousperioden,
j\1[ 2 ; vev momentet för friklionsmol sl<'mde t,

1Vf 3 ; vevmomentet för stjälpningsmolslån del,

E 1 och E"; mols\'a rand e a rbeten pa Lidsenhelen eller effekten .
E3 ; elen m ot M" svarande effekten,

E,; effekten vid m ax imihas ti gh e ten ulan rörelseenergien,

p;

utvä xlingsforhållande m ellan veven och rörliga systemet,

7; verkningsgraden för utväx lingen ,

1

n 1 ; varvan ta l under första sekunden,
n 2 ; varvantal per sekund för m åximi hasligheten.
Ber äkningarna ä ro ge nomförda för etl 75 mm. och ett 12
cm. dubbellaveltage, m ed samma kaLiberlä n gel och utgångshasli ghet för båda pjäserna. KanonYiklen molsvarar relaliYL
tunga kanoner med s. k. hal;sikt. LaYeltagen äro försedela med
bet j än in gs plattformar, m en utan sl,öldar.
För beräk nin gen erford erl iga dala angi,·as aY följande

Tabe ll J_
I ekYalionerna beteckna:
T; Liden för en fullsländig s dingning,
L; tiden fr lm svängningens hörjan räknat fr[m svä n gni ugens
m edellä ge,
u; a YSL ~md e l f d m sväng n ingens m i llpunkl eller utslaget,
r; s lörsta viirdet av u eller amplituden,
v; hastigheten och
a; · accelera ti onen.
I sl~illel för dc i ekvationerna angivna linjära slorhcterua
har anvL1nls vink elslorheler.
För beriikning a v del för rörelsen erforde rli ga krafl lllomcnlel tilliimpas fo rmeln:

Kaliber

Eleverande systemets vikt·-······ · ··- ·- ··-- kg.
Sidriktan de
2
il ····· ·· ······· ······ ······· ............. . kgm. sek
i2
. --· ... _, ........ _.... -- · ... -·- .. -.. .
i3

r. --· -·- .. .·-- ·--.

-.... __ ......... -...

l

p för
fJ •

sida ...... .. ..... . . ·-···---·- .. --·--· ·· ···· .. ··· · ·· ·
höjd ·· --- -·- · ·--····· .. ··· ········· ···· · ··· .. ····
17 • sida ....... ... .. ... .. _. __... ... .. __ _... . _..... .. ___ _
1] • höjd ----- ··· ·-·· .. ·--··- .. ··--·-· · ···- ··---- .... .
M 2 • sida och 5° lutning·-···- ..... . .. _... kgm .
10
:
____ ::::::::::::::: :::
...
h ; jd .. ..

l~: :

~ _~ _.~.

l

75 mm.

12 cm.

3,100
7,000
48±
91
17
475

12,000
20,000
3,200
500
180
3,100
90
180
0,±

72

144
0,4
0,5
3,5
4,4
0.2

0,5

6,4
8,0
0,8

-
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Res ull a ten av beräk n ingarna, Yil ka även Olllfa tta

Ta .

l

~

~========================~==~~==

e r- - - - - - - - -75
bl i- mm.
- - - - - -K-a -

40
·Terrrängvinkel n i grader
50
--------~~--------------+-------+------- 1
5° ntllning.

S .......... .. ... ... ............... .. ....... .... .. i grader
In ............... ...... ... ...... ............ k gm. s ek'

r.,...................................... ... ... .
n, .... .......... ... ................ ........... ...... varv
11 ._, ...... . .. . .... .. .........•................•........

M,

med verkningsgrad ..... ....... .. ... . ... kg m.

111 3

........ ............ .

E,

.. . ... .. . ... .. . kgm fsek.

.. .......... .. .

E,

............. . .

E3

E, + E, +
E4

E~

.... .. ..... ... .

•

... ....... ........... i hästkrafter
kgm fsek.
Rörelseenergi ...... .. ..... .. .. .
Rö r elseenergi ... ... .. .. .. .. . .. .
i hästkrafter

• • •••• ••• ••• •••• •• •••••••• • ••••••••••••••••••

E, -

4,2
383
1,600
0,165
0,526
0,38
0,08
0,393
3,640
0,08fl
4,116
0,055
11,50
0,38
11,12
0,15

10c rull ning , äro

-

o,o,.;J
O,GJ:->

·-'

75 mm .

-

301
1,670
0,:23-!
0,7·15
0,4:l

o ') l

sammanförda

l

60

l

70

12 cm.

l

40

l

75

l

8,6
225
1,750
0,340
1,08
0,46
0,08fl
0,990
7,500
0,184
8,674
o,115
23,70
0,98
22,72
0,3

13,5
161

1,810
0,532
1,70
0,52
0,089
1,750
J 1,700
0,296
13,746
0,183
37,50
1,78
35.72
0,48

18,1
139
1,850
0,700
2,24
0,59
0,092
2,600
15,400
0,405
18,405
0,245
49,40
2,65
46,75
0,62

l

l
l

'l

4,2
2,465
7,900
0,208
0,66
1,98
0,39
2,600
8,40
0,51
11,51
0,154
26,50
2,45
24,05
0,33

18,1
881
9,500
0.880
:2,70
2,8
0,47
15,50
35,40
2,60
53,50
0,71
108,00
16,7
91,3
1,22

0,41
l ,31
3,95
0,80
10,20
20,60
2,06
3:2,8G
0,44
66,0
-- 10,4
55,6
0,74

1,55
4,93
5,30
O,!JO
51,70
78,00
8,80
138,50
1,84
248,0
-- 52,0
196,0
2,6

!

... . ..... . .........................................

varv

n.)··· · · · ························· · · · ····· ··· ·········

M,

med verknings g rad ..................... kg m.

M,
E,
E,

kgm fsek.

E3

E, + E2 + E,

l
Il

r

75

10° n tllning .
n1

i fö lj ande

bell Il.

(j

5, !tiO
0,1:.!2
5,Hil7
0,07!1
16,40
O,(i3
15,7 7
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»

.......... ....... .... i hästkrafter
E, ......... .. .................... .... .......... kgm fsek.
- Rörelseenergi ... .... ....... .. ..
E 4 - Rörelseenergi .. ............... .
............ i hästkrafter

0,33
1,05
0,76
0,27
1,57
9,10
0,56
11,23
0,15
29,0
- 1,6
27,4
0,37

O,•.lli
1,48
0,84
0,2!)
2,45
12,80
0,85
16,1 ()

0,21
41,0
- 2,5
38,5
0,51

!

0,66
2,11
0,90
0,30
3,74
18,20
1,25
23,19
0,31
58,5
-3,8
54,7
0,73

0,98
3,14
0,96
0,31
5,93
27,10
1,91
34.94
0,47
87,0
- 6,1
80,9
1,08

l ,24
3,95
1,05
0,32
8,20
3-1,30
2,50
45,00
0,6
109,5
- 8,3
101,2
1,35

l

l

-
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Av dessa beräkn ingar framgår a lt för accelerationsperiode n
frik tionsarbetet u lfaller större än tröghelsarbelet, och all detta
arbete först vid större kalibrar gör sig mera gällande. '.'icl
max i m ihastigheten tillföres rörelseenergien friktionsarbeteL l >e t
häremot svarande reslerand e arbetet torde i regel för lil-cn and e
lavettage alllid utfalla större ä n hela riktarbele t under ac ceh•J aLionsperioden.
Då friklionsmolslånd el s ~tledes är ulslasgivande för b esl iin lmand e av kraftbehovet, bör man tillse, atl clella mo lsl:lnd lll'dbringas till det minsta möjliga.
En närmare unelersökning av friktionsmotståndet give r \i d
handen, all elen del av della, som härrör sig från frikti on en i
u lv ~ix l ingsanorclningen, är möjlig alt nedbringa. Beträffa nde
själva lagenno lståndet lorcle delta, såsom härrörande fran n.lifriklion, icl<e nämnvärt kunna nedbringas.
Såsom huvuddel i utväx lingen ingår en s. k. snäckhju bvä x el. Denna växel har som bekant till uppgift att vid skol l·
lossning med endast en kanon förhindra pjäsens ex trar ör ('l~e.
För all möjliggöra delta utföres växeln i allmänhet m ed s. k.
sjiihhämmande skruv. Verkningsgraden hos en sådan är m ~·c 
ket låg, endast 50 ~ lo. Borllages nu denna växel, och ersill k s
dess självhämmande egenskaper med spärrbromsar, kan W! knings~raden betydligt ökas. Omöjligt torde det ick e vara 1l l
ulföra en sådan växel med 90 °/o verlmingsgrad. Tillsamm:1ns
med övriga växlar skulle man alllså kunna pårälma en gemen sam verlmingsgracl av 73 °/o, om övriga växlars verkningspad
sälles till 81 °/o. Gemensamma verkningsgraden med sk nl\växeln kan återigen icke sällas högre än till 40 °/o. Genom ·n
shelan växelanordning skulle friktionsarbetet enelas t bliva 0.. >3
av det beräkningarna angiva. Det är tydligtvis ick e enh !d
friklionsarbetet, som häri genom neclsälles, ulan även ö vn ~<l
arbeten röna samma inflytande.
Av beräkningarna fram går vidare, alt följande riktnin g av
75 mm. pjäs icke kan ulföras för hand annat än för rullni ngsvinklar be tydligt undersligande 5 grader, samtidigt som lerr i11'.~
vinkeln icke f:Jr överstiga 60°.

-
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L il sådant inskränkande av luftvärnsskjutningarna kan
tvdli glvis icl'e god tagas. För a lt med nuvarande laYellage
~löj li ggöra fö ljande rik tning oberoende av Iar· Lygels rörelser ä r
det därför nödvändigt all införa mel,an isk riktning. Lämpl ile ulföringsformen härav torde vara elen s. k. fjärriklningcn.
"as
D
Vid !Jedömancle av kraftbehovet får man ihågkomma, al l
]1 äfli ga slötar och oregellmndna rördser förorsaka en ober Ltkneli g l<raftöknmg. De berätn ade v ä r d ena böra därför m ull ipli ceras med en säkerhetsfaktor. All s~illa denna faktor mindre
än 2 t orde icke vara rådligt.
Genom mekanisk riktning förefinnes möjlighet alt under
all a förhu ll anden följa ett flygm åL Fördelen härav emas dock
end ast p ~t bek oslnacl av ell betydligt försvårat ladclarbele. Till
belysande av clella påslående beräknas svängningsrörelsens inverkan p ~t en a plalHormen frill slående laddare. Denna tänkes
däni cl h:c1 1la ell skott i lacldberedskap och befinna sig p ~1 1,2 m .
avstånd fr ån vridningsaxeln. Under accelerationsperioden p ttverk as ladda ren av ell stjälpningsmoment RY 1,5 l\gm. vid 5°
rulln ing och 75° elevation samt 2,6 k gm. vid 10°. Detta innebär, alt laddaren med spända muskler m~tsle stå med ena folcn
fram för den andra i rörelsens riktning på respeklive 270 och
360 mm. avsland. Då härtill även lwmmer del i rullningsrörelsens riktning verkande stjälpningsmomentet av betydligt
större storleksordning, inses tydligt att laddaren än ylledigare
anstränges. All under dessa förhållanden påräkna ett fullga ll
ladd arbele och eldhastighet är u leslu le t. Vid kalibrar s lön e
än 75 mm. bortfalla dessa svårigheter, en är laddarbetel här
utföres mekaniskt.
D{t det i clella sammanhang kan vara av intresse all se i.
vad m ån rullningarna inverka på riktarbetel för e]eyalionen ,
h ar ~i ve n detta arbete uträknats. Pjäsen tänkes därvid ril\lad
tvä rs ul. Resullaten av beräkn in ga rna ävensom de härför erforderliga in gå ngsvärdena angivas i följande

-
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T abe ll III .

l~ ----~~
-K~a.~l~i_b~e~r______ _____7_5~Jn_m_.____
JO
5
10
5
Rullning i grader

_ _ _ _ _ __
1

l

1

I

.... ..... .. ...... .. ... .. kgm . sek'

(J ........... ........... .. .............. .
nl

... . .. .. . ... . . . .. • . . • .•• . • • . ..

n~

............................. .

varv

M l med verknin gsgra d ... kg m.
kg m,'sek.
E,

E 1 + Et
E4 ...... .. . ..... .. ... ...........
E4

-

~

Rörelse energi ..... .•
RörelsePn nrgi .... .. •

475
144
0,39
1,25
0,28
0,56
0,4!)
1,05
1,57
- 0,72
0,85

3,!(1()
il 3, 100
475
180
l 180
14!)
0,9 R
0,40
0,78
H,! O
1,56
2,50
2 3G
1,18 1
0,45 ,
14.1:iO
3,G5
2,21

-

~98

2~ 6

l~)

3, 19
13,15
2,90
0,25

G,ll
7,90
-- 4,f.5
3,135

1!1,50
I :i.G
- 18,1)
- ::l.O

OvansH1ende beräkningar Mcrge icke del verk li ga h ~in d l·hc 
förlopp e l. I detla skall nä mli ge n lmnonen bibeh{llla s in riktnin g ofö rändrad i r ymden unuer rullnin gen. Elever and e :-.~· 
!'Lcmc l ska ll således icke bibringas n ågon acceleration . Hikl a rbclel blir därför endas l a ll övcn inna frikt ion s mols l<'ln dc n.
Genom fartygels rullnin gsrörelse kommer dock tapptrycket a ll
öka, Ya rigenom tappames frikti onsmolstå nd ökas. Beräkn i n~cn
h ä rför är icke utförd beroend e p å, att trycket s storlek är ];croende av pj ~ise ns avs tå nd frå n fartygets rullningsaxeL Under
normala förhållanden torde dock d e lta trycks storlek förorsaka
en obe ty dlig momentökn in g.
Berä kningarna för acce lera tionsperi oden å terge dc speei cll a
f::tll el, a ll l' anonen i ell vändläge skall ins tä llas för en uppsättning, m olsvarande rullningens storlek, samt atl ins lällni n:~cn
ska ll utföras på högs t en fjärdedels rullningsperiod . E h ur u
de l La förhållande ytters l sä llan tord e inträffa, är d el dock ur
j ä mförelsesynpunkt av viss betydelse.
A v beräkningarna fr a m gfu·, a lt tröghetsa rhele l h är öycrsligcr friklionsarbcle l, sam l a ll arbete t vid maximih astigheten
icke H1ngre är ensamt utslagsg ivande fö r större rullnin gar.
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i\' ågo n direkt SYåri gbel förefinnes icl.;.e att för hand rikta
75 mm. l'anoner av denna typ ell er a ndra kalibrar av samm a
storhe lso rdning. Be träffa nd e 12 CUL ka nonen å terigen är riktarbe tel a v s:\ da n storlek, all m an kan ifrågasä tl a m öjli gheten
av hand rik lnin g. Rörelsee ner g icn vid maximihastighe ten är
dess utom v id 10o rullning s törre än friktionsarhe le l, s{t a ll
reta rd a ti onsperioden infaller r edan före denna has ti ghet.
Skall m a n med handriktnin g h åll a fordran p ii. följande
riklniu g och s{Jl edes eld givning oberoende av rullninge n, m ås l<.'
man övergf. till

S l ab iliseracle lull uärnslau ellage .
D en ur a lla synpu nkter bäs ta lösnin gen härför vore att
uppsä lla cll vanligt lavettage på en stabiliserad pla LLfonn.
Denn a a nordning blir dock lJ{ldc lung och skrymmande samt
fordra r dessutom två stabiliserin gs rikla re, såvida icke s tabili seringe n uLföres med fjärrsiyrda motorer. O a vse tt den u r riklsynpunkt s tora fördelen av s tabili serin gens fullständiga oberoende av pj [is riklnin gen, erbjud er dock denna konstruktion så
stora pra kti ska SYårigheter Yid dess genomförande, att det för
nän a ra nde torde Yara r å dli gas t a tt end as t an fö r a stabiliserin gsarbete l för den förut angivna 75 mm . pjäsen. En överslags beräknin g a v s tabil iseringsanordn ingens vik l visar, a lt denna
blir omhin g -!,500 kg. Hela pj äsens vikt skulle all tså öka m ed
55 °/o. T ages ä ven hänsyn till de erforde rli ga förstärkningarna
å fart yge t, blir viktökningen ä nnu större.
Beräknin gen omfattar endast a rbe tet för rullning vid 75..,
eleYa li on. Hes ullaten ä ro samma nförda i tabell IV. Föddaringen under ta bell III rörand e del verkli ga h ä ndelsefö rloppet
gäller äYcn d enna tabell saml efterfö lj a nde t ab ell V be trä ffande
a-typen.
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c-ty pen.

T abell IV .
~

I···· ········ ······· ···· ··· · ···· ··-·- ---- ····· kgm . sek 2

fJ .. --- ---- --.... ... ................. ................... .....
M, -- ---··· ··· ·· ···· · ·· · ···· ·· ··· ···· ···· ····· ··· ·· kgm.
n 1 ..... . ..... • . •• .• ••• • • •••• • . • . . . .•. .. .. . ..... . . . ... varv
~

1,

.

