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Årsberättelse i navigation och sjöfart. 
Avgiven av ledamoten Stefenson. 

(Forts. från 6:e häftet, sid. 335.) 

Fransko Ekolod. 

Den franska firman Societe dc Condensation et d'Applica
tions Mecaniques (S. C A. M.), Paris, tillverkar ett flertal 
ekolod baserade på sändandct och mottagandet av ultra-sonora 
vågor. 

vart och ett av dessa ekolod bestar av följande delar : 
sändare och mottagareanläggning, samt 
tidmätningsinstrument , antingen optiska eller registre-

rande. 
Langcvin-kvarts-projektörcn, använd såväl för sändning 

som mottagning, 

Projektören fig . 15 består av en cirkelformig skiva av 
kvartsmosaik fast innesluten mellan två cylinderformiga stål
skivor. Genom att utnyttja kvartsens piezoelektriska egenskap 
och stålcylindramas resonans lyckades professor Langevin att 
11led en växelström av 2,500 Yolts spänning på liknande sätt 
som i en radiosändare bibringa projektören en frekvens av 
37 ,500 svängningar per s ek. Dessa elektriska svängningar 
omsättas i projektören till en vågrörelse i vattnet inom en 
kon med en toppvinkel av 7 %0--~) 0 . Då dessa vågor , reflek -

Tidskrift i Sjöväsendet. 26 



- 356-

terade från hanbotten , återkomma till projektören, omsii ttu, 

de i elektriska svängningar av samma frekvens. 

Fig. 15. 

Efter som svängningarna utsändas i en kon med sa be

gränsad toppvinkel, kan man mycket väl tänka sig en (!\lik 

apparat användbar för riktningsbestämning t. ex. för att upp. 

täcka u-båtar, minfält el. dyl., varvid en ytterligare föreld :ir. 

att svängningarna icke kunna avlyssnas i en hydrofon. De n 

sistnämnda egenskapen är givetvis en fördel även vid vanlig 

lodning, vilken fördel den delar med de redan nämnda ullra 

sonora anläggningarna av magneto-striktionstypen. En n ack

del med den ringa toppvinkeln hos konen är däremot, a tt 

man, då fartyget kränger, icke har garan ti för a tt ekovågann 
uppfångas av projektören. 

Projektören kan an tingen vara inbyggd i fartygsb otkn 

eiler vara anbragt i en böjlig kabel för upphängning utP n

bords i småbåtar, t. ex. sjömätningsmotorbåtar o. d. 

Sändaren. För att kunna loda på mycket små djup :i t 

det nödvändigt att kunna utsända en synnerligen kort ullra

sonor signal. För detta ändamål utsänder man en enda serie 

dämpade ultra-sonora vågor med varaktighet c:a O,o o1 s<:'L 

framställda i en gnistsändarc. Denna får sin ström från t 1/ 
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!-volts ackumulatorbatteri , som även levererar ström till för

stär karen. 

l\;Jotlugaren är ständig t inkopplad till sändarens svängkrets 

på så sä lt, att första förslärkarrörets glöcllrad och gall er äro 

förbundna m ed projektörens kontaktskruvar och alt förstär

kar en s andra sida iir inkopphtcl Lill en oscillograf, medelst yi]

k en ekoticlen kan a v läsas s ont djup an lingen direk t på en 

djupskala eller på en registreringsapparat. 

E n noggrann b eskrivning å ett elylik t ekolod är bl. a. ut

given av IC\IF. 
En typ a v djupang ivare ä r den, som för<:'kommer å Langc

vin-Florisson- Touly-loclet. ?Ila n använder sig av en n eon

lampa, som roterar i mellanrummet mellan tvenne koncent

riska cirkelrunda skalor. Rotationen erhålles från den motor, 

~om reglerar strömavbrotten för sändaraggregalet Då motta

garen vid sändningen och vid ekomottagningen får en s tröm

impul s, blinkar la mpan till. Skillnaden i lägena för sändar

och mottagarblinkarna är djupet, vilket direkt kan avläsas. 

En ann an typ av djupangivare är elen, som användes i 

Langcvin- Florisson-lodet med ekometcr. Ljuset från en eickl

risk lampa r eflekteras i tvenne prismor samt tvenne speglar 

mot en skala. Den ena spegeln vrides av ett urverk kring sin 

vertik alaxel med noggranul reg lerad hastighet och konllner 

ljusstrålen a lt förflytta sig utefter skalan fran O till dess slut. 

Då ljusstrålen passerar nollpunklen eller , om apparaten ~ir 

justerad , clet djup, so m motsvan~r projekt(irens djup under 

vattenytan, sker utsändningen genom alt batteriströmmen till 

givart ransformatorns primärlindning brytes . Härvid erhåller 

den andra spegeln , oscillografspegeln. en impuls från förstär 

karen, vilken impuls vrider spegeln en liten vinkel kring des .> 

horisontella axel, vilken vridning i sin tur resulterar i en 

hasti g avvikning i vertikalled av ljusstrålen å skalan, stind

ningstanken. På samma sätt åstadk ommer oscillografspegeln 

vid ekots mottagande en ekotand, som då direkt angiYcr vat

tendjupe t. 
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En från sistnämnd djupangivare något avvikande ty p, 

kallad Echoscope, ä r konstruerad för användning i s1uå far ty .. 
" ~ 

och båtar t. ex. i och för sjömätningsändamåL 

Av reg istrer ingsapparater å franska ekolod kunna ni'un. 

nas Martis' använ d i kombination med Langevin-Floris~o n~ 

lod. Denna registreringsapparat är förseeld med en med ko n. 

stant hastighet roterande arm, i vars ena ända är fäst ad en 
med ett ståls lift försedd oscillograf, som åstadkommer n·gi. 

strcringen a ett svärtat papper. Stif tct gör utslag såYäl Yid 

sändningen som vid eko ts mottagande. Tre olika typer ay 

denna registreringsapparat finnas, endast ski ljande sig fr a 11 

varandra med avseende å armens omloppstid och dära,- fö l

jande olika skalor å papperet. Tidsförloppen mellan utsiind

ningarna bliva resp. l, 3 , 5 och 7 sele Djupen kunna din·ki 

avläsas i meter. Papperet svärtas a v en acetylenlåga och fixc 

ras automatiskt efter verkställd regi~lrcring. Apparaten med 

giver stor noggrannhet i avläsningen och lämpar sig därfö r 

hra för sjömätningsändamål i all synnerh et som den där jiimtl' 

reagerar för mycket smft djup. Den kan däremot på grund 

a v nödvändigheten att nyttja acetylengas ej användas på 

u -båtar. 

Dc franska ekoloden hava vunnit stor spridning såYiil å 

franska som utländska specit>llt engelska fartyg av olika s1ag. 

Att engelska fartyg så lidigt använt sig av dc franska lockn 

torde till stor del bero på att ett engelskt bolag >> The ~'far cnn i 

Soundin g Device Company » (M. S. D. C.) i Lonelon sälje r lod 

av franska konstruktioner: 
I svenska marinen hava fran ska lod installerats eller 1ro 

under insta1lcring enligt följande: 

Langevin-Florisson med cchomeler: ubatarna Valen, Drn

kcn , Gripen, Ulven, Delfinen, Nordkaparen, Springaren. 

Lnngevin-Florisson med Marlis registreringsnpporut : S,·n

lan. Falken. 
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Till slut nagra synpunkter på och erfa renheter från an

vändning av ekolod. 
Samtliga typer av ekolod bygga, som av det ovanstående 

torde hava framgått, på mätning av den tid, det tager för ljud

vågorna att gå till botten och åter till fartyget. Eftersom ska

lorn a äro uppgjorda för en viss hastighet hos ljud et i vatten 

(vanligen 1,500 m. per sek.) måste man, då stor noggrannhe t 

Önskas, exempelvis för sjömätn ingsändamål, korrigera för de 

förhå llanden, som avvika från det normala och som inverka 

på h astigheten i fråga. Dessa äro vattnets salthalt, tempera

tur och tryck. Dcssutmn bör man i vissa fall taga hänsyn till 

de personliga fel, som kunna uppträda t. ex. vid avläsning. 

För korrektion beroende på förändringar i ljudets hastig

het i vatten finnas olika möjligheter. Engdska amiralitetet 

har t. ex. utgivit en publikation >> Tables of the velacity of 

sound in pure watcr and sea watcr for use in Echo sounding 

and Sound ranging ". 
A vcnså finnas ett flertal diagram (t. ex. l\laurcrs i Anna

len el. Hydrographie 192-! sid. 75 och 220) , där man mot tem

peratur och salthalt direkt kan utläsa ljudets hastighet i vat

ten. Med ledning av erhållen ljudhastighet kan därefter djup

korrektionen beräknas. 
Icke riktade ljudvågor fortplanta sig i alla riktningar . Det 

tidigast uppfattade eko t behöver icke härröra från den del av 

havsbotten, som ligger rätt uneler fartyget , utan kan komma 

från en del, som ligger vid siclan därav. En hålighet i h avs

botten komm.cr, om densamma icke har tillräckligt stor ut

sträckning, ej heller att giva sig till känna vid användning av 

ett sådant lod. Detta har naturligtvis ej någon större bety 

delse för elen vanliga praktiska navigeringen, m en kan. hava 

det för sjömätning . ~Iyckct och värdefullt arbete har ned

lagts på att komma till rätta med dessa problem och ett flertal 

artiklar i de senare årens exemplar av >> Hydrographie Review >> 

äro påtagliga bevis härpå. 
Ekolodet, som i och med de lyckade proven å amerikan

ska jagaren Stewmt under r esa från U. S. A. till Gibraltar år 
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l 922 kan stigas hava lämna l experimentstadiet. har sed(•nnc,·a 

med mycket slor framgång anvnnts s[tväl för occanuncln~ö];. 

ningar som sjömätning och navigering. I och med t~·jwrua, 

fortgående fullkomning har förtroendet till detsamma a llt·

mera Yä · t. Yarp:1 en mangfald uttalanden i tidskrifler oth 

eljest bära vittne. 
Under ovannämnd färd med jagaren Stcwart gjorde ~ .JOO 

lodskolt å d jup mellan 15 och 5.800 m. och konstaterades niir. 

'aron av clt flertal hankar utanför Gibraltar och Norcl-Afrikn 

bl. a. en på enelast 570 m. Den bi ltills kanske märkli" •e t,, M •., ~ 

expeditionen, under vilken ekolodet fåtl visa sina möjliglwte r, 

är det tyska sjömätningsfartyget Meteors oceanundersöknin<>·1r 
i Söclra Atlanten aren' 1925~27. ~[an medförde ombord ·~~-å 
tyska ckoiocl. med vilk~l lll[~n utförde samtidiga loclningar. s tm

manlagt 67.000 st. uneler H överfarler a v Atlanten. G t• n 'l m 

hearbetning av resultaten har man kunnat bilda sig en Hm 

Egen noggrann uppfattning av havsbollens utseende. En an 

nan ekolodsexpedition , som låtit myckte tala om sig. ä r <lc·n 

med holländska sjömätningsfartyget H' illebrord Snellius i o,; t

incliska a rkipelagen ,. varuneler omkring 30,000 lodskott togo -;. 

Det största djup , som hittills konstaterats , är 10,790 m ., ,-i l

kel av kryssaren Emclen paträffats ost om Filippinerna . 

I vara farvntten , närmare bestämt Bottniska viken . lw r 

~enmn Finska Havsforskningsinstitutet och under ledning ~w 

Dr. Renqvist utförts en detaljerad djupundersökning m ed till

hjälp av ett engelskt skolod. Slutligen hava våra egna sjii

mätningsfart~·g Svalan och Falken, som enligt ovan h:tYa 

franska ultra-sonora lod installerade, utfört utsjömätGini.;H, 

Yaruncler man bl. a. fick belägg på, alt en håla med C>ster sj<i,~, _.; 

slörsta djup, 459 m., ligger rnellan Landsort och Gotlan d. 

Den nautiska utrustningen å flygplankryssaren Gotland. 

Eftersom flygplunkry:;saren Gollancl, sedan senaste ars

berällelsc avgavs. bli,·it överlämnad till flottan. kan det n1:t · 
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händ a va r a av int resse att h är i stora drag fa en redogörelse 

för dess nautiska utrustn ing. 

Kompossanläggningen u tgöres av tvenne huvudgyrokom· 

passer , en i manövercentra len och en i aktra gyrorummeL av 

Ansch iitz nyaste typ ( >> Feinmess >, ) samt 8 repeterkompasser 

av två olika typer: den ena med vanlig inner- och ytterros och 

den an dra med endast siffror, som framkomma i fönster och 

angiva kursen i grader och tiondelar. Den förra typen är in

stallerad å övre bryggan, i manövertorn, i pejlstativen å ma

növertornsvingarna samt i rescrvstyrhytten, den senare i na

vigeringshytt, manövercentral och handstyrrum. Gyrokompas

serna kunna dessutom driva tre st. motorer i förliga artilleri

centralen och en redan befintlig kursregistrator i manöver

tornet. 
I manövercentralen, manövertornet och aktra dynamo

rummet finnas skvallcrlampor, som visa att huvudkompassen 

är i gång (blå lampa) eller att kylningen är ofullständig (röd 

lampa) . I manövertornet finnas dylika lampor för båda kom

passanläggningarna, å dc andra platserna enelast för närmast 

belägen huvudkompass. 
Som reserv finnas magnetkompasser i manövertorn, ma

növer central, reservstyrhytt och hanclstyrrum. 

Ekolodanläggningen är som redan nämnts av elen tyska 

typen Echometer. 
Som reserv för ekolodet finnes ett vattentryckslod place

rat om babord å stjärtdäck Med detsamma kan man, om dju

pet är någorlunda litet, loda under c:a 9 knops framfart och 

med propellrarna igång. ':Virens längd är något över 500 m. 

Densamma kan hemvindas med en motor. 

Logganläggningen är av typ SAL-Selsyn, vilken för första 

?ängen installerats å ett svenskt örlogsfartyg. Denna typ skil

Jer sig från tidigare hos oss använda SAL-loacrar dels "enom 
k "" " OrTek t indikering vid lågfarter (från 0,5 knop) , dels genom 

större mö jligheter till noggrann J·usterincr dels aenom SJ'älv-
.. '-''~ . b' b 
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synkroniserand e överföring a v moderinstrumentets indikerin.., 
till r epeterinstrumenten, dels genom större möjlighell'r ti~ 
kombination med eldledningsins trument, bestickföringsappara. 
ter o. dyl., dels slutligen på grund av att den är helautomat isk. 

Den korrekta indikeringen vid lågfart har ås tadkom n1its 
genom att farttrycket endast h ar att förflytta en kontakt. vi l
ken i sin tur igångsätter en motor, som inställer loggmeka n is. 
men. 

Loggen är liksom dc föregående SAL-loggarna gru11 dad 
på upmätningen av det tryck, som uppstår i pitotrörrt vid 
fartygets rörelse framåt , det s. k . farttrycket Förhållan de t 
m ellan detta tryck och fartygets fart angives genom form eln 

p = K., 

där p är farttTycket, K den s. k . pitotkoefficienten och \' rar
Lygels fart . 

Man h ar konstaterat, att denna koefficient ej endast Ya
ricrar fr ån fartyg till fartyg utan även för ett och s:.un ma 
fartyg vid olika far ter, och det är just denna variation . som 
vid SAL-Selsyn-typen i motsa ts mot föreg ående typer och 
andra i marknaden befintliga kan justeras, så att loggen visar 
rätt vid alla farter. J usleringen utföres m ed tre justerin gsa n
ordningar. 

