1925.
88:e årgången.

Häfte N:r 2

Tillkännagivande.
] . Redaktione n Htr härmed tillkännagin 1 all p e nningpris
om sammanlag t högsl 300 kr. komma alt tilldelas till redakti onen insända, därav föTtj~inla, artiklar.
För all artil<el skall kunna prisbelönas , ' skall d en vara
r edak ti onen till h ~; nda för e den ] novemlb e r 1925 samt avhandl a ämn e b er örande Sveriges sjö;försv a r .
Artikelns värde förhöjes giveh·is om i densamma frampO'siluYa fiirslag.
För insänd artikel, som införes i tidskriften, be lalar redaktionen vanligt honorar , oavsett om artikeln ifråga prish elön es eHer ej.
2. Kungl. ör logsmann asällskapets her edningsulsk ott har
h es lut at att aY till redakt-ionen s förfogande ställda penningm edel utdela pris, varelera ~l kr. 100: - , till författarna till
föl}and e uh Tidskrift i Sjii,·äsc ndet år 1921 puhlice ra-dc arl i.k l a r , nä'l1l J i gen :
Krigsmanna 'karaldären ( h~ifle !i ) förf. kaplen G. " 'a hll ~iggcs

s lröm ;
Radions anv~indning under Yärldskrige t sp ec icl!L ur sjöslrat•e1gisk synpunkt ( häfte 8 ) i'örf. löjtnant N. Yon Koch ;
Flygyapnct s organisatio n ( h ~ioftc 12 ) fiirf. komm e ndör G.
Starck.

R edaktion en.

Tid skrift

Sjöviiscndrl.
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"Minanfallstaktik mot undervattensbåtar."
tiil·iillW;sL ril't. in siind till Kungl. Orlogsmanna sällskaprt av
knpt <'ll If . /; /le/1 o<-h lw liin n; l Jll<'ri Sii l lsk: ijwt s silwrmr clalj

l l td r:~ g· 111'

(iwldlc' <' orh l'igurc·1· <·j JJ H' clingna).

1\. A P. I.

Inledning.
Dtt Y<ii ridskriget å r 19 1-! utbröt \'Oro unden·atten sbå tarnn
iin nu i krig oprövade såsom !Jiirare 3 \ ' torpedvapne l'. Fackmän och and r a hade fram t riit t, vilk a för.esp åtl undervallen shåte n en inom sjökrigskon slen I'Cv o lulionerand e verkan, då
d ens a 111ma i en framlid s kull e få tillfä lle att i verklighel-c n,
ej blolt vid krigsöYning ar , åda.galägga sin kapacitet såso m
slriclsm ccl cl. A andra håll värd esa tt e s elen mi nd r e högt med
hä1wisning till dc överdrifter i fråga om uppskalland e t av ett
n y tt slridsl!lcdl'l s Yii rde , Yilka of'la påvisas av sjökrigshist orien ( rammen , to rpeden et c.) och Yilka senare fiH t Yika inför
fakl a.
H.cclan Yiirldskrigc ts för.sla sked e hl c \' be lysa nde för und erYal·lc nsb å larnn s siNtiC~Jiska insats - öv c nallcnsslric lskraflernas kiirna , sl a gfarlygcn , hiillo s i re ge l instinktivt tillhaka
fr å n dc vallcnområ dcn, d iir om ed e lbar fara fiir und e rvatlenslLåtangrepp <msågs föreligga - delta i tr o ts av att und e naltcnsb å tvapnet iinnu ingalunda ägcle den dlcktivitet, som senare framl\·angs genom krigstr yck e ls knt\·.
Dc molmedel mol und e rnt.Lt cnshi\ lcn , som vid samrna tid
stodo till d e sjökrigföra ndes förfogand e, YOro å andra s.i.dan
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skäligen enkla och oprövade. En viss taktisk framgång synes
förelenskull äYCn förknippad med unclenattensbålens försla
l'ramlDädand.e i krig, i det att ett >fleTt!al örlogsfartyg föllo
ofTcr för speciellt tyska tutderva.ttcnsbåtangrepp. Det skuHe
dock <först bliYa, sedan de slralegi.ska plan•crna mognat, uneler
''det oinskränkta undcrvaltenshålhandelskriget", igångsalt ay
centralmakterna i februari 1917, då nnclervattensbåL\·ap nct såväl Jn·antitativt som materiellt och personligt kvalitativt nåtl
en aldrig anad ·utveckling, som dc taktiska resullaben i fonn
av sänkta faTtyg kom mo att JJära vi tlnesbörcl om .uncl en ·altensbålens verkliga möjligheter som stridsmedeL Visserligen
Yar motståndaren, i detta senare fall handelsfarlygel, c lt gen•omsrri Llsör logsfartyg ·så goll som alltid u nderlä:g scl med a Yseende å såväl själva fartygets egenskaper, som dc till buds
stående vapnen, men ingen torde dock kunna förneka elen
obestridli.g a taktiska framgång och därmed ökade stralegisl<a
betydelse, som det nya stridsmedlet kunde framvisa under
<lessa den hetaste undervattensbåtkampanjens dagar.
Enlent.en led oerhört under ub.-trycket. Att den clärvicl
icke tYangs på knä, lordc få tillskrivas i främsta nrmmet den
utveckling av anti-ub.-vapn·cn (jämle dessas intimaste hjälpmedel) samt den erfarenhet, vad beträll'ar dessas riktiga användning, som vunnits s. a. s. 1ned lu1iven .p å slrupcn - ma tstr,upcn. Allmänt bekant torde vara, att det hotande .snittet
först ~ i sis la ögonblicket kunde av \~ärjas.
Dc indirekta anLi-ub.-mcdel, villm så småningom kommo
i b r u k i preventivt syfte, ~iga givetYis sin stora betydelse, då
man g.å r atl bedöma resullalet i dess helhet. Des.sa medel
avsågo i försla ·h and dc hotade 1fartygens aUm~inna uppträdande till sjöss ( användandet av hög fart, zig-zagning, dimbi ldning, camouflage m. m.), ävenson1 konvojers ordnande
och bevakning, vidsträckta utsjömineringa·rs utläggande, ub :s
lokaliseri ng genom systematisk •J uftspaning samt radiopejlingar m. m. Men äran att hava segrat i denna slwn:i'l1'gs lösa
kamp mellan »på» och »under » vattnet tillkommer dock i
främsla rummet dc direlda anti-ub.-vapnen. Genom dessas
slutliga ins~ittande bragles ub.-handelskriget först till etl
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»sland-slilh, därefter kom snart nog tillbakagången. Hösl e n
J917 kunde »lhe FiTSt Lord of Aclmirality» förklara, att det
överhängande •ub.-hotet definitivt upphört. Man kunde åter
andas; sjöförsäkringspremierna sj ö nk o tiU krigsnormal nivå,
hancklsfarlygsbeståndet ökades åter sakta men säkert, under
det att ub-sänkningarna växte i en för centralmakterna oroväC'I<andc grad. V'ä rldens väldigast-e ub.-flotta ·skakades så
sm å ningom materiellt scH till den grad att moralen även därpå blev lidand e.
Bland anli-ub.-vapnen framträder främst sjunkminan såsom d el ·e Hektin1ste motmecllet.
'Nedanstående tablå, utvisande antalet under kriget sänkta
tyska uh., fördelade på slag a·v förstörelsemedel, torde nogsamt hära \'iltnesbörd om den insats, som denna mina gjorde
u nder d c !ud sista krigsåren, d . v. s. under elen tid, då densamm a kom till användning. Att sagda mina ej förr trädde i
förgrun<1en JJerodde på teknisk och i samband därmed taktis·h
ofullgångenhet samt brist på ·erfor el erligt antal för sj u n kmi ncanfa 11 ltimpade fartyg.
Antal sänkta 11b
Sänkni ngens orsak