· ··· ·· ···· · ············-······ ··--······-···· · ·--

.11 med verkningsgra d .... ..... .. . ......... kgrn. l
...•••. • . • . .... k gm fsek.
'
E1 •
• . ... . . . .... .. .
..
E2 »
..... ... .... .. .
Et + E:!
E, ·· · ·············· ··············· ······ -- ·- -- ·

E, -

--

5

Rullnil1g i grader

..

Rörelseenerg i ... ..... ___ ........... .
Rö relseener gi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

:2,150
7'2
1,4
0,2
0,63
1,03
1,28
1,72
3,00
5,60
--3,:2
2,4

10

2,1 .'50
7:2
1,-l

o,±
1.::!5
:2,05
5,{11)

sy-,
S,-Ei
11 ,lll)

-

1:2,8
UJ

P å grund av elen relativt ringa viktökninge n av konst ru ktioner med riktning kring e tl treaxelsys tem äro dessa konstruk tioner av särskilt intresse. Två av dessa axlar ä ro de Yanl Jga
sid- och tappaxlarna , den tred je en hj älpaxel, aysedd att und crlä lla riktnin gen. Denna axe l anordnas efl er följ a nde lre huvudprin ciper.
a-ly pen.

P ivii lagerhylsan är försedel m ed lappar lagra de i en til l
cli:icket fastskruvad lagerbock eller kona. Tapp arn a plan·r'tS
så nära som möjligt syslem els tyngdpunkt i höj dled. Yid ue
iir lapparnas axelriktnin g parallell med fartyge ts län gdax el.

I den Ya nli ga laYellkl ykans t a pplager inlägges en vagga.
förutom de i klykan lag rade lapparna ä r vaggan försedel m ed
ett häremot Yinkclrält tapplagcr. I della lager inl ägges rek:ylma nteln, Yilken h ä rigenom Htr sina lappar i vertikalplan et.
J{öjdriklinr ätlninge n p :lverka r direkt vaggan. Kanon och rel<y lmantel sidrik las för stab iliseringen inom vaggan. L a vellagel
ftr försell m ed Yanli g kon .
Dessa olika laYe llyper erbjuda inga direkta konstruktio n so;;våri gh eler. Den för di rek l riktning avsedela riklinrättnin gen
blir dock mera komplicerad , särsk ill för b- och c-lypema.
Då riktförfaran det för de olik a typerna dehis är olikartat,
anfö res följande:
a-ly pen.
Gen om särskild rikta nordnin g h [tlles det egenlli ga lavetla gel i vertikalplan et genom :l: c axeln. Rullningens direkta inverkan i ett plan b lir h äri gen om upphä Ycl. S labiliserings riklningen k an ulföras för h a nd genom särskild rik.Larc cflcr kikare
mol horisonten, ell er efte r följ visare eller ock genom fjörrstyrda
mo torer med eller utan lwnlrollrikt are. Sicl- och höjdriktnin garna, som äro obet:·clli gl p ~werkacl e av s tabiliseringen, utföras
som vid vanli ga la vellage. Genom fr ~mvaron av stampnings stabi lisering kommer dock riktarbetet alt bliva n ågot större än
riktnin g med horisontall upps täll d pjäs.
Därest laddningen sker f6m Ja vetl agels plattform, kan detsamma obehindrat utföras. End ast fartygels rulln ingsrörelse
förorsakar för u l n iim ncla s lörn i ng.

b-ly pen.

b-typen .

Piv:"tlappen - motsYarand e en vanlig laYe tlklyka - är u lhilclacl till elt lager med axelriktnin gen Yinkelrä t m ot pi\-~l
tappen. I del ta lagras elen egentliga laveltklyk an. Lageran ordningen kan ulföras an Lingen som Yanligt lager eller •H: l;
såsom en upp å t öppen lager rin g. Lavellagel har van] ig i, Hl-

I denna typ reduceras ru llningens itwerl;:an genom eleverande sys lemels nidnin g omkring 3 :c axeln. Vridningen s storlek kommer a lt va ri era eft er bäringen och blir störst och lik a
med rullnin gen, då Yriclningsax eln är parallell med far tyge ls
lä ngdax el. stabiliserin gen k an även här ulföras för h a nd av
särskild rikt are mol h orison t eller följvisare, eller ock genom
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fjärrstyrda motorer med kontrollriktare. Då stabili ser ingens
och pjäsens riktorgan komma i ett direkt beroende av Yaranllra
komm er pjäsens riktarbete även i viss m~m aU försv åras. ' '
Laddn i ngsarbetet vid denna typ kommer all betydligt Iiir svåras. D [l eleverande systemet är rörligt i förhåll andt till
lavellage l i övrigt och således även till plattformen, m f1ste la d elaren ständig t följa kanonens rörelse. i\Ian kan därför i f r<~g a 
sätta nödvändigheten av plallformen.

c- ly pen.
Rullningens inverlzan reduceras här genom eleverande ~y 
stemets sidriktning inom vaggan. stabiliseringens storlek ii r
även här i överenss tämmelse med b-typen. Likaså slah iliseringens utförande. Pjäsriktningen blir här m era os törd ay
stabil iseringen. Olägenheten med laddningen är även li k a htypen.
En j ~tmförelse över det egentliga stabiliseringsarbetet !'ör
de olil\a typerna framgår av följande

Tab ell 11.
Kaliher

l

Typer

a

75 mm .
l b l
l
l

12 cm.
c

Il

a

l
l

b

c

l

l

I.. .... .. .... kgtn. se k, 750
M' ............... k gm. 1,9
5°

503
484
0,87
0,4

l

5,300
4,9

3,200

3,025
2,7

·) 0

- ,~

n~llning.

l:~::::: ::::·.·. ·.::::::

l
0,2
0,25
0,63
0,79
l
"
M, . . .... .. . .. . . .. kg m. 0,72 0,48 0,461
4,05
0,61
0,58
6,4
0,91
El······· ·· ··· kgm /sek.
>
1,17
E, ..... .. .....
2,40
0.50
7,7
»
E l + E, ...
1,78
3,31
14, l
1,08
3,45
1,56
24,5
E ..... .........
7,5
- energin
-1 ,1 -0,75 -0,74 - 7,8
E 4 - energin »
16,[1
2,70
6,4
0,84
varv

..

-

-

-

l

-

-

2,3
3,6
4,3
7,9
13,4
4,5
8,9

:2,4
3.8
3,5
7,3
11 ,0
4,8
6,2

l

-

~========================================

-

1-a--r

K aliber

T y per

12 cm.

:mi

c

Il

a

l
l

b

l
l

c

l
10° ndlni ng.

l
l

0,39
1,24
1,42
3,50
4,70

n, .. .... . . . ......... varv
<
n :!· · · ·· · · · ....... ...
M, .... ...... ... . kg m.
E, .. ..... . . ... kgm jsek
»
E, ....... . ... .
>
•)•••
E, + E
>
E, .. .. ... . . .. .
en er gin
1ergin

.
>

1-

-

0,96
2,35
2,30
8.201 4,65
14,9
6,8
4,51-3,0
10,4
3,8

-

l

0,49
1,56
0,92
8, 1
0 ')'
25,0
0,98
15, l
3,23
40,1
48,0
3, l
-2,9 1 -- 31,0
02
17,0
' .

-

-

-,-o

-

-

-

l

-

4,6
14,2
8,3
22,5
26,5
18,2
8,3

l
l

-

4,9
15, 1
6,8
21,9
21,6
19,2
2,4

Av tabellen framg{lr att 75 mm. pJaser u lan olägenheter
kunna stabiliseras för hand. 12 cm. pjäsen ~1terig e n fordrar
mekanisk slabiliseringsanorclning.
Ehuru a -ly pen häver el l betydligt större riktarbele än
övriga typer, har elen dock all framvisa stora fördelar. S ~1 som
föru t framhållils är pjäsriktningen i stort sett fullt ostörd ay
stabiliseringen. Denna fördel är av särskilt slor l värde för
fj ärriklning. StalJiliseringsmolmerna kunna nämligen styras
direkt fr ~m stabil iseringsiktets rullningskorrektion fullkomligt
skild från eldledningen i övrigt.
b- och c-typerna äro ur riktsynpunkt betydligt komplicerade. Pjäsriktningen kommer här i ett cl1rekt heroende av
stabili seringen. Fjärriktningen kan icke längre slyras direld
från s tabiliseringssildeL En särski ld korrektionsanordning i
direkt samband med eldledningen m åste därför anordnas.
Av här gjorda utredningar framgår , att del av fartygsrörelsen förorsakade ökade riktarbetet lämpligast hör utföras genom
särskilda anordningar och då i största möjliga utsträckning
fullt oberoende av elen egentliga pjäsriktningen.
Då sta!Jiliseringsproblemet även har stor lJelydelse för artilleriledningen i övrigt, framshilles här en redogörelse för

stabiliserade riktinstrumenl.
Ett riktinstrument kan antingen direkt stalJiliseras genom
kardansk upphängning, eller ock kunna rullnings- och stamp-
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ningsröre lscrnas inverkan p å riktvinkla rna bortlagas gen 0 111
e lektriska anordning ar över ett horisontg yro. F a rlygsröreh ens
inverkan i riktplanet kan även direkt borttagas genom hjiilpriktning mot horisonten i samma plan. I förstnämn da ut föringsform en är riktarbete l endast alt följa_ fl ygmål ~ t s fiir fly llninn·, således e tt minimum av arbete. R1ktm·ens wktl agdsefön~åcra blir häri genom mera ostörd. Borttages återi gen Ia rLv"srö~elsen p å elektrisk yäg, mås te riktaren följa både farlygs r·ö~elsen och målförflyl tningen. Ehuru riktarbete t i och för sig
icke är så kräva nde, ä r det dock på grund av den upp repa de
fram och återgåend e rörelsen enerveran de, va rigenom ri ktaren
hastio-t uttröttas och iakttagels eförmågan b e tydligt neds i\ltes.
Den ~redj e ulföriu gsformen , som egentligen har till u ppgit"l all
s tabi li sera för flyta nde mål, kan därför för närvarand e la nmas
:'l si do.
Det direkt s tabiliserad e riktinstru m en tet - centralsil\ let -crhMlcr sin s tabiliserin g fr{m ett s. k. stabiliseri ngssikte. l'ö rhindelsen dem emellan ].;an antingen Yara mekanisk , om dc
iiro uppställd a i omedelba r närhet av varandra, eller ock el(·l.; t...
. .
risk eller hydraulisk , då avståndet är större.
elralL
Yll~k
lYå
aY
Stahili seringssik tet utgöres i allmänhet
mol varandra riktade kikare. Den ena avses för rull nln g~J:o
relscn och den andra för stampning en. Genom r a llar h :lltas
kikarna mot hori sonten. Kikarröre lsen överföres till ccn_lralsiklc ls b[lda k ardaming a r. Som hj älpm edel vid skymd hon ~ont
kunna kikarna genom omställnin g riktas efter ett h orisonlgvro

_ . . l! a
.
" .
.
eller efter en doslibelL
. ·.1 ,
u_nde1
lt
a
n
Svanghele
Sat
YI
dock
har
len
enhe
Erfar
för11Mlanden för hand följa rörelsen. ~Icd anlednmg h ;11 a\
o <alHIJ -"
. tcna numera a 11 L1·d me d s. ]-"· f"rst
nlför as s labi li serino·sslk
vilk~l T~a
ro,
serin g. Denna ul:öres a v e ll kraftigt horisontgy
elektri sk eller hydrauli sk Yäg styr rullnings- och slal~Jm ~ n~: ~.
motorer direU p ftverkande resp. riktorgan. Genom nkt~ al" .
1
och kikare är det möjligt all ju s tera för gyrons yllre s lörn n_1 g<~ ·
Riktarbete l med motordriv en förstabilis ering iir yttc_rsl_ r mg~:·
Biktarens iak ttagc lseförm f1ga blir hörigenom praktiskt la~d
o<;lörd. Vid direkt stabili serade sik ten kan man stilcctes p·t·
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räkn a ett utomorde ntlig t go tt riktresulta t särskilt beträffand e
höjdriktni ngen.
För aU em[l samma goda rikL1cesul1 at även för sidrörelse n
[.;an man sammank oppla sidriktorg anen med gyrokomp assen.
i\Ian kan därför säga, a lt sidrörelse n härigenom stabilisera s.
Avståndsm ätare kunna s tabili seras genom att kardanskt
upphänga stativen eller genom a lt införa en tredje axel, eller
ock genom ex tra riktorgan tillföra staliYet de erforderli ga extra
rörelserna fö r upphävan de av fartygsrör elsen.
I förstnämn da anordning en kan kardanen förläggas inuti
<;lativet i systemets tyngdpunk t. Härigenom vinnes att s tabiliseringsarb e tet blir det minsta möjliga. Kardanen kan även
anordnas under e tt vanli gt staliv med eller utan plattform, eller
ock kan delsamma monleras inuti och n edsänkt i etl ulanför
plattforme n förlagt kardansyt cm. I sistnämnd a utföringsf urmen förlä ggas kardanlap parna så hög l, att e l l plan gcn")m
dessa konaner i omedelba r närh et av systemels tyngdpunl\.1 1
höjdled. Bå da dessa konstrukt ioner kräva dock elt bclydl!g~
utrymme orh en avseYärd viktökning . H.iktarhet et blir även
större än för förstnämn da ulföringsfc Jrmcn. stabiliseri n gen
kan ulföras för hand d irek l p:\ kardanano rclningen.
Utförings former enligt Lrcaxelsys lemcl lämpa sig iivcn för
stabiliseri ng av mät a re. Allmänna anordning en h~i.rför överensstämm er i huntdsak med dc typer, som förut angivits för
kanonhn~Llage. Dessa utföringsf ormer kr ä va el l obetydligt
större och Lyngre s la liv än Ya n liga. Riklulrym mel a terigen
blir betydligt slörre, d~\ själva mälaren även kommer all svänga
i vertik alled. Av denna orsak torde c-typen va ra alt föredraga ,
enär här S\"ängning en komm er i lcrrängvin kelplanc l. Ur riklsynpunk t ä ro b- och c-typerna JikY~ird i ga. Samma beroende
mell an riktning och stabiliseri ng, som förut anför ts för molsvarande laveltagel ypcr, förefinnes även här. a-typen är i
detta avseende betydligt överlägsen .
S<'isom förut angivits kan ell vanligt avsl{mdsm ä lars tativ
stabilisera s genom ex tra rörelseo rgan, direkl eller indirckl
kopplade ti Il de ord i nar i e riklanord ningarna. Denna utförings-·
Tidsleri/l i Sjöväsende t.

2G

-

-
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fonn, som egenlli gen icke borde hänföras till slabili :-,cri u"t'> L.
va nlig bemärkelse, har dock si ll särskilda intresse chi rfiir, att
elensamma i slabilisering ssyfle ulan direkta svh ighe tn t 0 11
tillämpas på Yanliga slaliv. Anordn ingen avser egenlli gen endast all genom mekaniska hjälpmedel und erlä tta rik ladJc let.
Enklast e ehuru dock del dyraste sällel Yore, a ll hela ri kLarlH· tet
utfördes av molordriven s. k. universalvä xel, villzen regle ras
genom riklrallen. D{t emellertid riktarbe tel icke är ay elen
storleksordn ing, a ll del kräver molordrifl, lwmm er den na u tföringsform först till sin räll i samband med fjärrikln in g.
Fö r undersöknin g av riktarbe tel för avsUmclsmiil art' ha
beräkningar ulförts för en .J m. avs tåndsm älare i Yanli gl sla li\ .
Mätaren betjänas av en observatör och Lvi't riktare, alla sil la nde
å sla liYe l. Ingtmgsvärd en a för riktning och ru Il ni n ~ ii ro cksamma, som förut antagils vid beräkningar för la Yel l"lgcn.
Beräkninge n är sammanför d i
Tabell VI.
Rullning i grader

10

4
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stor t sell lurde denn a anordn in g J.~unna silgas Ö\"ercnssläm ma
med förul nilmncla c-typ av Jayellage. Alla för s lab iliseringen
erforderliga rörelseorgan finnas s~llecles. Anordnas del frist a ende siklel för den ::Le axelns stabilisering , fjärrslyr es slrtllj{as taren direU e(Ler den stabilisering .
Därest stabilisering a v slr~dkaslar c enelas l avser all uncler lä tta r iktningen för bely:;anclc av flytande mal, torde en sla ]lili sering endast i riktplanet Yara Lillfyllesl. En dylik stabili seri ng ].;an ulan sv~1righ e l ~i\ e n genomföras p<1 befintliga str[d-kas lare försedela med va nli ga s lali\'. Den enklaste ulföringsfo rmen L<nde vara att i stalivet inbygga en i fartygels längdriktn ing lagrad enkel ka rdanrin g direkt påYerkande höjdriktorganen. För nylJ_vggcla staliv ~tl er igen Lorde del lämpliga ste
vara all förl ~igga s ta biliseringso rganen direkt till siktet. Slabili seringen kommer cH1 a ll aulomal1skt p ~1verl.- a den fjärrstyrd a
ord inari e höjdriktning en. I båda dessa ulföringsfor mer ].;:an
stabilisering sanmein ingen s ly ra s di rek l fr [m slahiliserin gssiklels
rullningsrör else ulan m ellan li ggande ].;oneklions anordningar .
Såsom föml a ngivils ];:an stabiliser ingen ulföras antingen
för hand eller maskinkraf t direkt vid del stabiliserad e förem:'t-·
Jet, eller ock genom på avs tånd styrda m o torer. Härför avsedda
anläggnin ga r ];:unn a lämpligen hcn iinmas

75° elevation .
I med 3 man ........ . .......... ....... k gm. s e k"
M" ... ... .................. ............ .. ......... kgm.