Självsynkroniseringen sker m ed för ändamålet särskilt till 

verkade precisionsgeneratorer och -motorer, vilka utmärk a sig 
för stor driftsäkerhet och n oggrannh et. 

Repeteringsinstrumenten äro av tre slag: fartangivn rc. 
distansangivare samt kombinerad fa rt- och distansangivarr'. 

T ill varje moderapparat k an anslutas 10 a 12 fartangi' are 
och lika 1nånga distansangivare. Farten och tillry ggal agda 
dis tansen a v läsas å repeterinstrumentens transparenta sk:1lor , 
bakifrån upplysta av små lampor , vars ljusstyrka kan regle
ras. Lamporna äro kopplade till samma strömkrets som över
föringssystemets och tjäns tgöra därför samtidigt som skvaller
lampor, utvisande att systemet står under spänning. 

Fartangivningen sk er å såväl moderappar a t som r epeter
instrument på en skala m ed lika avstånd m ellan delstrecken-
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v etta är en nödvändig egenskap för att loggen direkt skall 
ktu1na kombin eras m ed eldledningsinstrument Härvid an 
vändes en fartrepe tcrmotor och för kombinering m ed en bc

stickför ingsapparat en distansrcpcterm otor. 

Loggen arbetar fullt automatisk t på så sätt , att det ur
verk , som användes i samband m ed distansangivningen, upp

drages av en motor. 

Logga nläggningen drives av växelström, 50 volt, 50 p ~·

rioder. 
A Gotland är moderappa ra ten m ed pilotrör placerad i cld 

nun n :r l. 
Farta ngivare finnas å övre bryggan , maskincentral och 

!uftvärnsccn tra l, di stansangivare i nav igeringshytten , kombi 
nerad fart- och distansangivare i m anövertorn , manövercen 

tral och reservstyrhytt 
Anlägg ningen är så utförd, att den m edgiver ytterligare 

anslu tning nv fartangivare för artilleri- och torpedcentralern n, 
av vilka elen förra består av en fartangivarmotor för anslutnin g 

till eldledningsindikator M/32. 

Nautiska underuottenssignalmotlagaren . Den ombord 
befi ntliga anläggningen av firman E lectroacustic's 1 Kiel 
konstruktion , är av typ >> skärmottagare ». Å vardera bogen 
för om ekolodets m ottagare äro inbyggda mottagarm em
bran , vilk a vid påverkan av ljudvågor, som utsänts från 
någon und ervattcns-ljudkälla, bringas att vibrera. Dessa 
vibrationer göras genom vanliga mikrotoner och en transfor
mator hörbara i telefonen i m1vigeringshytten. Genom en om
kas tare i nämnda hy tt kan styrbords- eller babords-mikrofon en 
om växlan de inkopplas. F artygsskrovet kommer att avskä rm:l 
styrkan h os dc ankommande ljudvagarna och följaktligen hör 
ma n ljudet starkas t i den sidas mikrofon, vilken är riktad 
mot ljudkällan. Gen om att under en och samma utsändnings
per iod omväxlande lyssna i styrbord s- och babordsmikrofoncn , 
kan m an konsta ter a, på vilken sida a v fartyget ljudkäll an är 
belägen. Därefter girar man c :a 10° i taget åt ljudkällan och 
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försöker bedöma, då ljudet höres lika starkt fr[m båda sidor. 
nas 1nikrofoner. L judkällan bör då befinna sig ungefä r rätt 
förut. Akterifrån avskärmas ljudet av fartygsskron t och 
dessutom eventuellt aY det egna propellervattnet E n nog. 
grannhet a v 5o kan Yicl denna metod påräknas. 

EnliQt UI)I)!.!·ift har anlii!.!!:tninaen , som är tämligen hi lli" .... . , , '--''-J (. _} c.. ~ ~ 

installerats i avvaktan på fa rtygets utrustning m ed hydroi'on-
anläggni ng, vilken ju kan tjäna sa väl taktiskt som n a u l is kl 
ändam ål. 

Undervaltenssigna imottagaren kan kombineras med n Hlio
moltagarcn , van-id man använder sig av en huvudsellell'1on, 
där ena hörluren koppl::ts till radiomottagaren och den a ndrn 
Lill unden-a ttcnssignalmollagaranliiggningen. Anordningen a \' 

~er alt i närheten av sådana fyrskepp (fyrar) , som under t ,i11: k;1 
eller d~tlig sikt utsända såväl undervattens- som radiosign ·tkr. 
bestämma avståndet till fyrskeppet (fyren). 

Till den nautiska utrustningen kan man även riik na 
rrtdiopejlanläggningen, ehuru den tillkommit även för att t jiina 
andra ändam:'tl. Den är levererad av Aga-Baltic och är grnn
dacl på Bellini-Tosi-systemet med två fasta mot varandra vin
k elräta ramantenner, kopplade till var sitt fasta plattsyslt'm 
i en kapacitiv goniometer, vars båda rörliga plattsysll'm 
äro förbundna med mottagaren. Goniometern är så konst rue
rad. att kopplingen mellan varje fast system och det rörl iga 
följer cosinuslag. Den sökta infallsvinkeln kan bestämmas ge
n om att uppsöka den inställning av det rörliga s~rstemet , som 
giver minimiöverföring Lill mottagaren. 

Rams~rstemen äro skärmnde medelst kopparrör, varigen Hll 

bl. a. erhalles en reduktion av slörande inverkningar fr· m 
osymmetriskt placerade ledare i rigg och överbyggnader. F(i r 
att kopparrören ej skola verka som en sluten sekundärlindn mg 
hos en transformator, där ramens lindning är primärlind
ningen. äro kopparrören avbrutna medelst isolatorer. 

För att under alla förhållandena kunna erhålla ett skarpt 
markerat minimum, har man infört en möjlighet att inkoppl::~ 
en hjälpantenn över en bal::mskondensator. 
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Eftersom m an vid en radiopejling ej kan utan Yidare av-
.. ·a om det är det en a eller andra av de tva 180° från var<101 ' 

~ndra belägna minimina, som ~ir riktat mot sänd~ren, inkopp-
lar man för utrönande härav till apparaten en onktacl antenn 
i och för s. k. sidobestämning. Den oriktacle antennen är bl. a. 
så anordnad, att 90° fasskillnad erhålles i förhållande till det 

riktade sys temet. 

Sjökarteverkets verksamhet under år 1934. 

Uneler sommaren 193± har sjömätning utförts dels till 
sjöss utanför Nålarö och utanför kuststräckan Arh?lma- Sö
derann, dels inomskärs i Slackholms skärgard 1 farleden 
Växlet-- Furusuncl och infarLsleclerna vid Simpnäsklubb och 
Arholma i och för u tgivande av sjökort n :r 233. 

Vidare h ar nymätning verkställts för upptagande ::t.\' en 
huvudsakliuen för vintertrafik avsedd farled söder om Söder-

"' • o armsskärgården. Farledens karaktär av vinterfarled framgar 
av att inaa flvtancle SJ.Ön<ärken äro avsedda att utsättas. Na-" ' . 
vigeringen är uteslutande baserad på fasta märken i land, ord-
nade så att »dagsektoren erhållas. Farleden kommer sanno
likt att bliva klar för trafik under innevarande år. 

Sjömätningar hava vidare verkställts i området omkring 
Arkösuncl och i Slätbaken i och för utgivande av sjökort 
n:r 251. 

Ett flertal nya grund hava påträffats, särskilt inom om-
rådet för den ovan nämnda farleelen syd Söclerarm. 

Kustrekognoscering för Svensk Lots har verkställls av 
kuststräckan Svinesund- Skanör- Arholma i och för utgi -
vande aY nya uppla;;c ~· ::>.v Svensk Lots I och II. . 

Kompasskonlrollinjerncl i Stockholms skL~~-g ~trd hava revJ 
derats, märkena hava gjorts permanenta och magnetiska obser
vationer utförts i linjerna. Den förut av Sjök arteverket ut
givna publikationen , Kompasskontrollinjer i Stockholms skär
gård " är avsedd att ingå i elen nya upplagan av Svrnsk Lots 
Il som bilaga. 
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Magnetiska mätningar hava förutom som ovan nämnt, i 
Stockholms skärgård utförts mellan Gotland och fasllander 
vilka senare mätningar visat, att missvisningen inom ifrån..,' · 

D q~ 

varande område är synnerligen oregelbunden och att ett flertal 
förut okända störningsområden finnas. 

Följande nya sjökort och seglingsbeskrivningar h ava un. 
der året utgivits : 

Sjökort n:r 255 Kalmarsund, norra delen. Skala l : 50. () ()(). 
» 256 )) mellersta delen l : 50,000. 

236 Stockhohns skärgård, Salt-
sjöbaden-Sandhamn-1-Iu-
vudskär. l : 50.000. 

271 Öresund, södra delen . l : ()0.000. 

Sam Lliga ovannämnda kort äro utförda i litografiskt tnck. 

Sjökort n:r 65 A Kalmarsund, södra delen, skala 1 :100.000. 

är utfört i koppartryck (del a v gamJa sjökortet n :r (15). 

Vidare har utkommit ny omarbetad upplaga av kort A 
>> Beteckningar och förkortningar» samt Svensk Lots V. 

Under sommarens sjömätningar har för första gången an 
vänts ekolod vid detaljsjömätning, varvid ekolodet var imnon
terat i en av sjökartevcrkets vanliga mätningsmotorbåtar. De l 

använda ekolodet har varit engelskt av firman Hughe's kon
struktion, försett med registreringsapparat och med en lodnings
hastighet av 4 lodskott per sele Häckvidden är omkring 60 m. 
Erfarenheterna av båtekolodet hava i stort sett varit m yrkel 
goda. Huvudsakligen har lodet använts för grundund ersiil' 
ning, varvid man kunnat konstatera stor säkerhet vid djup
angivelsen n ed tillminsta djup (c :a O,G m. under kölen) samt 
en betydande tidsvinst i jämförelse med äldre lodningsmetoder. 

För en under byggnad varande motorbå t har anskaffa ts 
ett tyskt Atlas-lod med direkt a v läsning och med en lodnings
hastighet av 15 lodskott per sek. Häckvidden är här omkring 
100m. Avläsningsskalan å detta lod är mycket stor, en m eter 
motsvaras nämligen av 15 mn1. å skalan. 

-367-

Sjöfartsstati sti k. 

(De sta tistiska uppgifterna grunda sig dels på Lloyd's He
gister och kommerskollegii Kommarsiella meddelanden dels på 
uppgifter i >> Svensk Flagg >> ). 

Den svenska hundelsflottan bestod vid 1933 års slut av 
följan de fartyg (om avseende fästes vid sådana fartyg med en 
dräktighet av 20 nettoregisterton och däröver, vilka äro av
,edda att nyttjas till handelssjöfart eller resandes fortskaffande 
eller också till annat ändamål, som därmed äger gemenskap, 
såsom fiske , bärgning och isbrytning, i det fall att de, eh uru 
icke registreringspliktiga, äro införda i fartygsregistret) : 

Tab. I. 

Fartygsslag 
l 

Antal 
l 

Bruttoton 
l 

Nettoton 

l l 
Ångfartyg ··· ··· ·· ·· ····· ······ ··· ·· · 1102 1089479 747316 

llfotorfartyg ... ........... . ........ . ... 353 5369'20 397722 

segelfartyg med hjälp maskin ... S49 68913 51245 

segelfartyg, övriga ......... ...... .. . fi7 12711 10288 

Summa 2371 l 1708023 l 1189111 

Vid 1934 är s s/ ut v oro siffrorna följand e: 

Tab. II. 

Fartyg·sslag 
l 

Antal 
l 

Bruttoton 
l 

Nettoton 

l 
Ångfartyg ...... _ ... ........... . ... · · · · · 1055 1030177 705275 

Motorfartyg ..... .... .. .... .. .... ... .. · 363 537830 379406 

segelfartyg med hjälpmaskin ... 859 70286 52281 

:Segelfartyg, ö niga .. . .. ....... .. .... 52 l 11190 9583 

Summa 2329 l 1649<183 l 1146545 

l 

l 
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De förändr ingar, som en jämförelse mellan tab. l I)C h ]) 
giver vid handen, fördela sig på följande sät t. 

Tob. III. 

An g fartyg Motorfartyg l 
-----:::::::::: 

segelfartyg 
l ----

P> to z P> 
to 

Z l p,. b:J ,..,. 2: sa "'""' M'"" 
;:i ö~ l ;:i 

o >O ö;;. l ~ o >O o "' ct- p~ ~ ~ l:l ~ "" 
~ 

;:i ct- "" ;:i"" "' ;:! M-

'? o "' '? '? l ~ '? ? ' l ~ 

Tillkommit: l 
8377 :[ l Nybyggda inom riket l 1513 Jon [:w 12216 94 67 

Nyregistrerade äldre 

104 13 svenska fartyg ...... 2 220 138 98 4 260 188 

Förvärvade från ut-
4194 1 1 landet ·················· 5 6184 447fi 3312 lO 107B 819 

Förändr. av art ......... - - - l t l 100 67 14 1918 I.J91 

Summa 8 7917 1 53091125 16930 11854 1129 3345 :2565 

Avgått: 

3171 11 1 Förolyckade ······ ······ 5 4742 42 22 9 923 696 

Kondemnerade ...... _ .. - - 10~06 11~ 
-- - 3 259 :.l05 

Slopade ·········· ·· ·· ···· 17 14583 1161 905 7 447 :3'i3 

ÖvergångtJa i utländsk 
10330 11 7 ägo ········· ·········· ·· 33 47894 34073 11 6113630 1035 1 855 

Förändr. av art ...... - - - 7 1187 913 JI 8 831 

Summa 55 \ 67219 \ 47350 115\ 16020 \12170 ',34\ 3493 \ ::;129 

U n der l 93± ha va alltså ån g }'ar tygen minskuts med -±7 ~l. 

om sammanlagt 59,302 bruttolon eller 42,041 ncltoton. 1\Jo/or

furiygen~ antal har ökats med 10 st., på fartygsslaget k·Hll

mandc bruttotonnage har endast öl..:uts med 910 ton, men l ll !lo
tonnaget minskats n1.ed 316 ton. Segclfartygcn m ed hjiil[Jf1lll

s]_-in hava ökats med 10 st. , deras bruttotonnage med 1 n:-l 
lon och nttotonnage med 1,036 ton. Ouriga segeltartyg h,tY<l 

minskuts med 15 st., bruttotonnaget med 1,521 ton och n rtlo · 

lom1agct m ed 1,245 ton. 

Fartygsbestånclet i sin h elhet har minskats med -±2 ~ l. , 
bruttotonnaget med 58,5-±0 och netto lonnagel med -±2 ,5()() lon. 
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Vad övriga nordiska länder beträffar visar statistiken föl

jande siffror (fartyg om 100 ton och däröver ): 

Tob. IV. 

- Ångfartyg Motorfa rtyg segelfartyg 

to +~ to + '=l to + "J 
> ....-"' CP~: P> ct-~ ro S' ;.- M'.., CD Q: 

o; o "' ::::,.;, ::l o >O ~~: ;:i o := -"' 
C" ::l;::;: ro ;:; ct- ;:; ;:;: ('tl :s ,.,. - ,.,. (;g= 
::.. =.. "'~ "' 

~ ..... 
o "'~ '? ~ '? 

