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Årsberättelse i minväsende.
A vgiven a v lerlamaten Ågre n.
December 1929.

De senare årens arbeten inom undervattcnsakustikens omr åde hava medfört en betydande utveckling av för lyssning
och riktningsbestämning undrr vattnet konstruerade appara ter. De praktiska resultat, som erhållits därmed , tyda på.
att materielen numera nått en sådan grad av utveckling , att
dess utnyltjande såsom hjälpmedel vid sjökrigföringen är väl
mot i vera t.
I förut avgivna årsberättelser i minv~isende hava hithö rande frågor icke behandlats, varför det synes lämpligt att
nu föreliggande årsberättelse lämna en orientering därom.

studiet av ljudvågornas fortplantning i vattnet har sedan
lång tid tillbaka varit ett spörsmål, som intresserat vetenskapsmännen. De första mera wienskapliga undersökningarna i
detta avseende verkställdes under början av 1800-talet med
syfte närmast att utröna ljudvågornas hastighet och del avstfmd
å \il ket man m edelst en mottagare kunde uppfatta i vattnet
alstrade buller.
År 1826 bestämdes sålunda genom försök , som företogos
i Genevesjön, ljudets h astighet till 1435 m ./sek . Samtidigt
erhölls såsom räckvidd ett avstånd av U km. mellan avgivare
T idskrift i S jöväsendet.
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och mottag are. Såsom avgivar e använd e man sig av en i vattnet nedsän kt k y rkklock a , vilk en utsattes för slag från en
hamma re. Mottag areli bestod av ett i vattnet n edstuck et rör.
vars n edre öppnin g vatten tätt tillslöts av ett tunt m etall -

detta samma n h ang ick e att behand la s und crva ttcnssirr nalc0
ringen och därmed samma nh ä nga nd e spör sm ål.)

membr an.
Dc h ärvid erh ållna r esullate n måste anses såso m symw1ligen goda, samtidi gt som de tydligt utvisad e möjligh eten all
verkstä lla avlyssn ing av i vattnet alstrade buller. Det är ch rför förvåna nsvär t, att under en lån g följd av å r så små fr amsteg gjordes på detta områ d e, vilket dock delvis t orde kun na
förklar as m ed de stora kostnad er, som voro förenad e m ed f örsöken s utföran de. Avenled es torde man vid denna tidp unkt
icke haft klart för sig för vilket ändamå l dessa upptäck tt>r
kunde och bord e nyttigg öras.
Den närmas te tiden karaktä risera s därför av en serie tn•vand en på olika omr å den inom underv attensly ssning en s om·
råde. tbrvid erhölls ett flertal värd efulla resultat och erfarenhete r, vilka varit av grundlä ggand e b etydels e, då rnan :>l'dermcr a på allvar grep sig an problen>et att i praktik en n yttiggöra dc möjligh eter, som stå till buds inom underv attensakustik ens område .
Är 1902 kan i viss m ån kännete cknas såsom ett genom·
brottså r, i det att man då lyckade s praktis kt lösa fr ågan at t
bes tä mma riktning en från ett fartyg till en bullerk älla . ~1 an
hade därvid koncen trerat sig på anskaff andet av ett navig~
t oriskt hjälpm edel under tjocka, så att man m ed nöjakti g säkerhet frå n ett fartyg kunde b estämm a riktning en till ett h r·
skepp , som under tjocka utsände visst huller.
Frånset t fortsatt a studier av und ervatten sakusti k ens allmänna problem , kvarsto d utveckl ingen på detta stadimn vid
världsk rigets utbrott. Vid denna tidpunk t uppkom mo kr aven
på signaler ing under vattnet, möjligh et att konstat era närvaron av fa rtyg, baserat p å avlyssn ing av dc buller , som detta
åstadko m samt även augivan det av den riktning i vilket del
avlyssn ade bullret befann sig.
(Med anledni n g av årsberä ttelsens karaktä r komme r i

Den h~s ti ghc t , med vilken ljude t fortplan tar sig
tand e m cdmm, bestäm mes av formeln :

ett fly-

dä r v
cp

hastigh eten ,
mediets täthet och
K = : mediets sam m a ntr"ckli
rrh
et .
_,
b
Av denna formeln framgå r , a lt ljud ets hastirrh ct ök
.. d" t l "" tl
as , nar
me Ie s a . wt och sam mantry cklighe t minska s. o
. , Ins ät~~ s .för 8-gra~igt v~tten gälland e siffror i form eln ,
e~ halles fm ljudels h astigh et 1 vatten ett värde av 1-!-!1
1. k
VIlke t
.; se .,
pra kfIs k..t t agct överens stämme r med det r es ultatm
, vartill
man k om genom ovan omnäm nda praktis ka försök
.. l"
1435
1 k
c
, nam Igen
n1 . se .
Samm::m trycklig hetens växling
• ar hos vat·
c tc
en Ine d vane.
rande temper
. a tur och tryck framrtå
o r av tabell l 1. vi"lk en san1'rnantryc~l lgh cten är ullryck t per atmosfä r i ti omillio
ndelar
.K . 10+ •) såso m en f un k' tlon
·
av temper atur och tryck.
Tab ell 1

Atm osfärer
1-

1-25
25-50
50-?fi
75-100
100-125
200-300
300-400
1,000-1,5 00
2,500 -3,000

T e

l

oo
525
516
509
502
494
480
466
358
261

l

111

· ]Qo

500
492
473
470
466
453
441
348
259

p e r a t u r

l

20°
491
476
456
453
449
434
424
338
257

l

30°
-

-

422
413
-

-

-
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Av tabell 1 framgår , a tt K avtager inom de angivna tr yckintervallerna m ed tilltagande t emperatur , vi lket är detsamma
som a tt ljudets hastighet vä xer. Sanuna bliver förhållandl.'l,
däres t m ed konstant t emperatur trycket ökas.
I\Ied olika salthalt hos vattnet förändras såväl sam mantryckligbeten som tätheten.
Sammantrycklighe tens b eroende av sa lthalten framgår av

Tab ell 2.

o
K

uttryckt i 10 -delarl
7

490

Salthalt i
l lO l 20 l
l

478

l

466

l

0

455

=

l

+ 0,0008

o

o

0,999868

l

927

2
3
4
5
6
7
8

968
992
l

l
l

40
432

l

12
13
14
15
16
17
18
19

4

l

881
936
9H
995
000
!188
962
920
864
793
709
G12
502
379
243
096
937
766
585
392

,oooooo
968
876
808
727
632
525
40+

271
1~6

0,098970
801
622
432

g r a d

6

l

893
945
980
997
999
984
l:! 54
910
851
778
691
591
478
353
215
065
90!
731
547
352

8

l

905
954
985
999
997
979
947
899
837
761
672
569
454
326
18G
034
870
695
509
312

91 6
961
989
000
995
974
938
ö88
823
744
652
547
429
299
156
002
836
659
471
271

Tabell 4 .
T r y c k

Djup i m.

l

i vilken c-:;, ang iver saltheten promille. En absolut ök ni u ~
av saltheten med l 0 / 00 motsvarar således en relativ tålh dstillväxt av 0,8 °-' 00 , vilket giver en minskning av ljudhastighe-

bellerna 3 respektive 4.

l

929

C')

ten m ed 0,4 °/ 00 eller c:a 58 cm. / sek.
För utom av salthalten förändras t ä theten h os vattn et 1ned
t emperatur och tryck till en myckenhet, som framgår av ta-

i o n c1 e l s

2

0,9999~2

11
-

Vid en jämför else mellan dessa båda tabeller (l o. :n
0
framg {u· , att en fö rändring av salth alten med l /oo har lika
~tort inflytande på sammantryck ligbeten som. en temperalur
förändring a v 0°,6 C., vilket m olsvarar en ändring av lj u dds
hastighet m ed 180 cm. / sek.
Täthetens varia tion med salthalten kan angivas medelst
den empiriska formeln
cp

T

Grad l

9
10

/oo
30

Tab ell 3.

===

t ab ell 2.
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l

100
200
400
600
1,000
2,000
4,000
10,000

i atrn.

9,95
19,91
39,s~

59,78
99,74
199,94
±01 ,90
l ,019,25

l

i kg./ Clll2

10,28
20,57
41,16
61,60
103,0G
206,60
415,29
1,053,20

l

Täthet

l ,02856
2902
2995
3087
3274
3747
4704
7758

h as ti ahe t J)"l s o .. ,t
att elVattnets.. lufthalt inverkar på lj"udets
·
c
o
•
a sa. ,
0

.. oenna vaxer med mängden av absorberad e gaser. Detta
forhallande (vil k et är gemensam t för alla vätskor) är högst
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egendomligt , då ljudets hastigh et i och för sig är mindre i ~, 1 _
ser än i vätskor.
En sam manfattning av vad här OYan anförts giver salu nda
vid handen, att ljudets hastighet i valten varierar med tettqwratur, tryck , Juft- och salthalt på sådant sätt, att h asliglw kn
ökas med högre temperatur, tilltagande vattendjup och vä xande luft- och salthalt.

Vid ljudets fortplantning i vattnet försvagas så små ningom. det alstrade bullret. Anledningen härtill kan i stort ~t'lt
sökas däri:
a) att den totala cnergicn fördelar sig på allt större wlt
större yta samt
b) alt det omgivande mediet absorberar en del av en t'rgicn huvudsakligen genom friktion .
Under normala förh ållanden kan man anse, att lj u ch :tgornas räckvidd betydligt överstiger bottendjupets storlc·k.
Man kan sålunda räkna med, alt ljudv ågorna röra sig in om
ett vattcnskikt, som begränsas å ena sida n av luft och å d<'ll
andra av havsbotten . Under förutsättning att vattnet är lw mogcnt, är ljudvågens utbredning i omedelbar n ~i.rhet av ljudkällan klotformig. På avstånd , större än bottcndjupets , forl plantar sig ljud vågen däremot i form a v cyli nderformig a v agor.
Övergången mellan de olika slagen av v~\gkaraklär iir
givetvis icke skarpt markerad. Den största teoretiskt liinkbara idolfonniga vågen b eshimmcs till sin diameter av bol l\'tl djupet, om man tänker sig ljudkällan placerad på hah·a ~~ '·
ståndet mellan yattenytan och havsbotten.
För ido lvågorna avtager cnergicn omYänt proporlioncll l
med kvadraten på avståndet under det att vid cylindervågor n<l
minskningen sker omvänt proportionellt mot första potemell
på avsl[mdct till ljudkällan. I verkligheten erhålles ett viirdt',
som ligger n ~tgonstans däremellan bl. a. beroende på, all y a1 1net ick e är fullt homogent.
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I fråga om friktionen har man funnit, att denna sjunker
ed
sligande temperatur och stiger med tilltagand e salthalt.
111