Totalt

°,'o av totala
antalet
1

l

17 (c:a 4 itr)
32
:\linor, f(,mn krm1e ........ .
16 (c:>1:3år )
29
sjunk· .............. .
2
4
bogser- ... ........ .
11
20
'l'orjled fran uu ............ .
lO
JS
R a mmning ................ .
12
l"b-filllor ( (~-biLt ) ..... ... .
l G
!l
G
Artillerield ..... ......... .. .
2
4
1'b-nat .. ........ . ......... . .
,,
;:)
.J;'J,vgfarkoster .............. .
13
7
Olycbhändelse ............
40_ _-;-2_2_ _ __
Okilncl or~ak ···.:..··..:..·--------_,_.___
184

Tahl {m utvisar medeJta,l et av tysk och engelsk statistik.
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Bogs erminan Jwm på grund av diverse orsaker ic ke a ll
i nt,a ga någon framskjul en plats >bla nd anli-•ub- va•p nen. Del
var ege nlligen för s t und er kri ge ls si,s la s ked e som konstruktion en a v en m era tillförlillig dy lik kom lal<liken till godo.
Fortsa tta försök i fr edstid giva dock Yid hand en att bogse rmirmn ingalunda är e tt mot ub. inctTektiv l vapen.
Ub.-vapn,el är n'Umera b etydligt inskrän,k l tiH sin verksmnh e l ge nom m era sagda n11otmedel och licl er .a lltjämt av v.issa
betänk liga 'iakt iska brister, framför allt för låg fart i UY .-l äge.
Vårt land m ås te äga tillgån g på en sjögående övervaHensflotla, va rs kärna nu som förr utgör es av artil ler ifartyg. 1Mol
dessa sistnämnda, ävensom m o t vår så oumbärli ga hanflel
över h a.vet komma fi endens ub . att i första hand inri•kta sin
Yerk sa mh et. Även för vår del framstår så lund a behov e t av
efTektiva motm ede l mot uh . varförutan .e tt kommand e .svenskt
sjökrigs facit, r elativt sett, torde .få uppvisa än mer beklämmand e :förlustsiffror än d e, Yi lka und er världskrigets m est
kritiska p eriod kommo tiH synes för ententens del.
För alt kunn a nånnare angiva d c lämpligast,e anfa llsm etoderna med sjrmk- och bogserminor mot ub. , fordras tillgång till vissa si[l"ror och upp gifter, dels beträ[Tande d es•sa
anfallsvapens och v issa deras hjälpmedel s egenskaper, d e1s
rörande e n ordinär, modern ub :s egenskap er och sannolika
uppträdand e vid vänbat anfall av ub.-j•a gar e.
F ö rdensl«lrll har i närmast följande två kapit el d c uppgifter sammanförts, v ilka anset ts nöd vändiga som undePlag
för komm a nde a'nli-ub .-taktiska sp ekulation er.
.KAP. IL

Vid minanfallet använda vapens och hjälpmedels
allmänna konstruktion och egenskaper.
A.

-
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Sjunkminor (SM) .
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Sammanfattning.

Samma nfa ttas mod erna sjunkminors egen skap er !bliver
resultatet ur ta ktisk synpunkt följand e :
Djupinställningar : 15, 35, 55, 75 och 100 m.
Verkningsradie vid sprängning: 20 m.
Sjunkha stigh et : 2 m/s .
Minfäll a nd e fartyg (U j) skall kunna göra minst 14

a

15 knop .

B. Bogserminor ( BJlll).
Minans djupgåend e, beroende på bogsertross ens längd,
upp gives tiH följande:
Bogsertro s s
l

lll .

l

l\findjup
l

Hl.

10

7

20

Hl

:)0

2:2

4U

:28

50

33

GO

3G
3H

70

HO
HO
100
110
120

42
44
46
48

intill högst 531

30 kg ., som bringas till explosio n vill
Laddning svikt
anslag (och viss fartminskning ) .
D enna laddning genomslår vid direkt anslag sidfln p~t
viJ.ken mod ern ub. som h e lst.

C.

Lätta ub .-nä l , s. k. indikartornät (IN).

-

Sam nwnj'aUning .

;-.;äten anses konstru erad e för fällning m ed farter npp till
6 knop, vilket, om ofrånkomlig meddraggning tillkommer, tordc medgiva en Lillning av c :a 100 m . på -l-5 '=', sam L m ed en
»sjunklitl» på n~ilel av högsl 1 m.
D.

-
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l vid »tyst farl»

.. .... .... . ... .......... 5mJJ
Tid för 180°:s girJ vid med el fart. ... .... ........ . ..... .. ... 3m,5
vid högsta fart . ... ... ................. 2m,:)
.................... .. . 40 m j min. (0,67 m /s)
Dykhastighet
ObserYationsdjup ... ...... ... ..... . ... l 5 m .
Slörsta tillåtna djup .. . ... ...... ...... 56 m.
Torpedl"arl ..... ....... ......... ... ...... e:a 40 knop.

J,usslwrupparaler ( L rl ).
Sam nzanf"rdtning.

KAP IV.
Vid ub.-jaokL med lillhjälp :w lyssnarapparat antagas ub.j agar na vara försedda med apparater för riktad lyssning enligt skuggmctoden med en lyssningsrcli e (Lr) liggand e mellan 1,000- 3,000 m.

Grunder för u b.-jagande fartygs taktiska uppträdande
under olika förhållanden.
A.

Allmänna synpunkter.

A nti-ub .-minors olika användning.

E.

Vissa andra appuralcr för ub :s lol-:aliserande.

KAP. HI.
Moderna ub:s genomsnittsegenskaper samt sannolika
uppträdande vid väntat eHer mot dem ansatt
minanfall.

Samnwnf'uttning.

Som norm för u b :s egenskaper och vissa deras å tgärder
vid befarat anfall antagas som ledning för .kommande beräkningar ncdanst:å encJ.c m cde lsifhor:
6 knop
Anfallsfart (medel fart)........... . .. .. ........... ... ..
»
Högsta fart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. lO
JJ
4
»Tyst fart)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200 m .
Svängningsradie

An li-ulJ.-minor kunna komma till användning:
såv ä l S~r som B~1 j'ör anfall mot uppläckt ell er clj ;::st
lokllis erad ub.; samt
B~I för sö kn·ing ( bevakning ) dels inom ett visst avgränsat område, dels i ·samband med sjöstyr.k as förflyttning.
Bcludelsen au hiiy an{allsj'arl m.

111.

Den haSilighet varmed ett minanfaH ins~itles och 'utför es
bliveT i dc flesla fall utslagsgivande för dess resultat, ly ju
sn abbare Uj anlända till anf'allsområdet (Ao), d esto mindre
blir d c tla område och, som i del följande kommer att påvisas,
desto tätare kunna vid sjunkminanfall1111·i norna lägga,s (lråfisannolikhekn blir s1törr c). Till förtydligande av detta an1ag.cs det fall, alt en ub. siktas utan att dess kursriktning kan
näTmare uppskaUas; den tid det tager för Uj att förflytta sig
från anf\allsläget till lämpligl fäJlningsläge beror på 's agda
jagar,cs anfallsfart och anfa,l lsväg,cns .Jängd. Ju högre anfallsfart och j u kortare anfalls väg, cl'es,t o mindre hinner Ao attt ökas.
Ao :s radi e benämnes i clet följande anfaUsradie ( Ar).

-
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A ntagliyu nb.-farl er.

anfallSY~ig

Anfallstid =

anf'alls[arl (i m 's)
ull-fart (i m,' s) . anfallslid
Anfallsradie
;-: . Ar ~
==
Anfallsområde
vilke t till sammans giver:
ll h- ra rl . a n ralls d
•
Anfallsområde = 71 (
an rallsfart
Oaktat artilJ.crield snaras t biir öppnas mol syn li g del ay
upptäckt uh., för<utom för att angiva uh :s ungcfi_irliga lägL'
för närligganek >fartyg ( riktskoH ), även i avsikt aU clirekl
skada densamma och försvåra dess anfallsmö jli gheter genom
va:tlenuppka·st , så får man icke därm ed förlora Li d med t'll i
de allra flcs'ta fa.Jl gagnlöst försök att på ·avstånd skada ub. ,
utan i en lighet med det ovan anförda snarast möjligt söl<a
komma fr•a m till lämpligt fällningsläge.
Riktskott bör jämväl skjutas om ub:s sannolika läge k an
bedömas med ledning av vi·s.sa tecl<en på valtenytan (så som
.J uft, olj-a, vattelll'virvlar, ~orpedbana m . m.). Riktskott skjutes alJ.tid .m ed 1,000 m :s uppsättning och sidsättning = O;
riktplmkt blir härvid synlig d-el av ub., eller tec .k en å vaHenyt'an, utvisand e <u b :s ungefärliga läge; ri·ktkanon skall ~loän
digl vara klar för användning.