..,~ 

' l :-' l 
.., 

l '"' 

Danmark 1933/34 489 69898± 2161 461249 21 1 783S 
193±/35 475 (-i45663 - 53321 21 J 455115 - 6134 14 3619 - 4219 

Finlanll 1933/34 227 326805 51 24445 88[69542 
1934/35 246 379356 + 52551 49 23445 - 1000 84 6663fi - 2907 

Nor[e 1933/34154623239571 1419 1754t76 

+43SH91 ; 
14071 l 

1934/35 1480 21820861-1418711424 1798015 12531- 154 
l Rysstanit 1933/34 346 594084 95 246177 2 2951 l 

1934/35 382 653289 + 59205 107 286019 + 398±2 :2 2951 ± o 

Av ovanstående tabell framgår, alt den danska fwnclclsflot

tan minskats till såväl antal som bruttotonnage inom samt
liga fartygsslag (naturligt nog med en större procentuell m insk
ning p[t augfartyg än på motorfartyg), a lt den finska handels

fl ottan undergått en relativt kraftig ökning med avseende p å 
ångfartygstonnaget, men någon minskning på de båda övrigct 
slagen. Anmärkningsvärt är även alt det finska motorfartygs 

tonnaget är så litet i förhållande till ångfartygstonnaget. Det 
norska ångfartygstonnaget har undergått en avsevärd minsk
ning, und er det att motorfartygstonnaget ökats och tenderar 
att överflygla det förra. I Ryssfond slutligen har h andelsflot

tan såväl med avseende på äng- som motorfartyg undergäll 

en ej oväsentlig ökning. 

Världstannget samt tonnag et i j'öljande länder företedde 

vie[ 1933 och 19!Jit års slut följande sij'fror (uttryckta i millio
ner ton): 
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Tab . V. 

Storbritt anien och Irland .................... . 
U SA (utom Stora sjöarna o. Philippinerna) 
Japan ................................. .. ........... .. 

~;:~~a~d ·.·. ·. ·. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. ·.:: ::: ·.: ·. ::·. ::·. :::::::::::::::\ 
Frankrike ................................... . .. ... . 
Itali en .............................. ..... ........... .. 
Holland ............................................ . 
Sverige ..................... .. . ............ .. ... . .. . .. . 

' Spanien .. . .............. . .......................... . 
l Danmark ...... ..................... .. . .. .. .. ........ . 

l 
Ryssland ........... ...... . ............ ... .. ......... . 
Finland ......... ........... . ....................... . 
Världstonnage ..... . ............ .. ............... . 

1933j34 

18,70 

10,69 
4,26 

4,os 
3,90 

3,51 

3,15 
2,77 
1,71 

l ,23 

1,17 

0,84 

0,42 

6'{,92 

---=:::::::::, 

i934j35 Förändr. 
+ ellet---17,74 - 0 ,96 

10,36 - 0 ,33 
4,07 - 0 ,19 
Ö,98 - 0, 10 
3,69 -- 0,21 

3 ,30 - 0, 21 

2,93 - 0 .22 

2,62 - O, t5 
1,65 - 0,06 
1,18 - O,u5 
1.10 - 0,07 

0,94 + 0, 10 
0,47 + 0,05 

65,58 - 2, 34 

Tabellen giver vi d h anden, alt h andelsfartygstonnagel 
fortfa rande är statt i minskning över så gott som hela världen, 
Ylket i och för sig ej är att undra på i dessa för sjöfarl:i nä
ringen så kri tiska tider . 

Tonnage ts procentuella förde lning med hänsyn tili j'ur ty

gens ålder 1934/35 (ång- och motorfartyg): 

Tab. VI. 

0-9 år 10-24 124 ftr och 
år lll 8l'U. 

0/o o;o 0/0 

Storbrittanien och Irland .. .... ... ......... ... 37 56 7 
U S A (utom storasjöarna o. Philippinerna) l O 81 9 

Japan ......... ...... ..... ... ...... ... .... ..... ....... 22 60 18 
Norge ............ ............ .................. ...... 47 41 12 

Tyskland... .. ...... ............... ...... . .. .......... 33 56 11 

Frankrike .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 26 63 11 

Italien .. . .. . .. . .. . ... .. . ... .. . ... ... .. . .. . .. . ... .. .... 29 50 21 
Holland ............................................. 39 55 " 
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l 0-9 år l 10-24 125 år och 
år mera 

o/o o jo 

Sverige 27 39 34 
Spanien ...... ....................................... 23 45 32 
Danmark..... ............ .. .... . .. .................. 34 51 15 

1 Världstonnaget ...... ...... ... ...... .. .... ...... ... 27 55 18 

Vid granskning av ovanstående tabell finner m an, att en 
tred jed el a v Sveriges och Spaniens maskindrivna tonnage är 
mer än 25 år gammalt, en siffra som ingen av de övriga upp
räkn ade staterna på långt när uppnår . Vidare framgår det, 
att Storbrittanien och Holland i detta avseende hava en myc
ket gynnsam ställning, dock tätt följda av USA, Tyskland, 
Frankrike och Norge. Med avseende å fartygstonnage uneler 
JO år intaga Norge, Holland, Storbrittanien, Danmark och 
Tysklan d de ledande platserna i nu nämnd ordning. 

Vid en jämförelse mellan världstonnagets procentuella 
fördelning år en 19~10/3 1 och 19:34/35 finner man, att en 
ganska avsevärd förskjutning från yngsta ti ll medelgru ppen 
ägt nnn, vilket ju ej är a tt förvåna sig över på grund av ned
gången i fartygsbyggnadsverksamheten i synnerhet uneler pe
riodens hör jan. 

SkeppsbyQgnudsuerl.:sumheien uneler år 1933 och 1934 be

lyses ov nedunstående tabeller (gällande fartyg över 100 ton) : 

Tidskrift Sjöväsendet. 27 
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Under 193-~ byggda fartug fördela sig på fartygsslag en
ligt följande: 

Tab. VIll. 

Fartygsslag 
l 

Brutto-
Antal ton 

Augfartyg ...... .. ..... . ...... . 

Motorfartyg ... ... ... ........ . 

segelfartyg ..... ...... . ..... . 

183 

331 

22 

391176 

563601 

12642 

s k eppsbyggnadsverksamheten nådde sm toppunkt under 
september månad 193-±. Därefter skedde en avmattning intill 
årets slut. Av tab. VII finner man emellertid att av de 10 
upptagna staterna ej mindre än 8 under föregående år hade 
att uppvisa en ökning i sjösatt tonnage i förhållande till när
mast föregående år. En ökning av över 100 % hade Storbrit
tannien och Japan, över 75 % hade Danmark, Norge och 
Tysk land. Med avseende på antal sjösatta fartyg v1sar Japan 
den ojämförligt största ökningen. Minskning i byggnadsverk
samheten visa enelast Sverige och Frankrike. 

Av tab. VIII framgår att byggandet a v nwtorfartyg såväl 
med a v seende på antal som tontal a v sevärt överstiger övriga 
fartygsslag, ett förhållande som alltjiimt är rådande. Vid års
skiftet 1934/35 översteg det i världen under byggnad va
rande motorfartygstonnaget ångfartygstonnaget med ej mindre 
än 147 ,000 ton. I Sverige och Italien voro vid årsskiftet endast 
motorfartyg under byggnad, och i Danmark, Holland och 
Japan byggd~s till övervägande del motorfartyg. 

Siffran för tankfartygstonnaget visar fortfarande ökning 
Och utgjordes vid årsskifte t av 44 fartyg om 338,000 ton , var
av England 13 fartyg mu 94 ,000 ton , Tyskland 8 om. 57,400, 
Danmark 6 om 53,000, Holland 6 om 40 ,:300 samt Sverige 4 
fartyg om 34,700 ton. 
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Vad pågående byggna dsverksamh et i de skandinav i">ka 

länderna beträffar innehar Danm ark fortfarande lednin""t 
t"'~ '-' l 

med 16 fa rtyg om 78,600 ton, därefter kom ma Sverisl' och 

och Norge i n u n ämnd or d nin g med 12 fartyg om 60,14-0 lon 

och 10 far tyg om 16,500 ton respek ti ve. 

Av ovanstående siffror att döma synes nedgången för S\·e

r iges del under år l 934: dess bättre h a va varit a v tillfällig n a tur. 

Upplagt svensid tonnage vid örsski ft et 1934 /35. 

Tab. IX. 

•ronnagegrupp 

100-1000 ......................................... . 

1000-2000 ........ .. ........ ......... ........ . ..... . 

2000-3000 ·················· ····· · ·· ················ 
3000-4000 ............. . ........... . ......... .. . .... 1 

4000-5000 · ············ · ··················· ········· 

An tal 
fartyg 

82 

34 

4 

2 

l 

ton 

Summa 
Brutto- Summa 

d . w -ton 

29808 34:275 

43\!11 5oli86 

8717 12::;75 

7205 10150 

4856 8135 

11474 18064 

106011 l 
.. .................. ...... ................... "'1--2--+----+--- - - 1 5000-

Summa 125 14:2185 
1/t 34 211 183123 24S~•S6 

Det u pplagda världs tonn aget har under sistförfl utn a ar 

m inskats med 4,1 m il j. ton från 10,7 till 6,G milj. bruttoton. 

Om man tager i betraktande, att skillnaden i upplag t 

svenskt tonnage vid föregående års bör jan och slu t var 7/ 000 

ton och aU ntinsknigen i b r uttotonnaget under året var 58 .. -)00 

ton (tab. III), kan man draga elen slutsatsen, a tt det i h ruk 

varande tonnaget stigit med c:a 1\:l,OOO ton . Detta kan, sytte:i 

mig, tagas som ett tecken på att även för sjöfar tsnärin gen hör· 

jar framskymta en välbehövlig ljusning. En sådan kan m an 

m ed någon optimism även skönja på fr aktmark naden. 

Att emellertid denna förbättring i konjunk turerna för ~iii· 

farten ej enbart k an bringa den belryck ta nä r ingsgrenen JW 
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stadiga fötter igen utan att kraftigare och mera radikala å t

aär cler måste vidtagas, det visar dels motioner i innevarande 
o 
års riksdag angående stödåtgärder för sjöfartsnäringen, dels 

den förberedande s jöfartskonferensen (The International Ship

ping ConferenceJ i Lonelon i januari månad detta år. Denna 

konferens åsyftade egentligen diskussion av programmet för 

en stor internationell konferens, som seelermera skall hållas i 

sjöfartens rationaliseringsfråga. l elen förberedande konfe

rensen deltoga representanter för 14 sjöfartsnationer (Belgien, 

Danmark, Finland, Frankrike, Förenta S taterna, Grekland, 

Holland, Italien, Japan, Norge, Spanien, Storbrittanien, Sve

rige och Tyskland) och densamma hade, vad norelens redare 

beträffar , föregåtts av ett möte i Göteborg. 
Ursprungligen var avsikten att vid elen slutliga konfe

rensen till prövning upptaga avvecklingen av subsidieväsenclet 

på sjöfartens område, men clrnna tanke har man på grund 

av subsidielänclernas starka motstånd mot varje diskussion i 

fr ågan måst uppgiva. Det starkaste motståndet har rests av 

Japan och Fören la staterna. Från det senare hållet har utta

lats, att det är större världshandel och lägre tullmurar , som 

framförallt skaffa ökad sysselsättning åt sjöfarten. Ehuru detta 

i och för sig är riktigt, torde förutsättningarna för att på detta 

sätt nå målet vara ytterst små. I stället m åste ett försök göras 

att anpassa världshandelsflollan efter elen nuvarande handels

volymen, emot vilket man principiellt icke tycks hava någo t 

att invända. Flera förslag i denna riktning h ava sett dagen. 

En kommunike angående resultatet av den förberedande 

konferensen riktar uppmärksamheten pa att frakterna i för

hållande till förkrigstiden ligga lägre än grosshanclelspriserna , 

vilk et förhållande i längelen m åste tillfoga sjöfartsnäringen syn

nerlig skada. då inkomsterna ej tillMa rederierna att i erfor

derlig grad förnya sitt tonnage. Då man överallt i världen, 

i så väl sjöfarande som icke sjöfarande länder, tyck es inse 

detta , har elen förberedand e konferensen koncentrerat sig på 

uppgiften att utarbeta ett utk asl till en plan av sådan beskaf

fenhet, att den kan förväna s f[t största möjliga anslutning utan 
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att därför binda de organisationer, som äro anslutna ti ll The 
International Shipping Conference. Den av förberedanch· kon. 
ferensen utarbetade planen skall föreläggas redareorganisa tio. 
nerna i varje enskilt land för utta,lande, varefter densamma 
skall upptagas till behandling på ett plenarm.öte eller - 0 111 

behövligt - på en ny förberedande konferens. Den avslutade 
konferensen riktade slutligen en enträgen vädjan till regering
arna i de skilda länderna att intensifiera sina ansträngni ngar 
att finna en lösning av de svårigheter, som nu stå i vägen för 
ett allmänt återställande av den internationella handeln. 'II3 11 

får för den betryckta sjöfartsnäringens skull hoppas, att clPnna 
vädjan skall mötas med förståelse , samt att redarna i ol ika 
länder i samförstånd skola bidrnga till att få ett slut p[\ sjö
fartskrisen. 
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Pytker och Skeppsgossekåren. 

I Tidskrift i Sjöväsendet 1882 sid. 296 ff. återfinnes en 
red:ogörelse för Skep:ps·gosseins.titubonens tillkomst, enligt 
uprpgiH författad av dåvarande kommendörkapt,enen J . Osber
man. IHäri uppgives, att de tJid1i,gast·e spåren av skepps,gos
sarna gå tiUiba1ka 'till . senar,e hälft<en av 1500-talet. Dessa före
'&omm'a där, 1>äger förf., »förrst under namn av pyttkim·,e, vil
ken h enlännn'ing, snart ändrad till pykj er e eller skeppspykjere, 
.slutl/i,gen blev sk·eppspojJmr eller sl<!eppsgossar». 

Z1ett<en·sten lämnar i si,U å'r 1890 utkomna arbete Svenska 
Flottans Historia 1522- 163,4 sid. 135 alldel es samma uppgift 
am sl<~eppsgossennmnets pl·oveniens - ej underligt, då Z. , en
hg:t vad han ,själv Ii sina efterl'ämnade ant,eclmingar upplyser, 
på sin tid varit sagesman till de historiska uppgrifternia i ny,ss
nämnda tidskriftsartikel. Zeitersten flyttar nu tidpunkten för 
de i källorna först anträffade skeppsgossarna tillbaka ända 
tiU å,r 1535. 

Med sannoli1khet torde dessa uppgifter, att pytker vore en 
äldr'e ,mntsv,ariighet >till senare tiders skeppsgossar, hava g[vit 
upphov till den nyligen offentligen framförda tanken på att 
dd i år funne,s fog för hög:tidlig'håUandet av ett skeppsgosse
kålrens 400-år,s,jubilleum. Det har då s,ynts vara av intr,esse 
att någ,ot närmare granska ifråg<avarande t·olkning av de ganTia 
'beg:r.eppen pytk.er o0h pojkar 1111ed avseende å det ev,entuella 
s'a'mmanhanget med den nutida !benämning,en skeppsgossar 
samt dett'a förihållandes i1werlwn på bestäm.mandet av skepps
§oss·einstHubionens ålder,. 