Vid bedömandet av de möjligheter, som stå till buds; då
-det gäller lyssni.ng under vatten, bör observeras, att vatten fortplantar ljudet betydligt bättre än luft. Enligt gjorda beräk11ingar skulle en våg av samma tonhöjd och vid samma m ediet tillförd a energ imängd i vatten ha c :a 1 ,000 gånger större
räck vidd än i luft. Man skulle sålunda kunna mäta i vatten
i km., vad man i luft mäter i m. Att man trots detta allt jämt m åste räkna med relativt små räckvidder i vatten beror,
förutom på de små energib elopp, som igångsätta ljudvågorna,
även på en del andra faktorer, som hava förmågan att pressa
11ed r äckvidderna. Man fann sålunda under ett relativt tidigt
.stadium bl. a. , att betydande skillnader förefunnas under
:sommar och vinter mellan de erhållna räckvidderna, vilka
ibland kund e förhålla sig som l : 3.
Vid dc praktiska försöl< , som under åren 1915-16 utfördes i Kiel för att utröna anledningen till dessa räckviddsvariationer , kons taterades, Yad man redan tidigare förmodat , näm
ligen att räckvidden är beroende av ljudvagornas hastighets variationer och därmed enligt vad förut påpekats av vattnets
temperatur, tryck och salthalt.
I vattnet var ierar temperaturen med djupet. På grund
av den med temperaturen varierande ljudh astigheten erhåller
vågnormalen en avvikning, som sker uppåt eller nedåt allt
eftersom temperaturen är lägre eller högre närmare vattenytan. Skcr aYYikningen mot botten, komma ljudvågorna in om kort alt träffa denna , varvid endast en mindre del av
deras energi r eflekteras under det att återstoden absorberas.
Sker avvikningen däremot nl.Ot vattenytan r eflekteras härvid
huvudparten av energien och ljudvågorna fortsätta sin väg
nedåt. P[t grund av temperalurvariationerna erhålla dessa
emellertid en förnyad avvikning uppåt, träffa på nytt vattenYtan, varvid samma fenomen , som nyss beskrivits, återupp-
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repas o. s. v. Är sjögången kraftig , kunna ljudvågorna vid
reflektionen mot vattenytan erhålla en sådan riktning , all de
ä terkastas direkt mot botten, varest den största delen av ek ra~
energi går förlorad.
Den större räckvidden under vintern får härigenom sin
förklaring, då temperaturen vid denna årstid är minst i valtenytan och tilltager nedåt, under det att förl;ållandet är dl'[
motsatta under sommaren.
Enligt vad som förut påvisats utövar jämväl tryck och
salthalt inflytande på ljudets hastighet och därmed även pa
den avvikning, som vågnormalen erh åller så tillvida, alt avvikningen sker mot det sötare vattnet.
Tidigare har påvisats, att en temperaturförändring av O· .(i
C. framkallar sarmua förändring i sammantryckligbeten som
en salthaltsändring av l 0 / 00 , samt att vid en ändring av sallhalten täthetsändringens inflytande blott belöper sig till 1 ::
av sammantrycklighetens inverkan.
Salthalten varierar även med djupet, vartill man dork
icke behöver taga någon nämnvärd hänsyn i Östersjön, vare~!
variationerna äro relativt små. Som salthalten tilltager med
djupet, har den dessutom till resultat ett ökande av räckviddl'n.
Ett intressant förhållande är att räckvidden under i iiYrigt enahanda förhållanden är betydligt mindre, då ljudvågorna reflekteras mot en spegelblank vattenyta, än när denna
befinner sig i måttlig rörelse. Förklaringen härtill tord('
kunna sökas däri, att vid en spegelblank vattenyta uppkomJner
i de översta skikten en »vattcndimma >> , bildad av dc luftpartiklar, som äro bundna därstädes. Vid ljudvågornas inl rii de i denna »dimbank >>, upphör praktiskt taget reflektionen.
1
vilket har till följd , att räckvidden nedgår högst avsevärt. l tsättes vattenytan för en m åttlig rörelse, sönderslås >> dimmaJP
och vanliga reflektionsförhållanden uppträda. Ökas röreben.
så att sjön börjar bryta, inträder däremot tidigare påtal ade
onormala r eflcktionsförhållanden, förorsakande en b etydande
minskning a v räckvidden.
Strömmar i vattnet ha ett molsvarande inflytand e P' 1
räckvidderna som vindarna i luften. Vid lyssning i lu ften

-

441-

hör m an som bekant bättr e med än mot vinden. På samma
sä tt ök as rä ck vidden i vattnet, därest av lyssning av ett hulkr
sker i strömlä.
Av det sagda torde framg[t , att en mångfalld olika faktorer k un na inverka på storleken av de t avslåneJ på vilket man
kan avlyssna cll i vattnet uppträduncle buller. l{ommer härtill, att befinlligh eten av grundbankar o. d. ytterligare komplicera ljudvågornus framkom li ghet, samt utt de alstrade bull ren
äro r elativt svaga och mycket växlande till sin karaktär, inses lätt, att det icke är möjligt att faststäl la några bestämda
rii ckvidclsgränser. De praktiska resultaten giva också vid
hand en , att dessa växla i synnerligen hög grad.

Det buller, som ett fartyg åstadkommer, och vilket apparater , konstruerade för lyssning under vattnet (s. k. hydrofo ner), h ar till uppgift att fastställa , är av m å ngskiftande naturEnklast torde vara att i detta avseende jämföra fartyget med
sina oli ka maskiner med en grammofon med sina skivor.
Vid en grammofon representeras »bullreb av de i gram
rnafon skivan vid inspelningen åstadkomna kurvorna. Genom
stiftet överföres dessa kurvors kara k tär till ljuddosan , vilken
häri genom råkar i vissa bestämda svängningar. som påtryckas
luften . När dessa ljudvågor träffa öronen (membranen), återgivas samma ljud, vilka tidigare vid inspelningen framkonstruerat kurvornas speciella utseende.
A fartygen representera de olika maskinerna i grammo fonski van befintliga kurvor, vars kurakttir överföres samtidigt
genom flera »stifb (lager , bäddar o. el. ) till fart:ygsskrovetljuddosan . Härvid påtvingas detta vissa svängningar, vilka
överföra s till det omgivande mediet i form av ljudvågor. Upp ·
tagan del och återgivandet av denna vågrörelse vcrk<>tälles av
hydrofonen med till densamma hörande membran.
Befinner sig endast en maskin igång i fartgyet, är del
Uteslutand e denna, som genom sina bi:icldningar o. el. förs~it
ter skrovet i viss svängning, vars karaklä r växlar med den
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hastighet m ed vilken rnaskinen roterar. Vid igångsättnin g a v
y tterligare en maskin, p åverkas skrovet av ännu en kraft.
varigenom de utsända ljudv ågorn a erhå lla en sammansatt kar a ktär. Om härvid tillr äckli g stor skillnad förefinnes i d t'll
t on , som de enskilda maskinerna åstadkomma, kan vid :.1\l~'ssn ing en dessa särskiljas på samma sätl, som m an vid en
g rammofon k a n skilja mellan exemp elvis piano och fiol. !Ja
s{t sätt kan en van lyss nare, sedan h an lärt sig k änna igt· 11
de ljud, som olik a ma skiner alstra, bes tämma orsaken till dl
avlyssnat buller.
Styrkan av det buller , som maskinern a p å tvinga det omgivand e m ediet, beror även p å, h u ru dessa äro fäst ade till skrovet. Utgöras b ä ddningarna exe mp elvis av ljudisolerande materiel (tr ä, bly o. el .), kan samma försvagning av ljud et inträffa, som då m an utby ter ett s tå lstift å en grammofon mol
ett d ylikt av fiber.
En märkbar förbä ttrin g ell er försämring av ett furl y;.;s
JJulleregenskaper kan även inträffa , däres t platserna för maskin er nas fästpunkter ändr as. Så har m_an exempelvis konstaterat, att en blott obetydlig förs kjutning a v a vsUindet m dlan lagren till en prop ellerm askin kan m edföra en avsedrd
ändring av det slagantal vid vilk et ljudet från att förut varit
nä stan ohörba rt övergår au bliva fullt t ydligt .
Vid överför andet av svän gningarna från skrovet till vattnet, får det ick e finnas n ågot isolerand e skikt mellan des ~a.
E tt d ylikt ä r luft, vilket bl. a. giver sig tillkänna, då ett fart yg
upphäver farten medelst backning. P å grund av propellcl'l t'i
rörelseriktning härvid, kommer det av propellerbladen siin
dersmulade vattnet, vilket inneh åller massor av lu f tparti klnr,
att k astas förut och omgiva skrovet m ed ett stillastående i~n
lerande skikt, Yilket endast i ringa uts träc knin g fortplan tar
ljudvågorna . Seclan farten upphävts , och fartyget på gru nd
-av fortsatt backnin g går akter över. inträffar en strömning <W
vattnet kring sk rovet, det isolerande skiktet minskas avsevärt ,
och normala förh ållanden inträda på nytt.
Det t orde i:i ven utan vidare vara klart . att b ullre t fr:'\ n en
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und ervattensbåt i undervattensläge höres betydligt bä tt re än
f rån en ub . i övervattensläge eller e tt övervattensfartyg . I
bägge sen a re fa llen ko nuner endast en bråkd el av elen svängande energien hos skrovet att överföras till va ltnet.

De i va ttnet a ls tra de lju dvågorna överföras till lyss narens
.öron m edelst i vat tn et: ned sä nkta m embran. Dessa upp taga
den akustisk a energi en , som ef ter förvandlin g till elektrisk
inkommer i t elefonerna. Eftersom m embranen skola inregistrer a myck et variera nde bullerkäller gö res , i m o tsats till vad
fallet är m ed de m o ttagar e, som användas för sign ali:i nd a m å l,
dämpningen stor . Härigen om erh åll er m embra net tillräcklig
känslighet inom e tt så brett resonansområde som m öjligt.
Vid elen akustiska ener giens omsättning till elektrisk, använ de man sig först av m embran i vars mitt a nbringa ts en
mikrofon likn ande dc , som anvä ndas inom t elefonicn . Dessa
membran äro effek tiva men besitta även b et ydande svagheter.
På gr und av kolkornen s tyngd åstadkomm es en in böreles för skju tning av dessa, var igenom elen n ödvändiga överen sstämmelsen i fas m ell an fler a m ottagar e icke erhåll es. I samband
m ed korn en s förskju tnin g ändras jämv ~il vi kt fördelnin gen och
därm ed ä,·e n membra nets avs tiim nin g. i\ 'Iöjligheten att verkställa riktningsbestäm ni ng k o nuner h iirigenom att n edsättas ,
even tuellt omöjliggöras. För a tt vid lyssningen e rh ~llla ett så
brett frekven sområde so m m öjligt (:-W0- 1,600 perioder ) försågos dessa membran m ed iincla upp till tre mikrofon er, placerade eft er varandra. Vid en d~· lik konstruktion var det
svårt att undvika inbördes sd.ngningar m ellan dc olika m emht·anen , vari genom ljud ets k ara ktär förvanskades.
Näst steg i utvecklingen var tillk om sten av den elektromagnetiska mottaga ren , vars m e m bra n konst ruerats efte r
sa111ma princip, som i en h ör telefon . :\'led detta m em bran
erhölls k on stallt avstii.mning , m en svår igh eten kvarstod allt-jämt att erh å ll a tillri:icldigt brett r esonansomrade utan ljudförv an skning. Den störs ta olii.genheten torde dock varit elen,
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att på stora djup m embran et »låstes >> genom att detta av
trycket pressades mot ankaret, varigenom växelströmsuppväckandet uteble,-.
Uneler de senare åren har man därför så golt som uteslutand e börjat använda sig av elektrodynamiska mott agarl'.
Växelströmsspolen fästes i dessa till membranet och rör sig i
ett ringformat luftgap mellan dc fasta elektromagneterna , var.
för n ågon låsning ick e kan inträffa. Membranet kan cl ärl'i\ r
användas även på de största djup och bibehåller fullkom ligt

För att ytterligare förslärka det ljud, som membranen
uppfånga och vidarebefordra till telefonen , använder man sig
i stor utsträckning av förstärkare, konstruerad e l'nligt samma
princip som vid radioapparater.

2

4

Hyclrofonmateriel, som konstruerats enbart för att. angiva
närvaron av men ej riktningen till en bullerkälla, kan givetvis uneler vissa förutsättn ingar t. ex. vid bevakrting av trängr e
farleder o. el. vara tillfyllest. A v b etydligt större intresse är
dock ur såväl militär som nautisk synpunkt möjligheten att
icke blott kunna angiva närvaron av utan jämväl · riktningen
till en bullerkälla. Endast h ä rigenom torde hydrofonmaterielen erhålla den betydelse, som berättigar dess införlivande med
övriga militära hjälpmedel.
Vid bestämmandet av riktningen till en bullerkälla medelst hydrofoner använder man sig f. n. i stort sett av tre oli.ka metoder , nämligen:

l
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Fig. 1.

den avstämning , som det erhållit från början. Genom a'< stämning på sådant sätt, att r esonanspunkten ligger under b ullerfrekvensens n edre gränsvärden , vinnes likartad känslighet
inom hela bullerområdet
För att förstora m embranets mycket sm~t amplituder , kun
na dessa överföras m edelst hävstänger till spolen , varigeno!11
c:a 4 gångers förstärkning vinnes på mekanisk väg.
Principen för en mottagare, konstruerad enligt den clrJ,trodynamiska principen framgår av fig . l.

skuggmetoden,
binam·ala (s tereoskopiska) metod en samt
111 aximalmetoclen.
Av dessa är sl.:uggmetocl en den äldsta. Det var den som
kom till anvä ndning , då man llr 1902 lyckades lösa problemet
att uneler tjocka bestämma riktningen från ett fartyg till ett
fyrsk epp o. el., tack vare från dessa utsända buller.
Vid riktningsbestämnin g enligt skuggmctoclen använder
vilka avskärmas från varmoltaaare,
man sicro av h ·å stvcken
\}
..,
andra medelst lämpligt medium (vanligen luft). Mottagarna
en I)f1 varelera sidan av fartygets stäv
inb"·w·da
äro son1 ren·cl
.J lj(:)
b
samt kunna Yäxelvis inkopplas till en telefon . Därest bullerkällan befinner sig om styrbord, tillföres denna sidas mottagare mera energi än den om babord befintliga, vilken nu är
skuggad av fartygsskrovet. Hiktningen till bullerkällan bestämmes på sådant sätt, att ;11an girar med fartyget , tills dess
att vid lyssning växelvis med s lYrbords och babords mottaga ·