=

g)"

Min or i reserv.
Anfallande Uj böra icke kasta samtliga medförda SM i
samma anfall, för så framt ej anl alet minor skuUe vara så
litet alt del primära syftemålet, att snarast hllfoga ub . skada,
därigenom skulle äventyras. Minor i reserv äro till yttermiera visso nödvändiga, som det kan hända, att ub . sk,adas
vid det första anfallet och senare genom uppdykande, luftoch oljeläcka eller dylikt kanuner •att röja s.i tt läge. Alt
närmnre fixera1anta·let erforderliga r eservminor låter sig icke
göra - .som en ungefärlig utgångspunkt tord e man oe m'C'll erlid kunna taga aU fartyg med mer än 8 minor böra behålla
några i resen• för såframt att icke synnerligen goda anfallsmöj tigh eter crbj,uda sig.
1

1\'ågon op tisk .bedömning a:v uiJ :s l'arl, då penis•l<op eller
tecken ~t ytan s.iktas, torde näppeligen med nuvarand e låga
ub .-fartcr låla sig göra, men torc!.c likväl med ve tskap om dc
fa rter, med Yilka ub. framgå Yid dessa tillfällen, ub.-farlen
u ngefärligl'n kunna uppslmUas. De.tta blir i varje särskilt
fall ·e n d en a·nfallandc fartygschefens ell er anfallsförband schefens sak. Som norm antages i det följande att:
d en ordinära an{allsfarien är lika med medelfarlen (()
kn op);
farlen ·strax efrcr torpedskott eller upptäckt är högsta
fart (lO l<nop ); sam l
fm·tcn vid befarat eller insatt anfall a\' Uj antingen »lyst
fart » (4 .]wop ), i fall Uj hava till,gång på LA (vi lket en eventu ell fiend e me·d säkerhet tord.e kunna antagas äga kännedom
om ) eller ock medelfart (('i knop), om dc ub.-jagande fartygen .sakna LA.

Formerinyar n z. m.
För Uj -förbandet er fordel"liga formeringar äro stridsform ·erin gar och marschfonner ingar.
stridsform ering är den formc•ring, på vilken föl'bandd
går till anf~all (1utför SM-fäll ni ng .eller BM-anfa.ll). D enna
for·m erin.g bör på gnmd av anfallets natur göras bred. Ledaren (r,ä.tbn~ngsfartyget) hör härvid ligga i formeringens mitt.
Lämpli gast ·synes härvid vat·a linj eformering eller någon sorls
hned, konvex vinkelfonnerin g (70 ° a 80 ° ) för att medgiva
·l ättar e a ktgivande på J.edarens rnanöver. Avstånden båtarna
emellan avpassas med hänsyn hH vapnens (m inorna1s) riktiga
utnyttjande.
Enär den ·e nskilda Uj :s pos:t i stridsformerin ge.n kommer
att skiH.a allt efter d en ini tia•la anfallsriktnin gen kan någon
nu fa.stställd form er ingstyp icke tillämpas på dctusamma .
stridsformerin gen bör fördeqskull :benämnas /'armering för
minanfall mol ub.
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Förhandsanfallstaktik e n bör vidare icke som ngel bygga
härig enom undvika s
p ~t S.:\1-fällnings utförand e und er gir vi ssa f e lk~illor i m anövc rh~ins eende, vilka tord e kunna .[:eda
l ill a LL anfallsr·esulta te t blir n ega tivt.
Vid V'al av bmpliga·ste marschformering för Uj-förbandet
framst~illcr sig i första rumm el fordran p å sto r smidighet
och möjligh·et till samlade, snabba anfaH i alla riktn1ingar.
.:\kd båtalnfallet inom förhand el upp e i det för minanfallets
ge nomförand e önsk · ~irda och rutomlands till syn es u t-experim ente rade 5-lale t, blir d enna fråga av så m yck et störr e vild.
Alla Tadformeringar ( kolonn-, linj e- och flankformeringa r ) erbjuda förd elen a v möjlighet 'tiH snabbt insa!Jta anfall
i r iktningar, vilka ligga omkring normalen till form eringens
uLs1tr~i c lming , men d'e Hel a samtliga av d e t fel e t, att äga Lvenne
död a punkter, änclpunklema ( tät , kö occh ,flygl ar) i villms
riktning anfallet nödvändigtvi s komm er att fördröjas genom
<len lå nga tid , d el tager fiir Uj att sluta upp .p å erfo rderlig,
bred anfa·l lsfront.
R egelbundna y tfo rm cringar erbjuda , maot ema:tiskt set-t,
slörr e koncentration inom förbandot samt en jämnra re fördelning av »stötkraften » i olikt riläningar. Man synes härTid
h a va a tt välja på en d e l såda na , såsom d en tiksicli ga tri·a ngeln,
pen1tog:anen och kva draten.
Som utgångspunkt t.ages nödvändighe t.en av a tt Uj-division en has,t igast möjligt , h~ilst g.e nmn ·en samtidi g gir, kan
bringas å anfallskur·s; någon .s,t örr e och belsödand e successiv
gi:r ·ell er direktionsförändring får ej ingå i .srtridsmanöveTn.
På denna grund base ra s a llt så kommande resonnemaug bel rätrand e vissa mar schformerin gars företräden och nackd elar.
Den liksidiga trian[!e ln äger förd elen av lätthel »a tt h å ll a »,
m en nöd vändiggör om byte a v l·ecla r efar,tyg vid a nfall i olika
riktningar samt en i vissa fall invecklad stridsmanöver. U e tta
lllir ·särskilt fallet vid ansbilLande av anfall rätt ald:m ·över;
lämpligast e sät·t eit torde hän·icl ' "ara att vr~inga formeringen.
P entaganen äge1· i högre .grad ~in. övriga här upptagna ytf"o rm eringar fördelen av likvärdighel ·i alla riktningar. Den
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är emellertid sv.årarc »aU h ålla » än exemp elvis triang eln samt
fordrar i likh e l m ecl elenn1a ombyte a y lcdarefm·tyg Yid anfall
åt olika h å ll.

1\.uadraten, elen kryss.acle <eller korsade, nl'ed förhandschefen. i m illen, äger nackd elen a v att ick e viel1narsch dirdd
kunna ·l:cdas av d enne ·samt a v a'll medgiva något sämr•c observa:tionsmöj·l ighct för DC än t . ex. triangeln. Denna nackdel
synes em ell ertid till fullo uppvägas av elen förd elen , alt 'led areplatsen vid anfall alllid kan int·agas ay DC. D en kryssacl·e
kvad!'a,ten sy ne s svårar e »all h å ll a», varför den kor sade ä r
a'lt fö redraga .
Avstånden vid mars ch bö·r·a med hänsyn hll konc cntra ti.on en hållas så små, som k a n för enas m ed nödvä ndi·gt manöverrum och, där est LA komm a t ill användning, »störni.ngsf r.ih e l» från grannarnas pro·p eHersla,g. Till d etl'a åte rkommes s.enar•e.
Fart en uneler m·arsch blir 1ber oende av för :h a nd en ~a
rancl e förhå llanden, såsom om Uj utgiim ·b evakn,ing av sjöstyrka uneler gång t.ill sjÖS'S eller tilldelats sär·skilt uppdrag
i nom visst farvatten, å vi•ss kuslstr.ä cka eller vid viss hamn
( i'ngå 'i lokalstyrka ) .
Uj, avsedda atl insätta s i l<ustrlottan, måste åga minst
ett par lu10ps fartöverhigsenhet i förhållande till hu\'uclsbyrk ans artillerif~wtyg.
Som anfaHsfart för förbande t bör lagas den högsla faL·!,
som med säkerhet ständigt kan p å räknas ut.an alt man rioskl'r ar förbandets spliHrancl e.
Anuändnin[J au S.lf.
Sj,unkminan.fall böra all.tidom möjhigt ans~ittas akterifrån,
förhållanek till ub., enär härigenom mål·ets relativa hingd
ökas. Om nämligen ub: s verk liga längd sätt·es tiH L och
lälllgdii·k ningen .a v målet p å grund av Uj :s Tclathra farlmins,k l11ing vid 0 ° :s lmrsskillnacl kallas Lö s,aml tid en t , så få s:

-

-
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Riktpu nkt.
uh-fart
t =

L

vara Y:

an fallsl'ar t-ub- far l,
uh - farl

Lö =

Fällnin gsko rre kl i on.