Den veterHgen äldst,a, sa1mtida förklaningen öv,er det un-



- 378 

de1r 1500- taJlet och förra hälften av 1600--talet fö·rckonn ua nctc 

ord et pytke r, som f. ö. uppenhamr sig u nder ett flert al olika 

stavningsfor mer 1 ), å terfinnes i ·en gammal sven sk kodex, [öl'

fattad år 1522 i Rom av dåvarande .svenslke munken, seder

mera riksrådet .och biskopen i Väster ås P·eder Månsson. D L'nnc 

mä1,k lig·e ma:n översatte och bearbetade n'ämlig.en häri bl. a. 

den s·å kallade Consol.ato del Mar·e eller sjöräbt'en., en sam

m,anfattning av hävdvunna 1bruk ooh ·stadgar TÖrande sjövä

sendeL I ·denna 'kodex2 ) säges (sJi,d. XIV) o:m pytker föl j')nde 

(här åter.givet i modern stavning): »Pytl«e•r är den 'båtsman

nen s·om aHom ska'll föra båt.en då de vilja ut eller 'iJB i skep

pet, h an är plikt ager 'bä:ra alla vadandes intill landet om han 

•ej kan ro båten så när att de kunna s tiga av !båtenom på 

landet ---». 
Med denna, såsmn man väl dock får .anse, autentiska för

klaring över betydelsen av det fö<r den ovanberörda tolkni,ngcn 

grundlägg·ande ordet för ögonen, är det uppenbart, att m an 

med pytker på ·denna tid ej kan :hava .avsett pojkar i 15-c\r s 

åldern (el1er t . o . . m. minderårriga ·enl. Zettcrsten), utan fu ll

vuxna om ock unga män. 

Ubi det värdefulla arbetet .Dahlgrens Glossarium3
) lliin

föres .ordet .pyckare från ,meCLelrplattySilmns putkea: : »d er nrie d

Tigste Diener au f dem SchiHe», och piitker: »alle mans Im eeht 

m1 sc!hepe, lnesonm.rla»4
). 

l ) Exempelvis pytl1ker (1922), pytkierer (1536), pyckere (1fi44), 

pythkarP (1581), pyckiar (1600), pycker och pyckiere (1620), pydker 

(1626) samt pykiare (1629). 
2) .Peder Månssons Strids-konst och Strids-lag, utg. G. O. H ylt·•n-

Cavallius, Stockholm 1845. . 
3) Glossarium över förå ldrade eller ovanliga ord och tales liit l 

svDnska språk d fri\ n oc it m ed 1000-talds amlrn 1\ r i iun th•. U t g. F . A 

Dahlgren, Tound 1914- 16. 
4) Ordet. mesonauta fö rkl aras uti E. Sclll'oderus' Lexikon Latino· 

Scondicum (tr. 1647) mPd det svenska »pyckia» och m ed det finsk~ 
»pycker poika» samt med det tyska »ein geringer Schiffmann>> och utl 

K. G. Georges' latinsk-tys ka lexikon (tr. 1862) med »eine Mittelgattung 

zwischen dem Steuermanne und den Ruderknechten >> . 
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Hänav sy,ncs a lltså, att pyt ker måste h a·va vari t den gängse 

benämningen ·på de .bå t.smän .bland 1ebt skepps besättning, V'iJka 

v.or'o u ttagn a tiU e tt slag1s be tjäning eUcr u:ppassare.1 ) Vm:

J,en n är ordet förekommer i riksr·egistraturet "' j " 153.() (på 

vilk·en källa Z ett.ersten stödeT sitt 1påstående, .att det vm·it 

skeppsglossar kommenderade 1på Som·es flotta 1535- 1536) 

e1Jier i samma 1regis lratu r 1 / x 1544 och ej heUer, när d et kom

mer till synes i 1581 å r s t u llför,ordn'ing"), kan man därur ch·aga 

den s1ulsatsen, aH det på 1500-·talet gällt v.ad man numera 

menar med •skeppsgossar. I det tyska faoklex~ lwnet See

mannsspraohe3) lämnas t·vänne belägg från den tiden på en 

pyt;k·er s ställning omlbord. Sålunda angiver en käUa f,rån 

1-591, att denne är jämnställ'd ctned »Caiuterrwechler» och 

»Kochsknech<t», och en •annan, från 1598, a tt pytkeTn icke fic:k 

deUag•a i segelmanövern ·eller stå till ror,s men väl arbeta vid 

ptunpm:na. 
Fö·l.i 'eT man 1hevar.ade hes,ättndngslistor inom svens·ka flot

tan från fö r ra delen m r 1600-talet, då ju de t finska sjöf·olkct 

utgj orde en väsentlig del av bemanningen, anträtlas ordcl poik 

(.av finska poi,k a) först •år 1617. Sedermera förckom·ma bc

näanningaPna pyLker (i S:ina oli:ka V•U'l'ilaboncr) och pojka:r 0111-

växllande; i Tegel fanns blott l a 2 dylika P •CT skepp. 

Ordet pojke brukades i 1600-'ta·J.cts sven~ka mest i b ety

delsen betijäni4). •Det är då upperubart, a tt, åLminstone ännu 

under förr.a •hä'lften av sagda .å rhundrade, det e j vaT någJon 

skillnad, om •en man räknades såsom pytkcr eller pojke. Ett 

andeles bes~ämt 'belä·gg härpå gives av tvänne hcs~ittn'ings-

1 ) I detta sammanhan g m å erinras om clct- engelska ordet 
boatswain, sammansatt av hoat och swain, det sistnämnda ordet i sin 

tur kommet fr ån det noreliska sveinn = »boy, servanb (0. T. Onions, 

The Shorter Oxford English Dicti onary on hist orical Principl es, Oxford 
1934). 

2) A. A. von Sticrnman, Samling utaf Kongl. Bref m. m. ang. 

Sveriges rikes Commerce, Politie ocli Oeconomi e. 1, sid. 317. Stockholm 
1747. 

3) Utg. Kluge, H alle 1911. 
4) Dahlgren, ova n anfört arhetP. 
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listm· frå n skeppet Jupiters ex,pedition år 162r5, där två lll an 
Mrats Eskelsson och Mats Svm~l~elsson, i den ena äro beleck~ 
na:de som »JJycker» och i dren andra som »påikar». 

Vad så pytikernes (.pojkarnes) ålder beh·äffar, så tiUogos, 
i varje fiall ·efter år 1618, då den först·a ubsknivningsfö rord
ningen tilllrkom, till skeppstjränst endast km·lar, smn voro 
18- 40 år ,gamla. Att härvid de, som skulle använda s i pyt
kerbefattning, sederm.era vid inmönstPingen utsågo.s rbl and dc 
yngre, förefraUer rätt trr oligt . Vid in mönstri:ngren av srke pp et 
Ängeln å r 1620 fanns omhmd l »påil\'e» och d·enne h ade då 
en1igt antreckning t j änat i 6 år, []nu .bör sålunda ha varH all ra 

Ini n s t 24 år gammal. 
I och med fl.ott·ans utveckling under senare delen av 

Gustav Adoilfs rregering synes antalet till pyttkere uttagnra llåt s

män lha öl<ats. År 1626 f'innes sMunda (nam neligen angiYna) 
76 s:t. »sikepzpydken> och i 1629 års sjöstat beräkuars ett an
tal av 100 » skepzpyckiare». 

s lutligen må här beträtriande ordet rpyt.k ers härledni ng 
hLott framhålLas, ailt så väl dren i Gustav Vrasas registr atu1· 
153r6 (lir. 1888) av utgivaren , arkrivarien V. ·Gmn lund lämnade 
förlldaring,en »rpikbä,mr:e» som den av Zeitersten i ovan a nfört 
m'bet:e sird. 13r5 not 3, utan rangivren krälla fördedda lös.ningl'n : 
»pytt (llirben) + lda;ri (l<m'laktig) »1 ) med stöd av vad h är 
ov;an arnförts, srarklöst rkurnrna lämnas åt s.itt värde. 

När det å andra sidan gäller att söka t:astställa en ti d
pun·kt, från vilken s.keppsgosseins.titutionen - alltså en or .. .;a
nisratilon, omfat<tande för utbildning till sjömän vid flot tan 
antragna och i den verkliga pojrkåldrm·n varande ynglingar -
lmn anses räkna sitt ·lJ\pphov, måst·e man srtanna vid år l() t\5. 

1 ) I en artikel, betitlad »Skeppsgossar under 400 år. Säreget ju
bileuru, etc. », i Blekinge Läns Tidning den 25 maj 1935 av signaturen 
-l es återgives nära nog ordagrant Z: s reclnn för 45 i\r seelan off enil'l\·
gjorcla tolkning uneler påståend e, märkligt nog, att denn a skull <' ha 
, presterats» av löjtnant E. A. Ljungberg. 
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oet '}tider vis,serlig.en in tet tvivel, abt det ärr ett urgammalt bruk 
att tagra med unga projrkar till sjöss för att fostra dem i sjö
man<syrl~0L Så llmr, även om man ej kan avläsra det i hesätt
ningrs]list·orna, s,ärkerlig,en också fårhållandet varit inom vår 
{]otta,') men det är först under andra hälften av 1600-talet 

50m m an kan spåra ansatser till ett or,ganiserat anställande av 
yngling a r f ör d:etta ändamål. 

Såsom Zettrc.Ds,tren i rsitt S<Cr!1rarre 3Jl4betc, Svenska Flotrians 
Ifis:boria 1634- 1680 si,d. 90, anför, 1beslöt 3Jmiraliitets:koUe~ium 

år 1655 rantagan det på frirvilhg'hetens väg till sk,eppspojtkar av 
,söner h l'! skcrppare, rs.tyrmän och :båtsmän. Med rätt srt0\1'13: 
, 1ariatimmr v·ad rantalet pojkar betr äffarr, syn·es 1nan hm~a fort
starit på d:en inslragna vägen in på 1680-'tral:et. Att det här verk
ligen rrörde srig om 'pojl<Jar åtskilligt under 18 årrs ålder, fram
går av den år 1676 utfäDdade hesrt,ärmmelsen. att yngrr·e än 12-
ål1ing:a:r ej frin g,o antagras. 

Emellertid är det, som sagt, först från 1685, som skepps
gossreinsrtitu tionen .grenom ·ett K. Maj :bs hes'lut rav den 19 nuars 
sagda rår vann s:irRJdga. I den då utfärdade resolutionen säges: 
»A:lldrernsturnd rvid .am1irraHtetet a<lllti·d för detta va:rit bruiklirgt 
ratt rantaga små gossar, s.om icl\'e a ll:enrast <sina sysrslor på skep
pen h ava att fötTätta utan också av ungdomen vänja si,g vid 
sjöma,ns'lmp, att d'e g<emenl:i,gen bliva bäst s:l<Jicldigre till Kun~l. 
Mra1j :t s t j änsrt, ra Utså ä r Kungl. Maj :t tiNfTreds ratt sådane här 
efter också ant agas». An talet , s;om dittills icke varit av K. M: t 
fi"heeTa t, uillg1j ord e för t rillfällct :btlott 20 styc-ken på hela Hottan 
ll11en hesträmrdes n u trill 50 per :esl<Jader. 

Det s~nnres aNtså, som om det a-v:sedda jubileet lämplig.en 
silmlle r)mnna firrars i 2t50-iårsll11innets tecken. 

Stocl~holm i juli 1935. 

Georg Hafström . -------
1

) Se f . ö. h ä r refererad k ungl. resolutio n av 19 mars 1685. 
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Luftanfall och luftförsvar till sjöss. 

Vid väddskrigets utbrott för cirka 20 år sedan befann 
s,ig flygvrapnet ,ä,nnu i det försba försöksstadiet, men i krigets 
hårda srlwia gick utvecklingen Stnatbbt. Från att fö,rst en dast 
haNa avsetts som s:paningsortgrrun, börjrade m,an r~edan ef ter 
några månrader att äv·cn använda flygiplanen som anfalhY~:c1-

pen, genom ratt utrusta dem n1red förrst ·kuLsprutor och senare 
även bomiber. Bombplanen vo:ro hrl en början relativt sm å 
och kunde endast medföra cirka 200 kg. nyttig Iast S'aJmt ha de 
en fart 'av cir1l<a 90 ]{Jm./tim., 'men rViid kriigrets slut hade de 
vuxit till sådan slyrika att de tyntg,stra kurn:dc merHöTa cirlw 
2,000 kg. nytti.g last ·och hade en fart av 140~180 km./ti m. 
Ett tyskt jäUeflyrgplan lwnde t. o. m. medföra 4,200 kg. 

Anfallen 'l"ildtades huvuds:arkhgen mot mål i land - mot 
Tysldand t. ex. icl<e mindre än 1,154 anf:aH -men m edförde 
som bekant ["relativt obetydl~g.a r 'esult,at. 

Luftanfallten mot farrtyg vorro mycl"et :S'POI'adis,ka och ver
k:an därav j ämförels·evis ring,a. De riktades huvudsa·k ligen 
mot mind'l·,c oslkyddade fartyg såsom u -båtm· oclh endast i ett 
fåtal fall mot s.törre fartyg, "~CaJ"av bomrbangre.ppen 1mot den 
g'Nmdstötta tys:]m srJtagkrysS!ai'en »Goeben» i janUra[·i 191R iiro 
de mest anmärkningisv.ärda. H äPVJid lms,tades 180 bomber om 
sammanbgt 15,-t t.on; endast 2 trämar med yt>terst ringa ska
deverkan rpå däak ·erhölls, emeUertid. 

Vi se sålunda att flygbom~bvapnet så sent som under Iui
gets S'istra år ~ännu icke vuxit till sådan effe,ldiviit,et, att de t-
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s~runNna m 'ed någon större framgång kunde insättas 111ot ens 
sHUaliggande fartygsmål av siag1kryssra1'es storlek. 

S1o:m försv,a'l· mot luftanfalllen t il'l lands ocl1 sjöss använ
dles till en början huvudsakligast kuJ,sprutm· och gevär samt, 
d'äir d et Sttod .ti lrl buds, jaktflyg. Snart kommo dock även luft
' lärns,kanmuer till användning, särskil:t vid ortförs\raret. Des>Sa 
utgjo rdes först av omän drade flackJJ,anepjäsreT, viltka dock 
sllla:rt fö·ljdes av för luftvä'l·:nste:ld speciallmnstrueTade 1-.anoner 
aven orm ,de undm hela lu1iget förrble\'o rdahv.t primitiva. Sä,r
skilt uppnådde dd1edn:ingsanordni.nga'r,na a1ldrig någon stör~· e 

f:ul'J:ändning. Vid ,ortförsvarClt ko,mplettemdes luftförsvaret så 
smånitngom rmred en deJ andra 'hj,älpmedel såsom strålkastraTre, 
lyslsnm'aprpara.te:r och hallong,spärr:a:r . 

L uf.t·vän1sarbilleriets i'nStats vid 'luft.anf•all avsåg på grund 
av dess prrimit'iv,a karaktär icke så mycket bomrbplanens ned
sil<ijuta nde g:enom träffverkan ut,an fastme·r aH g.enom hotet 
tv:irnrgra up1tp dem på srå ,storm höjder, att .träffsannolikheben ned
br,ing:a:des .t~,]] eH minim rum. Trrots detta växt~e luftvärnsar
tti!Hter i,elt s skjutfländi,gh:e,t starditgt. Sålunda erf,ordra:des åren 
19,14-15 c:a 11,000 sikott perr nedskjuLet flygpl'an mot c :a 
4,500, ja enligt amrerikransk UP1Jgift c :1a 1,000 år 191R. lna1l
les 1n edskjötos över 2,200 flygrpian med lufbvärnsartille r iet. 

Flygvapnets utveckling efter världskriget. 

Under fredsåPe 1n dter 1918 lmr flygtekniken fortfamnde 
llhecklats ·i synnrerli,gren raskt t~emlipo. Härvid har det hl. a. 
va:r it de öilca:de kl'aven på trafikflyget, ,s,om utgjort d1ri vfjädern. 
Den s~torartade utveckling, som ägt 'rum inom detta on1Tådc 
har ,gi'V'ehnis utnyttjats i flygvrupnrelts tjänst. 