-

re , ljudet höres lika s tarkt i båda . Bullerkällan befinner
d å rakt förut eller akterut , m. a. o. pejlingen är tvåtyclig.
p rak tiken spelar denna tv å lyd igh et ingen roll , därest m n 11
iakttager att alltid gira m ed fartyget åt den sida 1 vars m oltagare bullerkällan fn1n början hörd es starkast. D et avlyssnade föremålet erh ålles då rätt förut.
Enligt skuggmetoden k onstruerad e apparater anviin cla "
huvudsakligen å handclsfartvge n , där d c utgöra ett n autisk t
hjä lpmed el (mottagnin g av undervattenssi gnaler fr å n fyrsk epp
o . d.), men förekomma även för militära ändamål inom örl ogsflottan i form av s. k. bogserbara hydrofonappa rater. Dewt
senare utgöras av en akterom fartyge t bogserad shipskiva , p:\
vardera sidan för sedd m ed mottagare, vilka skuggas fr ån varandra av ett luftskikt. Släpskivan är så konstruerad , att den
vid bogsering noga inställ er sig i fart yge ts längdriktning. Rik l ningsbestämni ngcn verkställes enligt samma prinC'ip so m ovan
beskrivits genom det bogserande farty gets gir. Konstruk tion en är m era att betrakta såsom en nödfallså tgärd , betin gad
därav, att det bogserand e fartyge ts djupgåend e ick e mcdgi ,·er
mottagarnas inhyggande direkt i skrovet.
Principschema t för en bogserbar hydrofonanläg gni ng,
a rbetand e enli gt skuggmetodcn framgår av fig. 2.
Den binaurala metoden grundar sig på människans förmåga att med hjälp av hörseln b es tämma riktningen till en
bullerkälla. Den ytterst rin ga ticlscliffer cn s, so m förcfinn c~
m ellan d et ögonblick , som ljudvågorna fr ån en på siclan b efintlig ljudkälla träffar det ena och därefter det andra öraL
om sä ttes av hj ärnan automatiskt till e tt riktningsintryc k . Befinner sig bullerkällan i förliingningen av öronens samrna nbinclningslinjc , uppgår tidsdifferensen till ungefär O,oooG3 s ck.
Befinner sig bullerkällan däremot vinl<elrätt mot öron ens sam m anb indningslinje, träffas dessa sam tidigt av ljud vågorna, m.
a. o. tidsdifferensen blir lika m ed noll. Varje tidsdifferen s
mellan O och O,oooG3 sek. uppfattas sålunda av hjärnan såsom ett riktningsintryc k mellan 0° och 90° och bullerkällan
befinner sig alltid på den sida, vars 5)ra först träffats av lj udvågorna .
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~länniskans förmåga att i luften kunna bedöma riktn ing-en till en bullerkä lla kan givetvis utnyttjas även i vattnet, under förutsätt ning , att öronen få arbeta und er likartad e för h allanden i bägg e mediern a. I vatten har ljudet c :a 4,3 gån gL·r
så stor hastighe t som i luft, varför man måste öka öron en.,
(membra nens ) a,·stånd med denna multipel för alt tidsd iffe renserna av hjärnan skola omsättas till rätta vinklar. Ett norm alt öronavst :'tnd uppgår till c:a 21 cm., varför avstånd et i
vallen m ell an de båda membra nen bör vara 4,:3 X 21 = 90 cm.
Vid en placerin g av l~· ssnaren så att förbindn ingslinje n (basen)
m ell an niottaga rna är parallell med samman bindning slin jen
mellan hans ör on, kan den rätla riktning en bedömas .
Vid en noggran nare besliimn ing av riktning en till en hullerkälla i luft, sker denna ick e genom en uppskatt ning av
vinkelns storlek utan därigeno m , att den lyssnand e vrider lmvuclet så, att bullret bedömes komma rätt framifrå n. På sa mma sält skulle man i vallnet kunna bedöma elen noggran n an·
riktning en genom att vrida basen på vilken de båda m em bran en äro apterade , tills dess att ett n ollintryc k erhålles. Vink eln, som basen vridits i förhållan de till utg ångss tällnin gen ,
anger då riktning en.
För a tt undvika vridbara baser, vilka äro olämplig a ur
praktisk synpunk t, verkställ es riktnings bes lämnin gen i stället
på sådant sätt, att man vid behov förlänge r den väg , solll
ljudvågo rna ha att gå antingen från det ena eller det andra
membra net till resp. öron. Inkomm er ljudet exempelvis fran
högra sidan. förlänge s vägen från del m em.bran , som. är inkopplat till högra. örat så mycket, att ljudet från vänstra öra !s
membra n bedömes inkomm a samtidig t. Härigen om erh alks
clt nollintry ck, som om ljudet kom. rätt framifrå n . Gen om
alt sedan omsätta förlängn ingens storlek i vinkel erhålles diirpå riktning en.
Ovanstå ende kom.pens ering kan ernås antingen genom a tt
förlänga eller förkorta elen väg i luften, som de i telefone rna
alstrade ljudvågo rna ha att gå till r espektiv e öron eller oäs•"1
därigeno m, att man åstadkom mer en elektrisk fördr öjn ing
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ågorn a och den
mella n det mem bran , som först träffa s av ljudv
förra anordtill detta mem bran inkop plade t elefo n en. Den
Den senar e m eninge n torde numer a vara helt frång ånge n.
n och h örtele fotoden utgör es av ett an tal m ellan mem brane
orer , vilka k unnerna inkop plade drasselspolar och kond ensat
inkop plade led
et
antal
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sakas av drass elökas eller mins kas fö rdr öjnin gen , vilke n föror
k apaci tet.
spola rnas själv induk ti on och k onden sator ernas
anvä ndan de
med
ng
ämni
sbest
Princ ipsch emat för rik tning
enser ing
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risk
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hina ural a meto Rikt ning sbes tämn ing , utfö rd enlig t den
pelv is har en bas .\ n
den, är icke enty dig. Om man exem
n ljudv ågor na (D) in(fig. 4) och en h uller källa fr å n vilke
alen , erhå lles sam 11 1a
kom ma i en vink el av 30° m ed norm
träff a m emb rane n j
rikln ings intry ck , däre st ljudv ågor na (E)
att kom ma ifrån den na
en vink el av 330° m ed norm alen. För
igare en bas BC. :\J ,._
två tydig h el, anvä nder man sig av y tterl
inlr yc k, om ljud \adelst denn a erh ålles en ahan da riktn ings
lar mot norm alen ( re~ p.
gorn a inko mma i 30° eller 150° vink
vilke n före kom mer Yid
D och F) . Den rätta vink eln ä r den ,
30°.
bå da mätn inga rna, i delta fall såled es
a ntal ka n man kotol rnas
base
av
g
1in
utök~
e
Vid ytter ligar
pelv is vid anvä ndan ma ifr å n dess a dubb la bestä mnin gar exem
gel (fig. 5). Vid ddla
det av 3 base r , bilda nde en lik sidig trian
ordn ing i enlig hl't
och
tur
i
syste m kunn a base rna inko ppla s
r , kopp las bahöge
med figur en . Höres ljud et kom ma från
När un d,· r
VI.
- Vsern a in i ordn ing I ~ II - III - IV
n
över gå r fr å h öger til l
denn a on1.koppling riktn ings intry cket
den se ktor , som da :i r
vän st er , b efinn er sig bulle rkäll an inom
riktn ings best ä mn ingt•n
inko ppla d, va refte r den nogg rann are
a kom pens er ingsa no rd ·
utför es m ed tillh jälp av dc elek trisk
väns ter , verk ställ es o n l ning arna . Höre s bullr et i ställ et fr ån
III - II -- I och <h· n
k oppl ingen i ordn ing VI- - V -- l V till höge rintr yck .
rätta sekt orn erh ålles, då ljud et över går
ade ap para ter an -Enli gt den bina ural a 1net oden kons truer
å slä pski vor.
rade
apte
vänd as såväl inby ggda i farty gen som
r ela tivt d t>ll l,
tion
truk
Fördelen med appa rater a v denn a kons
m
allt, att an ick e 'H'där skug gme tode n a nvän des, är fram för
stäm ning ens utfö r<J ll·
h över gira m crl farty get vid riktn in gsbe
den bina ural a m etode n
de. Und er den sena ste tiden har dock
utan vanl igtvi s i k ol llallt m er börj at anvä ndas icke ensa m
n.
bina tion m ed den s. k . m axim alme l:ode
h ydro fo nanl äggn ing ,
r
erba
bogs
en
för
t
a
Prin cipsc h em
en, fram gå r a v fig. Ii.
kons true rad enlig t den bina ural a m etod
best ämm ande l a ''
Vid tidig are beh a ndla de meto der för
ett mem bran samt id il,( l
riktn in gen till en bulle rk älla h ar en_d ast

STYJZB ..

TELH ON,

l~

tÖRSTÄ R,I<AR[

fo.RS TÄR ·
""-

/

Fig. 6.

KAR.E .

454-

varit inkoppla t till ett öra. Vid max imalmeto d en använ dtT
man sig däremot av flera m embran, som samtidig t tillåta s mverka på öronen.
Därest e tt flertal m embran m ed sa mma avs tämning ink op pl as till en gemensa m hörtelefo n , och dessa träffas a v en
ljudv åg, som inkomm er vinkelrä tt mot membra nens föreni ngslinje (hasen), adderar sig ljudverk an från de olika membra m'n
i telefonen , enär alla träffas av samma fas av ljudvåge n. I nkomm a ljudvågo rna därem o t i sned riktning · mot basen, påverkas m embran en i detta fall av olik a faser hos ljudvåge n,
och ljudstyr kan från de olika m embrane n addera sig icke längre. Härigen om uppkomn 'ler en försvagn ing a v ljud et, som
gör sig alltmera gällande desto mindre ljudvågo rnas vin kd
är mot basen.
Genom a tt använda e tt lämpligt antal membra n , pla cerad e på ett bestämt avstånd från varandra , kan man ernå . alt
även en liten avviknin g av ljudvågo rna från baslinjen s n or mal
uppfatta s av örat. Av fig. 7 fr amgå r , huru riktning skaraktiiristikorn a förändra s med olika riktning å den inkomm ande
ljudvåge n, därest ett varieran d e antal m embran med elt inbördes avstånd av en halv våglängd inkoppla s efter varandr:1
till en h örtelefon . Av dessa framg å r , att ju flera m emb ran,
som använde s , desto mindre blir den sektor , inom vilken ljudstyrkan är stor, m. a. o. pejlskär pan ökas. De ljudvågo r, som
ligga utanför denna sektor, höras endast helt svagt eller ock~
så ~eke alls. Vid flera än två mottaga re erhållas visserli ge n
en del bimaxim a, m en d e~sa kunna genom lämplig dimension ering lämnas h elt å t sidan .
För praktisk t bruk har det visat sig tillräckli gt att an vända 4-6 membra n.
Enligt vad ovan anförts , höres den inkomm ande ljud vå gen starkast, d å den träffar basen vinkelrä tt. För att ernå en
god riktning sbestäm ning, borde man därför vrida basen , så
att detta maximm n kunde observer as, vilket dock ställer sig
svårt, därest m emb ranen äro inbyggd a i fartyget. En an nan
möjlighe t vore att gira med fartyg~t tills enahand a resu lta t
ernås.
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I praktiken lämpar sig icke något av dessa förfaringss ätt ,
utan man använder sig av en elek trisk kompenseringsmet od ,
grundad på samma princip, som tidigare beskrivits i samba_n d
med den binamala metoden. En viss fördröjning inkoppla s
mellan de olika membranen och hörtelefonen , så alt samtliga
membran för örat höras svänga med samma fas. Ju SIWdan
infallsriktning ljudvågorna ha, desto större fördröjning m åsh
inkopplas. storleken av den ink opplade fördröjningen, vill{(•]]
med ett handgrepp kan r egleras för samtliga membran, au ger vinkeln, som ljudvågorna bilda med normalen till basen .
När ljudvågorna inkomma snett mot basen och komp en
sering sålunda måste företagas för att verkställa riktningsb rstämnin gen, förlorar ljudst yrkan i viss mån sin utpräglade
maximistyrka, ljudet blir mera brett och pejlskärpan mi n
skas. Som regel måste man räkna med att ett område av 30 :::
närmast baslinjen icke lämpligen bör komma i fråga, då n oggranare riktningsbestämnin g önskas.
I likhet med vad fallet är vid den binamala metoden bl ir
riktnin gsbestämningen enligt maximalmetoden tvåtydig. Den
1
na olägenhet kan undvikas ;:mtingen genom att avskärm a
bullerkällans spegelbild , vilket blir fallet med en i fartygssid a n
inbyggd bas eller också att utföra en andra riktningsbestämning med en bas, som ligger i vinkel med den förra. I det
senare fallet erhålles den rätta vinkeln på samma sätt som vid
användandet av den binaurala metoden.
För att und vika de olägenheter, som äro förbundna m ed
den raka basen , har man vid en del konstruktioner placera t
membranen i en cirkelring. Härmed skulle ernås fördelarn a ,
alt riktningsbestämnin gen blir entydig samt att samma pej lskärpa erhålles cirkeln runt. Dessutom erfordras ick e vid
sökning med detta system någon omkoppling, vilket därem ot
är fallet , då man begagnar sig av raka baser.
Principsc-hemat för en hydrofonanläggnin g, arbetande enligt maximalmetoden och med membranen placerade i en cir ·
kelring , framgår av fig. 8.
Vid användandet a v ra k a baser. verkställes ofta riktnings·