.L

an ra ll s ra r t- u b - fart,
JJ ällängd siikn inq.

A,· forme ln [rarngå r alt Lö ökas med stor uiJ.-l ä ng<l och
uh .- l'a rl samt minska d anl'a ll sfail't. DelLa sist nämnd a l'örhå ll a ncl c synes slå i s trid m o l vad som föru l fr a mh å llil s angående belydeJs .en a y h ög anfall s farl, men bö r b e m ~irka s att
Uj skulle ha\' a
O\'ansl ~tL"nde fall, d å en l ~mgsa ml fr amgåen de
t kan äga
enelas
ående
snahiJ.g
större lrällmö jlighl'l er än e n
och kurs
higc
uh:s
giltighe l und t·r d e n fömt-sä :tlninge n a U
kunrJa p årä kna·s
~iro absolut kända och fi xa, Yilkel icke torde
a nn a l ~i n då s lum pen skulle stw la in i ytterst sä'll sy nla fall.
E.ll sådant fa ll ii.r cxempe h·is då ub . ,i ngåN: i ett l~, vi ike l
släp a r efter dcn ~.:unm a nu \''<l'llen y lan, noggran t angivan de
des s liige . Betydel sen ~ . . t ll lw mrna has.lig l till s lags ii r i
regel den clominr nanrle fa k•to rn \id ub .-j a kl en, vi ike l dock
inga lll'n da förring ar fiir delen aY m i:tl l"t.s l ~ingclökning vid a n -

fa lls ulföran ek a kterifrå n.
Som cxet np e l p tt O\'an sHtencl e kan lagas:
Ub.-far l = 1O kn op ,
A nfa llsfart = 1-l- knop ;
L = (iO m .,
Ya r a \' e rh å lle s e ll viink på L ö = 150 m.
D en rclali\'a m å ll ii n gden hl i r aJH.så i del la fall 21 O m.
Skulk Uj och ub. miil1as på dia nwtra lt m olsa lta kur ser
minsk as d e n r c lali\'a m å ll å ngd en pä e nah a nda s~i~t. V'id m ellanligga nde ku'rsrik lningar hlir d e n r elativa m å ll ä ngrle ns Silorlek beroend e på storleke n [ l \' a nl'al lsko mpo,san len i u b :·s lunseller - aHL ef terso m a nfa ll et <msä>fitJes från
rikl-ni ng m ed
en ak te rlig e ller fi)r!ig rikln'in g .

+

Riktpun klen för min a nfaLl m ed såYäl sju nk- som bog sermi·n or ä·r alllid u h: s mi l t p u n k.'t.

Dc'l avsl:.1nd, pä vi!kd SM m ~tsl e fä·ll a s för om en ub. ,
gå e nd e p å rak kurs, för all träila on1•nsagda millpun kt ( riMpunkt ) k a lla s för den absolut a fällning skorr ektion en ( Fka )
för en \'i ss ub.-f'ar-t och ett \'is s l s prän gd jup å SM. Värdet
a v d cns~Hnma fås u r fo rmlerna :
sprä ngdjup

sjunktid =

sj unk has ti gbe l (2 m /s)
s junkli d, va r av l'ås:
Fka = ub-l'art (m /s)
_!P6in gdj up
ub-l'arl (m ,' s)
l• ka
sjunkha stighet
För al[[ emeller tid i enlighe l m ed vad som föru·t framh ållils kunna an,s~itla min'a nfa llci akterifr ån, så Lorde i vi·ssa
fall elen rege ln bör a fö ljas: uppsö k uh :s bedömd a läge och
verkslii ll diirej'lc r an{allcl eller m ed and ra. ord, fr å n 0 a bedömt hige räll över ub. skall i d enn a's kursrik tn.ing fr a mgå,s,
hl l <len pl·a ts, som av Fl<a hl'linga s. Härvid mås.te b eräkni•ngarn a gr unda sig p å rlen r ela,liva far len m eHan Uj och ub. ,
Yarf'ör fiir pn ildiskl bruk tillkom m e r df'n relativa fälln inysk orr f' klionen ( Fk r) enligt fö,Jj and c:

=

l

l -

.J

l

L -

F kr

F kr

och

anl'a llslart
F kr - Fka

viikel g i ,·er en
u b-fart
a Il fa Ils ra r l
anl'alls.f art= ub - f--;t:l-, Fka

Träffsa n nolikhe l .
på
Tr~ifl"sannolikhe-ten vid minanf all be ror i för.sl•a hand
storl e ken a,,. d e l o mråde, so m min a nfall es samt an tal et där

-
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fällda SM eller nyttjad!(' BM, iivensom p å SM:s Yer knin gs radiL'
samt metoden för anfall.
Om lämpligt fällning släge någorlun d a s ~ikerl k an faststäJJ,a s, lb ehöYCr man ~endast m ed SM bdägga elle r med B'l\I
genomsö ka en del 3\' Ao, exempel vis en viss seldor därav.
Om å andra sidan uh :s siktande å ~ikthigel id e medgiYN fa st,släll a nd et av 'U b :s kurs, m åste h ela Ao h ehiggas e Her
genomsö kas.
För att erhåHa ott hegr,e pp om 1träffsann olikhete n (triiff%) i d e tta senare f.all hava n edanståe nclc b e räkninga r utförts.
SM: s s~ammanlagda verkning sy ta =

= antalet SM . r.:. verkning sradien
Ao = r.: (~b-fart _:_a~~~ll_sYäg)~
Tr o,'o ==

v

2

;

anfallsfa rt
J 00 . verkning s y tan

ökacl'e cf]".ektcn m r Yarj e en skild träff, ,d els med h ä nsyn fäs,t;a'<l
bi l:l nyss omnämn da mora,Jis ka m oment ( hctydeJs,en av »första
trä !Icn ») .
En paraiJ.cll tord.e bärvidla g kunna dragas i fråga om
min,a nfall 'm ot uh . ÄYen om Tr- % skuHc bliva låg, hör Jnan
nog i d e 'fl es1l,a fa ll h ellr e ansätl'a- anfallcl än avstå därifrå n ,
Jämn rund e ub. a ll ostörda utför a Lorp cdanfall o. d .
Förhåna nden kunna likväl länkas uppkom ma , då uh. ·icke
u'tgör någo t dir e kt hot och Tr- % :ens ringa sto·rle k för densk uH ej hell e r synes kunna m olivera · .dl s·n nnolikl :S löseri
m e'd SM.
En 1ensaml uppträda nd t• Uj , ulrustad m ed 8 S,M må sl!e
0
u tföra anfall e t i nom c:a 2m om Tr- / 0 skall bli\"a 2 °/ 0 • Om
ut,sträck es d ä re mol anfällas,
SM
l.
s
fr ån förh a nd a v Uj HO
fallstiden Lil! 7m med uppfylla nde av e nahanda krav.