(J .................... ...... ................................. .
nl········· ··· ········· ····· ······ ··· ······················ ·· ·

n" ... ................... ............. . ... ........ . ... ........ .
M, med verkningsgra d ... ... ..... .. ... .. ... kg m.
E, ..... .... ....... .... . ......... .. ....... .. ... kgm fsek.
E" .......... .. ........ . ........ . .. . ...... ..... .
E 1 + E:! ······ ·· ··· · ···· ·· ······· ···· ···· ···

E; ........ . ...... ......... ............ ...... . ..
- e nergin ... .... .. .. ........ .. .. .. ..
E, - energin ...... ................... ..

25,5
0,26
36
0,35
1,12
0,22
0,48
0.57
1,05
1,84
- 0,48
1,38

FJärrs/y r n in[!.
0,1)1

l,' l
o,:.~:-;

1, ~s

O.! il)
2:11

s·>"
,-·)
-

1,52
1,71

Va d slrMkaslare beträffar finnas sedan en lä ngre Li d tillbaka dy lika anordnade för r i kl n ing enligt Lreaxelsys lem el. l

Förutom amämluin g föt stabilisering förekommer fjärrstyrning även för a ndra önclaml!l s ~1 som för riktning av kanoner, avslandsm ä lare och str:llkasla re m. m. Dessutom tordt:
överförin gen och förstärkning en av gyrokompas sens nklning
även kunna r äknas hil.
Fjärrstyrnin gen ulföres i a llm iinh el pa störr e avsl~md ptt
eleH risk v~ig. Den härför erforderliga elektr iska haftöverföringen ulföres för n ä rva r ande efter l vu hu Yudprincipe r:
I. Direk t frftn prim. g ivaren genom 111era lå ngsamlgaen de
motorer. Den a v fr ansk a firman S:L Chamond Granat
konstruerad e l ikströmsiiYe rföi in ge n.
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Indirekt ÖYer en sätskild genera tor genom m era ~na bb.
g:o'lcnde motorer, den s. k "Leonard-omform a ren".
I. Den förstnämnda av dessa m e toder är av s lott intresse
särskilt med hänsyn Lill dess stora möjligheter för exakt h af Lin s l~illning pCt slöne avstånd. Med denna metod lägges sakdes
hm udviklen vid kraflmomenlels överföring. Energiövc t för tngen blir d~irför endast en dire],t följd av kraftmomentels arhc lsförm{lga. Systemet kännetecknas därav, ail inga känsli ga kont ak ler finnas, saml a ll mollagarens och förslärkarens m ngn ctfii ll alllid är konslant och under ström.
Fr~m giyaren u tgående, 120 c fastförskjutna likströmmar,
a lstra i var sin lindning cll magnetiskt fält, vi lka genom Lim pli g koppling av lindningarna gemensam t bilda ell resulle ra mle
magnetfälL Till sin riktning är detta fält i överensstäm melse
med givarens ställning. Införes nu detla fäll i elt annal fixe rat
magnelfäll, inst äller sig del förra fälte ls resulant i del fi uracles
riktning, i en vinkel lil'a slor som givarens. Inledas Merigen
de lre strömmarna i en 3-faslindad generalors stator, al slrns i
drnna cll resulterande magnetfält, som till sin riktnin g ii\crcnss lämmer m ed givarens strömmar. Magnelfällcl lw m mcr
sa ledes all Yr ida sig runt slal01·n synkron l med g i varen. Genom
tillförd yllrc energ i bringas a nkare t i rotation, varvid cr h:ill as
i l re 120 " förställda fas la hors la r föt s lärk la strömmar, 'i lka
Lill fas äYen övercnssl~imma med givarens ställning. IH nln gnclEillct är tröghelsfrill, och d:t de roterande m assonw :iro
fulll olleroende av strömmarna, förefinnas sMcdes inga för dröiningsmomenl. Härigenom iir del möjligt aU ylledigare lörsliirka strömmarna. :M olom kan s{dedes oberoende av lii rsliirkningarnas anlal ulan Lid sförlust noggrant följa gi YareJJ.
l\fed' varje förslärJ, araggrcgal ~ir det möjligt a ll göra den
ut oo·~tende strömmens s1.Yrl'a 7 it 8 gånger slörrc än den ingftendc. TYå efter varandra lwpplade aggregal molsvara s :llcdes .J9 :1 6.J g:mger och Lre :3-13 it 512 gånger större slrönlDenna överföringsn1clods förslärkningsmöjlig hel cr
sl~Tl,a .
kunna _jämföras med en radiomollagarc. Yill man i en fh ltl'
l].Ucl - större slutströmmar - lillsii llcr m a11 cll
ha hnflicrarc
tl

II.

v

<

eller fl era förstärkarrör. skillnaden är endast, alt förstärkarenheterna vid h aftöwrförin gcn äro av betydligt s törre storhetsordni ng. Föru tom dessa förd elar tillkommer även, alt flera
1110 torer ], unn a matas från en givare. Systemet kan med fördel
använ das, där fjä rriktning ulan riktkontroll skall anordnas.
Dlt den franska firman h ~dler sina konstruktioner hemli ga,
oal<ta t vi inom landel sedan el l 30-Lal år haft kännedom om
~ystemels teorier, kan för närvarand e icke lämnas en mera
ingående redogörelse.
II. Den andra huvudmetoden, som även är en likströmsöverföring, skiljer sig från den förra därigenom, att här ås tad kom mes cll kraftmoment genom energiöYerföring. Således den
rakt motsalla ordningen. Systemet känne tecknas därav, att
förstärkningen ~1 s ladkommr s genom en särskild motorgeneraLor, en s. k. "Leonard-omformare", vars magnetfält påverkas
genom strömgivning över en konlaklanordning.
Från Leonardomformaren ledas dc förstärkta strömmarna
till kraftmotorn. Denna lwmm.cr alt vara ig ~mg, så länge generatorns magnetiseringsström varar, och stannar först, sedan
den med moloraxeln kopplade kon taklanordningen återförts i
sitt O-läge. i\lagnetiseringsströmmcn kommer således att brytas och omkas ta riktning vid varje primär rörelseimpuls. Vid
mindre förstärkningsaggregal brytes magnetiseringsströmmen
direkt, men vid större insättas i strömkretsen relän, vilka i sin
ordnin g påverka magnetiseringsslrömmcn, i takt med impulserna . På grund av alt impulsgivningen sker genom l'onlaklcr,
mås te alllid en viss vinkelsblluad - eftersläpning - förcfin nas mellan givare och mottagare.
Oaktat systemet enelast medgiYcr en begränsad hastighe tsreglering, b eroende på den LilH1Lna ef tersläpningen, är del docl'
i vissa fall fördelaktigt att ombord använda detsamma, särskilt
då fj ärriktning m ed riktl,onlroll kan anordnas.
överföring en ligt detta sys lem fordrar i mo lsals till de
förstn i:i.mnda cll förs tii.rl..:araggrcgat för varje motor.
Förutom här angivna syslem för fjärriktning finnes clt
flertal andra konstruktioner. Men då dessa i allmänhet äro
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för mindre J,rafthehov samt dessutom grundade på slcgYi s
sl~illning, kunna dc för närYarande lämnas ös ido.

111 _

Elcllcclning.

Inom eldledningson1r ~1del torde de egentliga nyheic nu i
huvudsak herö ra den elektriska utru stn ingen, och d[l sii rsl, ilt
beträffande ordcrö\'erföri ngen. Genom införande av delvi s 11 ya
appa ra ttyper Lir ckl numera möj li gt alt ulan mellanli ggande
följ visaröYerför ing d i re kl till mollagaren i n föra erforde rliga
korrekt ioner.
De l av fran ska firman S: l Chamond Granat förut n iim nda
ÖYcdöringssy!"lemei erbjuder i delta avseende vissa förd ela r.
Dc hiirför ansända appara terna henämnas "transpor törer" .
emedan deras uppgil'l ä r a ll med eller ulan korrektionsli llilgg
vidaretransportera givarens inställning till mollagaren. Trans portören, som till sin konstrukt ion i huvudsak överensslii m mer
med givaren, är försedd med en särskild dri \'lnotor. Benwmlc
på s torleken av denna molor är del möjlig t all direkt till trans porlören införa yttre elektrisk energ i. För inställningen h iiyes
etl hell obetydligt arhelc, best ~1cnde d~iri a lt b orstanordni ngens
fril\Lionsmolsland endast behöYer övervinnas. Intet el ektriskt
~u·bele kommer sMed es a ll i n [öras genom lm nsporlörcns m ställning. Pa grund av del relativt obe tydliga inst ~illn i ng s
arhctel är del möjl igt all direkt till eldlednin gs instrum enteringen ansluta denna apparat.
För u lom dessa ohcstridl iga fördelar kan systemet i1ycn
framYisa andra, Yilka i Yissa a Yseenden i:i ro av s tor vikt. Sascan
varande en r en likslrömsöYe l Iöring är mollagarens riktha ll e j
ovii.senlligl större än den, so111 [lsladkommes med en lik a stor
Yäx clströmscnheL A v samma orsak förefinnes in gen s. k
"kriti sk rolatioHshastighel". D. Y. s. g iYarens inställnin gshas tighel kan va ra huru slor som helst ulan att mollagaren härigenom l'ornm er i ett oavsiktligt rörelsetillstånd.
Inom Yäxelslrömssys lem e l finnes numera äYen en mnlsvarande apparallyp, benämnd "elektrisk diffenrenlialgivan:" .
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Denn a app arattyp å r egen tli gen icke ny, ulan den torde vara
yälk än d i nom eicktrotekn ik en under namnet "in d u klionsregula lor". Såsom namnet anger är del här fråga on1 en elek tri sk
givare. För instä ll ni n gen erfordras därför e ll kraft moment av
samrna storleksordn ing som för en vanlig givare. lH inställningsm omentet s Medes kan bli Ya relativ l slor'l, kan denna
apparat icke i samma utsträckning som "transpor tören" kopplas
direkt till eldledningsi nslrumenten.
Om växelstr ömssystemet ur elektrisk synpunkt kan framvisa stora fördel a r framför likslrömssys lem et, är det dock i
vissa avseenden underlägset delta. S{lsom varande en växelströmsöverföring fö refinn es hår ingen möjlighet all direkt utan
omvandling tillföra systemet y ttre elektrisk energi. Systemet
har även en "kril1sk rola lionshasli ghc l". D ~1 denna hastighet
är uppnädd, kornm er den obelastade mottagaren all bibehå lla
denna rota tionshastighel oberoend e av givaren. I allmänhe l
torde dock del h ä remot svarande varvantale t iigga så högt, a ll
någon d irekt olägenhet h i:irav icke beh över befaras.
Gen om införande av denna givar typ är del möjligt att
betydli gt förenkla eldl edn ingsanordningarna. Då a lla förckommande korrektioner ]\unna förl äggas under däck, erfordras
ett avsevärt mindre antal kablar. Centralerna kunna arbeta
mera obehindrat och oberoende av vilket centralsiklc, som för
1illfä llel leder. Cen lralsilz lcna kunn a på ell häl tre säll utnyttjas, och omkopplin gen , om sådan över hnvud laget erford ras,
u tf aller hety dlig! förenkl a d.
Be LrM'fande elen egentliga eldledningsi nstrumen leringen
bygger denna i stort sell fortfar ande på förut kända principer.
Endast a vst:\nds- och häringslJordcn h a undergått betydande
förbättrin gar, vilk a dock heroende på den stora kostnaden bliva
svår a a ll i önskvärd utsträcb1 in g a nskaffa.
Vid nuYarande avst ~1nds- och bäringsbord är slörsta svårigh e ten att bes tämma dc r~i. lla ändri ngsfaktorerna efter bordens mer ell er mindre 1-:rökta kurvor. I stället för a ll ~t bordel
avsä tta avståndet, avsätles avs lilndsprojeklioncrn a i ett godlyckligt vall räl \'i nkligt koordinalsy~lem. )\ad ringsfaktorern a
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angivas direl<l genom de avprickade projek tionerna, vilkas mo mentana medelvärden alltid bilda r~ita linJ er, så länge m.tlc t
icke ändrar lmrs eller Iarl. Varje avvikning frfm el en 1 ii la
linjen representerar sMeclcs förånclring av målels rörelset 1]]_
s tånd . Genom sammanställning med eget fartygs farlpro.Jd\ Lioner k an en direkt bild av målrörelsen erh ållas. U n der Iörntsätln in g av god a vslåndsmälni ng samt alt m ålfarlen kan ans 0 s
konstant, kommer bilden a LL ange målets momentan a kurs
Dc i denna utföring~Iorm ingående projektionsborclcn . et t
för ,·arjc projektion, e rs ätta för u l varande avst<l.ncls- och bär i ng~ 
borcl. Konstruktionen är sårskilt lämplig för större hasli ght ler
och då isynnerhet för flygmH
Beträffande dc mel,aniska anordningarna i övrigt äro dt".;sa
forLiarande under utvecklin g, och n ~1got i väsentlig grad prrn cipnyl l är icke a lt anteckna. Alla nyheter beröra mera detaljutförandet och kunna därför här förbigås .
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Mer övning i astronomisk navigering
önskvärd å våra fartyg.
jag känner själv en hel
De t finnes säkerligen mänga
del - inom Y<lr flotta, som ifn1gasälla elen aslronomisJ,a ortbes lämningens berätL igande p[t andra fartyg än dem, som utg{l
på exped ition e r ulanför Nordsjön, och som föl jaktligen anse,
au dc med fördel kunna lågga allt det, de på delta ornri\de
lärt sig i sjökrigsskolan, p~1 hyllan, tills de even tuellt erh å ll:::~
kommende ring som navigeringsoHicer:::tre på någon av dessa
"lå ngtrada re". i\Ian resonerar som S ~l, alt när man Yari L
offi cer så och så länge utan all nagon g~ing hava tagit en
observation men ~i.ndå klarat navigeringen, är det tydligt, all
den astronomiska orlhesh1mningen utom i några undanlagsial~
ej är av behO\CL påkallad. Man drager därför lätt den slutsatsen, al l unelervisningen i delta slyeke i sjökrigsskolan mest
är ti ll för sjöofficerens allmänbi ldning.
J ag vill ej bestrida, aLL man i Östersjön, Kallegall och
Skagerac k oflasl lm n l.: lo ra si q u lan astronom isk orthesliin1ning, men Yissl är dock , att man ofta skulle naYigera med
större ], änsla aY säkerhet, om man vore ÖYad i och anvåndc
sig av delta orlhestämningssåll. Al l det ibland är ganska nödvän di gt, visa exempel såväl från vådelskriget (i Nords jön) som
från våra egna krigs- och spaningsövningar för alt ej n ämna
U-b å tar på hevakningsläge. f'ör a ll övning i metodens n y ttjande skall Ya ra berättigad. behövs - enligt milt förmenande
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endast a ll m a n und er verkliga {örhå lla nclen p å II O!Jo' ay
fnr tyg hm h a behov a v densamma en g~m g .
De ä ldre m etode r för as tronom isk ortbestämnin g, sont de
fl es ta hiLLill sYarande n avi ge rin gsoffi cer a re grund a t s in O\a nptt.
nä mnd a bedömning - ell er rä l la re kanske utdöm n ing
berä tti ga, de t m edgiver j ag gä rn a, till en v iss gr a d av ttt obl.tn cl
lll Ol as tronomisk ortbesliimnin g i v{tra nä rmas te fa rva tten . Del
g ick nämli gen m ed ä ldre vinkelm ä luin gsinslrum en l, besviirli g8
i a vl äs ninge n, och i avsakna d a v räJmeformul är Hmgsa ml a lL
komm a till ett resullal, viik el dessutom lack va r e r äkn em clodcn
ej kund e överblickas , för rä n s tä ll e t var utlag t i k orlel. \led
modern a in s trument, m ed h öjdtab ellberäkning och m ed riiknc for mu lä r är det em ellertid en h ell a nnan sak. En träna d na viga tör m ä ler tvenne h öj der av stj ä rnor, identifie ra r dem , WJ ks li1 11er be räknin garna och gör konslruUionen i korle l p å mi ndre
ä. n en h a lv timme. En solhöjd, ofta a n vän dbar för sam tn·ut s lii. ll n iug m ed en Lerresler ortlinj e eller för angörin g, lage r lllc d
konslruk Lion m indre än Li o m in u le r.
De l ä r ju i allmä nh e l så, a ll n ~ir man rikti gt beh itrskar
ell ä mn e, ä r del roli gt a tt syss la dä rm ed, m en motsa tsen. mn
m a n ä. r okunnig eller osäker. Så är det ä ven i h ögsta grad
m ed kon s len a lt navi ge ra på ast ronomi ska obser vati oner.
Ka de tten bes itter i a llm}in be l Yi d slutet av sin uthil d11lllg
Lillrä cldi ga kunska per och Iö rdi gh e lr.r för att bli va intresserad
n.\' den as tron om iska n a viga ti onen och e lt så dant int resse liar
j ag också tyc..:kt m ig finn a . Del giiller då a lt till se, a ll del ia
in lres.:;e och dä rmed även fönn:Jgan ick e avtager efte r in lrii.lc l
i offi cerskå ren . H ä rför for dras e ll kontinuerligt underh(tl] apde
a v fä rd igh e ten s~rväl be tr ~iffa n dc den pr aktiska h öj d m äln iu 'l:ll
.:;om den re na r äk ne - och k ons lrukli onsskicld igh elen . i\lan Lt r
em ellert id ej r äkna m ed a lt den u nge officer en a v egen d t i fl
.;;kaffar sig öYnin g i en a ell er a nd ra avseendet, m a n m itslc g{t
in för a ll ordna sådan för h onom . F. n . torde de lt a endast
\'a ra fa lle t å u-bMsförba nden , {t långresor na samt å sollimar resorna på kacl e ltfa rlyge l och af Ch a pman. Del är a lltsCt J>lol l
en liimli gen r in ga del av suballem off icera rna, som f:t det utn
Yiil be höv li ga. övnin g, och dc, som fft den , få den s poracli,kL
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(J(us lfl olla ns order i\I:noll inn eh a Her vi sserli gen en bes läm ;nelse, a ll offi ce ra rn a u nder ga ng till sj öss böra övas i as ironollli sk orlbes lii mnin g i den uls lröckn ing lämpli gen la ter sig
.,-öra, m en !Jcs tä mmelsen tror j ag h ittills icke le ll till mtgon
"
re övning).
livliga
All intresse för den as lron omisl'a n a Yi ga li onen lik som för
na vi g<J lion överhuvud l ikv ~il föref inn es h os de yn gre officerarn a, h a r j ag fl erfa ldiga g ~tn ge r k on s ta ter a t, och glä dj en över
de n vtilbehöYli ga repe ti tion en i sjökri gshögsk ola n i de lta ä mne,
tror p g ii r a llm än. Om nu, som är i friigasatt, ämn e l strykes
fr:'m allm ä u na kursen s program (av k os tn a dsskä l) , b or tfall er
L o. m. den na r epe ti li011, varför de l blir så m yck et v ikti gar e,
att fä rdi gh e ten p{t ifrågavar an de om råde på annat sä ll u n derhålles.
För a ll giva m era stadga M övn in gen i as tron omi sk on bes lä mni ng, än som hi l tills vari L fallet, f ramlä gges h ä rmed,
till den ve rk a n de l h ava ],a n, följ a nd e förslag:
l) Vi d s ta ti on ä r förl äggn in g sk ola samtliga suba lternofficerare min st en g~\n g varannan veck a övas i r äkning m ed
fiollans höjdtabell er m ed Mfölj an de k ons truk tion i lwr lel, var jämte da och dKt a ndra till den p rakL isJ,a navigerin gstjä ns ten
hörau de as tronomisk a ber äkni ngar skola utföras. (övni nga rn a
ordnas b mpl igen fartygs vis a pansarskepp, förbandsvis ~l öv riga far ty g) .
2) Da fa rtyg bef in11 er s ig i fa rva llen u ta nför Skagerack ,
skola samtli ga suba llem offi cera re enli gt fart yg s- (fö rban ds - )
chefens bes lti nnn ande utföra as tronomi sk a observa tion er för
lägesb esl~1 m ning såväl und er dager som. gry ni ng eller sl,ymning .
Om Licl en så m edgiver b öra dä rj ämte övn ingar enli gt pu nkt l )
utföras.
:J) A öHi ga ic ke s tati onära fa rtyg skola subalternoff icer a rn a cnli g l fa rtygs - (förb an ds-) chefen s bestä mmand e ulföra
astronom is],a obsen a tioner , sa oft a om stä ndi gh eterna m edgi va.
D ärj ~1 m le a nor d nas vid lämpli ga tillfällen övn ingar enligt
punkt l ) ..
l> en ex tra kos tn ad i form av ink öp a y n aulikalalm an<J ck or,
jökorl eller pl olling-shee ls (kasse rade sjö kort och ploll iug-
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sheels kunna med fördel användas), transrJorlörer och 11 (_.1 ......
oc.,Q_ ] , t>
m, m., som dessa övningar skulle medföra, torde ej Yara 3;
den be tydelse, all övningarnas bedrivande därför borde fö rhindras, eJ heller torde den erforderliga tiden vara alltför sy ~\ "
all ställa till förfogande, sexlanter av modern typ och k rono ~
metrar kunna förmodligen, naturligtvis i begränsad ulslriick ning, med litet tillmötesgående från vederbörande sjöin strumentförråds sida ställas till förfogande. I brist på kronom eter
kan man för övrigt, om man tager täta tidssignaler, mwilllcla
sig av ell gott observationsur.
Medan jag är inne på astronomiska observationers am iiu dande, skulle jag vilja hamhiilla, alt man med mycken fö rrleJ
kan använda solen för kompasskontroll såväl p[l enkla kurse r
som för två fullständiga rundsyängningar, ett förfarin gssft LL
som ofta glöms bort, men som giver säkra resultat och h ar den
fördelen, att några särskilda märken ej erfordras.
l detta sammanhang kan jag ej underlåta att påtal a del
fö rhMl andet, alt varvets personal alltför ofta användes för elen
kom p ensering och deviationsutlagning, som följer på ett fart ygs
rustning. Enligt kustflottans order M:noll bör deviationsut tagningen i regel utföras av fartygets egen personal. En lig t
min mening har denna regel emellertid alltför mänga un dan lag, vilka förmodligen bero på inneboende osäkerhet eller k anske
tröghet hos den ansvariga personalen.
Utförandet av en s~tdan kompensering och deviationsull ag ning är ju, om man undantager vissa specialfall, dock så enkcll,
att varje sjöofficer borde kunna kormua tillrälla därmed ulan
utomslåendes hjälp. Det egna utförandet borde dessutom medföra större trygghet vid den därpå följande användningen aY
deviationstabel len.
Karlskrona i maj 1933.
J. Slefenson .
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ÖrlogsHottans stridsberedskap och
personalens utbildning.
örlogsflottans bemanning ger liY ~~t den döda mater ielen.
E ndast under förutsättning a lt personalen är tillräcUig och
besj äbd av en gael sjömilitär ancla samt hesiller en fl fartygw
väl lillqocloqjo rcl yr/;essbc/;ligllel kan orlogsflol lans fulla
stri dsYärde utnyttjas. Förutom p ~1 rådande militärpolitiska,
mili tärgeografiska och ldimatiska förhilllanden måste örlogsfloll ans slriclsbereclsl{etp, d. Y. s. resultatet av fartygens och
förb andens stridsulbildning, hasera sig på personalens allmänmilit~ira-, sjömans- och yrkesutbildning samt därpå, att utformnin gen av denna utbildning är ägnad att på ell organisatoriskt ril.::tigt säll tillgodose de ruslade farlygens bemannings-behoY.
Då man dessYärre a llt fortfarande salmar visshet om den
svensl;:a örlogsilollans kommande fartygsh csUmd kunna beräkningar av pcrsmwlbehovcl icke nu uppgöras. Däremot synes
frågan om de riktlinjer för personalens utbild ning och utbilcln ingsorganisalion , yjlJ;:a haYa samband med stridsberedskapen,
med fördel kunua disl;:utcras .
Redan ell flyktigt sysslande med hithörande fdigor ger
vid handen all siirskill LY~inne spörsm ~1l hän-idlag tränga till
sin lösning nämligen:
A. RcJ;ryluinrr och rc/{1'!) l u l bildning av s jömanskåre n s
cläc/{sovclelning samt
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B. Orlogsj'loll cm s öv nin gsår. Yilkel senare spörsm al 01 11 _
fall a r ku slj"lollrms ö vning s pinn oc h ulbtlclnin gcn , el en i 1;i 1 av
h etin gacl c orguni.m lio ncn rw m a nskapels ulbilclning rnnhu r<[
oc!t iloncl, vä mplikl en, ht clcll u lbilclttiuuen m. m.
A.