-

457-

bestämningen genom en kombination av m aximalmetoden
Jll ed den binaurala metoden. Vid avlyssning enligt denna
kombinerade metod , vars principschema framgår av fig . 9,
inkopplas an tin gen styrbords- ell er babordsgruppen (koppling
II ell er III). Kompensatorn regleras, seda n m an med endera
gru ppen upptäckt ett buller, så att maximum av ljudstyrka
observeras, varvid riktningen avläses. Därefter inkopplas te-
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lefon en, så att icke samtliga av membranen alstrade ljud inkonl!na till båda öron en. Har man exempelvis hört buller~ä lla n om styrbord, kopplas mottagarna 4, 5 och 6 till högra
orat och mottagarna l , 2 och 3 till vänstra. Efter verkställd
0
ll1koppling kompenseras enligt binam-ala metoden, så att ett
111ittelintryck erhålles, vilket ' givetvis kommer att . sammanfalla med maximum av ljudstyrka.
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Befinn er sig bullerkällan i en riktning , som n ä ra samman·
faller med fartygets långskep psriktning , böra observationerna
verk ställas med m embranen inkopplade enligt I eller IV.
Under elen senaste tiden har man börjat utnyttja de s. k.
ultra-sonora apparaterna även för ovan angivna ändamål , varigen om såväl avstånd ~om riktning till ett fören'lål uneler vattn et sk u ll e kunna bestämmas. I vad m ån dylika apparater
kunna tänkas uttränga eller komp lettera övrig hydrofonmateriel torde ännu vara för tidigt att yttra sig om. Här skall
endast i korthet beröras deras allmänna egenskaper.
Om en kvartskristall , som är skuren vinkelrä tt mot sin
elektrisk a axel, utsättes för sammantryckning, uppväckes å
dess ytor en elektrisk spänning. Inneslutes kvartskristallen
mellan två stålplattor, bildas härigenom en koncle.nsalor . vars
laddningsstorlek är proportionell med kvartsytan och trycke ts
storlek. Förä ndras kraftens riktning , så att en uttänjning av
kvartsen äger rum , ladelas kondensatorn m ed motsatt tecken.
Genom att utsätta kvartskristallen för en mekanisk , till sin
riktnin g och styrka växlande åverkan, uppväckas motsvarand e
elektriska spän ningsvariationer i kris tallen, å~tadkommande
elektriska vågor av samma frekvens.
Motsatt gäller , att om en dylik kondensator utsättes för
elektriska spänningsvariationer, råk a r kvartsen i mekaniska
livängningar och utsänder en vågrörelse a v samma f rek vens
som de påtryckta elektriska spänningsvariationerna.
Vid det praktiska utförandet sättes en av kondensatorns
stålplattor i förbindelse med vattnet under det a tt elen andra
är isolerad därifrån. Härigen om erhålles ett m embran, som
lämpa r sig för såväl avgivning som mottagning .
Vid användandet av denna a pparat för upptäck t av för elnål i vattnet utsändes från membranet genom elektrisk p åverkan en ljudvåg m ed ett periodtal av 40-60,000, vilket ligger uta nför öra ts hörbarhe tsgräns. Ljudvågen utsändes i form
a v en kon, vars toppvinkel (i regel hållande sig omkring4 °)
erhålles ur formeln

Fig. 9.
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=

konens toppvinkel,
där w
17 = våglängd en i va ttnet och
d = diametern hos den vibrerande skivan .
Då ljudvågen på träffar ett motstå nd i vattne t t. ex. t'll
fart ygsskro v, reflektera s den och , seda n den å terk ommit till
m embranet, u ppväck es i detta m ek ani sk a svän gningar, vilk a i
sin tur kunna elektriskt inregistreras.
Bäringen till förem ålet erhålles ur membranets ställni n~
och avstånd et ur tid en. som förfly ter m ellan ljudv ågen s u t~ä ndande och å terkom st.
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givande farvalten äg t rum . S peciell hänsyn måste h ärvid tagas till , dels att eventuella i närheten befintli ga grundklackar
icke verka avsk ä rm an de för ljudvågorna , sa mt dels a U dc
sannolikas te p ejlin gs riktningarn a sammanfalla m ed de sekto rer inom vilka h ydrofonanl ägg ningen m ed giver den n ogg ra n naste riktningsbestämningen. Ur kostnadssynpunkt bör bot
tensta ti vet, därest övriga fordringar d et m edgiva, placeras sft
nära land som möjligt, enär kabelförbindelsen m ellan sta tivet
och h ydrofons tati on en dra ger stor kostnad.
Vid en h ydrofonanläggning ombord m ås te membranen
placeras så, att de ständigt är o täckta av vatten. Djupet för
desamma bör dessutom vara så stort, att den »vattcndimma ",
som på grund av bogvatten o. d . förekomm er närmast vatten ytan , icke m enli gt kan inverka på m embranen s fö rmåga a t t
upptaga inkomna ljudvågor. Av vikt är äv en, att ege t fa rtygs
bull er icke inve r ka störand e på lyssningens utförande, vilk et
dock , speciellt vid höga fart er , är svå rt att undvika.
Ova nstående krav på tillräckligt stort djup under vatten y tan för membranen m edför , a tt å m.indre fa rtyg dessa icke
kunna inbyggas i skrove t uta n m ås te apteras i bogserade släpskivor.
Vid använd ande t av raka baser , torde de t som regel vara
lämpli gt att place ra membran en så lån gt för över som mOJt ' var e~
av n åcro
av, att de icke skuaaas
ligt m ed iakttau-ande
b
u O
.._...
sig av varandra eller av utskju tande för emål å fartygs sidan.
Anbringas m embra n en i en cirkelring (vars diameter kan
uppgå till 3 m .), blir det vanligen nödvändigt att placera dessa
ett och ett i svärd , vilka utstickas fr ån fartyge ts hotten. In men
stallationen blir härigenom såväl b esvärli b<r som dyrbar
'
...
a andra sidan komma membran en därigenom på rela tivt stort
avstånd från fa rtygss krovet, varav följer , a tt dc bliva mindre
utsatta för störande buller fr:'i n eget fart yg.
L.

Fig. 10.

Prncipen för en dylik apparats inkoppling framgår uv
fig . 10.

Q

Sättet för hydrofonanläggningarnas apterand e varierar givetvis från fall till fall. liär n edan an föra s därför en d ast
n ågra allmänna synpunkter beträffande m ottagarn as placerin g.
Mottagarna till en fas t h ydrofonstation apter as vanligen
till ett botten sta ti v, vilk et skall hava sådan t vn gd. att det iå c
kan rubbas ur sitt en gå n g f ixerade läge. P latsen för dets amma bör fa stställas förs t seelan noggra_nn rekognoscering av ol\1

\..

H ydrofo nmaterielens an vä ndbarhet för olik a ä nda mål be
stämmes i först a h a nd av räckviddens storlek samt den fart ,
varund er avlyssning kan sk e.
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Räckvidd ens storlek b eror , förutom på det alstrade bullrets styrka , a v dc vid lyssnings tillfä Uet r ådand e ak us ti ska för_
h åll anden. Lil< a litet som man kan fastställa ett bestä mt
a vstånd för d et mänskliga seendet, d å ju de tta , oavsett tillgång till kik are o. d ., varierar m ed sikten , lika lite t k an m a11.
då det giilkr avlyssning m edelst h ydrofon er , b es tän11n a n ågot
minimi avstånd , inom vilk et man alltid kan p år ä kna goda
och säkra r esultat m ed dessa.
Bortser man från fartens störande inflytande (lyssning
stillali ggande fart yg ell er fr ån h ydrofoner, placerade .t
ån
fr
havsbotten) , t orde man m ed de nuyarande hydrofonkonstruktion erna Jmnn a räkna med en minimiräckvidd av c:a -!,000
m . Detta un der förut sättning av till gång till norm al bullerkälla , och att icke speciellt dåliga akustiska förhållanden äro
rådande.
Vid avJ~rssn ing fr ån ett fart yg , som befinner sig under
gång, blir fn'l gan om räckviddens storlek betydligt mera komplicerad. I detta fall tillkommer nämligen en m ångfald n \a
och för varje far tyg ofta speciella f nk tor cr. som kunna inve rJ.•~t
ofördelak tigt pa utförandet av lyssningen . Gen erellt tord e m an
kunna säga , att ju högre farten är, des to mindre blir räck vid
den. I vilk en grad denna minskning sk er beror i första h aud
på det sätt, varpå hydrofonmaterielen apterats samt p å fartygets egn a bulleregensknpPr. Ju mindre vattnets ökadr
strömningsha stighet vid höga fart er p å verkar m embranen vare sig dett a sker gen om direkt verkan å d essa ell er därigen om, att m emb ranen om givas av isolerande luftskikt - , desto
mindre störes lyssningen . Sanuna bliver förhållandet , däres t
fartyget har goda bulleregen skaper d. v. s. en t yst gång, sam t
om m embra n C'n äro väl isolerade från skrove t, så att svängningarna fr ån detta ick e påtvingas de egna mottagarna clln
åtminstone iclc e märkbart addera sig till de utifrån komma n dn
ljuden.
Vidare ä r att märka , a tt avlyssningen i hög grad un dcrläUas, där est inom samma omr åde förutom. bullerkällan icld'
uppehåller sig flera fartyg än det , varifrån lyssn in gen vcrh-
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ställes. Vid samtidig närvaro av . flera fart yg uppstå m yck e t
stora svårigheter a tt b est ämma , varifrån de olika ljuden komJ1la. I de flesta fall torde därvid en riktningsb es tämning vara
01nöjli g att utföra, chirest icke något alld eles speciellt ljud ,
som t. ex. från en torped, tränger igenom .
Till gängliga uppgifter angående antagliga räckvidder, då
det avlyssnande fartyget befinner sig under gång, variera högst
avsevärt. Så upp gives i ett fall, att torped er kunna avlyssnas
på c :a 4,000 meters avstånd. Enligt en annan uppgift h ava
de amerikanska slagskeppen med framg ån g använt sig av
hydrofonapparater för att upptäck a jagaranfall under mörk er.
Härvid angives endast, att upptäckten verkställts och bäringen
bestämts långt innan jagarna observerats av ntkikarna.
Att mär ka är, att i intet av ovanstående fall medd elas de
avlyssnande fartygens fart och att i det senare fall et avstånds bestämningen är myck et vag.
I praktiken torde man kunna räkna m ed , a lt från större
fartyg kunna även vid förflyttning å höga farter (intill 20 knop \
avlyssna och inpejla torpeder å minst 1,000 m eters avstånd.
Vid lägre fart er ökas givetvis räckvidden samtidigt som möjligheten att även avlyssna ub . tillkommer.
Medelst h ydrofonmateriel, där mottagarna äro inbyggd a i
bogserande släpskivor, kan den lämpliga lyssn ingsfarten f. n.
anses li gga melaln 5- 10 knop. Under förutsä ttning , att de t
bogserande fartyget har goda bulleregenskaper , torde man
kunna påräkna en räckvidd av mellan 2-4,000 m eter. Eventuellt erfordras under lyssningens utförand e e tt tillfälligt stoppand e av maskin erna .
Räckvidden medelst å ub. inhyggda h y drofoner tord e allt
efter fart en hos ub . kunna sättas till 2 a 4,000 m.