Ao
vamv erhåHes dl vbirde på:

; --

verkning sradie . anfallsfa r t

Vanl. SM
ub-fart . anfallsvä g
Av form eln framgår aU Tr- % Yäxer m ed hö gre anfallsflal't, ökad ' "erkning sradie och stör,r~e antal fällda :SM, ävensom m ed lägre ub.-far.t och kortare anfaUsv äg.
Om dt sjunkmi n,anfaH .skall utför~as ,e Uer •i cke, konuner
liksom i fråga om ad illerisk!i ds öppna:111de ~all bero på olika
faktor,e r, ·såsom b eräknad Tr- %, det moralisk a värcl.et av egna
vap e11's insättan de i sh ·id en ·såväl för ,a tt h öja ~egna b esättrl'ingaTs tillförsik l som för a<Lt in ve rl< a p å cH"cktivii te ten av
fi,en d c ns vapen samt ·slutligen ytt,erst p å d et bakomliggarLdL·
sbt1a teg i's ka ~ eller taktis,k a mål.ct, generdi t ·serlt, jämfö,r t med
den Jnat.crid hl:lgång, smn ·stå r ,t ,ill buds (ammun ätionsul r'e dTr

0

/0

=

JO

ningcns slorJ.ck o. el.) .
Världsk riget har Yisal, att blott ~en brå kdel .av i fwdstid
be räknade Tr- % erhöllos uneler sjöstrid, v1ad arliU er iet bcträff'ade. Trots d'Ct1a strävade man mot ,allt längr.e stridsays tå nd med ty å ~tföljandc siimr,c T r- %, d els p å grnnd av den

Anuän·d niny nu B.V.
Bogs·erm inans a m-·ändba rhcl k ommer m est tiLl synes vid
g>enomsöl<ning a\" d t Yisst slörrc, b eg ränsa l område, inom
vil kel ina n. h a r <1'11 kdnng alt förmoda , .atL ub. u.ppeh å Ha sig.
BetT~ill"ancle BM synas vissa skäl kunna andraga's för d essas utnyHja ndc framför Sl\1 . Del förn.ä msl a })],a nd dessa är
m in1a n's i fråga prishillig h e l, gerwre.ll t sell, i förhållan de till
SM. Antag a tt min a nfa,ll skall ulföms inom dl Yi'ss.t Ao a\"
ex,e mpelYis ]()() har. An\'ända s dän·icl Si\f m å st e för aH erh å·l la 2 % lräfT förbruk as :32 dylika min o r (fällda fr å n 4 i1
6 Uj ) b ellingan(i c et l pris a\" c :a 32,000 kr onor ( om vid ,,;1a,ssproclukt ion pri:scl per SM .k a n n cdbringa ,s lill 1,0 00 kron or ).
Använda,s d ä remot B;\I bii·r, om anfallsdi·amelcrn sält·cs till
d~e n 0\'annäm nda Ao m OhYar andc, n~imligcn 1,+40 m., och
sämsta möjliga fiirulsiit tn:ing för l!"'äll', n ~imligen med ub . i
oo e ller 180 ° anfall sm.å h ;i nkel a nses r ådan de , dock ej fl e ra än
ii Uj ( B~l) insälta s i a nfallel för c rh å'lland e ay m otwaran d e
trätl'chan ,ser.
Tid skn"[t i Sjut·iisend et.

(j

-
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Det l~ fås

~tpproximaliYL

An la l el JDI

=

x

u r formeln:
a 11 rallsdia metern

ub-projektionen (i längd, Yinkelriill mol anfallsvägcn)
där uh .-p.rojeklionen i llctla fall sättes lika med uh.-hreddcn
(G m.). Del cirkelformiga Ao:s a vsmalnande mot ändarna
me el r ii k n as ej.
Till ytlermcra visso brin.g as blott elen B~I till exp losion ,
som lägger ombord med anfalil sförcmål·e l. I~ostn aden fö•r en
BM tord e i närv:a.rand e s·tund ej uppgå ti'll mer än högst 3,000
h., d . v. s. 1 runt tal för samma leoreliskl b eräknade efiekl i
a nfalle t l1ill en '/,,, av ko s tnad en för det erford erliga all'ta100

Iet SM.
Den frågan upps>täll·e r sig därför osökt, yarför i så fall
SM i tl'lländska marin·e r Ö\·er huvud tagel yarit m •era omhuldade ~in B~L
S\·aret härp å lorcle clch ·is framgå av uppgjord t·ablå helrälTanrle ub.-fö.r lus·t·e r un.der kriget å lysk ~ida, vilken tablå
dock i så måll·o måsl.c mMc·s mis~svisandc, som BM :aldrig p:'t
grund av konstruktion sskäl fingo nå gon Vli'Cis.träcldar c användning under luj gc•t. Om s~r hunno de krigförande, 0rka nncrligcn ·cnt.ent·ema>ktcrna, samila •CH vidstr:äckL •crf.arcnhc•t, under
det a.tt BM:s eJTcktivil.el i krig ä nnu i denna stund är ett
»terra incognH:a ».
Men iiven ur an·dT:a synpunkler tord e förkärleken för S:VL
kunna förklara.s.
För •Så framl cl•et gä ll er en med tämlige n :stor s-äkerhet
lokal•is:crad uh. Jumn:a ·f ulll läckande SM-fält utläggas; deLt a
kan a ldri g ske med BM, cn.är Uj ·e.i lnm\Ila. framg å på så små
inbördes avstånd, ·s om clärvi1d skulle krävas.
I vissa fall Lordc SM-anfallande Uj bliva mera obch:incll'ade 1 si n• ma111övcr sins·e mellan, ä n Uj m cd BM på släp.
Den moraliska effekten· av e:.rp loderandc SM är synnerligerc· stor även om någon åverk,a n å u b. ej skulle ås ta dkommas;
BM :s direkta moraliska effekt ä•r clär:cmot så got.i som ingen
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( incllirekL där·cmot kan vetskapen om ·a H fienden disp on erar

BM äga s1itt inflytande ) ; det:la förhålland e kan särskilt ' 'id
ub.- an<faH yara av be.lydclsc, 'i det att ub:s pcrsona·l stundom ,
som erfar-e nhellen givit vi'Cl handen, så moraliskt s:k akats eller
n cdbruli ls, al:L anfallet mås.t insliillas.
Del är vidare mycket lättar e att nuwÖ'\T•era Uj , så a ll SJ\I
fäHas å rätt plats, än al.>t ln·inga en bogserad_ BM i lwn•lakt
m ed målet.
Slullligen kan S1\I snabbare ]),·,i ngas i..i Il funktion , dels e när
d:c kunna fällas under snart sagt vilken l'art som häls.t, dcl.s
eJ1är dc kunn a komma lill ögonbl'icklig a1wändning ; Yad BM
angår så t yckes elen "Cki. rm cd hiHiils uppnådda högsta fa r·L·e n
unclant·agsYis hava Yari l c :a 25 kno.p. Att märka ä•r dock
hän\'i.d, alt farler Ö•ver 18 a 20 .knop cnoeJasl synas kunna
h ållas und er kortare tider, emedan bogserlro,sscn eljest spT~tn
g.e-s. Della inskränker sannolikt BM:s ulnyltjandc j hög grad
l. ex. vid sjös lyrkas för fl y tlning under hevakni ng l i Il sj ö ss.
Vidlyftiga heräkmingar angående denna 1ross groYlek hava i
ulJiande.t 11tförts för erhålJ.and e av fuilgod säkerh eL mot •sprrungni·ng vicl dc ocrhö-rda påfr.eslninga'r och vibrationer, för y:ilka.
tross en uts äJttes vid höga farter.
Bogscrmin·a nfall synas för cr'hå ll:and c aY häs la anfallsrcs:ultatet höra insällas i någon r1iktning från vinkelrätt m ·o:l
ub :·s lnws ·lli.Jl låringsvi s. ~~irmare utrc•d nimg av denna fråga
återfin n.c·s ,l än gre fram.