f< e f.·ryl ering oc!t re/; ryl uibtlclniny cw sjöm an s/;oren.,
cläc/;sa ucle ln in g.

Anl ednin garna Lill a ll vi ssa erinringar m ed fog kt lil ll <<
göra s m ol el en nuYa ra nd c r ekry terin gen och r ekry lu lbi ldn in!-\c!1
a v sjöma nsk<.m ' n s däck sa Ycl cln i ng ii ro i h uYucl sak fölp 1Hk:
\' id r ckry lulbilclningcns avsluta nde tord e f. n. elen L d.
sk epp sgossen ula n öve rd rift ],unn a pitsl:"ts vara överkva lili n·,·act
fö r -; in tj ii ns lcs lä lluing i f rf1ga o m a llmän - mil ilfl r - och ~.iii 
m nns ulbild ning sa ml helas la d m ed e ll ÖYcnnå lt av lwn s],,l[lCl'
i nitmänbildande ämnen und er d e t a ll den konlral,Lansl iillde
r el"·yten h a r Hrlt en vi1 scnlli g l l~ o rt a re och und er bcl.Ydlig l
S\' ~l ra r e 1ci rh ~dland ~ n h ihrag l a llm än-militär utb ildn ing. L' ll
underh a lti g sjöm nnsulbildning sa ml c ll m å tt av a llm ä nbild ning
so m nog oft a kan a nses li gga i unelerk a n t a\' heho \' cl. l fraga
0 111 yr kes utb ildning torde de hf1da kategoriern a i slorl ~(' l!
k u n n a j äms Lä Ilas.
E n lungl ,·ägande anm ärkning mot en följds jukdam ,i li
elen n u Ya ra nele sk epp sgosscin sli Lulionen är ock s{J elen , all a,.
sanlilJanlag t H If:: a nställnin gsin eu dasl ;) obrutna ÖYnin gsa r k un n a ny ttjas för Ljänsl ~1 stridsbem a nnade fartyg ; a v önig li d :1tg ~l r
2 lf:2 ~Jr för sJ,eppsgossculbildnin g samt 1 1j2 för genom gan g <l\'
J.;,orpra ls - och DO- skolorn a, va rj ä mte :l somm a rh a lv ~u· h 11.1Hl
b r uk as för m er eller mindre lillfä lliga kommenderin gar om!Jorci
ell er i land. De t förefall er olv iYelakli g t som om per son all ns
utbildnin g h ä r bliYil hunJclsak och dc m st a elc fa rlyge ns i;cm a nnin g bisak. ske ppsgossa rn as ],a rlskrivni ng äger ej h eller
rum i orga ni sl' l samm a nh a ng m ed b esä llningshy lcn a Yid Ö\'nin gs ~1re t s börj an .
I ko rth e l k an m an s~) Jund a säga a ll skcppsgossa m as Olllfa lla n clc och dyrb ar a ulbilelning i a lltför r inga u lslrfi ekning
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kanun er dc s lrielshcmanna cle fa rty ge n till godo uneler del a ll
de ],ontra klsan slä lldas bely clli g l enkl a re rekry lutbildnin g lill
stor del äger rum just ptt n yssn iimud a fa r tyg, Yilka b a da för ]1;1llanclcn ~i r o till förfån g för s lri elsh cred skapen .
I d el följ a nd e komm er en cl cla lj era d j ämförelse mell a n dc
b[Jda ulbildnin gsformema a ll verks tä ll as . Shppsgossc ulbildnin gcns ulformning komm er d ä ri a ll m i\h ~inda väl i ng{Jcnd c
bli före m ~ll för b eh a ndling, viik e l ber or p ~1 all ].;,änn cclom cn
därom u Lanför sk eppsgosseoffi ceram a s kr e ls en l. förf :s erfn ren bet ofta ä r gans], a ringa.
1. Sjö man sk årens däcbavclelning reJ..:ryl em s L n . dels
genom J, a rl skriYnin g Iran skeppsgossck\rcn och dels genom
konlra klsans l[dlning av m a n sk ap di rekt till sjöm an s k<'lrcn .
skeppsgossa rn a antagas vid en Mder a v 1 4~ 15 år och ],ar lskrivas ef ter 2 1j3 års utbildnin g; ullag nin g till yrkesgren ~i gc r
rum förs t efter 2 å rs ljänsl. Ko nl raklsanstä llning ~i gc r r um
vid en nl cl cr av 17~ 20 år di reld till viss y rkes gren .

Den ulhilclnin g som L o. m. a \'slu lad r ck ry lsl, ola (r ckryl-kurs Yid y rk esskola a lltså ej inräb1 acl) jiimlikt gäll an de sk olreglem en le bibri ngas dessa b ~1 da ka tegorier, fra m g[n· av följ an :-ic tc.lJclj:
Sk<· pp sg o s~ a r.

E: ontrakts an st ällclu .

5J~ lim.
Allm ä n - 1nililä r ulbilduin g
Utbild nin g i egen y rkesgren .. 21G
Undervisnin g i allmän-bild a n de
1125
~1m n en
För skep psgossar tillk om mer dä rj ämte c :a
ljän sl å sey lack öv nin gss /; epp.

185 Lim.
195 ))

1HO

)) (-150)

9 m ånnders

Fö r att Prhå lln ri kt ig j ~t lll fö r P l se mellan de bada kat<'. \11111. 1.
gori e r na ha r i t i mantalet av mi li tä ra älll nen ej medr ä kn ats gy mna stik, beld~idnad s Y å rd och samihning oc h av dvi la ä mn en Pj t ('ck n i ng,
slöjd oc h så ng- liks om ej heller i>ve r liisn i ng och id rott . en~tr d·· ~~a
öv n in ga r· upptagas i timplanp r na cJier oli ka nomrPr.
Anm . 2. F l'i\n clut i SI\l·':V i'notsti.ill(la l.irnanta lei ha r i tabel len
dra g it- 1/7 av totala t i m a n ta lPt. fii r· 1. oeh 2. årsk ursens skeppsgossar
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Pn ·ir skeppsgossa nws handräckningstjänst, som i ]{a rl skron a 11ur
111 31

lörr>llta s a,· dessa bi'tcla tt rskurse r pi\ 7 anlelningar, u teslu1 l'r d, •Jt · t
agandC' i ~ :'!väl ön1ingar som s kolg·ång.

. \.11 111. :3.
Till timanta let i alimänbilcla nde ämn en för k otlil'ak L~
a nst >illda bör läggas 270t utgörand e t iman talet i eft e r Jol k~kola n s
:ns lutclncle genomgången, nume ra obligatorisk fort s ättn in g,;,kola
va1·i g·cnom det fö rstnämnda ti1nantal et s tiger till cle inom lJ<11'an te~
<1. 11gin1a 45Qt. Aven om så ic ke l1ittill s varit fallet tor<lc <1<•1 rloc k
kunna beräknas, att så för framtid e n kommer att bliva förh it i\; 111 ,Je t.

Anm. 4. Eör att få f raiii elen Ycrldiga utbildnin gen har· l'ö 1·
ske ppsg·o8scutbilclning-en rä kn ats med Llc i verkligheten förC' kOtl l rra n.
de :2-t övningsveckorn a pr. å t· i stä lle t för staclgad e 25 och Jör n i ry tutbildni ngen 21 i stället för :22.

T abellen Yisar med all önskYärd tydlighel all skep ps ~-; os 
sa m as utbildningslid är belydligl längre än dc konlrakhan stiilldas. Atl den konlraklsa nslälldes utbildning Yid upp l'l\' llning till 2. klass sjöman därför icke rimligen kan sl~i p:\ snJ nma
niYa som den f. d. skeppsgossens beror emellertid icke en ha rl
p [l den siffermässigt underlägsna utbildningstiden ulan jiiJ llY iil
diirp<'i, alt den förstnämndes utbildning till slor del tiger ru m
ombord å mobiliseringsbemannade fartyg, där denna u lbilclning dels är ett fö1· stridsutbildningen slörande mom en t. S\ llll
oft a nödl\·unget skjules M sidan, dels ocks ~1 pftgå r un cl e1 dc
för allmän -militär u lbildning försYårande förh Ktlland en , '-\l lll
alll id äro r i\ dande ombord i farlyg. Den här framsl ~ill d a .I IImärkningen mot dc konlraklsanslälldas utbildning gäller, so m
tidi gare sagls, icke yrkesullJildningen, vilken till slor del sammanfaller med slridsulhildningcn och därför, förkl arligt 110g,
a v ombordvarande befäl anses lillfredsslällande, u lan i slii J lel
den Yikliga, grundläggande allmän-militära utbildningen 11 l'h
sisl men icke minst sjömansulh ildningen.
A l l skcppsgosseulbildn i n gen medför m [mga och b elyd nnrlc
fö rdelar för örlogsflottan är för fackmannen utan vida re up penbart, och det bör därför förebringas synnerl igen starka
sal,shil innan en ändring a\' dess organisation ifr:1 gasiiL Lcs.
Dn kostnaderna för sk.eppsgosseulb ildningen stiga lill helo 1P·
\'ilka relaliYl andra summo;· i fiollans budgel iiro hcl~· cla ll tl'.
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ås te emellertid ell oförändrat bibehi:tllande ävenledes vara
starkt moli yeral.
I del följ a nde skall fördenskull en detaljgranskning a v de
i skeppsgosseu tbildningen ingående olika grenarna äga rum
för a ll ulröna möjligheterna för en utj ämning av ovan påpekade, väsen tli ga skiljaktigheter.