Det ka,raktätristis;l"a för denna utr\'eckling utgör i ko:r·thet: 
större oah snarbbm·,e, oft'ast Henn:ot'Origa f 1lygpJ,a,n , enkanner
lig,en 'bombplan, sa,mt för såv,äl st10ra ,som små plan ayseväTt 
förrbättrad drift-, manöver- och nav,i,geringssäkcrhet. 
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Flyg plans tabell. 

En .urr)pfattning om k't"igsflygpl,anens p r es talion sförm aga. 

nänm·ande tid erhålles av här bifogad tabell (fi g. l ) 1iYc r 

»mederna utkindska krig!Sl'lygplans pres tanda (193-:1:) ». 

Av densa:tn~1a se vi bl. G .• att jämfört med dc tyngs la 

bombplanen 1918, smn förut omnämnbs, har bomb\1i.kl och 

Hygha,sl1i~het i 'stort sett förduU)!bkLts. 

Trä(l'sannolikheten vid flyg'bombfällning har givctYi s iiYen 

a;v,servä,rt fö,rbätil,ats s~edan rvärldsll<Jriget tack ;vare fr·amför ll lt 

införandet av goda ,lJombsiolden, v ilket }u även framgår a \ de 

I'esu.ltat, som nu fördig§a fi'ån såväl uNänds,lm som svens ka 

bombfäHni,ngsförsök Vid b dömande av de~sn måste dock 

hållas i minnet, att de äro fredsförsök rnärmrust jämförha,r a 

med baheillinskjutning rav en kanon och at:t ·man vi~d krigsli ll

fälle får, 'bl. a. på grund a,,. de många andra ~aktorreT som <h r

vid spelain - här må förutom väderlekens störningarr end ts t 

närmuas inverkan av 1uftvärnsdd och jaktflyg m. fl. k~i'-( s 

mäs'si,g,a i.1iJlytelser - Tätkuras med betydligt reducerade t r ii fl 

sämror. Någon statistik i detta avseende beträffande bom b

flyglVapnet föreliggew icke från kl'igsförhållanden, men b etr;i f

fande dc övriga Vlapens],a,gcn såsom artiHeriet, torpeden m . m. 

visar statistiken, att man i krig lbör ['ärkna med ungefär l, 

UlV den tarbellmässi~a tbräff'sarnnolikheten. 

På grund av flyg;yapn,ets nuvarande tekniska ståndpu nkt 

bör man vid ett framtida 'krrig räkna med d'Cbs31111mas rinsi t

tande även mot fa.rtygsmål i ruvscrvärt stön·e utsträckn~img "n 

vad fö,rhållandet v'a'r under världskl.'ige:t och att detsam ma 

l"an bli en allva:rlig fara för de'ssa, dare1st de icke ä~ro förs edrln 

med blirbuds stående för-s,,arsmedel mot luftanfall. 

Anfallsformer. 

De •anfaUsformer 'SOm härvid kunna tänkas ifrå~gakomma 

äro 'hög- och låglwmrhanfaN, •yiJka senare kunn·a övergå 1 dl 

attack smnt flygtmpedanfall. Lågbom b- och aUack,anf,allc n 
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to1,d'e huvud s,akligast insätlas mot lätta, S·vagt luftvärnslbe-

5,tyckade fartyg, varr·vid förutom homi!::rer även nn- och §'l"OIV

]\'at~blirga kul1spr-ut,or bor·de ko1111rrna t:ill användning so11n anfall's

v,a;pe·n . Vii.1da:re får !lllan 1not .såväl rstöme som mindre f3111tyg 

räkna mred den under de senaste å'ren f'l'l31111:komna nya anfalls

taktiken, störthomhfällningen. Komhinende luftanfall :äro 

givetviiS även sannolika särs1ölt då .a.v störtbom~- och hög

bombanfall, vm·vid de fö,rstnämnda utgör1a föJ·elöpa11·c till dc 

senrur e för att fånga luft,värnsa'l'till erids ,eld och medelsrt: träff

vePkan lY'sta detsmn11na medan högbomibesrl"adr:arr·n:a gå frrUim 

till bom:bfä'lhT1ng,släge. 

Dessa kombinerade antiall Liks,om även separat ullförda 

hö,g,bmnb- ocih störtboniblanfiall samt flygtorpedanfallen utgö;j:a 

giv,etvis den största Juftfaran för säTSkilt de större och dyr

bamre farty@en, em edan krafti],gau·e verkan vid en tråfl' hä~rvid 

i r eg·el kan påräknas än vid '1-ågibomb- ooh aUaclmnfall. 

Flygtorpedanfall. 

Plygto:rpcdanfallen karaktärilsen~s arv att flygplanen intill 

1,000 a 500 meter föpe fällningsögon:blic]{!et äro relativt oilmnd

na ri, manövern. Den s,i,sta delen arv ail1'f:aJl:et varunde,r linPi!kt

ninrg,en s1ker, utfö11··es på mindre än 50 rnete:rs höjd. 'Doll'peden 

få!J,es i r,eg,el ino:m 2,000 m. från målet. Dessa anfall benäm

nas n ärbowpedUinfall och äro i verkan närmast jämförr"bara med 

u-båt·sUJnfra,H, under det ratt de s. k. fj'ärr.torpedanfaUen, dä1· 

torpeden fälles på 8,000 a 10,00,0 1111. avstånd, mma äro att 

jämföra med j agaranfall under dager, d. v. s. framför allt 

avs~e •att utgöra ett truktis:kt hot för att tV'inga mot~stånd'aren 

till ofördelaktiga manö'Vlrar. Det rär ailHså de f&rstnämnda , 

SOI1'11 äw de fall'ligas,te, men å andra sirdan harr· föl"SCV'Wrsartilk

ri et betydligt stöne möj'lig'heter att .bringas trill ve[·kan på 

des,sa rela,hvt ·korta håU. Torpedf.lygpl3111:en äro sårhao:arst lUn

der Mghöjdsflygl11ingcn före fällningen, då såväl lu flvärnsa r 

tillreriet som medelsvåTa ooh lätta flackbaneartilleriet å såväl 

de anfalln3' skeppen som å närs j ötbeV'aknå.ngens far.tyg kan 
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insätt'a's n110t dem, men kunna dre givd,VIi'S' även utsätla~s för 

nrksam eld under anf1ygt11i.ngen dessförinnan. Tr.äffverkan 

av f'lygtorpeden .toTde i allmänh<et ·bli mindre än av fa;rtygs. 

tonpcden, då flygtorpederna på g.rund ruv sin begränsade YHtt 

i nnchålla mindr:e spräng.laddnin.g. 

Flyg bombanfall. 

V'ad sedan angiår lhö<gbo:mb- oc'h <S'törtbombanfaHen skall 

j ag, innan en karaklädstik av utförandet gives, något beröra 

de !bolln,btyper, ·sum hä~·vid ,lmn.na komma till använd111ing. 

Flygbomber. 

HHi<nhUs hm· man så gott SOim utesluta<nde räknat m ed 

s. k. mil11b'Oimlher d. v. s . en bnnnvägg~ig !bomb n1'ed r ela tivt 

sbor s,prämgladdni'ng uppgående tti}ll 50 a 60 % av den t otala 

vil"ten. Demna s·e·mar·e kan va<r]ara iu,on1 vida g.ränse:r, fr ån 

50 till 1,000 kg., men torde m <ed hä'nsryn till öns<lmn at:t ku nna 

medt·aga flera bomber fö[· ö~<.anlde av träffchansen i aiJm,änhct 

ej Öiv~er<stitga 300 k.g. 

Största V·e11lmn <e,rhålks med d'enn,a 'homb där:est d en slår 

n ed 'inrvid fnrty<gls:sidan. oc'h l<Jrevel"lrur n å,gTa me.tre<r under vatt

n et. DeSis v~er<kan lllliO'tSV:M·a.r då närmast en 1ninrus av nwt

sv;arail1de sprängladdniii1gS'vikt, elh:ur<uväl den ts~en:ares effekt of

taJs t blir större t:ad<. va[:e 1at<t dten ,lffi'1evell·a<~.· 'V'id konrtakt med 

f ruptygssiid:an, v~lket s<äUan to1'de lbli fö11·1hållandet m ed en flyg

bomb. ErhiåHes direkt tr·äff i fartygsdäcket, genoms'lås, hero

ende på bomlben:s ,s:torl e<k ,och hr~and.rör'Cts. kon~sh:uktion, ett 

eHe'r eN par vanliga däd<. j,nnan !krevad äger 'rum. Är de<t 

övers ta däcket d'är·emot av pansar m ed :minst 2'5 mm. tj ocklå 

äger kwevrud:e:n rrum vid .a<l.lslaget, d. v. ·s. ve1r:kan errhåUes endast 

på däck och iol"e i f,arty,gets inre. 

Und<er s1enaste ·biden har m ,an Ö.'V'en planeJ·art: för använd

ning <ruv lsipeciaUwnsh'Lt:emde hom'ber mot pan1s.rade m ål. De'isa 

s. k. pansm·1bom'ber ä[''O hctyd~ ·i 1gt meTa tjockvä.gg,iga och dii r-
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111ed mots,tånd<stk:raftig,are än mi,l11bomberna. I 'sbäU:et ha de be

tydligt mindre sprängladdning, endast cirka 9 % av totala 

vikten. De motsvara: alltså praildislkt tUJget en s. k lhalv;pan

sarg~ranat. A<Vls<ikten 11111eid' .denna lbiomlb äll· 1a<tt den tsk,all ge-

11,0;mslå ipa'msm·däok:en •ooh 'S<edlacn kre\nera i fm-ty.g1ets vitala dle

Jau:. Dess <g<Cl110il11 I S'la'gn<irntg~sförmlå!g:ru är be'I''Oendle a<v ai1s~ag<s

ihastti,gheten, vilken i sin tJur är en funkt'ion :av fäUniing1shöjden. 

ÄJr d~111n:a Vlid h01risonta<lfäl'lming t. ex. 4,000 m. iblir ansl~ags

haJstigfuet,en un.g:efär 250: m. odh <en 2·00 kg :s iibomb kan enligt 

kända p:ansa1r'blrytnintgsfonnler genom!slå o:mkrinlg 100 mm. 

patnls,ardädklspl:åt. ökas f,äJlnim,gshdjden yrtt~e rlli,gall·•e, '!.ned ett 

par t u1sen meter \näxer ,a;ns<lagshnst1g;heten till cirka 300 m, 

vilket utgör ett optimum, som på grund :av luftmotstånds

l:a~garna idl<Je !kan övers<krida1s !hiur myrcl<.et fä1lning1shöjldeu än 

ökas. M<in·skas fällnings'höjden till t . ex. 1,000 m. blir anslags

lmstJilgh<erten m1dast 150 :m. och ll'l11giefiär Q11alva den ny\sosnämnd:a 

pa111s•adjockleken .genomsl:å<s. T'räilla!l·· en pa:nsarb,omlb i vathuet 

,jn'V'i.:d f,UJrtygs,s:idrun <erhåUeis ytt<e1ist 'ninga· minveTkan. 

PanSiaribmnberna <halVa än'Illu ej p.asserart: försöksstradi:erl:, 

vil'ket i än 'högre ,grad är förhålland:e t ;med den s. k. raket

bomben. Ett diskuterande av .densammas värde t~orde böra 

anstå tills säkrare försöksresultat förel:igga. 

Bombfällningstaktik. Högbombanf:all. 

V:i åber1gå nu 1111'1 borrnhfållningsbakrtikem.. 

HöglbomlbM1faUen .utföras ISåJs.oan av nMnnet frarrntg:år g:e

n'o'm att !bomberna fällas under horisontalflykt på r elabivt hög 

höj,d. Denna kan lbemel11de på mnstäJnid'i1ghe:te.rn:a vari<era från 

omkring 1,000 m. uiU 'hormbpLanrens toprphöjd d. v. s. fölr när

va;ral1!die ~o:m lkri.ng 8,000 m. Då fä<llnin.gsög:on'blicket, S:om h e

s~äJmimes rmedels.t 'homlbsildc, är förutom :atv målets kul"lsr ocih 

fa1,t 1samt IVii'nd'en h ewoernde av :b rombpl~a111ets kull"s, fa[·t och höjd, 

l11<åste detta under ;ett vjsst tidsm1oanent fö.r~e fä'lln~n.gen, i rull

lnänhet omkring en rminurt, ·s-ölk:a lh å l'la :dcSIS'a egna· faiktJorm· 

Tids krift i Sjöväsendet. 28 



- 388-

roonstlanta. Detta mroanelllt är det 'Så!nbarast.e i höglbom:banfa~

l•et. ökad fälLningshöjd för•svårar .lu:Hv,ärns'elclen:s ve1<k an, ~n·en 

srumtidrilgt n11inslms 1hom:hernas t1Däff:s,anl1ohld1et, vli lket S'ärskri<lt 
gö1r •s.ig •gällande vid fällning mot så ll' elativt •små och rörliaa 

"'' må'l som fm'tyg. 

Träffsannolikhet vid högbombanfall. 

Detta förrhålJ.anlde belyses av figurr 2, där kurv;or u tlagts 
vi·sm11de .träff:sannolikheten på ·<Yli,Jm fälln~ng,srhöjder under 
gynns1rumma f1redsförhåll:mden mot 'ett f:all'ty;gsmål arv lilarat
skepps resp. Sv,e.rilgeskepips storlek, •stiUa.Ligg:ande och under 
gång med mede1lhög fart .under rruk ikurs. Som jämfördse har 
äv:e1n inlagts dlen tabellrmäs·sirga träffs.annolliJ<:heten aned 218 cm. 
:I"ar:n:on mot ett Maratskepp på avstån:d intill 20,000 m. 

Som tid~g1are nåmnt·s få<!" man a·äkna ·med betydligt ["CdiU
cerad träffsannoli'khet för såväl bomber som pr'Ojektiler under 
krigs förhållanden . 

Störtbombanfall. 

Störtlbombiiällning.en, som för nå,gra årr sedan upptrogs t,i ,Jil 

försök i Amerika och under senars1te å'r·et .prövruts hos os s, ka
r.akbärriseras i :Iwrthet 1acv fö:Ijanc1e: Fl.Yig'a1ren kan r·ela<t1icvt olbun
den i m ranöcv•ern framgå på en ihöj d, !begränsad vlid kJa,r ' slirkt 
av fly;gplarnets topplhöj,d odh i andra fall rav molnJhöjde1n, lii1ll 
det läge ovanför ranfal'J.sföremållet, varrifrån stö,rltningen sk all 
igångsättas. Denn1a utföres i riktnilllg mot mål<et med 60 •till 
90° ·dykvrimllcel ·sramt på telmikens nuViarrande •ståndpunkt i av
sa't:ser ~am .cirrka 1,000 rrn . rm:otsv.a,r:ande 1e1tt tidsförlopp av c :a 
10 s~ek. Arv!Siabs,ernats antal Jjli alltså 'beroende av skillnaden 
:mellan hegynnelsehöjdlen odh rbom:bfä'mn~n:gslhöjd<en, vilken s·e
'narre torde var,i·era från 600 till '2,000 m. Eft.er bombenrs fäll· 

· ninrg 'Uipprätms flygplanet. Unider åtaninsto:ne de si1sita 500 111· 

.'av störtningen är flygaren bunden i sin marrÖVler av i'm ild-
niln§en för att bomben i fäUn:inrgsögon'bLick·et skalll få d e för 
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wäffs erhå,Jiliancle n.öcl ,nändiga ·sta~·tbetingdserna. Flygplanet 
nrot:svarar under detta n11oment för bon11ben va:d kano111en ,gör 
föT proj ektilmt vid sk,ottl,os.sn~:ng,en . 