Användning av IN.
IN haYa i utländs'k a m·a.riu1e r am'änls, dels i Tenl preventivt syfte, som exemp·clvis vid DardandJ.erna, då en sjöstyrl{ a måste röra sig inom ett begränsat område Jör utförand e
av vis•s'l uppdrag ( bombatr clemang, flank sJ.< y cld o. d.) d els· ock
i •samband m ed m :inanfall mot uppLäckta ub. Det är detta
d·eras senare utnyttjande, som med några ord här nedan ·k ommer a1tL beröra:s.
Då c1n ub. (eller t ecken däTifrån på Yalt-cnyt·a n ) sikl.as,
bör h elt naturHg:t snarast möj.ligl ub. anfa ll·a s med SM el l·er
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BM. För så viii Ao är hegränswl el.ler ock ub:s kucs me d
någorlunda stor säkerhet kan bedömas, hör anfallcl ·s. a. s.
avslutas m ed fälltning av IN för •aLL om anfallet varil rcsull-at lös1 utvisa u b: s nya läge och rörclsuiktn·i ng.
Det avstånd för om en u<b. på YUl'l<Jet IN bör fällas, ~<a n
heräkna:s med hänsyn till följande fa.Jdorer: u b.- fart sam l
TN:s fällningsl/id och .sjunktid. Nätet .fälles så lång.t förom
uh., :.utl det hinner att bliva efl'eklivt ( utlöp a från del fälland e
fartygel och sjunka). Dc.t.ia• av s tån d, benämn t IN-korrektion ,

u b :s kursutS!ida,
nätlinjens
å
s.l<Jc
bör
n·ät·en
ay
bevakning
c.när
g,
ri'ldllin
gen
nämli
kan
u:b.
en
inkomm
från u lb. selt; anfall å i nät et
svårlig,e n vcrksbl[a,s annat ·än• från utsidan.

heräknas såhwda<
sjunktird).
I N-korr.c ktion = ub.-fart (fä JJ.ningslid
Fäl.lningstiden och sjunkbi-den sättas till respeldiVl'
100 m./45" och 1m. Ub.-farten antages till medelfart (6 knop) .
Formeln giver då fö.J ja•nde värden på IN-korrek tion en fö r
100,200 och 300 m. långa nät n•ä mlig·en respektive 315, 450.
och 585 n1., ·d. Y. s. avrundat uppåt NH ~närmaste 100-rtoal ,
1,00,500 och 600 m .
Uppgiftern.a från utlandet synas bestyrlm, a,t.l i praktil<en
lN-l,•orr.cldione.r nn s1tiga tiH ungdärltig•en d essa vä-rden.
I 'ck fall, d å ma!l1 vid ub:s siktande kunnat fa•sl·stäUa e ll er
ungdärltigen up.pskatt:a ub.-klJ.rs·en, äro IN dl'c•k tivast, e näT
cndasl •en dc.! av Ao :s periferi i så f,aJl behöver IN-beläggas .
Som generell gruntd för JN-fäHn;ing toTde böra bestämma s
aH Uj -fö rband et med lcdnin·g av JN-korrekbion och med lämphg spnidning ·bå larn·a emcl.Ja·n, heroende på nätlängderna ,
framgår till himplig•a punkter, där förbandet genom en smn tidig gi·r br.ingas å fäll n i ng s kurs och n!äl·e n fällas .med 1'ätt-

c fler fäll ni ng böra Uj g1i'ra åt smnma h åH som

Rammning.
Hammn'ing (översegling) torde var.a dd cll'ekbivask medlet atl s'ka-da uh., m en ~ir samtidtig-t del, som m •inS't oft.a erbjud er sig.

+

ning på kdaren.
'F öljan'de synpunkter ku.nna yttcrliigarc andragas:
cH ullagl ltN mås~e alltid beva•k as; dclla lås,e r i vis·s. må n
Uj, v.a rför ,i •de faN, då % -t.al·cn äTo små, ·sökning med B~ !
synes vara abl föL·,e dra.ga;
IN ·u tlä•g gas, så at l de om möjligt ej täcka varandra ;
skulle dock så bliva förhållandet bör nt~il-fä,!lrund c Uj ~n·yt a
lit så mycket, alt passage medgiv·cs mellan IN i dessas l·ängcl ri·k l ni ng; sam l

Allmänna grundregler vid ub.-jakt.
Harulla omedelbart! FördTöj ej mer än absolut nörlvändigl del pr.imära vid aH ub.-jakt, nämligen minanfa:l.Let.
På snabbheten vid anfallets utförande beror minst halva
a nfallsrcs ultate t.
Int et lägliut tillfälle till anfall f'år av den enskilde Ujchef'en försummas und'cr vän lan på ett kom m ande .g cm·ensaml ti msaH anfa·ll.
Förlviula aldrig alt åie rf'å känningen m ed en ub., med
viJk•en kontakt-en släppts. Vidtag varje möjlig åtg~iTd 'fö,r dess
lokallis•e rande. K va•Tblti \', om in tCil ann a t hjälper, s.billaligga.nde å platsen för s·ista siklandet - ub. kan hava stoppat och
senare ~'iber komma u.pp till ytatn för obs~e rvation.

B.

Anti-u b-. minors användning u ta n tillhjälp av
lyssnarapparater.

Ulan tillhj·ä lp av LA bliv er ub.-jakt cn uLcs.lutanck bero ende av deL opti.s.ka 's iktand et av ub. sjä.tY, dess perislw.p
eller ock av v.issa tecken å vaHcnyta:n, vilka a:ngiva dess n~ir
V'aro.
Följande fall kunna härvid tänkas uppstå :
1. S'iktat peri ~ skop eUer tecken från uh . å vattenytan
medgiver iek•c bedömning av u b :s kurs.
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2. Uh. bedömes gå till •lorpedanf.all e'ller eljest undeT en
läng.r e tid bibehålla kursen i det närmaste oförän d rad.
3 . Siklat }Jeriskop eller tecken medgiver bedömning av
ub:s kurs, menanLagaskan aH dcnsanuna snarast konnn er
alt ändras (•exempeh,is efter torpeds.lwtt o. d.).
-±. Symelris'l<a vall·env.i rvlar Sliktas, ll'ärrörande från uh .
i UY.-Iäge.
;). Kontinuerligt å terkommande Juftbubblor upptäcka•s,
härrärande från ub . i uv.-läge.
G. Kontinuerligt återkommande olj e Häckarr upptäcka'S ,
h~irrörandc från ub. i uv-läge.
7. Såväl Ju fl son1 olja ·si k tas samtidigt, härrörande från
ub. i u v.-läge.
R. Anl>e dning finnc.s att antaga., att ub. uppehålla sig
inom vis.st större, avgränsat område.
I del följande kommer vart och ett av ovanstående fall
all behandlas under sin särskild a ntbrik.

]Jand disponre randc 20 knop och 24 S1\'[ kan där-emot ins.ä-tta
d y,Jil<a anfa.J,l in till 1,300 m. Beräkningar giva otvetyd:igt Yid
hand en, alt därest icke antalet Uj (a ntalet SM) är stort och
fa,rtcn kan uppdrivas t ill ÖYer 20 l<nop, SlVI :s användning
fö revarande f'all blir inskränkt till rena närdistans·cr.

1. Sik lal periskop eller tecken från u.b. å vattenytan medifiver icke bedömning nu ub :s kurs . ·
~1i1das ub.-periskop eller leckcn från ub. å vattenytan
unrler omständighe'lm, vil-ka j eke medgiva bedömning av ub :s
kurs, kommer det att bero på ·a nfaUs•av.ståndet, om Uj sk01la
nrkstäHa anfaHet med SM •eller BM -eUcr 0111 BM-soöknring
skall >igångsättas.
'Då LA saknas, antages ub.-fart en efter ncddykan(leot till
medelfart (6 knop).
J u längre tid som förflyter innan fällningen kan påbörjas, desto större blir Ao , enligt vad som förut framhåi!it•s, och
desto mi·n(lre bl:i>r sannolikhctoen att skada uh . Som emeHert,i d -ett insatt anfall med SM, äv en. om direkt skada å fienden
icke ·ernås, d·ock allvaTli.gt skakar :honom (s-tnThdom tvingar
honon1 till ytan -e.Uer oeljest åvägabr,i'lllgar, >
a.tt han röjer .sitt
läge), hö'l· a,nf.a.Uct komma tiH sHmd fö.r så vitt >k äffsarunolikhet-en. :rcke blive·r aHHör liten.
Uj , som ej kan påräkna mer än 16 knops faTt, •b ör icke
utseträcka SM-anfall å anfallavstånd över 700 m. Ett Uj -för-