111

2. Den allmän-militära utbtldningen under skeppsgossetiden är fördelad på tre vintrar om vardera 25 övningsveckor,
(jämf. dock anm. 4 ovan) varunder i runl tal halva dagen använd es för allmän-militära övningar och den andra hälft en
för undervisning i vanliga skolämnen; under den sista vinlern
pågår jämsides därmed även utbildning i egen yrkesgren, vartill ullagning äger rum före della läsårs början.
Denna utbildning är för skeppsgossen synnerligen vidlyfti g
och man frågar sig, huruvida dess omfattning är av behovet
påkalla t. Svarel härpå måste bliva neJ. Det torde vara en
spridd erfarenhet, alt första ~n·et är bra, tredje året likas[t,
men a ll däremot andra [u·cl sv ~trl all fylla ut. Det är därför
också konslalerat, all 2. årskursens pojkar, som på andra Dinråden måslc finna en form för sin naturliga verksamhe tslust, i
stor u tsträckning söker ullösning h~irför 1 ofog av allehanda slag.
Del bör här också framhållas, a ll den teoretiska omfa ttningen av den militära utbildningen cnl. SH.F:V ej till fullo
motsvaras av praktiken av del skäl, all, på grund av förläggningen av skeppsgossarnas övningsår till 1 ( 10- 30( 0 , en stor del
av för vinl em avsedd instruktionspersonal Lill följd av andra
komm enderingar ej träder i tjänsl vid skeppsgossekåren förrän
omkr. den 1 ( , , ; r esullatel blir all ulby lel av oktober m ~mads
skeppsgosseutbildning f. n. är relativt ringa.
Del har av sakkunniga ocksi't medgivils, all omfattningen
av den mi !i lära utbildningen i Yiss m [m är b eroende p a behovet av öYcr lä ngre tid uls lräckl undervisning i allm änbildande ii m n en.
I::n sa ra dikal :\tgärd, som a ll med ell penndrag s lryka en
Vin ters mi lit är utbildning, d. v. s. i dclla fall 2-±0L, kan självTidskrift i Sjöväsende t.
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fallel ej tillålas endasl med nyssnämnda motiYering. En de.
taljgranskning av kursplanerna i SHF:V i fråga om allll1t\nmililär utbildning ger -vid handen:
all förutom "ökad" kännedom om rekrylundervi sn ingens
olika delar de under andra och tredje {trets kurs nyti llkon n1 ~1
kurspartierna i huvudsak utgöres av:
m:::tnskapcts antagning och utbildning, karbinen saml t xer.
cis och skjutning med densamma, grunder för bekämpande· ai'
eldsvltdor saml om giftgaser, gasmasker och dess anYän dnt ng.
Den enda del härav, som synes erfordra nämnvärt siirsk il c!
tid synes vara handvapenskjutning och exercis; del förh ~llLm cl e
att även under tredje å rel endast Hl nyheter inom den all mitnmilitära utbildningen skola initumlas torde dock medföra, a ll
huvuddelen av 2. l1rskursens pensum kan förläggas dit. 1\liltliirL
1rskurscus militära utbildning hmna ho rlsett synes därför 2. K
falla och ulan slörre svärighel dc därunder nytillkomna btrsparlicrna fördelas på dc båda övriga bs~m;n.
:\Ied samma bcräkningsgrundcr, som i tabellen i pld. 1.
här ovan lillämpa1.s, m iDskas i så fall behm·cl av mi li li·u utbildning med 2-±0l.
75-±l - 2-±0~ = 51-N. I runt lal 5L)t skulle i så dant fa ll
utgöra det sannolika behovet av total militär utbildning tmdcr
skeppsgosseliden under det alt molsvarande siffra för de n
kon lraklsanslällde är 380L.
Yrl..:esutbi ldninf}en, 216t av dc nyssnämnda 75-!l, un der
skeppsgosseliden har ej givit anledning till erinringar och hö r
därför bibehållas; under alla för11Mlanden hör minskni ng ej
ifrågakomma. lJe konlraklsansläl ldas 195t för denna u lln!dning ökas i verkligheten lack yare slridsulbildningcn.
3. Ulbilclningen i sjömcmss/..:ola, som f. n. pagår under
lvenne somrar med sammanlagt c:a 9 månaders tjänsleli d, iir
enl. förf. rncning den vikligaslc hörnstenen i den nuvarande
skeppsgosseutbildningens byggnad.
Del lorde vara en p å sina h åll förefinllig åsikl, all u tbil dningen å segelfartyg numera skulle vara värdelös för örlc gs flollans personal. Del ]..:an därför vara på sin plals, all i d• lt::l.

393 -

saJllma nhang liimna ett ringa bidrag lill diskussionen om
vä rdet härav.
Del måsle da först faslsbs, all grundYalen för all sjömilitär Yerksamhel på haYcl är en tillfredsställand e gra d aY
s jön w n s /;ap. Den definition h iirpå, som aterfinnes i " :\ordisk
famil jebok" d. Y. s. "kännedom om allt, som hör till cll fartygs
tackli ng och manöver, Yarlill dock ej navigation anses höra"
syn es förf. aY dessa rader emellertid alltför mager.
Ulan all på m insta Yis göra anspr<.'tk p ~t alt förma upp-·
ställ a en läckande defini Lion på de l la omfattande begrepp
till å ter sig dock undcrle•: knad all för s in del anse. all
sjönwns/;np iir elen på pmktisl..: erfare nilet ombord grundade förmågau alt i varje på havet länkbar situation - clocl..:
ej av rent sjömilitär nalur - l.:wma riill bedöma elensamma
och haneila clärefl er.

Hedan denna definition pekar p{t, all sjömanskap ingalun da förv~irv a s i JJöcl..:er; den visar ocl(S[l, au sjökrigsyelenskapen är något ulöYer sjömanskapen, ett högre stadium därav,
som dock bygger p å dess grund.
Inskränker man sig lill all godtaga "Nordisk Familjchoks "
defin ition har sjömanskapen nutilldags endasl intresse för elt
få tal av personalen på ell örlogsfartyg. Om man, ålminslone
i p rincip, godla ger förf:s lankegi\ ng maslc resullalet däremot
bli, a lt sjömanskap är nöclYä ndig för yarj c man ombord, för
utkiken, som Yancmässigl skall se alll och binna sill ansvar,
för hå tstyrarcn, som skall känna sin h ftls egenskaper, för kocken, som lrots d ~tl i gt vjcfer skall hava malen färdig p å ulsa1.l
lid, för den ens k i Ide mannen , som skall YCla a lt lämpa klädseln
efter omsländighclcrna för all kunna ulföra e tt beordrat arhele
o. s. v. Sjömanskap grundar sig dädör p å under tjänstgöring
på h avet sam lad erfarenh e l och sist men icke minst reu
sJöva na .

Kunskapen om manöyer och ladding får aldrig bli sjiihändamå l; det är icke för inhämtande av kunskaper därom,
som segelfartygs u tbi lclningcn hör bibeh ållas. Anledningen därtill är den, att ingen annan u tbildning lordc lmnna giva fullgod

-

394 -

-

ersä llniug i fd1ga om odlande t av de egenskaper , varpa god
sjömanskap baserar sig, såsom an svarskänsla, sj älvfö rtroende,
vakenhe t, beslutsamhet, rapphet och , av särskilt discipli niin
vä rde, samhörighelskänsla rned en stö rre enhet, där helalllavarens ord kan vara lösen ordet Lill live t eller döden. Arbe tet
p a däck och Lill väders ger också alla möjligh e ter all sL och
förs lå vad som h änder; b efäle t har även möjli ghet all p.1 helL
anna l s ~i ll än på ell maskindr ivet far tyg städse iakttaga och
in gripa rä lla ndc och upplysande. Såsom pla ttform för sjöm an smäss ig och sjömilitä r fostran av unga sjömansadep ter
h a r segelfartyget därför enli gt förf: s mening ej sin li ke ocb
hör därför denna utbildnings - eller rältare uppfostrin gsfo rm
till vapnets homma utan tvekan bibehållas.
Denna mening omfa ttas för övrigt i allt vidare kr\'lsar
inom andra örlogsflottor ; n'\r l land har sMunda alltfort hibch ålli L, vad som pft an dra hall tem po rär t s lopa ls, m en var ti ll
nu en all män åter gang gör sig gällande.
Givelvi s bör :- ådan SJÖmanskola givas s lör sta möjli ga tidsutrymme under skepps gossarnas utbildning. Då emellertid,
.<;om nvss nämnts, denna utbildning ej får bli ett m~ll ut an
skall i~1 gå som ell meclel i pojkarnas s~·slematiskt sjö mansm~is siga och sjömilitä ra fost ran bör den å andra sidan ej ti llmäLas eU opropor tionerlig t s lort utrymme.
Den nuvarande u tbildnin gen är fördelad p ~t -l m ;madcrs
expedition m ed ";\n jaclen" eller "Jarramas" under del förs ta
och 5 m ånader p ft "af Chapman" under de l a ndra ulhildn ingstn·c L. Della a rrangemang har bl. a . s in föddaring diir i all
r ic">en ]Ja bcr rund av sin o·r o\"lck å "af Chapman" ej Him pi :.(CD
hanleras aY 1-l- 15- tlringar. A ":\ajaden" och "J an m·us
t j ~inslgöra de häsla pojkarna i clt flertal korpralsbefalln in,.;ar,
-;:1som bftls lnare m . m., under del a ll alla dylika befallningar
i"1 ·'af Chap1cna n" beklädas a v staml,orpralcr, Yilkel är en S.iÖ mansmäss ig nöd\·ii ndigbcl. AnsvarsniY~m ~ir som cu fiiljd
därav öYer lag säuk l under andra fn·cts sjötj änsl. Den s legri n[4
häri, som i slällel bo rd e vara för handen, ulchlir s{tlun da m:h
del förh tlllancle, all pojken dlcr k:t rlskrivnin gen ell hahar
i)"")
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~enar e som 3. kl. sjöman bl i r placerad som yngste m an ombord
~ ~ strid sfart yg höjer honom ingalund a i andras ögon, än
~~indre ], an han sj äh ha n [<gon k ä nsla dä rav. Den despera tion, som unders tun dom ii r till finnandes hos f. el. skepps60ssar und er året närm as t efter k a rlskrivningen, h ar nog till
~t or del sin förkl a ring i del La förha Hand e. Där till bidrager ju
också a ll h an dä r un der, efter 2 ~~ ~t r s grundlig utbildning, i
tj änstgö r ingshäusccncle ofl a jäms täll es med den uneler samma
övningsår a nt agne lw ntrald sanslälldc rekryten, som ofta helt
saknar sjövana.
Nyssnämnda olägenh e ter, fö r vi lka m'igot botemedel är
svårt a lt utfinna m ed hibeh ålland c av nuvarande utbildning.
Lal a för a lt in skränka elen nuvarande scgelfartygsulhildn ingen
till en expedition, varunder sk eppsgossen endast bekläder mC··
nigs befa llning. Ett h ärigenom nödvändigt s törre an tal förhandsm än ombord torde, som molvikt till elen förkorlade utbildningen, med ldok planläggning a v instruktionsarbe tet kunna resultera i e tt propor tionsvis ö],at m ått av såväl kunskaper
som praktiska fä rdigheter hos eleverna .
Den l;onlml.:lsonslällcl es sjömonsutbildning i rekrylskola
är vanli gen förl agd till vinlerlid s tillali ggande fartyg m ed
därav lä tl begripligt resultat. N[1gon grad av sjömanskap kan
däruneler näppeli gen förvärvas och elen alltför vanliga synen
av sjösjukans h 8rjningar bland kustfiollans besättn ingar då
sjögån g i_ir råda nde är tyvärr in ge t alster av förf:s fantas i.
En sammaufa ttning ger sålunda vid handen:
alt segelfartygsu lhildn ing såsom synnerligen vi kti g ur både
sjömansm ässig och mili Lär synpunk l absolut b ör hi!JchMlas:
all densamma av vi ssa skäl dock synes böra koncentreras
till en expedition, vilken naturligtvis bör givas största möj liga
län gd;
alt inhämlandet av sjöman sm ässiga kunskaper och färdigheter genom ökad instruktionspersona l uneler en sådan
expediti on i n ågon m å n torde kunna intensifieras samt
alt elen kontraktsans lällcl es sjömansutbildning tryggt l.::an
påstås vara olillfredsställ ande.
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L' n clc r uisningcn i skeppsgossesl.:o lu, d. v. s. i allmiinna