F Öl'delarna l.mcid rstöd;horm:bfällni'l11gen är·O föruboan övie!I"
rasknin gsmom,entet ·och snabbheten i anfallet, att 'bomben 'kan 
Iät~awre odh noggrrunnare ~nriktas 1mot målet i f.ä'll:nin,gsörg1Qn
b1ioket samt att den 'e11håller en blegynrreJ:s,ehrastigh•et i faJilr,ikt
J]ingen :av meUan 100 1och 140 rm. i stäliret för i·Dig•en •vid hmi
:sonta,lfäUnitng•eln. Denna extra tl1a,stilghet m1edfö,r dels <l<!ortaPe 
fal'lt id, dels något ökad sluth:a,s.tigihlet för bomben, viJ.ken s:e
nrure är förmån'ltig vid fällning 1av hom!ber, s'olm skola g•e11101mslå 
IIIliOtståndsi{Irafhga mål, ,a,lUså föT pa:nsrnrrbomlber. Som eX!em
peJ p å haJstig1het:stillsrl"ottebs 1storlek kan näann:a'S, :a:tt därest en 
bomib fälles efter störtdykning fr,ån 2,000 till 1,000 m. erhål1es 
ungefär 35 m, stömoe anslagshastighet än om den fällts ;vid 
:bJori•s,dnta,UJ;ykt från 1,000 m, Är rden ISenrur.e f.äUningSihöj drem 
däremot 2.,000 m. hli1r runrsla§siharst1ig1heten ungefär 15 m. IStöil"r•e 
;än Viid 'nyssrnämnda störtfruilning från 1,000 m. Någon an
märkningsvärd ökning av genomslagningskraften erhålles så

lunda icke med störtbomben. 

Det är cvidarr·e gi·v,et att under den 1,000 m. långa stört
n'inrg·en ooh därpå förlrjande :uppr:ätllliingen såväl perr:sor111al S·Oil11 
materiel UTislätbes för myc'ket stora påf.restningar. r:EJnligt ISCV>en
S<ka föwsök tycks person:a]en väl bestå p'l"Ovet årl:milllsLonre i 
fr;edlstid. ~ngåenrde materi·eJen ,så torde dtern bra,ntla •störrt:bomlb
fällni ngen, ci. v. s. i 70-90°, åtminstone för närvarande, en
dast .Jmnna utfö.Das med mindDe 'spa~nlings!p'lan ,och lätta ibomib
rp:lan im ed hög:st 200 a 300 kg. homhvåkt oclh r>eiJailivt liteill ak

tionsnadi•e. 

Betl'äffanrde träffsannolikthet'en vid stört'bom'bfällning för:c
l~gga ännu så tänrg·e alltfö:r iiå octh of.ullständiga förrsöl{lsresultat 
för ·ett til1förlitlirgt bedömarndie här;av. Så mycket torde' dock 
kunna 'S'ägas att aJl.t l<a'lar föil· att •betydligt ·större träff•sann ,o
lilkhet ,eThålles vid stö.r>tbromlbfälln1ng ärn våid hm:i:s•ona.Jfällning 

fvån motsv'a[·:ande hÖljd. 
~om •ex•empel kan nämna•s att därest de ISpridilling:ssiffrnor, 
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son1 erhöllos v!id förra ISIOlllilLar,ens ·svenska fönsölk godtaa· 
't:> as 

odh ~die dlä·rv;id förr<efi11tliga stundmn betydliga f;elen i medel-
tr:äffrpu:nrkbens lä1ge s<ålru:111da f'rå,n:s·es, kan 'llll!dier gynnsam ma 
fredsförhåll<rmden p'äiiä:kamJs : 

Vl~d 1störtlbom!bf.äU111ing mot mål på mk kurs, f:art 10-IG 
~I~nop, f<älLnliing f11ån .srå pass lå.g :höjd som öOO m., vi:lken i110~11 
pa<Derutes sagt kna<ppast torde ifirå'g•all"omma under kr:i:g:sförhål
landlen, :dä:r:est rmål<et äir försett !med ·lma:Hi,gt ~ufbv;ärnsarti Ueri 

IniåLstorlek tmots,naram<dre ·ett MM·a:t-s'l"e:pp ( 182 m. långt och 2~ 
m. lbrett) :e1rhJålles. en träff 1på tre a fy:ra fällda bomber. Ge
n1ormslag:ni,ng,svei'lmn .med en 3.00 I)<Jg::s rpansaThomlb .meld erhål
len rest·erande hastighet av 160 m. är omkring 60 mm. s .. k. 
NC-pansarr (icke ytlhå~rt). Föi~dUibblas fäUn~ngs!höjden, som 
srunnolikt är, :erh'åUes vi'S1Serligen ,g,enorm1s:l1a:gning a.v om:lmin.g 
80 :mm. 'NC-cean:sar, 1men i .ståHd :er1fordras d:ublbl'a antalet ~lOm
her för en tråfis m·:l1JåUande. 

MJots,vrunH1<de bableUmä•ss•i.ga tPäffsanl1!olil{!h1et för e tt Sve
[1iJgJe-skerpps 28 cm. l<>. med ungefiäll' s1a1mmru projddHvikt är på 
1a'V1Stånd inmll 15,000 m. en träff på frem a sex pr·ojektiler. Me:d 
en l'estemnde a:n:sJ.agshas<tiglhet .av 4·00 m .. er:håUes, g:enoms·laig
ni:ng arv 10milming 2!00 mm. ve<rhkalt s. k. KC-pansar (ytU1trrt). 
Teoreti:sikt ls,ett :ä1r allt;så S;v,m1irg,es:l«eppet•s tl··äff1sanm~likh:el per 
lmnon Iilm 1Sil01r nch gre:nmnsl'agningJSWl11lmn mer än tr:eduihbelt 
så stor •som stö.I,tlbmn;bp.lanet,s, däT1est dielisamma kan m edföra 
en 3,00 l{Jg. :pansa'rhomb. Medföres ·enrda:st en 100 kg. rp runs'a'r
bomlb, 'blir träffv,erkan endarst femtedelen. 

Sorm 'bildigm·,e nämnts: får 1man :el11H·g"t kri·gsrerfaren1heten1a 
räkna n11ed att a!'bil'ler1i:etJs. ti~äffpr·ocent i ·l<!rri:g är omikTing 1

/" 

:arv rskjuttabel'lsiff:r.an. 1P.ör det än.nu 1så ~änge i kr:ig op[·övade 
störtbomibvapnet förefinnes inget 1skäl att räkna n1·ed en liigre 
medulktilonsisiffTa än t:ör ra.T~tiHeri1et, d. v. ,s .. det fordT1as i k rig 
s~annoHikt u:ngdäw 17 rst. •störtbomhnällda lbo'lll!beT för erihåHanrde 
1arv 1en trläff i 'ett Mara't:sk!eipp 'Odh :mnkr:ii11g 25 i ett Sveri.g1es:lwpip. 
d1är:e1st fiäLln.inrgsih<öjden. är endaislt 6700 m. Är denna 1,200 111· 

ford!r1as d:et 34 r.esp . . 50 lbomibeT föll' en träff. 
För ett !bedömande av störthomlbfälLn'in:g·ens värde i det 
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ff:arintida slj ökriget hör även hrä:nrs•yn tagas till bomtbrv,apnerts 
ara:pa.citet. På telmJikens tltUVai'ande ISM!ndpuillrkt kan det :kraf
tigaste illl'Odlei'na 1stör1Jbormibplanet medföra .en 3,00 kg: s bomlb 
_ ,ett m'odernt pan:srui,slkeprp haT 400 proljektWerr till 28 cm. 
:kfan onerna - och med de:nna hol1lbl:ast ärr- p1an:ets pr.aktisll{la 
räckvidd c:a 140 sjöilnl~l, d:. v . . s. l~'ka med :avtstålllldet från noma 
GorHand :bill ·sårväl Finska Vikens mfYnni:ng som till Kar1s:kron:a'. 

Väderleksfönhållandenas inverkan på bombkriget. 

Innan vi 1ämna flygibmnbrunfal'len 'bör nä1mna,s, att dessa 
.ifr·o i hög g1r:ald beroende arv dage1r •oc\h mör.k,er s•amt av vädffi-
h~l@fÖI1hål'landena . Här·Oim !In å endas t fmmihållas, att under 
60 dag:ar av åwet medgiv~a rväder.J!e~l{Jsf:ölrhå:Ha:ndena i Östersjön 
på gr1un'd ~av ·molni,g!heten :bombaJnfaHens inls:ä:t>tande firån höj
der Ö'vm 2,000 m. och undeT 140 da~gar örverr 1,000 m. Unde'l· 
212•6 dagar arv året l:igg.er sålunda den molnfria anfallshöjden 
lä,gre än 1,000 m. Viss1e'I'h1g•e:n ~mn Ii vissa fall mo~nighJeten 
ll!nderllätta bomlbpla~nets frramfönunde till L ex. stöa·t:ning;s,Jä:gert, 
men .å :andra sidan 1bl:iT prå g'l·und av d:en l'ä!gT·e fällni,ngshlöjden 
t:r.äfliv.erkan .i m 'å'let reducerad. 

örlogsfartygens luftförsuar. 

Vi Ö·vm·gå n1u hH att unde:rs:ö1k a d:e moderna örlogsfarty
gens möjligheter att avvärja luftanfall . 

FöT a•vvårjrunde av ,lufbarnfaH och diani.neran:de arv dess 
V•ea·ikan finnes å örl:og,sfa'l'iyg.en såväl offensiva som defensi:va 
[fi:e'del.. De offen:siva .medlen utgår1a1s arv 'luftvärnsartilleni be
stående av luftvä.rns,lw:non"-lr, aurtmnatka.n,o:ner och ku1spr1Utor. 
De defensiva lUtgöras a;v hl. a. pansar, särskilda S~(yddsanord
ningar till ankars och vissa t aktiska åtgärder. F:ullståndigt luft
Värnsartilleri samt pansarskydel finnes i r c,g:el endast å de s töm e 
€li1heterna, 'Såsmn sl:agfartyg, p<anlsa.I'skepp odh IStörre krys:s:a!l·e. 
På de mindre frurtygren är Iuftvärns•a1rhl'leriet oftast inskr1änlk1 
till enldast automrat'kanoner och l}mJ:sprutlor. Vida'l''e ·saknaJs 
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där pansa•nskydd men i gengäld hava de•s:s.a fartyg ringa m,ål

yta oc:h sto~· manö,verfärdighet. 

Offensiva försvarsm edel. 

Uneler gån:g t;ill sjö-ss äro ö<r'logsf.artygen fö•r offensivt luft. 

försvar så •g.ott •SlOm uteslut-ande hänvis·ade till det egna luft

' 'ärnsa.rtiHei,i<et, d. 'Y. s. samtl1gn fartyg i fö1'banidet ku nna 

förmlom trill eld egna skyddet ärven hklmg>a till ö;vrr:iga farty,g·s 

skydd, 0Jeroend<e på omständi,gh<eterna. I rvli.s•sa fall kan ~iYe n 

rä>lmas .med jaktHyg :S•åJS•Oil11 mecle•l i luftförsw.a:t,ets tjiinst. 

Detta ·gäU.e'l· siärskilt för .länder, •som ä•ga hang,a•rfartyg, men 

kan 1även tänlms gälla för vår fllo.tta rvid t. ex. luftanfa ll i 

11äwhetcn av eg·en k•ust. 

Nä1r ör1o·gsfarty:gen •eller flottan Jtg.ger t•iN an,l(Jm··s bör för

nt·om det ogn'a 1uftv,äimsmtoilleri•et ä>ven kunna pårä,knas !'löd 

av f.tytande lulfbv•ärnshatte'l·ier s•amt i land uppställt luftrvärns

a:rtil1erri försett med vild mtföl·s,;a•ret lbef:intliga hj-älipmedel så

s·am striålikasbare o:ah lys.sna:rarppar,a•ter samt en effektiv lu ft

he"\r.aknin•g m ed snaJJibt funktion:erande alarmsy•stem. Vidare 

hör j•aktflyg)pl:an mera :perman•ent 1l<cun•r1a påTä'k•l1'a•s. 

Det viktigaJste ·offensiv·a Iuftförsv.a·rret för ödogsfail'ty,.(en 

blir dock •det egna l'uftiVäil·nsartiUeriJet, taok va.re a.tt detta all

Hd finnes till h:an:ds. 

Em fliottas lttft,,ärnsartil1erri •kan u ppdel•as i fj-ärrs triels

och tl!ärrstridsrmedel. TiH de förra räknas luftvärnskanonerna 

och till de senm·e ,automaNmnon•er samt fin- oc!h grarvkalHJI iga 

}{C U 11s p.ru t•or. 

F jänlufiuärnsartilleri. 

SIOln tidigare nämnts tillkomma des sa luftförsvarsrmed·el 

redan under vär1drs•krgiet, men rUJppnrådde de därunder alddg 

någon störr•e f•ulländning. Sedan dess hava de emellertid av

sevärt fö'l'lbättr.ats, 10ch deras utveckliitng toll'de för närvarar le 

lig1ga i pall'itet med flygva~pnebs. Till thelysande härav skola vi 
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J< a:sta •en tblick på luftvårnJsa,rtiHeri·ets utveckling inom vår 

f].ortta. 
L'ilksom de krigfö.rande J,ändernas flott.or fanns vid 

värJidsluii:g•ets här j an hos os·s i n t et luftvärnsm·till:eri å örlo,gs

fartygen . Gevär och kulspruto·r vor·o de enda vapen, som kunde 

tänlk aJs. :inrs,ä ttas mot luftanfall, ty 'kanJonerna hade icke högre 

e'1evah on än 10 a 15 °. För att sna:bbt råd'a tbot härför ändra

des Iavdtag.en å den då å fartygen allmänt förekormmamicle 

57 m rm. kanonen. Hela ändri111gen f!Jestod i att elevationen 

ö•l\'ades ti'll Oimkrin,g 80o 1samt att siktet ·erhörll stö,r,re koJ.'Q·ek

t~onsmöj lig,het i sida. A!lnlmunitiran:en ut.g:j;m·des av granabkar

t•esdh er, s·om tem:per·erade1s för U1and. Eldledning.smedlen voro 

synnerJfi,gen enkla. 

N:ä•sta steg i utveckl~ngen kom ioke förrän pa.nsaTskepp'et 

Sver:ig1e på •Sei1höst•en 1917 infödivades med kustflott•an. Detta 

fadyg var nämlitg·en lbl.. a. he.styc:kat m ed 2 st. 75 mm. 1k., 

vHka direkt kon•str·uerats •soim luftvärnspjäs•er. Dessa pj•äsrer 

utgJorde en ·arv,gj ord fö-rbättring säll'•Slcilt beträffande silk t- o oh 

r!illdanol)_·dningarna. Viktigast var diodk att samtlidigt inföJ.·des 

förr v.erkan m10t f.lygpl.an me[·a lämpad ammtmitriolll nämlig•en 

spränggranater med mekaniska tidrär, s. k. UI"Ve'l'kS['·Ör, Vlilka 

medgå"''O säikl'at'e i111ställni.ng f.ö,r k 'rervadens er•håHande i ö111skad 

punlk t 1 lbanan. Vida.re l{CO'mplrettlerades eldJ.edrrin.gen med en 

föir mätnrin.g mot fl.)'gp.Ja.n lämpad s. k stereos'l{!opi.sa'- avstånds

Inlätare med 2 1neter has. 