Med anledning av vad ovan anförts synas hydrofonappa rater huvudsakligen böra anv ändas för följande ändamål,
nämligen :
a ) å större övervattensfartyg såsom förstärk ning av ut-
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kiken under mörk er och tjocka samt såsom skyddsmedel rnot
tm·ped er ;
b) å mindre övervattensfartyg såsom. hjälpmed el vi d ub åtsjakt och b eva kning under gång ;
c) å ub . såsom hj älpm ed el vid utförandet av eget an fa ll ;
d) å ub. såsom hjälpmedel, d å den själv bliver anfall en,
sam t
e) såsom hjälpmedel vid bevakning av r edder , ankar pla tser , inlopp o. d.
Härtill kommer en del biuppgifter bland vilka den iel\c
minst viktio-a
av fastställand el av egna ub:s bu ll er,., uto-öres
,.,
egenskaper och därmed sammanhängande spörsm å L
Vid verkställande av lyssning från större övervattemf:t rlyg synas endast hydrofoner arbetande efter maxirnalm e todl' l1
.eller en kombination av denna och den binam·ala böra komma till användning.
Skall lyssningen kunna utföras även under gång m ed hiig
fart , torde det därvid, trots den dyrbara aptering~n , vara förmånligt att inbygga membranen i svärd, vilka skjutas ut fra n
fartygets botten , enär störningarna från eget fartyg därigenom
bliva mindre märkbara. P å grund av inbyggnadssättet föres
man i detta fall automatiskt till att ha membranen placer ~Hlc
i en cirkelring.
Därest lyssning under gå n g med hög fart icke erford ras,
:är man naturligtvis oförhindrad att begagna sig av de rak a baserna, vilka , arbetande med en kombination av maximal- och
binauralmetoderna , bliva betydligt billigare att aptera.
Beträffande installationen i övrigt m å p åpekas , att h ydrofonisterna skula hava tillgång till en väl isolerad h ytt , var ifrå n lyssningen verkställes. Goda förbindelser böra f innas
mellan denna plats och bryggan, så att alarmsignaler k u nn ~
oivas omedelbart som ett buller höres. Så snart detta in peJh
lats bör ävenledes riktningen kunna automatiskt inregi strE'ras
å bryggan. Alarmsignalerna höra utgöras av en kombina tion
av ljud - och ljussignaler, varvid man använder sig av oliku
färger beroende på om den observerade bullerkällan utgiircs
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torped, _ u b. eller övervattensfartyg. Möjligheten alt från
]J ydrofoncenlralen giva direkta order till rodre t, vilket föror d as på vissa h åll, torde icke vara lämplig _
Vid lyssning fr ån mindre övervattensfartyg, och varvid av
.skäl, som ovan anförts. lyssning under höga farter icke är
1n öjlig, kunna hydrofoner , arbetande eft er samtliga metoder ,
komma till användning.
Äro m embra n en inbyggda i fart yget syn es det lämpligast
a lt använda sig av m aximalmetoden eller dennas kombination
med binauralmetoden . Med hänsyn till skrovens lätthet synes
d et uteslutet att inbygga membranen i svärd, varför i detta
fall användandet av raka baser är a tt föredraga.
Medgiver skrovets s torlek och form ick e inb yggandet av
membran i detta, m ås te man begagna sig av bogserbara släpskivor. Härvid kan antingen skugg- eller binauralm etoden
lwmma till användning. Vilkendera, som man vill välja, beror på materielens allmänna konstruktion och personalens utbildning .
Användbarheten av hydrofonapparater å mindre övervatt ensfartyg bör ses i samband med deras begränsning vid höga
farter. Man kan sålunda ick e beräkna någon kon tinuerlig av lyssning fr ån en sjöstyrkas bevakningsfartyg under förflyttningar. Erforderliga observationer kunna ick e heller på grund
av störningarna från egen huvudstyrka verkställas på alltför
nära håll av denna. En systematisk avlyssning torde under
sådana förhållanden få ske i etapper på så sätt, att bevakningsfart ygen förfl ytta sig med h ög fart från en plats till en annan, belägen på ett sådant avstånd från egen huvudstyrka , att
bullren från denna icke verka störande. Här verkställes under ringa fart, eventuellt stillaliggande, a vlyssning under erforderlig tid, varefter fortsättes till nästa plats. Möjligheten
för . ett dylikt förfaringssätt b estämmes i första hand av bevakningsfartygens fa rtöverskott Värdet av en dylik m etod
kan dock ifrågasättas och det torde oftast vara förmånligare
att ur huller sy npunkt helt och hållet lita till de större farty gens förmåga att själva verkställa avlyssning.
Tidskrift i Sjöväsendet.
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Vid använda ndet av mindre övervatt ensfarty g för andra
bevaknin gsändam ål, än här ovan angivits, utgör tillgången.
till hydrofo ner ett synnerli gen värdeful lt hjälpmed el. Man iir
här i de flesta fall oförhind rad, att vid bevaknin gens plan ,_
rande taga erforder lig hänsyn till hydrofon materiel ens speciella krav . Här må endast påpekas , hurusom en system atiskt avpatrul lering av ett farvatten savsnitt med uppgift al t
konstate ra närvaro eller ej av ub. endast är möjlig, därest tillgång till hydrofo ner förefinne s. Detta icke minst under den
mörka delert av dygnet, då ub. ofta verkstäl la laddning av
sina ackumul atorer, och varvid dieselmo torerna utgöra en
synnerli gen god bullerkä lla.
Ub :s förseend e med hydrofo ner tjänar ett dubbelt syfte
så till vida, att därigeno m ökas deras möjlighe t dels att undandrag a sig ett fientligt anfall , dels att utföra torpedsk jut ning utan föregåen de periskop sobserva tioner.
U b :s taktik, då den utsättes för anfall, har alltid ett och
samma mål , nämlige n att snarast möjligt och genom lämpliga
manövra r öka avst åndet mellan sig själv och de anfallan de
fartygen . Betydels en av att härvid kunna utan periskop soh servatinn er bestämm a , huruvid a några fartyg finnas i n ärhl' ten och därest så är fallet, riktning en till dessa, torde u ta n
vidare vara klar.
Vid anfall mot övervatt ensfarty g baseras ub:s uppträd an de i hög grad på periskop sohscrva tioner, varigeno m siktfakto rer m. m. bestämm es. I och med att bevaknin gsåtgärd erna
vid de större fartygen s förflyttn ingar avsevärt skärpts, kaTl
uh. ej längre utan betydan de risk begagna sig av sina periskop i närheten av dessa. Även tillkoms ten av konstgjo rd
dimma kan omöjli ggöra erforder liga observat ioner, trots a tt
övriga omständ igheter skulle medgiva periskop ens använda nde. Under säJana förhållan den är ub. mer eller mindre blind
och måste i stället basera anfallsu tförande t på hörseln , d. v. s..
på sina hydrofon er. Härvid kunna givetvis uppstå mycket
stora svårighe ter speciellt om antalet fartyg i närheten är
stort. Utföres ett anfall exempel vis. mot ett förband, tord e clet

-

467-

icke vara möjligt att verkställ a avlyssni ng mot nåaot särskilt
fa rtyg, utan riktning sbestäm mandel måste verkställ~s mot för bandet i dess helhet. I vad mån härvid verkställ da observation er räck a till för att bestämm a skjutfak torer m. m. beror på
rådande omständ igheter. Enligt uppgifter i facklitte raturen
hava goda resultat erhållits , då anfallen s utförand e baserats
enbart på gjorda hydrofon observat ioner.
Lämplig a hydrofo ntyper å ub. synas vara sådana, vilka
basera riktning shestäm ningen på maximal metoden eller en
kombina tion av denna och den hinaural a. Sättet för membra nens inbygga nde beror helt och hållet av u b :s konstruk tion.
Erfarenh eterna giva vid handen , att inbygga ndet av hydrofoner i äldre ub. ofta möter stora svårighe ter, enär den talrika
f~rekomst.en av . rörledni ngar , ventiler, kranar o. d. många
gan g~r tvmgar till ett anbringa nde av membra nen å platser,
som 1cke äro lämpliga ur lyssning ssynpun kt.
Hydrofo nernas användn ing såsom hjälpme del vid bevakning av redder, ankarpla tser, inlopp e. d. varierar givetvis
med de lokala förhållan dena. För dylika ändamål kunna användas apparate r av snart sagt vilken typ som helst blott
'
räckvid den är tillräckli gt stor.
Avses bevaknin gen givas en mera permane nt natur, såsom
fallet blir vid kustfäst ningar och basområ den, torde ett användand e av hydrofo ner, vars membra n äro montera de å ett
bottensta tiv, vara att föredrag a. Medelst dessa hör riktad avlyssning enligt maximal metoden kunna utföras. Membra nen
kunna anordna s antingen i en cirkelrin g eller efter en rak bas.
.. Vid bevaknin g a v mera tillfällig a ankarpla tser synes det
lan~?ligt att i första hand utnyttja fartygen s egna hydrofon ~nlaggningar samt transpor tabla dylika, vilka senare tillfäl~Jgt uppmon teras å fartygen . Gäller bevaknin gen ett smalt
Jnlop~ e. d. kan man för detta ändamål utan större olägenhe t
a:s~ aven sådana apparate r, varmed endast närvaron av men
·
eJ nktn ingen till En bnllerkä lla kan konstate ras.
.. Såsom en av hydrofo nernas biuppgif ter har tidigare
nan111ts b es t··amman d et av egna ub:s bullereg enskaper . För
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detta ändamål kunna hydrofoner, bestående av endast ett
memhrau och utan möjlighet till riktningsbestämning , komm a
till användning. Lämpligt är även , om tillgång till diktafon
finnes , å vilken de inkommande ljuden kunna inregistr eras .
En dylik undersökning är av den allra största betydelse, del s
för att angiva riktlinjerna för ub :s uppträdande, då den h lir
anfallen, dels för att vid nykonstruktioner giva ub. de lämpligaste bulleregenskaperna. Givetvis bör även i den mån så ii. r
möjligt bristerna i detta senare avseende avhjälpas hos redan
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Vikingatidens nordiska skeppstyper.
Små-skepp och segels kepp.

färdiga ub.

Som redan tidigare påpekats pågår alltjämt utvecklinge n
av hydrofonmaterielen, varför man har all anledning för moda, att mö jligheterna för dess utnyttjande komma a_tt ? Lts
ännu mer. strävandena böra härvid i första hand mnktas
på att öka räckviddens storlek samt lyssningsmöjlighete r~1a
under höga farter. Oavsett detta har dock hydrofon~natene 
len redan nu nått en sådan grad av fulländning , att dess lll förlivande med sjökrigets övriga hjälpmedel är oavvislig.

Vikingatidens fartyg sammanfattas ofta inom ramen av
det populära thegreppet »vikingasik epp». Och såsom en g:emomsnittsbild av vikingaskeppet f,ö reställer man sig vanligen
ett dmkhuvudprytt roddsl"epp av ungefär den eleganta typ,
smn ibland smeker ögat på det dukade middagsbordet. Till
för eställningen hör ·o fta också, att de nordi:s'ka haven på den
t:id:e n endas·t bruikades sås1om förmedlare av våld och rov. Vid
nä r m are prövning skall man em ellertid finna, att nordborna
vmo i tillfälle att begagna s:ig av farkoster av skilda slag och
{ör olika ändamål och att hav·et brulicades även :för fredliig:a
värv, fastän sistnämnda förhållande, i sin ·v ardagli:gh et, l.ämnat föga stoff åt sa;ga och tradition. Givetvis kunde det ej
Ö•ver:en sstämma med den ·ä ventyrslystne nordbons håg allt
trampa det fredliga förvärvets stigar; men de trampades dodk.
Kännedomen .um sjöväse ndet under vikingatiden, särskilt
:i d e ·k ungariken dl er Landskap, vi:l ka thenämndes Svithjood,
Gau'l'11jod, Goil:Uand m. fl. ·och som här :för enl"elhets S!ku.JI
li,mn ma 'a tt betraiklas som SIVerige, .är yHerst ringa Man finner några uppgifter i Sveriges gamla lU!ndskapsl:a gar och på
ett !fåtal r.unstenar. På några gravsbenar från f·Öl"'s1ta årtusendet 'a v vår tidräkning förekomma bilder av skepp, smn visserEgen är·o intressanta m e:n aHHör förbehållsamma. Hä'llri,stnimgarnas skeppsbilder äro ännu m·era förbehållsamma,
Och t<illhöra för övrigt en hd som :f.örrunnH ett par årtusen
fö:r e vikingati:de,n . Den bå tstmnm e, som nyligen tiHvarata:gits
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såSJom h iirSJt·e niatis ering ar. Vid !behov använ des alla fartyg
hade. L rkSikepp e'ller sås·om ·l asHar tyg. M:an tog vad man