SM-anfall.
SM böra släHas på 55 m . sprängdjup, enär ub. anses
h amgå på stö.rsta tiUåLna djup (55 m.). Skultle faTvattn ets
d jup ·i cke tillstädja ub. att nedgå på 55 m., inställas heroende
h ä1rpå SM å respcktiv·e 35 eller 15 m. Att m~irka är bärvid
att ·e xplosi·on underifrån har vida högre •effekt än ovanifrån,
vad ör det förstnämnda sprängdjupet är att föredraga.
Vid S.M-anfaHets utförande måste hänsyn tagas till nedanstående t.r ennc faktoo·er:
fällningen måste påbörjas heligare än anfallsavståndet
an:g:i ver, ·enär Ao s. a. s. möter den a:nfa.Jlamle Uj di·r umetraH
p å anfal.loskurs.en;
Uj måste från anfallsläget f r amgå med •en viss spridning
sin semel.lan, y ar vid spridning-s vinkeln med konsta n t anfallsfart bl.i,r oberoende >av anfa.Usavstårrd·ei; -samt
hela A.o hör om möjligt minanfallas, d. 'Y. s. över detsam ma s yta böra SlVI spridas med jämna meHanrum, vilka icke
böra ned:g å under verkningsd iametern C40 m.) .
Uh :s förflyttning under själva fällningens utförtande to'l:d·e man i praktike n kunna borts e :i från, alldenstund den fö'l·
tidi ga minf,ä llningen inom främre delen av Ao, vilken jämväl
påfordras fö,r ·erh ållande -av erforclerrlig Fka, neutra•l.i se:ra'l· den
för-s enade inom Ao :s bortre d el. Tr- % torde <i stmt sett bliva
d ensa'I nma. Observeras bör ävenledes ·att Ao, heroende på enahanda orsak, ,ieke st-rikt taget blir -en cirkelyta utan en yta,
b e.g.rärrsad av ·en krokllnj.e, Yars kurvatur variera,r ·m ·e d det
r ela,tiva förhåUa1ndet mellan an faHsfa•r t och ub.-fart - i prakti ken torde man emei:J.crtid Fimväl kunna horts·e från denna
avv<i•k ning.
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Utgående från de fordringar, som ovanstående tre faktorer ·uppst,äl.la, hava följande beräkningaT -visat sig erforde,r Jiga.
En· Uj, som •stäv'a'r mol S'iktläge.L (i vaJl1.liga fall bör dett a
varr a förbandsohcfen dl er r ä Ltning,s farrtyge t), får sin anfaUs.
\näg b estämd genom fö•l jand e fo.rmJ.er:

J
)

t =

Uj-väg

·L -

ub-väcr
~-- h

anfallsavst:~~~~sfart~j-väg +b~~~~väg

Yarur löses om dessutom Fka tillägges med minustecken :
anfallsavstånd . anfallsfart
. Il ..
a) an 1a svao· =
- Fka
o
anfallsfar t
uh-fart
Fka är i för evarande fall med a ntagen ·u b .-fart = () knop
och sprängd up = ;)5 m . lika med 82,~ , vilket i praktiken toni c
g-iv.a ungefärligen samma värde på anfallsvägens längd, som
om denna beräknats -e ft e r formeln:
h) a nfa lls väg = anfallsavstånd ~ Ar
Ex. Ski.lluaden å 1,000 m :s anfa1llsavsLånd och med anfa·l lsfa rt = 22 knop m ella n anfaHsvägarnas längder Mir, uträknad -e fter den 1. och rlen 2. formeln resp. 703,:; och 730 m .,

+

d. v. s. en skillnad i lid = 2,':3, vilket är utan praktisk be tyd el se .
övriga i anfallet deltagan'de Uj :s antiaHsvägar torde visserligen exakt ·kunna beräknas, m en synes d etta för praktisld
hr uk ej heHer nödvändigt. Den ungefärliga förlängning däTav i förhållande till ,Jcclarehålens anfal:~sv:äg, som erford ras
på grund av Ao :s konvexa kurvatur, bör vid behov kunn a
utlagas empriri.skt. Under enahanda förutsättning som i nyss-

nämnda exem pel blir skillnaden i anfalls lid blott 2' a 5'.
Med ·en given anfallsfa·r t äro Uj :s spridningsvink·lar vid
mina111fallJCts u Hörand e alltid konslanta beroende på Ar :,s pro portioneUa tillväxt ·i förhållande .t~ iill anfa.JJsavstånden.
SpridningsvinldaTna erhåUas generent u r form·eln:
.
. k·e 1n =
Lg spn"d mngsv1n

x . Ar
,
anfallsavstånd
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där x utgör viss decimal a-v Ar (uttagen efter a ntal·et håtar ), om Uj anses spridda från samma pun'kt (anrf allsläg:c).
Detta bhr ju i verldigheten ej f.aHet, varom mem nedan.

FC behöver för ·clenskull icke för varj e särsk'i,l d gång her äl<n::J 'Spr,icln,i ngsvin k elns storkk ~ h a n har denna »fö.r gott».
En ensamt uppt.r ä.dancl e Uj, har utom .på närdistans r.i nga
utsild att lyckas med sitt anfa ll. Att utföra detta på rak kurs
s•y111es ic ke änclamål'senligl, varfö,r Uj 1 detta fa,J.l bör pass era
Ao i -e n S-fo.rmad kurva m ed mittpunkt·c n i si•ktläget (mi'lllirnj cn bl ir h öj d) . Kurvans utsee nde torde för vart fall böra
nrä rmar·e bestämmas av v ederhö-rande FC m ed hänsyn t.i ll fö.r
handen varanrle omstän chghde r.
Såsom tidigare påpekats, bör emelLertid beaktas, alt ovan
gj o rda beräkn•i n gm· u t gått i från spridningens v~e r k stä Ilande
fr ån en oc h samm a punkt. I verldighele n sker densan11na
f.r.ån de lägen i'nom en fo rm erin:g eU.er elj.est, som Uj intaga
vid anfa.l.Jcl's i.gå ngs:ättand e. En viss ko.rr.igcr,ing av spridnin gsvinkel n hör förd·enskull förelagas för vart särskilt fall
av resp. FC, varvid för enkelhe t ens skull som allmän· regel
torde kunna lagas att spridningsvinklarna halveras å anfallsaustånd upp till MJO m.
1\onnner så de n t-redj e faktorn vid beräk ningarna , n rä mli.g·e n sjunkminlinj-ernas längder och SM :s fälland e å dessa
linj er. P å millimeterrutat papper uttages delta cn ldiast .
Sjunkminlinj erna s läng.der komma att variera allt eftc,t·
anfallscliamclran1a, yjJka i sin tur äro herocmk a\' anf,a l!lsaJvstånd , an fa ll sfart och ub-far l ( sislntimnda i för eva rand e
fall anta:g:en k onsta nt (6 knop).
Sjunkminvstånd'e n hero åkr,igen på ov.ansagda längder a Y
sjunkminlinjerna samt antal·et för f,ä llrring disponiibJ,a e ller
avs edda minor.
Sj,tmkminlinjernas längeler ( L) :uttagas enhgt elen approx.i ma ti va fonneln :