sko lämnen, p[lg[u· alla tre Yintrarna med ett Limantal a\ resp.
19, 17 och 16 timmar pr. vecka under 25 öYningsveckor {lrligcn.
Som a v tabellen i punkt l framgår, är del el l högst betydande
a n tal övniugslimmar , som Mgå för denna utbildning, n än d 1gcn
1,125 limmar medan under samma tid 754 limmar ägn as at
militär utbildning.
lJe tankar, som pa sin tid föreslavade införandel ay drn na
omfattande läsning under skeppsgosseliden voro, del s au Ligga
en solid grund för den senare komman de utbildningen i kt,rp rals- och undcrofficerssl ;:olorna, dels också a ll genom bi hri n gandel av en hög allmänbildning höja sjömanskårens allm iin na
nivå och att därigenom underlälla ciYilanslällnin g för <len
personal, som ej önskade eller kunde gå vidare till unde rofficerskåren.
Dc avsevärda kostnader, som äro förenade m ed clellna
undervisning, Lör dock n oga vägas mol dc fördelar densamm a
ger örlogsfiollan och dess persona l. Del m ås te da fö rst bet onas,
a lt civilans täl lningsfrågan num era icke enbart är en fdt ga om
kunskaper; den är i stället nästan hell beroende av samh iillr ls
sociala struktur, enl.;,annerl igen fackförcningsY äsendet.
Del synes för fiollans del knappast nödvändigt, aU pe rso nalen redan i rekrylstad ie t helaslas m ed alla dessa kun sk at•cr,
Yi lkel ej heller är falle t med de kontraktsanstä llda.
skeppsgossen bör därför b ibringas den allmänhildn iug,
som är nöclvönclig för m eniga uicl sjömanskåren samt s ~tso m
grund för k ommande studier i korprals- och DO-skolo rn a.
Avscvärda reduktioner i den nu varande skeppsgosseulb ildn n ge n kunna i s[t fall genomföras. Däremot bör del beaktas •tti
del m a ll av allm~inbildning, som inlägges i korprals- och l Oskolorna dels pft ell mera moget s tadium komm er vapnet till
godo, dels också är till direkt n ylla för den personal, som av
e tt eller annal skäl avgår ur tjänst efter n ågot av dessa uthil cl ningss ladier. Viss överflyttning av allmänbildand e äm nen
fdn sk eppsgossestadi et till senare tid under utbildnin gen iir
därför önskvärd.
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De t h ar framhållits, atl den skillnad som förefinnes i re].:rytuLb ildni ngcn för å ena sidan däcksaYdelning ens personal
och å andra sidan övriga aydclningar, men vilka ej skulle i
nämnvä rd grad framträda på underofficerss tadiet, skulle berättiga ett reducerande av rekrylutbildnin gen för de förra till
T anken ligger n ära
~amm a omfa ttnin g som för de senare.
betänkligheter .
vissa
esas
r
te
ås
m
till h a nds, men däremot
Däcksavdeln ingens personal omfattar den militärt befälsut övand e kategorien av underofficers - och sjömanskårern a, vilka
även h a att ombesörja pralclisk arbelsl e clT~ing; i övriga avdelningar är frågan huvudsakligen om förmanskap i praJ..:liskl
arbete. För däcksavdeln ingens personal tillkommer därj ämte
ökade b eh ov av kunskaper i rent sjömansmässig t hänseende,
t. ex. naviga tion, samt i och för framtida exped itionstj änst
o. d., såsom reg lementen, författningsku nskap , bokföring m. m.
i\Ian synes stllunda höra utgå fr ~m , alt däcksavdelnin gens personal på rek ryt stadiet bör bibringas en mera omfattande allmänbil d ni n g än personal av ÖYriga avdelningar.
Vilken omfattning denna utbildnin g bör hava, är mycket
svårt att exakt och siffermässigt angiva. Då skeppsgossen L n.
får 1,1 25 timmar mot den lwnlral<Lsanslä lldes lKO timmar (-150t)
talar dock sa nnolikheten för alt det lämpligaste ligger nå gon<> tans emellan båda dessa siffror.
En sådan omläggning kan na turligtvis ej komma till stånd
förrän efter noggrann u tredning. Då emellertid den nuvarande
omfattningen av skeppsgossesko lan fixerades innan 1927 års
skolreform genomfördes synes de t lämpligt, om ej nödvändigt,
att snarast upptaga den frågan till prövning, huruvida icke
denna skolreform J.:: an h ava haft visst inflytande på kursomfånge t i skeppsgossesko lan, vilket fönisso är fallet. Redan en
jämförelse m ellan nuvara nde kursomfång i skeppsgossesko lans
högs ta klass och korpralskolan, vilka förete ell flertal anmärkningsvärda likheter, synes för övrigt motivera en sådan
Prövning.
P rincipiellt scH böra dessutom studier, som avser Yidare
befor dran, i slörsta ut s träcknin g bedriYas p~t frivilligh elens
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väg. Alla sådana studier böra därför i största möjli ga grad
uppmuntras och underlällas genom organisatoriska a Lgitrdcr.
E LL dylikt förfarande underlällar också väsenlligl ulrönan cl ct
av var den Yerkliga kunskapslörslen och framålandan ~i r t illfinnandes och ger värdefulla anvis ningar i fråga om \ederbörandes specialin Lressen. Ä ven denna fråga synes därför höra
bliva föremål för undersölming och övervägande.
I samband med ovannämnda u tredningar bör de t dessutom utredas huruvida och i vilken utsträckning civila liirarkrafler äro erforderliga för ifdtgavarande undervisning. Slnrka
skä l lala för all, då militär personal anses kompetcul all u ndervisa i korpralsskolan, även rekrylskolan bör vara väl heLjänl av likvärdig lärarper sonaL
5. Vad slu tli ge n s/;epp:igossarnas anslällningsuill/;or (),• Lräffar, torde vissa erinringar däremot kunna göras.
Anställningen och utbildningen vid skeppsgossek:Jren l )Ö L'
p lt c ll följdrik ligt sätt anpassa s ig till den skolutbildnin g, ,om
tidigare lwmmit den sökande till del.
En svensk pojke är normalt slwlpli/;lig i folkskola L. o. 111.
det [tr, varunder han fyller U år, och därefter i fortsäll nin gsskola, med en undervisningslid av 270t, t. o. m. det år varnn(1er
han fyller 15 år. På denna grund baserar sig sedan dc fr ivilliga, praktiska ungdomsskolor, som avse a ll meddela \ 1ss
yrkcsu Lhildning.
Del synes naturli gt, all Lji.inslen vid sjömansk[trcn p~·~.
samma sätt som andra yrken hör ansluta sig till skolsy s teme t
d. v. s. att skeppsgosse- och rekrylutbildningen jämställes Jll"d
dc praktiska ungdomsskolorna. En viss påbyggnad pa fotkskolan erhålles i så fall genom fortsättningsskolan, ulan all
fiollans medel härför behöva tagas i anspråk. Följden h~i1 av
skulk sålunda bliva, aU antagningen normalt skulle kom ma
att äga rum efter avslutad fortsättningsskola och allls[t tidi gas t
under det år, då sökanden fyller 15 år.
Höjes antagningsåldern kan man möjligen riskera all en
del pojkar redan träffat sill yrkesval och all därför r ekryL('ringcn försvåras. Faran hti r för torde emellertid nu fö r Lielen
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vara väsentligt mindre än tillförne, enär det a lltmer a ulpdtg -]ade fackförenin gsväsendet av hL1nsyn till arbe tslösheten bland
de äldre utes länger stora skaror av ungdomen frän fön-änsarbele p f< den aEmänna arbe lsmarlm adcn . Däremot synes
hind er ej föreligga alt medgiva antagning t. o. m. det ~1r varunder vederbörande fyller 18 år. Del kan nämligen tänkas,
att en pojke, som en gång hörja t e n praktisk ungdom sskola,
märker sig ej passa för del tänkta yrket, eller aU efter gcnomcråncren sådan skola svårigheter förefinnas aU finna uil.;om s l
::> <

D

inom yrket ifri1ga.
Del har sag ts, att man skulle vara tvungen a ll an taga
pojk arna vid så unga år som möjligt för al l utnyttja del da ,
befintli ga, men sedermera avtagande intresset för sjön; förf .
tillåter sig Lro, al l det hela mer är en materiell äu ideell
fråga d. v. s. rör sig om avlöningsfönm.m crna. Den befintliga
och efter all sannolikhel I ör fram Liden bestående ungdomsarhetslösheten kommer förmodligen som regel a lt frambringa
sök ande, i a ll synnerh el som fasl anställning vid försvarsväsende !. numera är lockande jämfört med elen osäkra ansltillnin gen pa allm~inna arbelsmarl.;naden. Erfarenheterna från
senare ~n Lyda också på, all svårigheter ej förel igga all erh ~tlla
rekrytm ateriaL För nänarandc ~igcr antagning rum vid en
ålder av 15- 17 år; U-åringar m [t dock antagas i m fm av behov.
I verkli ghe ten är en mycket slor del av de skeppsgossar, som
nu antagas, endast U år av del skäl aU de flesta söka dircl.;L
ef ter avslutad folkskola. Aldrc pojkar än 15 ;\r söka endast
i undantagsfall, vilket förhållande stik erl igen är heroende därpå, all skeppsgossarnas avlöning är så ringa, att den ej utöver
någon lockelse på andra än 14- och möjligen 15-åringar.
En höjning av skeppsgossarnas avlöning skull e därför
säkerligen i högre grad än nagol annat hjälpmedel s timu lera
rekryteringen av kåren ~i.vcn av n {tgot äldre pojkar. Den ulgår f. n. med 15, 25 och 35 öre per dag i resp. 1., 2. och 3.
årskurserna. Det bör undersökas, om ej möjligheter kunna
yppa sig för n å gon höjning hiira.v t. ex. 25 a 50 öre i land
och l l<r. ombord.
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Antagning synes därför böra äga rum vid en ålder ay
15-18 år och cfler genomg{mgen Iorlsällningsskola ; an tagni ng
vid lägre aleler bör under inga förhållanden äga rum ulan i
stället äldre pojkar givas företräde framför yngre. F öljden
häraY torde kunna beräknas bliYa den aU anställnin gsitl(lern
i medeltal blir höjd med ett år. Därest avlöningsförmanerna
ökas ställes ans tällningen mera i nivå med allmänna ar bvtsmarknaden och torde möjliggöra, all antagning av pojkar iiwr
minimi åldern kan bliYa regel.
Yad Yidare anslälJIIin gslidens längd, S % a r, hetr;ilfa r,
kunna flera skäl anföras häremot.
Först och Iriimst är det principiellt motbjudande aH Yid
14-15 års {llder, måhända under utnyttjande av en mer eller
mindre til!Iälligt uppflammande längtan till haYel, bin da en
oerfaren pojke fiir en tjänstetid aY 8 1;2 ~tr.
Man kan vidare pl'lslå, alt den påtagliga och ab soluta
skillnad, som förefinnes vid rekrylu tbildningens avslu tande
mellan skeppsgossen och den kontraktsanställde, under an ns
lopp i en del fall utjämnas för alt redan på korpralsstadiet
vara förminskad och vid undrofficersutbildningen näppeli ge n
märl;:bar. Varför skola sådana skiljaktigheter föreligga i :lllslällningsYillkor och utbildning om slutresullalrl ända l>l ir
nära nog detsamma?
Det slarka inslaget av L d. skeppsgossar i underofii n·rsk\rens däcl;:savdelning har sin förklaring icke endast i elen
ÖYerlägsna utbildningen ulan beror säkerligen i hög grad jusl
på skeppsgossarnas anställningsvillkor. Den f. d. skcpps go~ ~ en
skall kvarslå i tjänst till dess han vid 23- 24 års ålder gen o ngMt undcrofficersuthildningen. Del säger si g sjåJYL, aU •'Il
person, som sedan sitt fjortonde år ägnat 9 år at sjöm il i1ör
tjänst, sUn· hell främmande för dc Ilesta civila yrken; hans
levnadsålder jämte del förh [tllandc, alt han i m å nga fall. r edcUl
bildat familj, gör del för honom synnerligen svårt all kasta
om levnadsbana och börja fr:ln börj an i ett annal yrke. De
senas le llrens talrika t y[mgsavskedanden av många till u nekrofficersbefordran kompetenta och väl meriterade korp ra !r' r
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bilda en tragisk bakgrund för nyss gjorda påslående. Det
tord e därför vara synnerligen vanligt, alt de som kunna kvarslann a i fiollan göra det mera på grund av omständighe ternas
makt än av brinnande länglan all tjäna flollan.
Den omsländ ighelen alt slora kostnader och mycken omsorg nedlagts pa skeppsgosseu tbildningen har emellertid tvingat
alt Laga ut valula härför i fonn av mångårigt arbete för vapnet.
i\Iinskas utbildnin gen i omfång, kan ocks å anställningsliden
winslz as i ungefärlig proportion härtill.
Vad beträffa r de /;onlra/;:tsanslällclc s anställningsvillkor
synes den allYarligasle anmärlmingen däremot vara den, alt
~ntagning verkställes direkt till viss yrkesgren. Svärighelen
både för den sökande och den antagande att avgöra lämpligheten för den ena eller andra yrkesgrenen under n ågra korta
timmar eller dagar torde, även om de modernaste psykoanalytiska metoder komma Lill användning, ligga i öppen dag.
6. En samman{allning a v det, som här ovan i punkt 2-5
anförts, ger vid handen:
all dc konlraklsanslälldas utbildning ä r mindre tillfredsställande i fdga om allmän-militär fostran och otillfredsställande beträffande sjömansulbildning,
all skeppsgossarnas utbildning i allmän-militärt hänseende
kan minskas, i sjömansskola bör reduceras till en expedition
och i skeppsgosseskola säkerligen kan modifieras till mindre
omfallning sarn L
aLt skeppsgossarnas anställningsvillkor av flera skäl böra
mildras och antagningsåldern höjas.
Det goda i skeppsgosseu tb ildningen hör naturligtvis bibehållas och bristerna i de kontraktsanställdas avhjälpas. Den
tanken ligger d[1 nära till h ands, aU söka en mcclelproporlional
till dessa båda ulbilclnings{ormcr, som i rimlig utsträckning
fyller de kraY, Yilka kunna uppställas ur såYäl stridsberedskaps- som ulbildningssynpunkl.
Tages härvidlag det matematiska medeHalet i fr åga om
onnan ulbilclniny iin ombord å sege lfartyg blir resulla lel:

i\Iililär utbildnin g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566L
därav yrkesutb ildnin g . . . . . . . . . . . . . . . . 205t
U ncl ervisni ng i allmänn a skolänm en . . . . 7Ri:lt
Ulbildnii:~en i sjömans sl.:ola bör enl. ova n konc en ltnas
till en cxpeclilJOn ; del m a temalisk a medeltal et mellan de JJ·'" c1a
.
.
ulb1ldnm gsformcr na blir härvidla g 4 1fz m å nad.
Del nyssnäm nda samman lagda limantal et 566 + 71"-iK _
1,354 skulle, med tidigare använd beräknin gsgrund av öm ing~
vecka om 30t, kräva en samman lagd utbildnin gstid av on;kr
45 veckor. Förutsäl ler man att obligato risk forlsälln ingsskol;;
om 270t = 9 veckor är genomg[mgcn Yid antagn ingen, sam t a ll
3 Yeckor = 90t överfly tlas till lwrprals ladiet, Yilkcn I 1 :tga
ytterliga re beh andlas i avd. B, skulle sålund a det matemal isi t
teoretisk a medeltal et mellan nuyaran dc skeppsgo sse- och rckrylulbi ldning p eka p å et t samman lagt ulbildnin gsbeho \ ay
-15 - 12 = ;3;3 veckor = 8 m[madcr .
8 m tm a clcr militär utbildnin g jämte undervis ning i sl,olii.mnen samt '1 1fz m ånad expeditio n a segelfm·Lyg skulle allts :\
resullera i n ågo t mera än ett :Jrs skeppsgo sselid. För all full borda rekrylulb ilclninge n krävs emellert id it\'en en c:a 2 m: m.
rekrylku rs i egen yrkesgre n varjämte uugefär en månad hör
beräknas för erforderl iga uppehall 1 ovningar na. Den !'.llll manlagd a Licl en skulle så lunda bli omkr. 151j2 m ånad.
Då en ensarl ad rekryleri nm och rekrylutb ilclnin y rw
cläcksaucleln ingens mans k n p synes ~llminslonc förf. synnerl igen
önskvärd , skall h iir nedan undersök as i Yad m ån de l i punl 1 6
ovan uträknad e n1cdellal el kan tillfredsl illla ulbildnin gsheh m et.
Rekrylut bildning en av däcksm·delningc ns manskap , y;1 ·p:1
h ela den komman de utbildnin gen baserar sig, synes förf. lämp ligast böra läggas efter i lmYudsa k följ ande riktlinje r.
All rekryter ing av sjömans kårens di:i.cksavdelnincro äger ru m
J
n
o s i- cnli,.hct
ran skeppsgo ssekåren , vars utbildnin g omlägo·e
m ed n edan skisserat förslag.
Dc sökande antagas vid 3lder enl. punkt 5 ovan efter gl'nomgan gen forlsäUn in gsslzola till sl.; eppsgoss ar utan särs k del
7.

o
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vrkesgren . Ans Lä llni ngsYillk orcn komma alt n~innare beröras
j avd. B. i samband med manskap els fortsatta utbildnin g.
Utbil dningen i skeppsgo ssekåren uppdelas på:
Sl..: cppsgoss cskola period I
II
S j ömanssl..:ola
Yrk eskurs för skeppsgo sse.
))

Skeppsuo sseskolrllls periocl L ä r lika för samtliga och aYscr
dels rcnl al lm än-m ili tär utbildnin g, Yilken bl. a. skall omfa tta
nogg ra nn orien tering 1Jclr äffa nd e de olika y rl.;esg renama, dels
er i
ocks ~1 u ndervisn ing i och prövning av eleverna s kunskap
deras
utröna
m
därigeno
alt
avsikt
i
ämnen
e
nd
allm än-bild a
intellektu ella läggning. Rena skolämn en lll ~lsle därför h eredas
relati vt s tor plats under denna period. Vid perioden s slut
eller dessförin nan utgallras och avskedas olämp liga cleYcr till
elt beräkna t antal av 15- 20 1'/o. Scdan under perioden s senare
del fu ll sl~in dig ögonund ersöknin g jämte öYriga edorderl iga
fysi ska och psykiska prov ~igl rum fördelas skeppsgo ssarna, s:'t
vitt möjligt efter egen önsl.;an, till olik a y rk esgrenar . De, som
befun n its oHimplig a för tjänst vid däcl.;say delninge n m en ewnt.
lämp a s ig för n t1gon a v sjömansk<l.rcns övriga avdelnin gar,
Efter perioden s slut bör
överföras dit Yicl denna tidpunkt .
na inläggas . Konövningar
i
d]
{
eh
upp
ngre
lä
eLL
om . möJli gt
25 p er dag. Efter
0:
kr.
med
perioden
tanta d öning uLg~1r under
av kr. 10: -.
premie
en
a
perioden s slut ulbelalas ii ll godbind

Unel er sl> eJ!psgosses /;olans periocl IL pabörjas utbildnin g i
egen yrl.;csgre n Yarj ä m Le a Il män - mil i Lär utbildnin g all LJämt
p:'ig ~n· saml diirji1mle und en ·isnin g i skolänm en i den mindre
utsträck n i ng, som k an Y ara erforderl ig fö r dc olika yrkesgr enarn a. \'id pe ri odens slu t ut gallras eycnt. olämpli ga elever
lill ell heri1kna l antal av 5-10 °/o. Avlöning under reriodcn
kr. 0: GO p er dag.
Därefter Yidlager sjönwnss kola [t seglande ÖYningsskcpp
för samtliga . Uppdeln ingen pa de nuYaran dc öyningss kcppcn
"'af Chapm::m", ":\aj a dcn"' och ''J anamas " k an m:'i hända Y ~illa
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15 övningsveckor.

=

visst bryderi ehuru u trymmena med nuvarande rekrvt
er itl":-,S"
behov väl räcka tilL Del synes förf. na lmligasl a ll förd eln i ng ~n
härtill göres s~t , alt den personal, som senar e har de sl örstu
utsikterna att even L komma p~t "långresa" placeras å de m inclre
övningsskeppen och övrig personal [t "af Chapman", v ilkl'ns
resor iiro jämförliga med " långresorna". Under sjömansstnla t1
torde ulan sviirighct vissl vidmakthållande av kunsk ap er ociJ
färdigheter i egen yrkesgren kunna äga rum.

skeppsgosseskola period I ... .
lJppeh ftll i övningar ....... .
skeppsgosseskola period II ..