bruke t att
som i gamm aleng elska n medg av det nordi ska språk
a 'kalla des
minst
de
kaHa så gott som aUa farkoste~ skip, men
tag för
undan
också. bat.e r eller brit. Alla förde åror och, med
ma drage t
d e m·m~·ta, ·en mast med •et:t segel. Det geme nsam
a., m en VI"d
~·~
förek om oc.kså , att nästa n aHa vor o. ·klinkbycrcrd
ar
plank cräncr
5
~Hruk!togning för·e'k om ibland , att 'b~edvidE.ggande
så
~.es,
aV'fasa
t
de~vis infoäHdes i varan dra och det övr'e borde
Uo gning . Varje
a~~ ytter~1dan erhö:ll slät yta såsom vid krave 1
Men önska de
hvst sltrok.os skepp en u tombo rds med tjå,ra.
de, bemå iigiare n giva sitt skepp ett ·s är.ski lt prydl igt :u tseen
, vilka
färger
flera
ller
e
·
J.ade han det ovan vatten li·njen med en
plank hela
att
- att döma av Bayeu x-tap·elten - p.ålad•e:s så
v•
:Iet a r ek
gånga r .strö'kos i .samm a fäTrg. Bygg nads·maberia
eller rfuru.
typsk i:ljan de
. . Det förel<;~r~ emeH ertid i !bygg nadss ättet en
t lbörr jat
lhave
Mede
i
Jm]'e. Unde r hdrg, histo risk tid hade ma:n
De
ar·t.
kustf:
använ da ;Q]ik'a ·typ,e r :för öprp.na sJön och för
samt
d:äol{lade,
'~Örra byggd es .Jmrta, bT:eda och högbo rdiga , oifta
kraft . De
hjälp
m
o
·
s
·
åror
d
e
'
m
l
sege!
rörsed da med mast och
, vilk:a
öppna
n
!börja
i
,
'båtar
sen:are :byggdes' som .stora , långa
kraft.
hjäip:
som
~fr:undrev. os med r:odd, vanlig en med ett seg:e'l
nämn
rförst
Pa .grund av skep}xsiformen ansåg os f.arty.g.en rav dret
a princ ip till~~ ~si.aget vara runda och de ·senar e långa · Samm
•e ntera de den
s
pre·
e
"·
l
'
Skepp
segeli
lampa des av nordb orna. Deras
använ des
förra
De
runda typen. o.ch rodds kepp en den !l ånga.
e mest
senar
de
rföret råd'esvis såsom köP'- och frakt•s kepp och
förhå:Hi'l sig
".id hä'l'fä rder. D.eras ·segel skepp s ·längd torde ha
var länghll br::d~ en ung,e!fär som 3 a 4 till l. Hos rodds kepp
b r ungel:
är
t
keppe
tadss
Gaks
den forba lJand evis större . Hos
arsha ng
Gunn
vid
n
~är som 4,5 : l , hos en 15 m. lång båt funne
7
1 Norge som 5,4 : l, hos Nyda m-bM e.n ungef är som : l, och
8 : l. I all"Var hos en attisk b-ier under 4. sekle t f. K. som
r föll" och
ill!änhet had e de nordi ska rodds keppe n skarp a ~orme
(i the
d:et
Då
ng.
samli
g
.akter , men 'e lj es utgjo rde de en ihwlci
nd
Engla
i
d
Alfre
~nglo-S.axon Chron 'icle) !berät tas, ·a tt kung
n
varke
e fter
ar '897 lät 'bygga »lang scipu », S·om voro forma de
1
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frisisk eN·er dansk typ, är detta antag>ligen att uppfatta så, att
de utgjorde ·e n rasblandning emellan den ib·r eda, frisiska k ogg·en och de danskes smala roddsikepp. Om kung Sverre i Norge
( 1177-1202) 'berättas, 'a tt han iförvandlade fmktfarty.g (hyrdingar) till långslmpp genom att itudela dem och tiHbyg.ga ett
mitbpartl. För övrigt må EHäggas, att 1från vikingatiden m yc.J<~el litet är känt om enski'lda farty•gs p r oportioner.
En indelnings•grund, som stöder sig på byggnadssättet, blir
särsikitlt •s tark därigenom a:tt den sta mtidigt anknyter till såväl
.fortskaffning ss ä ttet ( seg·e l eller åror) som användnings.sä ttct
(kJöp- eller härfä•r der). Typerna •skJil.de ·si.g även i det avse•endet, att de långa fartygen icke voro egennigen havhefaran de.
Tte cknare och skriftställare låta viss'eDligen .Jång,s kepp plöj a
Atlant·ens vågor, men något v•erkligt -långs'kepp kom exempelvi"
aldrig till Is.Jand och aldrig gick något där.ifrån, därför aH dP
saknade nödig sjövärdighet och aktionsradie.
Vid .sidan av dessa två huvudgrupper sammanfattas h ät'
i en tredje grupp sådana fartyg, s'om i äldre litteratur benäm nas små-skepp, och vanned då åsyftas smärre fartyg av så\' ~il
rund som lång typ och även sådana, som vi s•J mlle henämn a
ibåtar.

Små-sk,e ppen ka:raktäris.erades ·ej av ·särskilda teknisk a
egens·kaper, utan därav •a tt de voro små . Gränslinj-en emellan
.små-skepp och sMrr e skepp antydes· i Bergens staelsrätt (Den
nyere By-lov, VI 17), som, med avseende på sk·epps uppha l.ancl e
på land, 'klassi\ficerar sås·om små slrepp sådana, vilkas tran •s portförmåga ej översteg 5 läster. Sanuna gränslinje fortle'\rde
ännu under 1800-talet i svenska ~keppsmätningsreglement·en
under den 1formen, att för hand el avsedda farkoster, S·om ej
tkunde bära fem svåra läs•ter (= 90 skeppund eller c :a 12,250
•k g.), voro fritagna från mätningssky~dighet och mediföa.-and e
av m·ätbrev. stadgandet i Bergens stadsrätt hade ej avseende
på ledingskepp, men pekade särskilt på små-byrdingar. Roddskepp omtalas •likväl också i litteraturen såsom små-skepp,
1
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·t roligen då en•l igt lekmannavärdering, lik som ett Etet fartyg
dbland kallades »skuta».
Den .u ndr,e gränsen för små-skeppen torde ha sammanfal'lit med .g ränsen emel·l an skepp ·och båt, ungefär vid den
6-lå rade •håte11. E n•l igt Kr. Kå'hmcl, i ·en not tiH Sturlungas:aga, räknades på Island fadwst·er m ed 4 e ller mindre antal
åror .såso:m båtar men större sådana som skepp. Isländska
fris.t at ens lagsamling (G ragas) skiljde emellertid ej eme:Ha n
!båt •och skepp, men väl emellan skepJJ och havskepp (§ 165) .
J 'Gretl'is saga (Kap . 9) kallas, möjligen oegentligt, en l 0-å>r.ad
båt Iför havskepp. I S·k åne-.Jagen (Schl yter, I, 155) framställe s den 6-årade lb åten, om än på •e tt sätt som a ntyder svävande ·språkbruk , såsom gränst yp emellan båt och slk epp.
Likaså i K>ung Eriks »srellandske Lov» vm·est (kap. CXXXVI)
ski•s.seras en f·a rtygs skala, i viU<cen den lägsta kat·egorien angives såsom »'båt .ej större än ·sexåring », .ett uttryck som nästan
antyd er, ·a tt det på Seiand •O ckså .förekom större »båtar » än
sex-ärade, exemp elvis åUaårade, men som hänfördes till närmast högr•e fartygsklass.
T roligen var det .ett gemensamt drag hos små-skeppen,
att d e voro odäckade. De brukades vid transporter och f·ö r
fis,k e, i · s~stnäm nda fall olfta med reducer.ad besättning, t. ex .
t•re m an i en tioärad båt. 'De sbora båtarna fyllde under vikingatiden större .u ppgifter än under senare tid , i synnerhet
hos de norrmän, som flyttat över till öar i väster. Antagligen på grund >a v 'b ristande t illgå ng t<ill skeppsvirke byggeles
på ls<land, Färöm·na m . fl. för ,färder i fjordar och 1lrusthav
lätta båtar avsedda if ör r.odd, de större vanligen även för sedda med segel. De benämndes efter antalet åror fyratårad
och sexåmd båt ( »siaxrert slkip», »sexa»), åttaåring, tioåring
(»teinrer.ingr») och tolvårin g, d e t r e senare typerna vanligen
henämnda »skip ». Men språkbruket var vacklande. D en sexhade ib åt, ·s mn omtalas i Skåne-•l agen, !ben ämnes ~ oli>ka manuskript om~~ äxlande båt ·o ch skepp och tiH och med skuta,
samt omväxlande sexårad och sexmanna. Denna sistnämnda
0 lllsbändi ghet, att båt en roddes med sex åror av sex man, är
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-särs1kilt att taga fasta på, enär protf. Falk antager, att i n orska
båtar vaTj e man rodde ett årpaiJ', enligt vilke n uppfattnin g
norm1~ll roddbemanning i en »s·e xa » skul:le ha utgjorts a v tre
.man, eventuellt med biHägg av ·e n styrare. N. Winther (F:.eröern:es Oldti,d shistorie, s. 3:02 10. 30'6) slår öv,e r åt d et mo tsatta 'hållet, då han antag,er att vid Färöarna en sexåring roddes :med sex åror vid var je bord, alltså m ed tolv åror. Ader tonhundratalets .färöis·ka 10-, 8-, 'Ö- eller 4-åringar rodde s emel.
lertid me.d .Ji.ka många åror och man, S.Qlll resp. siffror ange,
·och med två r·oddare på var toft; och så var även falle t med
.den sentida isländska 12-åringen (Blpndal, Isl.-dansk Ord bog,
.biJ['(JJga), vilken såg u t ungefär som en stor skeppsbåt, t olv1l'llg.gare, m ·ed I :br. = 3·,2 : l. Sentida erfarenhet över ensstämnlJer sålunda m ed den toUming, som ikan grunda s på
:Sk<å nelagen. I Hildebrands Sveriges Medeltid (Del l, s . 1013 )
finnes en bi:ld av en båt, dock från senare tid, som ros av två
m ·an fö~ varje årpar. Sannolika skäl tala ·s ålunda rför at t u nder vikingaNden större båtar Toddes av en man vid .var åra.
Rodden med årpar Iämpade ·sig knappast iför a.ndra än m ycke t
smala båtar och sådana båtar .skulle ha vm.·H opra'kt<is:ka vid
.användn'ing för transporter vid Islands och Färöarna.s öppna
kuster. Att stora, isländska !båtar liikväJl gåvo intryck a~ a tt
vara »långa », göres troligt dära-v, att •e nligt Thorsteins saga
'SLdu-Ha'lll sonar 18 personer färdades i ett gott »lång·skepp»,
varmed i detta .fall troligen menades en ungefär 10-årad båt.
,J vad mån små-skepp bmkats i Sverige är ej synned~ ge n
känt. El'li·k s-krönikan up:pger, att Torkel Knutsson år 1299
-drocr t'ill Ryssland m ed »Eilolfwa hlllndrade Styramän» (Ha-dor;h) eUer »föra män ». Härtill har Jacob Tengström him nat den komplett·erande upplysningen - ovisst på vad grund
- att denn~ styrka fö rdes på 111 skepp (liC Vitt. A'k. H and!.
1783, s. 110). Enligt denna uppgift kan det sålunda h a gt~l.~ t
~ungef.är 10-årade båtar. Saxo uppgiver, aU vend erna i en SJO strid under 1180-t.alet emot danskar anv-änt sig av ett 150-ta'l
småSJkep.p , förutom s tr,idsske.ppen. I våra l~anrds·kaps·lag ar om" to"t
' samt 1· a"ld
' . ., n
.,o a- lane
' re V as
talas här och var »ekia» och bat,
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dessu tom tagbända, sju- och t·r e-årad båt, vilka benämningar
ej omnämnas i norska .k ällor, även,s om två-årad båt. En !bagbända (tag = tåga, vidja ; bända av bind•a) antages ha haft
i}Jorden på gammalt vis bundna tiH spanten m ed vidjor. IDen
sjuärade !båten måste antagas ha varit mindr e än »styrfast
skepp », och större än tagbända, ty v.i d olo.v ligt bT'llk av styrfast ,s kepp, 7-åring och tagbända kunde uttagas bö:ter oi proportionen 3 : 2 : l. Sjuåringen 'k an ha varit en sexåring med
styr åra, m'indre tro.tig.t en båt med 7 par åror. Det senail'e
wlt'ernati'Vd leder eme<llertid tanken: på sago-h}älten Beowulf,
som möjligen vaT hemma i något götis,kt land och vid Slin
Da nmarks-färd torde använt sig av en 14-huggare. I östgötalagen omtalas »rt<iu alna langt skip », v·il.ket ing er föreställning
om ·e n båt med 3 a 4 par åror.
I GotHands-lagen omnämnes ·en .fa.rkost b enämnd myndrlck~a, i en tysk version av samma ·l ag kallad lit·en slmta
(»cleyne schiite»). Men enär enligt samma lag begrepp·e n
byrding, -och skuta likställas, torde myndrickian ha va,rit en
liten byrding; och en hyrding var ·e nhgt Bergens By-lo'V
(VI, 17) Eten, då dess lastdryghet ej översteg fem läster. I
Kar ls-krönikan (II, 8937) talas om »skötte baata», förmodlig,e n s'k,ö t-båtar för sil:!- eller strömmingSifis~~e .
F.rån Island omtalas en 4-åra<d båt, säl..:båt, som använde s
vid sälfångst. En s·exåring, som där bt'nkades som säl:b åt, an·s ågs som ·en »sjölför » säl1båt. segelskepp, som vid ankomst
t.ill hamn vanl'ig•en .först ankrad e, medförde fö r kommuni kat,ion med land ·en ombord insatt 'skeppsbåt, i Norge stundom
ikaillard nökkvi. Större k·ö pske.pp m edförde des sutom ofta e n
er(t.erbåt ~ ·sJ.äplina. Hur den .svenska skeppsbåten b en ä mndes·,
kan här ·ej uppges , m en vid ,s,Jutet av m ed eltiden kallades den
espiollg. Vanliga r·odd skepp tord~e ick e 'ha medfö·rt båt. Om i
saga det uppges, att exemp elvis ett »draksk epp » m ediför
en: <
båt, ha:r man därför anledning misstänka, att d et handlar om
ett segelskepp, ·ett köp skepp , som är ute p·å krigsstig·e n.
.Små-<slk epp komm a att i det .fö;lj a nd e b eröra s även Vlid
t edogiÖrels er för fartyg av större typ er.
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segels kepp.