Om v:i. tillsvidrare hållter os:s till fj•ärrrstr:idsmedl·en så kom 

nästa ·steg i utveclding·en för·st 1929, då pans-arskeppet Gustaf 

V genromgått ren gnmdHg mo1demliserin•g ·Och bl. a. erhållit 4 

st. 7'5 mm .. l•k. i rdublb·e'llarvetta.ge samt '\närldens då mo-dernaste 

•LuftrvrärnlsinstPUIUientering å fartyg. Även lhår var det särskilt 

sikt- ocJh 'rioktanordning.ar.na ·S•om för'bätu,a:ts å rpjoäserna. Vi

dUJl'e •införrdcs s. k. tempe.ringsm•wslki:ner fö[' m:askinell fjärr

~-ns tläH.n ting av titdTÖTen. Det vikti,gaste fmmsteget utgjrorde 

dodk e1dlednriugsm11ordninga.rna. 

Ett närmare ingående på dessa •slmllre leda för långt. Här 

må enda.st nämnas stahili•serat centraJ.si:lde fö'l· fjärriktning av 
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pJia<S'erna, särskild r•äll"neaippa.r:at, som UT de från cent.r.ah iktet 

ocih en 4 :111. avstån!ds'tnäbare •erh;ållna vinkel- ·och avsländs

Obs•erv•at:Uoner.na å må:l:et k·ontirlluerligt •ut•Dä•knar samtliga skjut. 

el•ement, viLka medel.st •elektriskt följviisarsystem överföras ti ll 

krunonerna, på vägen lkorri•g•erade för f•artygets ~.r.ar, r ullnincr 
o 

och •stampning. Med -dessa anordnlingaT •är det möj ligt att 

så•väl til'l anlkars •som under gång .l<Jontimuerhgt >beSikjula med 

klonstant ililurs •och f•art fram.g•å·ende flygpl·an, aHtså speciellt 

vid hötglbOrmbanf.all. LuftVIärns'krunonerna m·edgiv.a en eld

ihasti.ghet av 40 ti'll 50 •skott/ min. ·OC!h .duib'bellavettag·e rOCh ha•Ya 

en räckv.idd i avstånd av 10,000 m. och i höjd av 8,000 m. 

Li•lmaillde fjä:rrstridsmedel f•innas nll!mera å de båda andra 

Sv·el'i.geslk eppen samt å flygplanluyssaren Gotland. Dessa åro 

dock ·ännu Ll.nodä.rnare beträffande el·dledning·cn >i d et att de 

bl. a. •även medgiva beskjutning av flygmål , som föriindra 

hö.jd och k>UDS, d. v. s. under förut•s•ättni111g att deSJsa föränd

ringm äro k!on stanta under pl,OI}eiktillens flygtid. 

I för·bigående •må nämnas att äv•en ~e tt fl:ert>al andra far

tyg förs·etts med .artilleri användhart •mot hö·~bombanfall, så

·som t. rex. de nya jiag:arnas 12 cm. J{Janoner. Des.sa äro Yis

. ser•ligien Ii första rummet flaokban~jäs·er, men tack vare en 

högisLa elev.atiron av 45 o •kunna de äv·en i viss utsträckning an

vändas som fj,ärrluftvärn •Sräi1skHt till ankars. 

Den å våra Sverig1esJkepp befintliga 75 mm. k·anO'nen är 

visserligen en •god luftvärnspj•äs, men om a111an s·eT plå utveok

.Jing,en •i utlandet så har denna gått v'idare beträffande Juft

VIäTnsJkanonernas kaliber, v.arig·enon1 s tör11e verkan erhålles l1os 

enskilda sk•ottet. Den vanJ.i.g.aste tka1liJbern å utländs·ka slag

fartYig •ocJh ·stora .kryssare ä<r nu!lll·erra 10. till 12,7 0'111 . 'OCh nn

ta:let pjä<s·er .per fartyg varie1,ar fr.ån 4 till12, ja t. o. m . 16 

å några italienska kryssare. 

Se vi t. 1e:x,. på vårt ·grannland Finlrund, så hava deras ny

lig·en f,äJrdi.gstä!Uda tvenne ;pansaTSk~pp :bestyckats m ed var

dera 8 st. 10,;; cm. luftvärns:kanoner i du:bbellav·ettag•c me<l 

sköldar. Dessa cpjäser medgiva •en prakt!isk eldhast!igfuct a>' 

c: a 30 skott/ min. och d:u:bbellavettage .och verkan av det en-
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skilda s:kott.e t 'ä:r ungefä:r tr.e glån·ger så sto11· som hos vår 7 5 

'()1Jl11 · kanon. 
Med denna utveckling för ö.go.nen har också det föl··es1ag

n1a, nya ipansa.rs>keppet, Oscar II:s ersäUar,e, försetts aned i-cke 

i(l)lindre 1än 12 st. 12 cm. }uftv·ärnskai11oner i dub!beUavettage 

rn·ed sköldar, ,användbara för SåVJäl Hackbane- S>Qrl11 ~uftvärns

e1d. Tack vaor•e 1bl. a. mekaniserade laddano:rdningar är eld

hastigfuet•en c :a 24 skott/min. och dulblbellavettage, pra'ktisrrd 

tag.et ·o'ber·oende av .elevationen. Dessa p j ä ser h a en skott

vidd av cirka 19,000 m. horisenle-lit och 13,00·0 m. ver

tikallt. Projekt!ilen har ·en v·er.ksam •sprängzon laV 50 a 60 me

tens ra·die. 
Slut li,gen ,må :betr·äffande luftVJärnskanonerna nämnas att 

även .medc'Isvåra flac<l<ibaneartiHeriet gives å 1nrode:rna fartyg 

en elev.at:i:on av 60 a 70 ° och förses 11111ed temperbar ammuni

tion för möjliggör-ande av desrummas rrnsättande mot luft.an

frall . Så •är även förlhå'llan:det med fly.g1plankryssar·en Gotlands 

15 cm. lumoner. 
Tack vare sålunda lrögst avs·evärt förbättrande kanonkon

•strurrdion er, ammun:iH.on •och eldle:dningsanordnin.gar har luft

värns'kanonenna·s effekt avsev·ärt ;steg·rats sedan världskri•g·et . 

Träffpr·ocenben är •oc'kså .av utlän<ds.ka oc'h svenska fredsr·eSIUl

tat att döm1a ungefiär 20 gång·er störr<e IliU •än 1918 ocJh man 

'ber.äknar att under krig,sfö·rh:å!Uanden .erfordras det fiör när

Viarrande med en 75 mm. lk. 40 a 50 skott för nec1skjubande 

av -ett flygplan roch 20 skott fö·r avv,i<sande av detsam~na vid 

höghmnlbanfall på 4,000 m. höjd. 

Gä111gse bel'ä1lmingar ,giva vidare vid 'handen att vid ett 

mot det föreslagna nya pansars1mppet insatt hröghom:banfa>Jl 

från ·en eslk:ader •Oil11 40 a 50 fl~ryg,plan i saml!ad formering samt

'li·g·a nedskjutas eHer a'VVJisas 'innan ett ·enda av dem kommit i 

QJomlbfällningslä·ge. 

Närstrids luftvärnet. 

Vi över•gå nu till luftvärnsartilleriets närsrtidsmed el, kul

S'PNltor och automatkanoner. 
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De föir•sta närstridsv~pnen, om man frånser de redan un. 

der krig,såTen :befintliga och •Slom sådana avsedda finkah lniga 

kulspmrborna, i.nf,ördes i vårr flotta onllkring 1922, då ett mindre 

anta'l 25 mm. !lml•sprutor oclh 40 mm. automatkanoneT inköp

tes från f:imnan Vickers-T m· ni ri lta'lien. Dessa vapen äro av 

en tYip, ·S'om hörjade amnändas under v'ärldskrigets sista år 

•o.ch fötr övri,gt f·ortfara-nde ehuru nlågot föPb:ättrade äro allmii nt 

i lbinuk å s·ärs!ki'lt eng,els'ka fartyg. Amn11unitlionen utgj ord es 

fråln 'början ·av icke S1prrängl.addacle projektiler med spårlj us 

re~p. 'spränggranater med krutsatsbidrör, ~S·mn temperas au lo

mati•skt vid laddandeL Ett flertal förbättringar hava seder

m·era infö,rts ,heträfl'ande sråvål wmmunitiion 'SiOim riktanord

ningaT å denna J<Julspnrta och 40 Inm. automatkanon. 

Dessa 'V•aJpen är•o .1 princiJp goda f·ÖTsvai'smedelmot attark

anfan oc!h :l'ålga stört'bomlhanfaH, men hmna de på grund ay sin 

I'inga 1Ut~gångha•stighet, 450 :resp. 600 'm ./sek. , alltför liten r iiek

v,idd. Vildare är e'ldhastig1heten 'ej tiUfr•edsställande. Tekni~·kt 

s·ett uppgår den till 200 S'lwtt/llll'in. men den ~)raktiska eld

hasbig:heten är endåst omkrring 50 skott/ min. 

Enli·gt rnp1pgift hava engelsmännen sökt Öl]<a eldkrafte n 

hos automatkanoneTna ge:nom att up'P'ståUa åtta dylika i sam

ma lruv·ettage, vaPi.genom en icke fö:ra-kHig eldlhas~i.ghe t av 

minst 40.0 s,lwtt/m~n. erhålles .. 

För att erhålla IIIl·era effe'ktiva n•ä,l·,stJ·idspjäser har mari n

förvaltningen J.åtit A.-B. •Bof•o·rs konsh'ueTa en ny 40 mm. aulk. 

och 25 mm. ldSip. PmVipj.äs·errna lblevo klaQ·a för halvtannat 

åir s·edan. För närvarande är unde·r lev·erans för m:arinens 

räkning ett 40-tal 25 mm . .klsp., avsedda att uppstäHas bl a. 

å Sv;er.igeskeprp-en, GoNand, de nya j:algarna och vedettbåtarna 

samt å en del ·uJbåtar. E·n under byggnad varande ubåt, Sjö

lejon et, erlhlåller tvenne 40 mm. ~utomabkanoner av den nya 

tYIPen, el11Ul"ll med någQt ['educeTad 1utg~ångshasHg:het. 

25 mm. kulsprutan torde motsvara ·alla de :l<Jra:Jv, som för 

n!ärvamnde krunna ställa.s på en närstrids,pj ä s. Såväl enkel

S•Oil11 dlub!bellavettage finnas. Utgångshastigheten är R5 0 

m.js.ek., ·effektiva :sllwttvi.dden mot htftmål är omkring 2,500 
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Jlh medgiV'ande ett eldöppning.savsbåncl av omkring 3,000 m. 

och d en prakt·iska eldhastigheten är 160'----180 skott/ min. 

Ammunitilonen :utgö,res av S1pådjussp1~äng1g1ranater med hög

känsliga rör. För ·eld1edning·en finnes ett låttsJ<ött a-utomat

si:ld·e och [)jäs•en är i öv,rigt synnerligen lätbriktad. Tid för 

fattande av rmålet ä:r t. ex. max. 4 •sek. Pjäsen är vidare 

1111yeket välskjutanek VetrkstäUda skj 1utför~sö:k 'hava v:id auto

mabe:ld mot en vinkelrätt 'mot s[{!ottriJktning,en uppställd tavla 

griVIit .en 50 % spridning .på 1,100 m. och 1,900 m. av 0,3 

resp. 1,5 kvm. 
För .närvarande .är i Bof,ors även under tillv.erkning ett 

an:tal 40 :mm. automatkanoner i du:bbellavtetage avs edda för 

en 'Utl:ändsk :kryss·are. Des,sa p'jäser haya samma utg•ångs

hast'ighet som 25 mm. krulsp:rutan samt en praktisk eldhastig

het per dubbellav.ettage av omlming 230 s'lmtt/min. Sammia 

sods auboonatsikte oc'h ammunition ehuru 4 gånger så kraftig 

s:om vi:d 25 :an. Spårljusets lystid motsvarar även ett betyd

ligt stö,rPc avstånd, nämligen omkring 4,000 m. IJ.ned ett eld

Ö!]_)pningsavstånd av omkring 5,000 ;m. En nyhet hos des•sa 

pj·äser är att de är·o rödiga kring tre axelsystem och fö.rses 

med gyr·ostabilisering, YarigcnQitn inverkan av fartygets rull

ningar bodelimineras. V:i·dar1e förs es de med motori·serad fjäl"r

riktni n g så alt ett flertal pj.äser kunna därest så öns:kas riktas 

ruutomati sk t med·eJ:.st ett centmlsikte. 

I detta sammanhang må nämnas att även en rörlig fält

pj'ä•s av denna typ nyligen färdigställts och provskjrn'tits i 

Ktarlshorg ·mot hog.serat luftmål (110 till 220 km./tim.).. Här

vid utfördes •iilv-en riktövn~ngs:prov mot ett modernt spanings

P.l·an med omkring 260 km. hastighet. Flygplanet utförde fri 

flygning srumt en s·erie ataokanfaH ned till lägsta höjd och 

stör1Jbomlbanfall. Under såväl den fria flygningen som under 

anfaUen klllnde rikta.rna -väl fö'lja målet. Under skjutningarna 

f.oto,gmferade·s spåd}usens läge i förblåilande till må:let från 

två punkter. T1'äffresultatet har sederrrnera uträknats i för

hålla.nJde ·till ett störbbom'bplan och .utgjorde 45 träff på 508 

srkott, d. v. s. ungefär 9 % träff. 
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På :grund av de egens·karper, som sålunda fö,rdinnas h os 

dessa nya när<stridsva:pen, äro de syruner1igen lämpade a tt in. 

sättas m1ot s·ärs1ölt störtbombanfa~L. 

Försvar mot störtbombanfalL 

Då denna fLygvapnets nya anfallsform låtJit mycl"et tala 

am sig lUnder den sena•ste tiden och .där~vid bl. a. framhålli.t s 

att pansarskepp sl(!ulle vara särs:kilt utsatta härför, skall jag 

litet närmare ingå (på fr,ågan angående dessa skepps m öjlig

heter att avv.ärja ·störtbornlbanfalil. Härvid fÖI'Utsättes natur 

ligtvås, att de äro utr:ustade m·ed ett f uNt tidsenligt luftvärns

a:rtillel1i evad angiår såväl fjä.r.rsh,ids- s·om ruärstridsmedel, så

som t. ex. föthåUandet är med det fjärde pansm·,skeppet med 

sina 12 st. 12 cm. luftvärnskanoner •och 12 st. 25 m. ksp. 

M/ 3•2.. Uteslutet •är icke a:tt v'id ett slutgiltigt faststä:l[ande 

av detsamma ersättes ett antal 26 :10T med 40 mm. ruutom at

kanoner. 
LuftV'ä.rnskanonerna, vilka viss•erli.gen i fö1~sta rum1met 

avses för avvät•jande av högbombanfall medelst t•en]jpeTad eld, 

kunna ·även med god vetkan insättas m·ot störtbombplanen så

väl .under anl<oppet till störtni.ngsläg.et, i den mån Sli·ktförhål

Landena så m:edgi,va, 'som under sj.älva stöTtningen. 

Tack vare .a:tt de f. n. m1odernaste eldledn:i:ngsanordnling

arna, vU.ka alltjämt äro stadda i livlig utveckling, medg1iva be

skjutning av fly§plan även lUllder ·kJms- ·Och höjdändring, 

•l{Jutma 'lluftvämskanonerna hålla anfallande störlibomlbplan u n

der eld under anfaUets för sta s·kede fTån cir'ka 12,000 m. h ori

sontellt .avstånd upp till fly@planens topphöjd. 