Vid sjömansskolans slut göres den slu tgiltiga gallr ingcll
av ekverna; den sammanlagda gallringsprocenten und er sl< vpp sgosse tiden bör beräb1as till omln·ing 30 °/o. A vlöning ut g ~~ r
under sjömansskolan liksom under den efterföljande ~-rk~ s
kmsen med l kr. per dag. Till gocll<ända elever utb etala s Yid
sjömansskolans slut en premie av kr. 10: - .

8. För alt kunna ernå en detalj erad jämförelse mellan
den här länlzla utbildningen och nuvarande utbildning föl'
skeppsgossar och kontraktsanställda har förf. uppgjort förslag
till timplaner för per. I och II. Timplanerna hava b er äknat s.
efter samma Limantal per övningsvecka som i den nuyarande
skeppsgosseutbildningen och rekrylskolan i land d. v. s. -tOt.
Enligt anmärkningar till timplanerna i SRF är emellertid utöver detta limantal förutsalt 5t per vecka för överläsning för
skeppsgossar och högst (:)t för idrott för rekryter. I n edanståend e timplaner disponeras därför 5 veckotimmar så, att under
period I inpassas :lt överEtsning och 2t idrott, viikel timantal
under period II omkastas.

Efter sjömansskolan vidtager ur/{eskurs för S /{ C]JjJS[jOS.\(1 1',
vilken avses aU för r esp. yrkesgrenar vara en molsvarighel till
nuvarande rekrylkurs vid yrkesskola utom beträffande vissa
särskilda riktare samt avståndsobservatörer. Under k m·-.;c n
verkställes även slutgiltig uttagning av personal för ovannämnda specialtjänster, till radiomatroser m. m. Båltj äns t av
allehanda slag bör under kursen bered a s stor plats. Rek n lkursen bör förläggas till logementsfartyg (å Hårsfjärden) me rl
tillgå ng till övningsmöjligheter i vissa fall å r örliga far l.>g.
Efter rekrytkmsens slut äger karlskrivning rum till 3. kl. sjö man \·m·vid erhålles en premie av kr. 10: - .
De här ovannämnda premierna avse all vara en ersälln i ng
för den nuvarande anslällningspenningen.
Under förutsättning alt örlogsfiollans övningsår börjar tk u
viikel kaminer atl blivn resullalet uv unclersöbtingurnn i
efler{öljcmclc oucl. B ., och all vid denna lid den från skep ils gossekuren utgångna personalen skall vara klar att ingå i ]w sä ttningarn a ~\ ruslade fartyg bör sl, eppsgosseulbildnin gen var;l
avslutad omkring elen ''/," föregående år.
i\led denna slutpunkt fixerad synes skeppsgosseutbildningen
i stort sett kunna ordnas på följande säll:

'

0

/1,

Sjömansskola ... .......... .
Uppehåll i övningar .... .. . .
Yrkeskurs för skeppsgossar ..

/-'"/

lG/ 9_o/
l~

'"

~

l

1o/1_u'/ 4 =

13
(l påskvecka borträkn.)

'"/-l.J/
±
15/ _Bl/
10

10
10

1/,,-' 0/1" =

6 övningsveckor.

Timplun {ör skeppsgosseskola periocl I , 15 övnigsueckor.

Allmän -militär utbildning .. ...... ........ .... . .
Allmänna skolämnen .......... . . ..... .. . . .. .. .
Gymnas tik ... .. . . . .. . .. . . . . ...... .. . · · .. .. .. . .
Beklädn adsvård .. . .. ........ ... ....... · · · · · ... .
Frivilli ga kurser, slöjd el. dyl. ............. · · · ..
över li:isning . .. .... ..... . . ............ . . . .. .. . . .
Tdrott
........ ... .. ... . . .......... . ...... ... . .

11 timm ar.
19
6
2
2
3
2

Summa

45 timmar .

Timplan {ör skeppsgosseskola, periocl II 13 övningsveckor.

Allmän-militär utbildning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Militära ämnen i egen y rl,;_esgren . . . . . . . . . . . . . . . .
Allmänn a skolämnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 timmar.
18
7

-
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Gymnastik
Beklädnadsvård . . . . ..... . ..................... .
Frivilliga kurser, slöjd el. dyl. . .. .............. .
Overläsn ing ................................ . . . .
Idrott
Summa

6

I förhållan de till de · konlroldsa nslällclas nuvarande rekrylutbildning utvisar förslaget en ökning av såväl den militära
utbildningen som undervisningen i skolämnen med c:a 20 0/ 0
111en därtill komme som ett mycket starkt plus 6 mån. expedition
på segelfartyg.

2

2
2

3
45 t i llllll ar.

Hesulla te l av den här tänkta skeppsgosseutbildningen, i den
m:ln delta kan ullisas av timantalet, jämfört med nuY aran dc
utlJilclning av skeppsgossar och rekryter framgår av n edanslående tabell, i vilken rekrylkurs vid y rkesskola resp. yrkeskurs för skeppsgosse som i stort sett lika för alla ej inräknats.
: tabellen har, i enlighel med vad som anförts i punkt 2 m an,
för skerpsgossarna borträknals 2. årskursens allmän-mi lihra
utbildning; vidare har för rekryter och den Emkla skepps gosse·
utbildni ngen till siffran för allmänna skolämnen fogats den
obligatoriska fortsättningsskolans timantal = 270t.
Skeppsgossar.

Allmän - militär utbildning
Yrkesutbildning ....... .
Allmänna skolämnen ... .

298 (538- 2-10)
216
1,125

Kontraktsanställda

Föreslagen
skeppsgos seutbildn.

185
195

230
23-1

450

6-J.G

Anm. För att ernå full jämförelse beträffande de all m itu na
skolämnen bör till suuuuatl 6±6t läggas 111t ( = 3 X 37) utgör ande
3 ön1ingsvec;kors elylika studier, vanned korpralsskolan i utbiiLl ning·splallen, avd. R , är utökad. Två ve ckotimmar f'rivilliga stuclier u nil er
skeppsgosseskolans 28 veckor utgör 5Gt varigenom sitfran 6-+6t i raLellen ovan riitieligen borde vara 6-+6 + Hl + 56 = 81Jt.

Del visar sig alllsl1, all del, renl leoreliskl, synes m öj Lg l,
all inom den hinkla ram en inordna en ulhildning, där, rcl n ltP l
nuuru·wnlc sl;cp[!sgossculbilLining, elen militära ulbildn in F.cll
ehuru reducerad med c:a 10 °/u torde yara tillräcldiga tillgodo sedd, den sjömansmässiga till tiden men sannolikt ej effek ten
minskad med -±0 °/o och där unelenisningen i allmanna skoliimnen, därest Yiss överflyttning däraY till korpralskolan inritl,nas men frivilliga studier ej lagas i bel1aktande, är rcdtJ·
cerad med 11:3-

D et bör erinras om, att den högre genomsnittsåldern under
den föreslagna skeppsgossetiden medför en med åldern stegrad
receptivitet, som kan förväntas resultera i etl ökat utbildningsresultat per tidsenhet samt alt den grundläggande allmänmilitära utbildningen därför od;:så ger mera stadigvarande
behållning.
De föreslagna Limplanerna göra givetvis ingalunda anspråk
på alt vara slutgiltiga u lan få endast anses som ett utkast.
Särskilt förh ållandet mellan militär utbildning och allmänna
skolämnen tarvar säkerligen noggrannt övervägande.
De ekonomiska konsekvenserna av förslagels realiserande
äro svåra att överblicka innan ställning tagits till sådana därvidlag viktiga spörsmål som frågan om de båda skeppsgossekårernas sammanslagning, de civ ila lärarkrafternas bibehållande eller icke m. m. Det skall därför här endast påpekas, dels
att skeppsgossarnas utbildningstid minskats från c:a 30 till c:a
15 m ånader - i vilken senare siffra jämväl inräknats den med
nuvarande utbildning ef ter karlskrivningen infallande rekrytkursen vid yrkesskola - med därav betingad mindre kostnad
per individ, dels att en årlig antagning av 450 skeppsgossar
(skeppssgossekårens nuvarande storlek), varav 30 O/ o utgallras
under skeppsgossetidcn, resulterar i en karlskriven årskontigent
av :315 man, vi lk et i runt tal är rekryteringshehovet för den
nuvarande sjömanskårens däcksavdelning vid båda örlogsstationerna och dels att kostnaderna för rekrytering och rekrytutbildning av kontraktsanställda vid däcksavdelningen bortfalla. Kaserner, övningsmaleriel, fartyg m. m. kunna bibehållas
Vid det nu varande. Instruktionspersonal m. m. kan beräknas
ungefär till samma omfattning som f. n. Skall k itren koncentreras till Karlskrona iir tillbyggnad av d~irYarande kasern nödTidskrift i Sjöväsendel.
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vändig ; denna fråga är emellertid icke avhängig av del här
föreliggande förslaget utan är elt därifrån frist ående prohlen1 .
Skulle det anses önskvärt att bibehålla övningsårets nuvarande förläggning till Liden 1 / l l - 31 / 10 torde det ovan fra mställda förslaget kunna komma till användning med den skilJ_
nad, att skeppsgosseutbildningen avslutas med karl skrivn ina
den 10 / 10 , i vilket fall rekry Umrs vi d yrkesskola skulle ko1nma."'
att äga rum under tj änstgöring på det mobiliseringsbema11nade
fartyg, där den nykarlskrivne vid övningsårets början den 1;11
embarkerat. I så fall göres emellertid avsteg från en av de
principer, vilka varit vägledande vid uppgörande av detta förslag, nämligen skolutbildningens avförande från de stridsbemannade fartygen.
Det synes förf. att den föreslagna utbildningen kan anses
tillräcklig. De reduktioner, som gjorts i den nuvarande skeppsgosseutbildningen, få sin kompensation dels i den genom sni tt ligt förbättrade rekrytutbildningen av sjömanskårens diieksavdelning men framför allt i de stora vinster, som p å audra.
områden än utbildningens kunna skördas, därest förslage'. icke isolerat utan i sitt sammanhang med i kommande avd. B
fra mlagt förslag till utbildningsplan för örlogsflottan - anses
kunna genomföras.
(Forts. med avd. B. i nästa nummer).

S. H .
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Litteratur.
Nautiska Tabeller av Axel S. Blomgren
(N. J. Gumperts Bokhandel, Göteborg). Pris
kr. 4: 60.
Boken är enligt författarens förord avsedd fö r användning vid
navigering i Östersjön och Nordsjön, där, fortiarande enligt författaren, astronomisk ortbestämning undantagandes l atitudsbestämnin g genom meridianhöjd jämförels evis 8ällan förekommer. Författaren har
därför uteslutit sådana tabe ller, som för den mera fullständ iga astronomiska ortbestämningen erfordras. Härigenom har det varit möjligt att på ett 50-tal sidor få rum med ej mindre än 30 tabeller av
större eller mindre omfång. Förklaringar med ex. förtydliga deras
användning.
Författaren har enlig t anmälarens mening på ett lyckligt sätt
valt intervallen för ingångsvärdena. Däremot vi] l det sy nas, som
om en del av tabellerna på grund av bokens avsedda användning
skulle vara tämligen obehövliga. Sålunda torde man vid navigering
inom ovannämnda farvatten knappast behöva använda sig av bestickräkni ng (tab. 1, 2, 3, 6). Ej hell er synes det nödvändigt medtaga tab.
för del rättelser vid observerade höjders korrigerand e (tab. 8, 9, 10).
Boken rekommende ras tiJl dem, som vid vissa slag av terrester
ortbestämning hellre använda sig av tabelluppslagning än av konstruktion i sjökortet.
J. Stefenson.

-
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsveten.
skapliga tidskrifter.
Sjökriget i allmii nh et.
Undervannsbåtens betydning som våben i'or de "svake" nasjo net·. H.
F. D. K. T. S. feb . s. !'55-62. Redogörelse J'ör franske annrale n
Casi.cx' bemötande av en artikel av engelske amiralen Ri cJu,,o ncl.
vilken sökt påvisa att u-båtens bet.nlel se för de mindre mar iliPrn a
överclri,·its.
Högsta lHigsledn ingen.
Les dessons de la guerre. Paul Allard. Författaren avslöjar en ;erie
hemliga sammanträden, som hölls i Chambre des cleputes •tn der
elen kritiska perioden från juni 1916 till oktober 1917. I form
av korta referat låter han läsaren passera interpellatione r ocl't
diskussioner om ansvaret för m ass l akten vid Verclun, genr'ral
J offres "avsättning'', balkanproblemen, myterierna i ·fr" n ska
armc'n , de sanitära bristerna m. Jll. samt slutligen om de s.YI nerIigen intressanta förhandlingarna med R:-·sslancl omedelbar t 1öre
i.sarv;ildets fal L
Det osminkaclc (åtminstone :förefaller det så !) å tergi vandet
av cle do]Juteracles an:fall på elen mil.itära och diplomati skel ledningen lämnar lä saren en god inblick i de svårigheter, som li !JP ·
stå uneler krig, när landet styres av en stor f olkvald försaw ing.
Ur militär synpunkt knyte r sig det största intresse • iill
bristema i den högsta krigsledningen, varvid särskilt bel~·,a -' ,Jet
va cklande sa marbetet mellan högste armechefen, general .To t're,
och ministären i Paris: "Il y a deux ministeres : un l\Iim,sii' rs
cl e la Guerre :'! Paris, et un autre Ministore dans la zone cl es arul(•es,
it Ohantilld" I cke utan skäl framhöll Briancl, hurusom de clcpU·
teracle hacle r itt att begära, att enelast en r egering härskacle i
'
Frankrike, icke tv å. l\Ien reger ingen, stölld på ett parla ·"·lh,
Yars k;inslor och in ställung nixlatle för varje llag alltefter onc
krif!-S\lllllerr äitelscrna strömmamle in. tog icke makten oell '111 •

svaret i sin hand; den var knappast mogen för sitt höga värv.
Det är s, leeles icke förvånansvärt att slitningar uppstodo när
makten skulle utövas.
Vid läsandet av de h etsiga ordbytena uneler det fronten
vacklade får man det bestamda intrycket att en av de viktigaste
erfarenheterna fr å n världskriget är behovet av er. fast organiserad högsia krigsledning.
Taldik.
Tactics and con.mand. Lieutenant c01nmander M. F. Talbot, U. S.
Navy. Pro c. jan. 33, s. 9-19. En redogörelse för elen historiska
utvecklingen av sjötaktiken och därmed sammanhängande förhållanden. Läsvärd.
Torpeclovåbnet. Er det irerodeles et chansevåben? Kaptein E. ReJren.
N. T. S. f ebr. 33, s. 75-77. Anser att torpedvapnet alltjämt har
sin stora betydelse i cke minst av erfarenheterna från världskriget.
Litt om Torpeclo-angrepsfeltet og dets taktiske betydning. Kaptein
T. Briseicl. N. T. S. febr. 1933, s. 63-70. Författaren, som förut
behandlat hithörande spörsmål, behandlar i föreliggande artikel
särskilt in ve rkan av m ålets form och dimensioner. Omfattar
följ ande a vs ni t t.
1. Det cylindriska målet.
'' plana yt målet.
2.
3. Fartygsskrovet som mål.
Eldli>dning·.

Gumery and the naval battle. "Trunni on". R. U. S. I. febr. 1933,
n:r 509, s. 107. Lärdomar :från Doggersbank- och Jutl andsslagen
där i slagkryssarstriderna på grund av omöjligheten att överbringa eldfördelningsorder t yska slagkryssare blevo obeskjutna.
Förfathren anger riktlinjer på huru fredsskjutningar böra bedrivas f ör att möjliggöra koncentrering av elden oberoende av
huru kommunikationerna f ungera.
Hydrofoner.

R ydrophones. Red. R. M. febr. 1933, n :r 58, 227. En intressant sammanfattning av en artikel i Rivista Marittima av capitaine de
earvette A. Petroni.
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I•'ly g plan.

Eart h's rotational force and navigation. Captain Gilbert T. Rucl e,
Coast and Geodetic Survey. Pro c. jan . 1933, 66-72. Redogör
för jo rdrotationens inverkan på den praktiska navigeringen.
Omfat t ar fö ljande avsnitt.
1. Olika slag av strömmar.

Radio i fly. Premierlojtnant K. EJ.ich. N . T. S. 1933, mars, b. ll\:J130. Orientering ang. radiotekniska anordningar i flyg ma sk ine
Årsberättelse i l uftkrigsvetenskap. Professor I. V. Malmer. I\ rio-::
vetenskapsales hancll. och ticlskr. Behandlar huvudsakl igen
flygtekniska forsknings- och försöksverksamheten i olika l.incler
och denna verksamhets organisation.

cl:n

Luftkrig·et.
'Herreclornmet i luften . Kornmanclorkaptein Nickelsen. N. T. i~. 33
s. 1-15. Fortsättn ing på en lika betitlad artikel i häfte :2jHl32:
Födattaren behandlar bl. a. organisationsfrågan. Han a nst>r att
mari n och arm6 skola hava sina egna flygvapen samt att allt
luftvärn, såväl markluftvärn som försvarsplan böra samm anför as
i en or ganisation. Mycket läsvärd.
Den taktiske enhet av j a ge re for " hjemmeforsvar". Kaptein T h.
Thommessen . N. T. S. febr. 1933, s. 70-77. översättning av en
artikel i Journal o[ the R U. S. I. ang. 1932· av squadron ],'aller
H. vV. Rowl ey R. A. F. ang. l ämpligaste sammansättnin <; av
stridsflyg för försvar.