Segels keppen VOTO kortare , fyl'Ji1gare OCh högbor digare än
re,
roddsk eppen och ,cJärför »ruruda ». De hava omtala ts m~nd
illa
kom
t
.Jmnna
ej
än de långa ,fartyg en. D et :antage s, att d e
äro byrdin gen
v~nde n närma re än åtta streck D e mest J<äncla
enoch knarre n, vardem uttryck för en särskil d typ, vars
ga
van'li
i
var
gen
n
Byrdi
kända.
skHd h eter likväl ·äro föga
däcett
n
knarre
men
t,
.fa1l •ett odäcka t lastfar tyg fö.r 'l mstfar
varå
kat, havbef arande U<öpskepp (» haf,ski p », »caups ki,p ») ,
!<eköiPmä n !färdad es med sina hande lsvaror . I kung Erik s
nländsk a lag angiva s som typer i en fartygs ka·l a (ic'ke 'beröra
iin
skepp
slÖ'lTe
g
sexår~n
de roddsk epp): båt ej större ä n
lja
byrdiJJ g - tio ')ä,s ters skepp eller mera. Man skulle 'Ti
fiir
'U't·läsa denna serie såilllllcla: ö-år ing - hyrdin g - knarr,
(a Yvil ken ·s töd kan hämta s ur Go ttlands -lag.en. Denna Jag
d[tsåsom
r
omtala
alet)
1200-t
av
:fiattad tidigas t mot slllrtet
g
hyrdin
),
g
byrdin
(liten
tida fartygs typer: båt, myndr ickia
',
anfört
n
eda
r
och köpske pp ( kn a rr). Myadr ickian va r, som
g
antagli gen ett små-s.J<epp och {ö rhå!lll andet emella n byrclin
och köpske pp belyses genom föridar ing en att byrdin gen (ockt
så l"allad skuta) förtöjd es vid boning shu s, men köpsk eprw
öpk
än
mindre
var
gen
vårdad es ut e på strand en. Att byrdin
er.
s·J~eppet styrke s ock,så av andra omstän dighet
Benäm ningen byrdin g anses kunna ha utv ec1ldats ur orng)
det byrOr (= last. hörda) eller nr /JyrOi (= bordlii ggni
hyratt
antyda
lnrnna
Falk,
enligt
och skulle i senare fallet,
n ordingen var den första byggda båttyp , som framstä Heles i
hyrav
den. Uppg1 flen att kung Sverre tillska pade långsk epp
dingar genom att förläng ,a d em, antyde r, att d e båda typ ernas
då
byggn adssät t ·ej 'k an ha vari t syn n erligen skiljak tigt. ~fen
åste
m
g,
byrdin
arande
det i Kr6ka- Rclfs saga talas om havbef
Byrantaga s, a tt des's 'byggn adssätt avvek från lå n,gskep pets.
eldingen använd es , ,fast sparsa m t, vid öarna i väster, exem}J
\i s
vis vid Orknö arna och SkotHa nd, samt seglade s undant a.gs·
e~ t
m
det
gen
'byrdin
till I sland och Grönla nd. I Norge var
till
ingen
brukad e lastfar tyget. I vanliga fall uppges besättn
1
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10 å 12 man. Då antalet ombor dvaran de någon gång Hippges
.
tHl 20 å 30, är nertale t icke besättn .ing,s män i egentli g mening
epp
_Nl[ndTe byrdin,g ar torde ofta ha b etra'kta ts såsom små-sk
proförde
som
g,
byrdin
en
es
eller »skuto r». 1 Norge kallad
,k
viant å t en !flotta , uista-b yrding . Saxo omt3)la r, att en vendis
eJJpetl.
[!J.atta hade provia n'lskep p, som voro längr e ä n lång:sk
Ett fartyg med ung efär samma uppgif t ·s om ibyrdin gen
var fä r jan . Den är ·ej känd från Sverig e, men omnäm nes från
·Nor·ge, Island och även Grönla nd såsom ett mindT e lfraktfm
es
ad
kall
fall
tyg, vi1ket vanlige n tord e seglats och j annat
roddfä rja (Thors kfird·i nga saga, ka,p. 2). Vid Island användes den bl. a. vid .fi,ske av v~d och vid insaml ande av dr ivved
(Bandam anna saga), vid vilka tillfäll en den roddes . Sådan
båt
färj a torde varit tämlig en »sjöfön ; och Iförde insatt skepps
en
d
att
e,
(LaXJd re la saga). Men den 'Var inte så havbe{ arand
seglade s till Isl a n d eller Grönla nd. Vid vanlig t fiske för ekom,
en
att f ärjan sköttes av en a två man; elj es var beman ning,
j ~äm~ödi g med byrclin gens.
Utom nu omförm älida färjor ·föreko m också sådana , som
voro station erade vid något färjest älle. Såsom specia liteter
av färjety p en omtala s från Norge sillfärj a (HalHr edar saga,
Kap. l) samt från Island f erjestu t (Fos tbrödr a saga), vilken
sistnäm nda anv.änd es vid f.isk·e och i ett .fall hade en 'beman
om,
n
antyda
ning om 9 ma n. Be tecknin gen »stut» tros ge en
att d enn a typ hade fylliga r e iindar, än andra smålfa rtyg. Fler-

ta'l'et fiärjor torde ha ·b etrakta ts som ~små- skepp.
Kn arren, ell er kans-ke rättare kn·aren (norsk a knötT e'ller
kan
Jmör ) var trolige n en gren av en int ern ationel l typ. Det
brusom
nämlig en förmod as, att det havbef a r ande köpske pp,
av
kades av fenike rna och möjlig en även av minoe rna, var
köppeiska
steuro
nordvä
det
som
et
Ungefä r samma beskaf fenh
tskeppe t vid medeU idens slut. Om man får döma av häHris
,
rkande
samve
n.ing.ar nas och stensä ttninga rnas i någon mån
typ
ln.en 'Viss erligen icke starka vittnes börd, skulle en rund
nde
Varit 'känd ·i norden redan omkrri ng ett och ett halvt årtuse
kännehar
likt
Sanno
.
för e d en ·k ristna tidräkn ingens b'örjan
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domen kommit till os•s sjöledes söderifrån. IDet tidigast e he·sö·k från södeTn >som vi känna ti>ll, hänför sig Ull tiden orm kring 320 f. K., då Pytheas befor Nordsjön. Men m ånga
»ThuJ.e-farare» kunna ha föregått honom. Tr01li:g en för etogs
sådana färder då med .fartyg av den fenikiska typ, som grekerna kallade gau[6s, den tidens tarsisskepp eller »Sp·a njefarare ». Ordet gavlos betyder »runt kärh, Uksom ordet k ogg ,
ben•ä mningen på frisernas och !frankernas (vid Nord sj ökusten) köpskepp, betydde »gcwölbtes Gefåss ». Båda typ erna

Skeppsbad från stenkyrka.

vor o »runda ». · Kog.g en v.ar •sam tidig med !knarren, troli gen
likartad, fast möjrl igen »rundare» och något påminnande om.
den nutida koffen.
Vi ]{änna icke vare sig knarren eller koggen tidigare ä n
från 800-talet. Att döma av gottländska bildstenar och sårskilt ·en ·från Stenkyr·k a, kände man i östers] ön ·såda na ru nda
fartyg som knarrar ·vid vikingatidens början. En bild av ett
skepp på en gravsten från Oronsay priory (Hebriderna) har
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också ansetts, ange ett iköps l<cep.p Ifrån samma tid. !Dessa båda
bi,Jder antyda, att dåtida köpskepp dock kunde te ·sig ganska
olika IUtvändigt. Vikingatidens kn.arr var ett för sin tid stark t
byggt ,fartyg, däckat för och akter, med öppet rrastrum mids.k epp s samt anordningar för rodd Iför och akter (Bandamanna
saga, KUjp. 9). Den förekom i två stoi,le-kar, nämaig·en dels
den som brUJkadesr i Atlanten och av norrmännen kallades
stor-skepp eHer »hafskip », del·s en mindre typ SOm av norrrmänn en användes i Östersjön och av dem benämndes »austfarar-kn'Ör n>. stodeksordningen •inbördes emeHan havskep1

1

Skeppsbi ld från Oronsay.

pet, ostf.ararskeppet och •s må-byrdingen belyses av Ber,g ens
By-lov (VI, 17 ), som vid viss .förseelse faststäHele ett bötesbe-lopp av l Ö·r e (3 örtugar) för havskepp, l örtug för ostrararskepp och en halv örtug .för små-byrding. Ost.fararknarren
to~de så:ltu nda ha varit av ·ungefär >&amma ~storlek som en
större byrding. IDen stora knarren, SO!l11 av Truxen förmodlas
ha •m ätt ·c :a 40 reg.-ton, .kunde härbergera 50 å 60 pers.oner.
Vid färder ·eme'llan Norge-Island- Grönland synes ett trettiot•al ombordvarande ha varit vanligt, ett fyratiotal ej ovan-
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ligt och femton ett min imum. Det stora antalet ombonharande .berodde på, att kna r rarna voro dåtidens nordiska p assagnarelfartyg . Tuxens uppgift om ·storleken ligger antagJigen i underkant. I Bis:kupa s6gur (1, 30) upp.g es, att en vis s
knarr skulle haft 27 spant, viLket antyder .e n 1·ä ngd av ornkring 30 m ., varmed borde fö>ljt e n lastdryghet av omkr . 20 0
ton. Såsom j ämförelsc kan nämnas, att det fartyg som 1497
förde John Cabot tiU New Poundland hade 18mans besättn in g

s)"f la på en knarr men också på en kogg, k,anske på ett sådant
far ty.g som en>ligt kung Eriks seländska lag 1lastade 10 fä1ster.
F artyget hade 13 spant ·Och 3 »bitar» (tvärbalkar ) och >var
icke något ·stort fartyg. Spanttalet är ungefär detsamma som
på det nors>ka Tune-s>keppet, s.om emellertid torde ha varit ett
rodldskepp. Den vid Galtabäck funna håten har på ungefär
s.am ma •l>ä ngd som Tunestkeppet lhaft 19 spant. Att Svearna
begagnade knarr framgår av .e tt tpar nmristningar. I en sådan
erin ras om en man, s·om ofta hade .styrt s·in knarr f.örbi ID>ome snäs ti>ll Semgallen.
E n knarr av den mindre sorten torde, då den var använd
k öpfärd, ha varit bemannad med 10- 12 lnan. Det förefall.er emeHertid ·som om det på knarrarna icke skiu.U.e ha
fö·roekommit besättningsmä n i nutida mening. Ombordvarande köpmän, .ka•Hade farmän, ofta samtidigt delägare ~ skeppet, ·samt Ö'vriga resenärer betalade del'Vi.s sin överfart genom
att .g öra skepP'stjänst och fingo av befä>lhavaren, so:m själv
vanligen också var köpman, platser anvisade för •s ig sj>ä lva
och sina varor.
Knarr-en var i.cke någon enbart skandinavisk typ, ej heller
uteslutande använd som ·k öpskepp. I .England .förekom tidigt
(Sdhnepper, Die Nam en der Schrffe ,i m Altenglischen) besläktade .fartyg., som benämndes hulc •OCh ceo[ (gam:malnorsk a
kj öl1l = ]{]Öl), vi lka brukades flör varube.fordrin g eller handel,
llled a n e ng·el:smännens cnear '(knarr) var ·e tt kri.gsskepp. Även
i n orden var under den intensivaste vi>k ingatiden (800'--900taJlen ) ·k narren o.fta använd i härnad. I »·Fornmannas ögun
karaktäris·eras slaget i HafJ·s fjord (872) .g enom 'bl. a. framrydmi ngen av ·stridslystna 'knarrar med gapand e huvuden,
·varav framgår, att vid .sådant tillfälle dj-urhuvuden fördes
även p å knarrar. Hä-rnadståg m·ed .k narrar omtalas i sagorna
Dn1 Ragnar Lodbrok och Orvar Odd. I tDr6plauga·r ·s ona saga
omtalas att två norrmän, s·o:m en vinter (9:0 0-talet) vistades i
J.ä,m ti:and, under nästföregåend e sonnnar med var s.itt »lmarrarskip » 'h ärjat i Svithjod och rövat :bo·skap. I synnerhet 'Vid
Plund r i•ngståg till avlägsna bygder eller då mar! ville hemföra