Under •sj älva störtningen m .edgiva instrumenteringarna 

avgivande av följande eld, m en på grund av den ha·stiga h öj d

ändt;ingen och den r elativt korta tiden för eldens avgivande, 

t·ord e bättre eff.ekt ·erhållas g enom skjutande av en em·er fler a 

spärrar med högsta eldkraft i fly•gplanets väg. Möjli•glh·eterna 

att räft placera d essa spärrar 'äro stora, då m ålets vinl{:elför

ändring fråon d et anfallna fartyget sett är ringa eller in,gen 
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.0ch :lml'banans krökning på ifrågavarande •stora höjdvinklar äl· 

o:betydlig. 

Som ·ex•empe'l på den eldkraft, •Slom härvid •kan eThåH.as 

,rnlå nämnas, att 0'111 det nya pansars,keppet insätter s:ina 12 

,s t. 12 cm. lk. mot ·ett störthom'banfall från 3,000 m. n ed· till 

oi:rtl"a 700 1111. och detta anfall gör·es 'i avsats·er om 10 sek. ~<an 

en rsp1ärr lä·gtgas på vardera 2,000 m. och 1,000 m. med 2· gånger 

12 krevadler i v.arj e. Ett v·erksamt krevadområde av en kub 

med omln in g 200 m. siida tord·e ihärig.enom erhållas i varje 

scp~ärr. 

En möjligthet att ytterligare hö ja luftVIäJ.'nskanonernas 

effekt mot stör:tbombanf.all för·efinnes ,ock•så genom införandet 

av :brandrör, som fötmtom tidsinställning ä1'0 utrustade med 

1högkäns:1ig anslagsanordn:ing. En :projekbJ, som på ~in väg 

till det t emtperade k:r<evadläget p.Mräfl'ar t. ex .. en flygplanving.e, 

bringas då ·omede:Lbart tiU krevad i mål·et. Med dylika 'brand

rör Ii 1proj e'kt1U.erna kan fö~j ande eld äv·en avgivas med Luft

värns•k:monerna m•ot IStö,rt:bomlbanfaU. 

Det •eff.<:iMirvaste luftförsvaret mot störtbombanfallen äro 

d:oak 1ähnlll •så länge de fö1mt ommämnda helautomatiska kano

nerna och gi'OV·kalibriga !kulspl'utorna. 

V·id he·skjutning.en ledes delen anedelst automatsiktet oc'h 

Sipl1ålj,usen. De s·enar·e tec'Ima •sig smn ett pärlband mot rym

den med t. ex. '\r.id 25 mm. ·Jdsp . 21 st. pärlor på Vläg på en 

~h,äcka på 2,400 m. Spårlj•u set regJ.eras i höjd och sida i för

blåHandie tilll målet medel<st siktet. Förfarandet motsvarar i 

W1ss mån ri,Jd.andet av en vatt·enslang .. 

Si])årljusm et·oden !har s·ärs·k~lda fördelar Vlicl skjutning på 

de höga höjdvinklar , sm11 gälla vid stö'l·thomlbanfall. HäT må 

endast nämnas att 

dds är ]<Jtrlhanan praktis,kt tagd rak ltmder en ilnycket 

låil!g; sträc'J"'a (vid 90 o fiullrständigt rark), viiH"'et underlättar 

'SplårJ.j.usri•k tni.ngen, 

de,ls förflyttar sig målet, särskilt vid anfall mot stillalig

gande m ål och ju lbrahtaTe dykVIinkeln är, utefter k;ul:banan, 
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vilket gör att densamma blir mera bes tr}'llwnde och öl'-ar så

lunda möjligrhet.en tJiH dir·ekt tr.äff, 

de ls är målets vin:kelförändring ringa eller in•gen, Vilket 

underlättar TiktarbeteL 
:\Ian bcs'l<juter en så gott som fast punkt i rymden 

För varje luftvärnsartillerist står klart, att det är SYarast 

att bes·k j ut a ett flyg~plan med spårlj1useld vid horisontalflykt 

på låg hö1jd, där målet med stor vinkel och stor hastighet skäl' 

l<Jtlllbanan. Jru mer flygriktningen sammanfaller med kulba

nans tangent }u lättare .blir lbeskjrutning•en. Störtbomhfäll

ni.ngsmetoden har sålunda icke försvå~·at :utan snarare lwtyd

ligt förenklat bes'kjrutningen av flyg:planet. 
Räknar ·man såsom mål enda·st med flygplanets mot sko lt

riktningen pr,ojicerade yta och sätter den så lågt som till 3 

kvm. er/hålles med varje pjäs ·en1igt skjruttabeU.en en t räff på 

en a två sl<>ott. EnJi.gt lmigserfarenheterna räkna vi dock med 

11
5 

av denna tr•äffprooent, alltså ungd•ä1r en tr·äff på trio Under 

10 sek. s·kj.uter varj.e 2·5 :a 30 skott ·Och varje 40.:a 20 skott, 

rulltså erhålles tre resp. två träffar per rp.jäs. 
Frågan är då, vilken verkan som kan påräkna•s aY dessa 

träffar. En t~ppfattning därom e1~hölls vid i febl'ua·rti 1933 i 

Bofors ver'kställda skjutförsök mot olika f.lygplan-typer med 

bl.. a. 25 mm. o~h 40 mm. spårlj1usspränggranater. 

Av resultaten från d·essa försök dr.og man den sl>utsatsen, 

att en a två träffar av en 25 mm. sprä111g,granat och en träfT 

av en 40 mm. äPo i de flesta fall tillräcl{Jliga för att ett b omb

plan under störtbom:bfällning skall nedskjutas. Äv.en om 211-

dast en vinge eller härande stag träffar, torde på grund av 

den stora ,påfrestning flygplanet · är utsatt för under stfir t

ningen skadan yara tillfyltlest att bringa ned detsamma. 

Det torde sålunda å.eke ligga någon öv.erclrift i det an

tagandet, att vid ett samtidigt mass-störtbomhanfa'll mot de t 

nya pansarskep.pet av enbaTt närstridsvapnen n edskjutas 12 

flygplan. 
Det är i>c·ke uteslutet, att rpå grund av den stora förl us l

procent, som förefinnes vid ett störtbombanfall ned till 1,000 
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a 600 m . höjd mot ett med talrikt luftvärnsartiHeri försett 

fartyg. 1<-o.mrmer man i framticlen att nö•ja sig [ned en fällning•s

>hÖijd av t . ex. 2.,000 m. även om därmed bombträffchansen 

woanmer att nedgå till femtedel en. Häremot må endast svaras 

a.tt äv·en .vid ett dylikt anfall ha särs,l~ilt 40 mm. automatka

nanerna möljlighet att avg~va V·erksarm eld •under minst lO sele 

Defensiva försvarsmedel och åtgärder. 

Ä ven om en eller annan 'bomb träff s'kulle erhållas i ett 

modernt artillcrifa.rtyg vid bombanfall vare sig detta utföre~ 

som 'höghomb- eller störtbomlbanfa1l, så torde tack vm-e det 

defensiva skyddet •v·erkan ii de flesta fall ej bliva katastrofa:l. 

Ett Jmodernt pansarsl"CIPP är nämhgen utrustat med flera pau

sardäck av minst l 00. mm. sammanlagd tjoocklek över de vitala 

delar na, var för som förut nämnts ·Cn minhomib krev·erar redan 

:i d et fö·rsta pansardäckeL Sl<Julle pansm•bomber komma tiU 

användning, så måste därvid tillgripas relativt lunga ooh enelast 

för detta specierila ändamål användbara sådana srumt fäll

ningen verkställas på stor höjd för att rkrevad skall kunna 

pårå~mas i de vita'la delarna efter genomträngning av pansa:r

däck en. 
Tack vare den omfattand·e vattentäta skottinclelnlingen 

blir verl<:an ihär·wd relativt lokaliserad. 

Som exempel på artillerifartygens motståndsförmåga kan 

näm nas att tyska slagkryssaren nerfilingen erhölil i Jrutlan-:-ds

sla•glet ett 40-tal träffar av svåra projektiler, varav hälften 

vä,gcle 760l ,kg. •oc'h doc;k bibehöll fartyget under hela tiden sin 

plat s i stridslinjen. 
Då rundervattensträffar i V<arje fall äro farligaTe än sådana 

O\Can vatt·en1in·jen torde den största effekten vid luftanfwll mot 

fartyg er'hållas, därest anting.en en kraftig miinbom~b slår •ned 

invid farty;gssidan och kreverar under ·vattnet eller ock vid 

träff av e1n flygtor>ped. Moderna skepp äro emeHert!id kon

struerade för att motstå verkan av två a tre träffar från faT

lYJgstorp eder med en spr•ängladdning motsvarande en 600 kg_ 
boonb. 
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'Pill ankars har man dessutom utprövat särskilda sk:vdds

anor.dnring,ar bl. a. vid fartyssidorna för motverkande av holllb

t nruffars ·och tOTpeders verlmn. 
Föputmn de nu berörda försv•ars- och skyddsanstalterna 

återstår att beröra den mångfald åtgärder av taktisk natur, 

vi1ka såväl till an•kars som under gång vidtagas för att neu

traUisera verkan av flyganfall. Då dessa åtgärder i sina de

tald·er är•o av hemlig natur kan <endast med nåJg:ra ord a n tydas 

varmn det ärr är fråga. 
Genom spridd ankarordning under utnyttjande av skär

gårdsterrängens ·mÖ•jli:g'heter försvårar man fartygens upp

täc:kt .och anfallens ansättande, minskar fl~grplanens träff

chanser genom att bomb, som missar •sitt mål, icke kan träll'a 

annat fart•yg .och underlättar en koncentr.erad samverkan m el

lan de enskilda fartygens luftvärnsartiUeri . 
Camouflage av farty:gen kan med fördel nyttjas liksom 

även ankarordnringen bör möjlig,gö:ra snrubb .indimning, sär skilt 

av de stön·e fartygen, vid flygla<rm. 
S. 'k. dwnmy-ships avses för att vilseleda fienden vid spa-

ning ooh flyganfall. 
Under gång präglas fartygsfö:tbandens uppträdande av 

stor frihet för de ens·kilda fartyg,en, såsom förflyttnin.g u mler 

ideliga mtindre g~raT eller vid behov V<erkställande av tillfälligt 

större :girar ur f·ormering.en o. dyl. , vilka åtgärder !betingas 

även av IU'båts'luotet och fientli<g artillerield. 
Den spridda ankarordningen och den fria foTmeringen 

'har srom nyss nämndes 1bl. a. den fördelen för den anfaHne att 

många vrupen härigenom lättare kunna insättas samtidli.g,t, \ i l

ket framg•år av fig. 4 och 5, viltka visa det antal skott, 

som under 10 sele kunna avgivas mot störtbombanfall 

fed, }uftvärnsartilleriet å våTa pansar•s'kerpp ocli dess bevakning 

till ankars ·och under gång. Härvid har föl'lutsetts dels att det 

nya ,pansarskewet pr•Oigramenligt infödivats med ftlottan, d: ls 

att de gamla Sverigeskeppen grundl<igt mod·ern<iserats och dar

v-d bl. a. eThållit :utö:kat luftv•ärrnsartiUeri. 
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Av vad som 'här anförts 1beträtfande luftanfall och 1uftför-

5va.r .t ill sjöss torde hava framgått att flygvapnet under sin 

20-!åriga tiHvaro utvecklats tiU ett betydelsefullt \ r.apen i såväl 

den anfallandes som i försvararens hand. Men, det torde 

ä·ven 'hava frarmgått, att emektiva försvarsm edel, såväl ofien

siva stom defensiva, hava sk~pats m•ot det nya vapnet och alla 

dess oli·ka anfallsformer. Den panitet, S<Om vid världsiwigels 

slu t för·efanns m ellan luftanfallets oc'h luftförsvarets sh··ids

m edel, to.rde för den skull även Iwmma att förefinnas vid ett 

krig inom den närmaste framtiden. 

Under historiens gång ha ideligen framkommit nya strids

medel - så .l. ex. maskingeyären, m·inan., torpeden och ubåten. 

Såväl infant.er<iet som pansarskeppen - armens resp. flottans 

kärna - ha i t·al som s'k·rift varit dömda tlill undergång. D:ock 

änllJu ·bestå de •och delta tack vare en smidig anpassning efter 

utveckli n~gens 1krav.. Anfallsmedel föda motmedeL FlygvUJp

net tutgör hJärvid intet undantag. 
Do.ck, faran från luften finnes och är stor så länge an

fall sföremåJ.en i.oke hesitta fullt moderna f·örsvarsmedel mot 

d ensamma. Så är täven förhållandet rmed örl<ogsflottans fartyg 

oc'h däribland pansa.r stkeppen. Äro dessa konsh•uerade innan 

luftfaran fördanns, •kunna de för visso genom moderniserring 

i form av luftvärnsart'illeri samt ö:kat horisontal- och under

vattenskydd errhålla en i de fl esta fall tillfredsställande för

svarskraft mot luftanfall. 

Gamla skepp kunna dock aldrig bli likvärdiga med nya 

skepp, !byggda efter lidens alla krav. Detta är av så mycket 

stön·,e betydelse smn ic•ke endast efiektivare försvarsmedel 

dåt'igenom erhål.las utan ä ' 'en ökad slagkraft mol motstån

darna på vattnet, ty även flaelkbaneartilleriet •h ar runder de 

senaste åren genom.gålt en 'kraftig utveckling. 

Det är sålunda av största betydelse, att t:örnyandet av 

våra rpansars:kydd snraast påbörjars, emedan dessa skepp icke 

·endast äro bärare av sjö.stridims Yildigaste vapen, den svåra 

l<anonen, 1utan även vid luftförSYaret såväl under gång sortn 

t ill ankars besitta den största ofl'ensiva och defensiva styrka·n. 

Tids krift i Sjöväsendet. 2D 
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Vårt land är till större clelci1 omgiwt ai\' en Yåt sl<yd cls
grav. På eller ÖYer den na måste i de flesta fall e tt anfall 
mot oss insättas. Vår första försvarslinjes up·pgift är att ~öka 
hindra dessa anfall att nå svenskt land. För detta änd arn ål 
erfor-d ras, såYäl e tt flygvap en utrustat med bl. a. bombflygplan 
lämpade för företag över och på andra siclan Östersjön, som 
en örlogsflotta uppbyggd kring en •kärna av moderna p ansar
skepp. 

C. O. Fiirsi. 
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Fig. 1. 
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Fig . 2. 

El'fordedigt antal Jlygbomber för erhållall(le av en träll' vid hög·bombanfall mot Sorjetryskt slagske!)I> resp. Sverigeskepp 
under gång på rak kurs me!l medelhög fart samt · 

erfor1lerligt antal projektiler för erhållall(le al' en tl'liff vi!l beskjutning med 28 cm. k. mot Sovjett·yskt slagskepp stilla
liggande och Ull(ler gång enl. ovan. Samtliga kurvor hiinföra sig till !len tabelhnlissiga träll'sannolikheten. 
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Fig. 3. 

Spi·hlningsbihl med 26 mm . lrsp. M•32 vid automatelll mot vertikal tavla r>å 1100 m. (sval't punkt) resp. 1900 m. 
(!'inga1l rmnkt) jlimfört me1l målytan av ett Hitt bombplan l'id 1lykniug mot pjlisen. 
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Fig. 4. 
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Fig . 5. 
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