2.

Jordrotation ens böj a n de in verkan.
i:l. Verkan på fartyg.
F örtydligas av for mler och figurer.
The p at h finder of th e seas. Captain J . F. Hellwey, U. S. Navy.
P roc. j an. j 933, s. 93-96. Redogörel se för den amerikan8ka sjöofficeren .M:aury's arbete för navigeringssäkerheten och dess be·
t yde lse för Amerikas sjöfart
The pri ncip les of' the gyrocompass. Lienterrant eo mmander E. \~T .
W unch, jr, U. S. Navy. Proc. jan. 1933, s. 89-92. Redo görelse
för g y roskopkompassens kon str uktion. Förtydligas av figur.

Sjöfartssäker h eten.
Brann om bord. Y. EckhoH. N. T. S. mars 1933, s. 1l1-1l9. Redo gö re lse för olika eldslåckningsanordningar vid fartygselclsvådor.
L äsvärd.

Flygets na d geringstjänst.
Air Navigation. Captain Kor•na11 Macm illan. Jonrn. of the Ho~· al
Ae r on autical Society 1933, april, n :r 268, s. 308. En synneri i!zen
fullständig avhandling, belyst med exempel och åtföljd av di skus .
sionsprotokoll.

Förbindelsetjänsten i all mänhet.
The rapid communication systems of the world. Captain S. C. H oope r,
U. S. NaYy. Proc. febr. 1933, s. 246-54. Redogör för te lewn-,
telegraf- och raclioförbindelsernas utveckling för att me <l,.;·i\·a
snab ba förbindelser.

Na ,·ig·eringstjänsten.
New arrangement for Nautical Alrnanac. Lieutenant vVilliam H.
Gridley, U. S. Naval Reserve. Pro c. jan. l933, s. 23-24. R edogör
för strä van att minska tiden för erhållande av erforderliga tlnta
och tiiJkomsten av h ä r-för lämpade tabell er och metoder.

SkeJl[Jsbyggnadstjänsten.
Svet snin gens framsteg. övering. E. Th. Christianson. Svensk Flagg
:fe br. 9, n:r G, s. 9. Av angivna exempel framg år bl. a. att man
p å örlogsvarvet i \:Vi lhemshaven gjort en besparing i materialvikt med 2G,l 0 /o genom att anvä n da svetsning i stället för nitn in g. Käknar man med dödviktskapaciteten stiger materialviktsbesparingen till :33-36 O(o. Vidare refereras att "ett ton av fartygets materialvikt är 29 °/o dyrare hos ett svetsat fartyg än
h os ett nitat, men å andra siclan är ett to n av fartygets dödviktskapacitet 1l Ofo billigare hos ett svetsat än hos ett nitat
fartyg... ''Detta yttra nde tyder på", säger förf., "att ett svetsat
fartyg a v bestämd dödviktskapacitet är billigare a t t tillverka
ä n ett nitat. Ar denna sats generellt riktig, är det tydligt, att
de nitad e fartygsbyggnaderna snar t äro räknade, och att de
he lsvetsade tartygen inom få år komma att dominera havet.
Gyrostabilisatorn och andra dämpningsmedel mot fa rtygsrörelser.
L. S. Nautisk Ticlskril't febr.-mars n:r 2j:3, s. 56. Allmänpopulär skildring.
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Skeppsbygg-nadstj lin sten, slagfarty g.
The futur e capital ship. Sir George Thurston. Brassey's. E fter ·att
hava g ra ~1sk at stormakternas nuva rande slagskepp fra mht;,:gel'
fö d. ett förs lag på ett fartyg om 25,000 ton med l2 st. 30,.5 tmu :s
kan., 22 knop, 300-350 mm:s pansar och speciellt utve ckla + uv
sky del. Förf. anser att slagsk eppen ej ä ro omoderna utan at ~
de med säkerhet kom m a att bibehålla sin nuvarande do lit ineran de plats.

Militärpedagogik
Tsarryska armens sammanbrott. Krigsarkivarie B. Stecksen. )iy
Militär Tidskrift mars, n:r 45, s. 55. En intress ant samm an fat tnin g av orsakerna t ill ryska armens dis ciplinära samm ani H'•Jtt.
Av särski lt -intresse är förf :s slutsats, att "befälets striiuga
lojalitet blev fr å n elen politiska ledn ingens sida illa lönad" s:tmt
att "militärbef älets strävan att inom sitt begränsade verk.'att !hetsområ cle strikt efte rfölja statsl edningens bud och i cke hJ a,ul a
sig i det politiska spelet ledde till båd a parternas unelerg-n " "·

Allmänna lönefrågor, civilanställning.
Civilauställningsfrågan. R ed. Ny Militär Tidskri ft mars, n: r -1 \
s. 45. Framhåller vikten av att någC'~ positivt åtgöres. h 'Il!
en bättre lösning ej komrna till stånd, vore det i hög grad Öll'kvä rt att elen föreslagna centralkommissionen anordnas.
l'teclucering av löneförmåner. Red. Den Svenska Uncleroffi t.:t"cn
apri l, n:r 7, s. l59. Beh andlar bl. a. f r ågan om nedsättnin g ,n
sjötilläggen och framhåller i detta sammanhang, att "m:',"penningsfrågans snabba avgörande förliclen höst är i detta hiinseencle ett skolexempel på hnru lätt det går att reducera i jäntf örelse med elen nästan oändligt l å nga väg m ed mot i veracle i örslag, remisser och yttranden, personalen har att vandra för V8 ··.i e
än så liten f örbättrings e rnående. Avslutningsvis p åpekas nit
för svars väsendets perso nal alltid va rit uncler-kompenserarl <
lönehänseende, vilket i ck e hinch-ar att samma p ersonal n u :1r
gå icke blott i t ä ten, när det gäller a t t beträda löneredu cerin:··svägen, utan t. o. m. en sam på denna väg.

- 415att skyeld för kustsjöfarten till väsentlig del måste lämnas
av kust.-art. för svar,
att effektivt skydel mot kusthärjnin g i cke kan vinnas utan
kust.-art. för svar,
att genom kust.-art. försvar i nämmla hänseenelen nötningskrigets tryck på den försvarande flottan icke blir så tungt som
elj est sk ull e bliva fallet,
att kust.-art.-försvar et s insats vid avvärjande av invasion
är av stor betydelse genom elen tidsf rist, som tack vare detsamma
vinnes,
att huv uddelen av artilleriet bör vara rörlig, va rigenom
även skapas en strategisk a rtill erireser v,
a t t kust.-art. stridsmedel äro såväl absolut som fram fö r allt
relativt (med hänsyn t ill effektivit eten) mycket billiga.
Sjölörsvaret. Konteram. Lindsström. Vårt Försvar febr., n:r l, s. Hl.
Behaneli ar sjöförsvaret. i l933 års statsverksprop. Påpekar bl. a.
att elen verkliga nedskärningen för sjöförsvaret uppgår till l9,9
milj. kr. Förordar ersättningsbyggnad och påbörjanclet av arbetena m ed elen nya örlogsstationen för arbetslöshetsmedeL
På väg utför igen! T. Hagman. Vår :Flotta mars, n:r 3, s. 3. Påvisar följderna av att i ck e upprätthålla planenlig ersättningsbyggnad . Föreslår sådan byggnad av medel för ber edskapsar-beten.

Sjöstyrkorna, tjänsten ombord.
Lo! The poor Janitor. Commander l\iahlon S. Tisclale, U . S. Navy.
Proc. febru a ri, s. l67- l74. Synpunkter ang. sekon den s göromål
ombord p å större kri gsfartyg och tjänstefördelningen i övrigt.

Hydrografi, sjömätning.
Den n ye r e danske S0opmaaling. Orlogskaptajn Peter J ensen. D. T.
S. jan., s. 27-3-1. R edogörelse fö r de metoder och apparater som
anvä nt s vid de senast e sjömätning arna . Förtydligas av figuren.
The work of the international hyd rogr aph ic bureau. Co mrnancler G.
B. Spicer-Simson. R. U. S. I. febr., n :r 509, s. li54. Organisation
och ve rksamhet.

Livräddningsväsendet.
Sjöförsvarsfrågan.
Arsberättelse i sj ökrigsvet enskap. öve rsten O. Braman. Krigsvetenskapsak :s hancll. o. tids kr. n :r l , s. l. Föredraganelens slut sats•'!'
äro i sam ma n fattning följ ande :

The fl ying lifeboat of the coastguarcl. Colonel Harold C. Reisinger,
U. S. Marine Corps. Proc. jan., s. Sl-88. R edogörelse för användningen av de med gummibåtar u t rustade flygplanens användning för livräddnin g och andra räddningsverk
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Ci vila luftfarten.
Miseellaneons activities in civil aviation. Lie utenant-Colo ne l 1:. C
Sl1ehmeridno (Direktor of civil aviation). R. U. S. I. f ebr , n :1:
509, s. 1~7. Kort beskrivning p å hur elen civila flygv e rksanJ hl'[en
uLvecklats i England under senare år. Antal et license ra c[p fl vgarA var 19:lö 140 st. och 18J flygplan. Ar 1932 i septem ber l1 a;le
dessa tal stigit till 2,700 och 1,034 respektive. 15 tim. ovb 20
min. beräkna s i medeltal åtgå för erhållande av licens.

Ut ländsk sjökrigshistoria.
Sjomilitaer og landmilitaer strategi. Olav Bergersen. N. T. fi . .lt~ n.,
s. 16-25. Fortsatt polemik mot danska generalstabens kitlll ,c·handling beträffande Tordenskiolcl
" Bidrag til den ~lo ra
Noreliske Krigs Historie". Läsvärd.
The earliest naval operations. Lieutenant Colonel J. l\1. Sca munell
Militia Bureau. Proc. jan., s. 39-42. Redogör för de sj öo pr· rationer som förekomma i äldsta ticler för Kristus.
How we got our navy. Commander Holloway I-I. Frost, U . S. ;.\wy.
Proc. jan., s. 43----48. Redogörelse för amerikanska flott ans up pkotust under amerikanska revolutionen och dess tidigaste ii.le n.
Das Kriegsgerichtsverfaltren gegen Adrniral By ng und seine \' oq"·psch ichte. Konteradm iral a. D. Carl Taege rt. JYL R . febr. , "· 68
-73. Redogör för händelseför~oppet so uJ slutade med an 1i ra l
Byngs dömande till döden .
Linieskibet Princls Christian Fredriks Kamp ved Sjaellancls Ocl dt• 2 ~.
lVIarts 1808. Kontreaclmiral T. A. Topsoe-Jensen. D. T. S. lll;tro;,
0. 99-12-±.
Minnesskrift ang. slaget med anledning av 12-"i-insclagen av striden oclt 130-årsdagen av Peter Willemoes F odse l
1l. mars 1783. Den sistnämnde som tjänstgjorde ombord '>O lll
löjtnant utmärkte sig särskilt och ljöt hjältedöden.

Världskrig·et till sjöss.
Th e smctcte squaclron. R. H. Gibson. Pro c. jan., s. 57-65. R e(log·ii·
relse för de engelska " skenkrigsfart~·g ", som kommo till anYii nclning unel er v är l elskriget och deras öden. Läsvärd.
The auxiliary I'atrol in War. Captain H. S. Lecky. R. U. S. I. febr. ,
n:r 309, s. l. En utGmorclent ligt intressant skildring av hu 1·
hjiilp- och minsvepningsflottorna organiserades och utveckluul'o
uneler värlcbkriget i England och p å andra viktiga platser. t: d-

-417hörande imperiet. Från att från början bestå av några enstaka
fartyg utvecklades denna organisation till att omfatta omkring
3,000 smärre fartyg m ed en bemanning av fi2,000 ntan eller i det
närmaste samma antal i11an som krävdes för bemanning av tyska
flottan. Av särskilt intresse är uttalandet att smärre motorbåtar
äro m yck et litet användbara, men att dess personal äro desto
värdefullare. De i Amerikas Förenta Stater byggda M. L. (motorlameckes) motsvarade i ck e förväntningarna. D e voro o>tnvänclbara i dåligt väder.

Ryssland, lu[tsiridskrarter.
Les di rigeabl es sovietiques. Recl . La Revue Maritime n:r 159, s. 39'7.
En ganska utförlig redogörelse för Sovjets luftskeppsväsende.

Finland, sjöstridskrafter.
Finnlands flåtebasis. Red. Norges Sjoforsvar jan., n:r 1, s. l1. Framhåller Alanels skärgård såsom den enda möjliga finska örlogsbasen.

Frankrike.
I"e recruternent de l'arm6e de n1.er. A. Thomazi. Le Yacht jan. 28,
n:r 2601, s. 39. Behandlar de franska förhållandena. Av 100 man
på ett övningsfartyg uppgivas 48 vara maskinfolk, 18 artillerister, 5 torpedfolk, 4 radiomän, över 20 matroser av andra spec.
yrkesgrenar och 2 matroser utan särskild specialutbildning.
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DiarioDatum Il
nummer
~
27/4-33

4689/30

Utdrag ur kungjorda patentansökningar
meddelade genom Th. Wawrinskys Patentbyrå, Stockholm.
Datum

l nummer
Diarie- l

6/4-33

2672/31

3849/32

5071/31
3422/30

12/4-33

2261/31

20/4-33

271 /32

142/30
143/30
4293;29
27/4-33

1756j30

4073/30

Uppfinningens art
Pejlstrålsändare särskilt för navigering. (Tilllägg till patentet n:r 75392) . Telefu nken
Gesellschaft fi.ir drahtlose Telegraphi e m. b.
H ., Berlin, och W. Ludenia, Berlin-Stoglitz.
Anordning för lokalisering och avståndsbedöm ning medelst infraröda ljusstrålar eller liknande. T. Angström, Djursholm, och E. J\Tcil ler, 1-\.lsten.
Skjutvapen med fö rregleringsbar varbygel. H.
von Frommer, Budapest.
För artilleripjäser avsedd lavett med utsv äll!"._
bara lavettsidor. Rheinische Metallwaa ren und Maschinenfabr ik. Di.isselclorf-Derendorf.
Racliopejlingssändare. Aga-Baltic Radio A.-B ..
Stockholm.
Anordning för störningsfri mottagning av r adiosignaler. N. V. Philip's Gloeilampenfabrieken, Einclhoven.
Kompass med speglande syftanorclning. E. G. O.
.Ekbom, Garpenbe r g.
Kompass med kartvinkelmätare. E. G. O. .Ekbom, Garpenberg.
Anordning vid torpeder, avsedda att avskjutas
från flygmaskiner. J. A. Bull, H orten, N or ge.
Moduleringsanordning vid styrsändare. Svenska
Raclioaktiebolaget, Stockholm.

839/32

41 23/30
2637t31
4841/31
4j5-33

885/27

1385/31

1820/30

24/5-33

3114/30

419 -

Uppfiningens art

Regleringsanordning för strålkastarlampor. Siemens-Schuckertwerke AjG., Berlin-Siemeusstadt.
Anordning för utvisande av vindriktning och
vindhastighet. Svenska AjB. Gasaccumnlator, Lidingö.
Anordning vid vattentäta fartygslastluckor. E.
E. Yon Tell, Göteborg.
Sprängbar fallbomb. B. J. E. Krook, Stockholm.
Gevärsgranat. E. vV. Brandt, Paris.
RekyUjäderanorclning for automatgevär med
lång rek,-!. R. von F romm er, Budapest.
Anordning vid kompasser och liknande för att
upplyfta magneten resp. kompasskivan. P.
W. Lyth, Lidingö.
Synkroniseringsanordning för genom propellerfältet skjutande aeroplankulsprutor. K G.
Ostbcrg·, Stod;:holm.
l Kraftackumulator för tempereringsmaskin för
brandrör vid artilleripjäs med eldrörsrekyL
Rheinische J\Ietallwaaren- uneler Maschinenfabrik, Di.isselclorf-Derenclorf.
Anordning Yid eldvap en för att undertrycka
mynningsfia m mor. So ciet å Italian a Migliaramen to Armi, Neapel.

Th. Wawrinskys Patentbyrå
Innehavare: H . ALBIHN

16 Birger Jarlsgatan, Stockholm.
Telegrafadress: WAW, Stockholm.
Telefoner : Riks 74911, (Växel), 74912, Allm. Ö. 2248, !ng. Albihn privat 74913.

GRUNDAD 1891.
Ombesörjer uttagning av patent och registrering av varumärken
mönster och modeller i Sverige och utlandet.
Verkställer tekniska översättningar och utre dningar rörande intrång i patenträtt, patents rättsliga omfattning, giltighet m. m.