Lodja fTån Kola-haJv ön ( luOO-talet).

och torde föga skilt sig från en lmarL Då Burrough år 1553
besökte Kola-halvön, :förekom där stora fångstfartyg (lodj ,or) ,
som vo r o klinkbyggda, med horden .fastbundna (ej n itad e)
tirll 1s panten ooh som vor·o särde>l·es välseglande men dessut01~1
kunde -ros m ed 20 åror. Antagi>igen hade denna ty>p komnn t
till polarhavet genom norsk .förmedling och m ed \knarren som
förebild. net köpsl~epp, som omtal·a s i Gottlands-lage n, lul l1

Tidskrift i Sjöviisendet.
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gent som mobliser ades av hålogarländi n gar na (Nord-~orge).
ett segelsk epp, om 'Vilket icke är .~"än ~, ~uruv~d::t}le.
nämning en ·stod i >Samma nhang med ~:nammn"en pa 'tssa
fra:ldsrkepp. som i senare tid kalla t s flo J t-skepp.
(Forts.)

f

~:t va~·

Meddelande från främmande mariner.
JliieLldelade Jrån .J1ar imtabens Utrikesav delning,
(Juli j930.)

Albanien.
Hos t•n stor skcppsbyg gt<ri [inna i Liguria i Italien har reg<:>ring en i Tirana besfällt en sto r kryssare :för albanska flottan . Detta
ä r särskilt intressan t, t<när clci visa r att Albanien står i begrepp att
bygga en flotta.
(Utdrag ur The "Navy, juli 1930.)

Amerika s Förenta Stater.
F ören !a Statc•rna har undror tö rst a halvårc•t 1930 nedskrota t ett
dussintal fö r å ldr ade unclervatt ensb:Har för att ersättas med moderna
fart yg. Under de två närmaste åren komma ytterliga r e 34 undervattenb åtar att utrangera s.
(Utdrag ur The "Naval Chroniele , 4 juli 1930.)
I marindep artement et har omcd<>lhart efter uncl(ortec knanclet av
fl ottfördrag et prövning en av ett utförligt flottprog ram fö r 6 år påbörj ats. Genomfö rande t av detta program sk ull e ];osta n[ira en
miljard do llar. Det föreligga nde flottförsl aget kommer därest de
anordnad e försöl,en u tf alla t i llfreclsstä llande, a t t rörord a' byggamle t
av en ny skl•ppstyp , n;imligen en wed femtumsk anoner bestyckad
kryssare, vilken skall ku11na 'fö ra 7G Jlygplan omborcl.
(Utd ra(! ur KiPler ::leuPSt!' Nachric ht t< n, ~5 juli 1930.)

-487-486Byggandet av ovannämnda kryssare har officiellt förn ekats a'·
Förenta staternas regering.
(U tdrag ur .M.orning Post, 2:) juli 1930.)

E ngland .
På orund a v slopandet enligt London trakta ten av slag~kPp pron
}\'[arlboro:gh, ]~mpe ror of Ind i a och Benbow, tillhörande> troclJ= slu?·skeppsesl<adern, skall en reduktion av personalen från 97,0:J0 . i !l l
94 000 verkställas. D et återstående f artyget av denna eskacl:r, lt·oJt
'l e, anlJta
· · · 1_ J e ll 1"con's
fla o::;:,
o·o·sl·er1J1
i Jutland-slaget kommer Icke
• at. t
~..._
'•
D u~
slopas utan komnwr att avlösa slagkryssaren Tiger såsom arh lln tskolfartyg. Tiger kommer där eft er att oslopas.
.. .
c
J\led dessa fartygs försvinnande fnm flottan ar det slu,, nu.·rl
enbart koleldade stridsfartyg inom flottan.
(Utdrag ur The Naval and :Military Record, 25 juli 1930.)

I Southampton har sjösatts den första av under l1yggnad ya de
tvci:u:e J. a o-are för kan adensiska flottans räkning. .T a ga re n
• ~ 11
b
l
.. t t .
erhöll namn et >>Sag uenay>>. D c bägge jagarne sko a ersa ~ Jag anw
Champlain och Vancouvcr, byggda 1919.
De nya jagaJ·nu skola hava ett dPplacement av 1,320 tons, l ät,;.::tl:

""

321 ft . bredel: 32 Jt. 6 t.
.
D~n andra jagaren, »Skeena>> komm.er att sjösättas 1 septeml!N .
(Utdrag nr The Naval Chronicle, 18 juli 1930.)

:Frå n amiralitetet meddelades i går att flottil jledaren Sau m ~re z
Shark Sparrowhawk, Simoom, Seabear, Tacttcw n.
"
"'
'
Teazer
Tilbury
och Splendid
skola nedskrotas·. s amt r1ga dess a i·ll': .
"
'
·
av flo.tttl Juneler kriget. ·De l.;:_omma a tt ersa··ttas
"
ty .-,o- tJ·änsto·J·ordc
b
Codrino·ton
och 8 nva jagare av >>A»-kl assen, Vl"llca l)et··a 1 '-n ·~s
l .
1E'Caien
.
. "'
··
.. f"
.. . . n·le
förena sig m ed flottan uneler detta år. Saumarez ar or ~1a1 v~ l~ :~.
detachera-d till mariningenjörskolan i Devenport som -skolfad:\ , .
·,; t e J·ao·arna
J 111

Hon kom.mer att avlösas av K eppcl.
(Utdrag ur Morning Post, 5 juli 1930.)

ll'l:r. R. I~ewis och .M:r. H. Keavney vilka planera en gli.clflvkt
:()ver Atlanten, bogse rade av Pn linjeå~gare, avseglade i går f~·ån
:New York med Saturnia, men elen starka stormen hindrade dem från
Rapporter från Saturnia angiva att de båda fl:vgam e
8 tt starta.
]loppas att kunna starta under dagens lopp. Deras bräckliga och
_l ätta maskin skall bogseras mod en kabel av 2,000 fots ]ängel. Ma-skinen kan gå ned på och lyHa från vattnet.
I~ewis och K eavney beräkna flyga 1,500 ft. över fartyget, stilen
de i kontakt m od detsamma genom telefon. Proviant skall sändas
·dem mede1st e n sladd löp a n de u t med k a be l n.
(Utdrag ur Daily Chroniele, 5 juli 1930.)

Vid Barrow-varvet sjösattes i dag :flottiljledaren >> Keith>>. Keith
s tapelsattes oktobe r 1929 och beräknas fullt aktionsklar nästa vår.
Fartyget är tvåpropellrigt, deplacementet är 1,330 ton, längel 32:1
ft., b reeld 32 1 /, ft., djup till övre däck 19 ft. Maskineriet, som lever erats av Viokers-Armstrongs, utgöres av två uppsättningar Parsons
turbiner var och en bestående av en högtrycks- och en lågtr~·cks
turbin, arbetande i serier, lämnande en total maskinstyrka av 34,000
hkr. Den beräknade farten är 35 knop i likhet med Beagle-klassPn ,
m ed vilken Keith är avsedd att samarbeta. Bestyckningen skaH be··
st å av fy r a 4,7 tumskanoner, fyra Lewis-kanoner och 1 Vickers maskin gevär samt åtta 21 tums torpedtuber.
(Utdrag ur The Times, 10 juli l!l30.)

Jagaren >> Draze n >> sjösättes i dag vid Jarrow. Ett systerfartyg
)> Boreas» s jösattPs av samma varv (Palmers Shipbuilding and Iron
Compa ni) den 11 juni. Fartygens deplacement är 1,330 ton. De hava
t urbin er med en rnaskinstyrl\a av 34,000 hkr., givande den on lwräkn ad fart av 35 knop. De å tta jagarna av denna typ, beräknade
aktionsklara näs ta vår, komma att dirigeras ti.ll Medelhavet i'ör att
ersätta äldre jagare i Fjärde Flottiljen.
(Utdrag ur The Times, 25 juli 19 :~0.)

Finland.
I Sandviken har sjösatts den andra i Finland byggda umlorvattensbåten. DPn erhöll namnet >>Saukko».
Saukko kommer omedelbart att begynna med sina provresor;

488unel er tv i'l vcekors tid skall dt>n vara fö rl agd i H elsingf ors, vardt 1•1.
de slutliga dykningsproven skol a företagas i Åbo.
(Utdrag ur Huvudstadsbladet, 3 juli 1930.)

Frankrike.
U-båten »Henri-l'oin ca r<' >> har utfört dykövningar på 25 m :~·
djup, varvid slangar för komprimerad luft fastskruvats till skrow t
för att tillföra u-båten frisk luft.

Flottiljleda ren »Lion » har avb rutit sina provturer för översy n
av motorerna. Provturerna komma att f ortsätta i l·örjan av a·1guRti.
(Utdrag ur L e Yacht, 19 juli 1930.)

Lettland.
Den le ttiska flottan planerar byggandet av två unclervattensJ.I\ .
tar av samma typ som Ronis och Spiclola, byggda i Franl.;:rike.
Unelerhandlingar h a r för detta ändamål förts nwd franska varv,
men de lettiska finansernas läge synes hava fördröjt verkställand P.
En lettisk avdelning bestående av tre m111svepningsfartyg oc h
två undervattensbåtar uneler befäl av högste befälhavaren över lettisk a
flottan hava begivit sig till Helsingfors och Reval.
(Utdrag ur La R ev ue Maritime, juni 1930.)

Den est niska och den lettiska flottan hava innevarande FoJI I ·
mar en gemensam flotlmanöver, som kommer att p ågå uneler c:a "'' "
veckor. Eftt>r omfattande förberedelse hava övningarna tagit ,;i n
början i slutet av juni. Ursprungligen planerades övningarnas u t·
strn ckancle till en stor manöver med med hänsyn till att båda flottorna för första gå ngen äro sa;nmanslagn a till större övningar , i n·
skränkte man sig till ett mir,_dre omfattande program. B1\.da f!lll ·
torna utföra gemensamt övningarna, varvid de bägge styrkoruns
officerare hålla sig unelerrättade om varandras verksam het. F r :n

-489 let t isk sida deltaga jämte övriga stridskrafter t vå undervatten sbåtar.
övningarna försiggå i Moonsund et och i Rigabukten med huvudoper at ionsområde t konc entrerat till Kuiwart. Från estnisk sida delt aga de båda tidigare r yska Novik-jagarna ,,Lennuk , och ,)Wambola ",
torpedbåten '' Sulew » (tidigare tyska torpedbåten »A 32 ,,), min fartygen , Suurop » och '' Ristna n jämte armerade passegerarångaren ,,J. n ine'' · Lettiska flottan står uneler befäl av amiral von Key serlin5
och estniska flottan uneler beHil av amiral von Salza. Efter övnin garnas slut i början av augusti återvända flottorna till r esp.
hemorter.
(Utdrag ur KielPr NeuestP Nachrichten, 29 juli 1930.)

Ryssland.
Scclan längre tid tillbaka har det varit känt att sovjetflottan
ämn ade utöka sin U-båtsflotta (endast för Östersjön nämndes en ök nin g med 10 st.), men det uttalande, som gjorts av U. S. A :s statssekreterare och delegat i Londonkonfcrensen, Mr. Stomson, har dock
kom mit som en överra skning.
Mr. S. har förklarat att R yssland har fö1·sökt att av l T. S. A.
inköpa ett antal UllClervattenshåtar. Förenta staterna vägrade emellertid att taga förslaget i övervägande, i annat fall skulle den ryska
U-båtsflottan plötsligt blivit Pn maktfaktor i elen europeiska pol!tiken med en särskilt allvarlig betydelse för de mindre staterna
Norden.
(Utdrag ur The Naval Chronicle, 4 juli 1930.)