L

=

2 . x . ub -fart

anfallsavst.
anfallsfart

-
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där x är .lika med vis•s clecimal, va,r.iahcl allt efter anlald
cJ.c !tag and c båtar.
Sjun'Jmrinavståncl, h1 llning s!inlcrva.Jl och Hillningslicl erhåJ,Jas av fo.rm'l erna:
SM-linj ens

sj u n k m i n a v slå n d
fällningsinlen·all

l'ällningstid

----

=

längel

----

antalet SM - l
sj u n k m i naYslånd

anfallsfart
ffällningsinlerYall . antal (SM jeller
.., S;\l-1 i njens lä ng d

l)

anfallsfart
Varje bcfälhayare för far tyg eller förband, utru s t.a de m ed
S;\I, måste med Jedn•i ng av ovan gjord a beräkningar på ett
korli'·a •tlaL och l·ä ttheg ri pligt sätt sammanfö·r a ·erfordenlign
u ppgoiftcr.
B M-anfall.
BM utJ.ägg.as under ·anfallsticlcn. Uj spr.id•a s och passc.ra
Ao på ·enahanda s~itt som vid SiVI-anfalL
Den bid, som åt:går för Uj ·atL pasSlem Ao, bör uträknas
all tjän a till ledning vi·d BM-anfa,JJ,ets utförand e.
Ä /gärd er sedan· anfallet ulf'örts.
Efter del Ao passerats unel er SM- eUer BM-anfaill (anfalls.p e.riockn gått tiM ända) gira samtliga bålar an l ~ingen sth.
eller bh., aHt e'fter manöverrum och med ,l edning på DC (obser,v.ali•o n•sperio'clen .b örjar). Helst hör på förhand <bestämmas,
men, ·om cletla ej Jåbcr s>ig göra, m ·cd g.i·rsignal (slridssviingftagga) •a ngivas deL h åll, åt vi,JkcL gir ska],] företagas - allt
för undvi·k ande av melee och ombordhig.gn•ing m ·e llan egna
med hög fa.rt f,ramgåcnde båtar.
Uj , från vi l·ka SM fällts, .u tJ.ä,gga snarast sina Bi\I, sprida
sig jämt uld'ter och framgå å det växa111·de Ao :s periferi för
all, om uh. s.Jm'll.e dyka u pp ·eJI.cr genom tecken å vattenyklll
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röja sil.l läge, snaras t kunna insätta anfa.Jl fartygsvis med
SYI. ALt därvid bärga Bl\I tm·de vare sig m edhinnas eller e 111s
yara ·e:rfordcrligl, enär SM i flertalet f·aM tord e komma atl
ex.plockra~ å för B .M ofarEgt avstånd.
Fällning a y I~, annat än .d å ub :·s plats säkert kan fu,ststäUas, synes i delta fnJ,[ problemati'skL till sin Ycrkan och
be,r oenclc ~ främsta rum1nct på anfallstidens längd. Ao :s periferi är näm li gen r·cdan efter några minuter så pass stor, Gtt
IN hloll slu!l.[c kunna p å Pälmas atL täcka en ringa del dära-Y.
Uj skulle doä,r jämle fasllåsas i'nvid näten som bevakning; b~tllrc
re sultat tor;dc kunna på räkna.s med enbart BM-sökning.
Därest inlcL Tesullat .h ar kunnat förmärkas a\' det utförda
mi.nanfaUet, lJör systematisk gcnomsölming av d e t nu för-s torad e Ao sna.rast igå>n gsättas cl11l·i gt unel er punkt 8 nedan rekomm enderad e metoder.
2. Ub. bedömes gå till lorpcdanf'all eller eljest under en
längre lid bibehålla kursen i del närmaste of'örändrad.
Om en ·uh. siklas, gåe nrde till torpcda111f.all, eller e lj est antagas kan, alL odensamma komme.r att hihchållla .kursen 1i dd
närm aste oföränd rad under korta.rc dl-er längre tid (på g'r uncl
av farvattnets bcskall'enhct ·eLle r dylikt), torde d ess ungcfiä,rhga kursriktning kunna ·bedömas bl. a. m·ed le.cl.ni.ng av sammanbindningslinj-e n meJI.an plats·e·n för •siktanclct och del antagliga torpcc].s,kjutlägd ( upp skattas med hänsyn till målets
läge samt kurs ooh fart, 1'arlc1clcns ri•ktning o. d.).
SJI-anf'all.
I för·evarande .f,a,l[ bör om möjLigt Sl\1-anfall ansältas såsom varaonde det effekli\·aste m edlet mot lorpedanfaHs lyckade ge nromförande. Anfallet bör om möjligt i enligheL med
för·cgåendc resonemang framgå l~ings ub :s bedömda ant:aHsYäg. Detta .].åter sig sannolikt 1även utföras vid anfa.H smålYinkl ar mellan. 60 ° -180 ° . Del område, vari uh. skall anfal las , reduceras till en v·iss s~cktor (•slundom paraHellog,ram )
av Ao med spetse n i siktlägel och längoden hestämd av Ar ( F k).

- ssUb:s djupgående under utförande av torpedanfal l kom mer sannol•ild atl ber·o på vissa oms·t änd.igheter, såsom om
målet ä·r omgivcl av hevaknings•k ed jor, som måsLe pacssera.s ,
ell e r ej, om fl ygspan•in,g (-bevakning ) ä1· att för vä nta eHer
ej o .s. Y. I fall yarc sig öv.-b e vakningsfar tyg e ll er lufHartyg
finnas tills'l ädes, torde ub. fr amgå p å obse rvationsdju p (15m. )
och mellan obs e rvationerna endas t riTaga ned periskop e t und eJ· yattenyta·n. Nö dgas d ä.r·e m o t uh . att dyka under e n utlagd tbevakn.ings ke dj a elJ.cr befaras obs e r va•tion från luften
lord e s tör r e djup, 20 a 30 m. , uppsöka s. T:i•ll d e tta måste
hänsyn tagas vid b es tämmaneld av SM:s sprängdjup och den
därav h ero ende f' ä.H ning s·lw rr eklionen. I förra fall e t böTa SM
stäHas å 15, i ::1'!1dra fa'll e l å 3f> m. sprängdjup .
Ub .-farlen antag es till m ed elfa rt (fi knop).
V•icl S~1-anfall e ls utföra nd e m ås le hätl'Syn tagas till följand e fakt orer:
rllternntiu 11 : anfall snwluin k eln s törre än 60 ° .
Uj-fiirhand e l hör förffyll a sig h as•tigast möjhgL tiH en
plats rätt ovanför 11h. ( i d et följa1nde kallad »Ub :s bedömda
hige» ), varifrån ub :s ku.r s lättast lord e ],unn a bedömas m ·ecl
ledning ay mål e ts läg e samt kur s och f·~H t , äve nsom m ecl avseende fäslat vid dc uppl ys ningar r·örand e fi e ntliga ub :s anfa'll smeto.d, vilk a eve ntu e ll t lwmmit. till egen kännedom;
från »ub:s bedömd a läg e » ansättes anfallet a'kl erif.r å n
längs d en upp s katlade uh.-anfalJsv ägen , så alL d e n de l av
a nfa llsseklorn , inom V·i lk·e n ub. an-tagligen befinner sig, hlir
i möjligaste m å n bel agd m ed Sl\J; h ero.end e på »del bedömda
ub.-läg ets » mer e ll e r mincl.rc sä kra uppska ttand e samt anfallslidens hingd k a n i vi ss·a fall egen l'a rt under fällning en minskas för ökande av d e n r e lativ a uiJ.-längd en ( mållängde n );
samt
m inorna böra f}illas med ledning a\· Fk r och beroend e
på den säkerhet, va rm ed uh. kunnat •l oka lism·a.s, ävenelen
på
som anfaHsticlc ns !·ä ngd, så lätt å Tninlinj.c rna, som lämplig!
ä r m ed ; hänsyn liH å ena sidan V'erkningsdia metern och å den
an·dra den nntagliga storleken av Ao-sekl.orn; däresl d e nsam -
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ma ·är stor måste Uj spridas vi·d anfallets ut-förande ; om den
där-emo1: ;är liten , kan de n belraktas som e n par:11leHogram och
SM fä llas å para llella linj e r, vi,J.kas .i111börd es avs tånd begränsas 1av verkningsdiam ete rn.
P å grund HY ovanslåenrl e ha\·a följande b eräkn in ga r visa!
s.ig eTforderl·iga .
Förf.lyllni.n gen fr å n anfallsläge ti.Jl » uh:s bedömda läge »
bestämme s en kl ast genom a tt a nvänd a s ig ay s•amma faklorcr ,
1

som ingå i den s. k . torp edtriangeln

.

Ar

sin anfallsvinke l
sm anfallsmålv inke l
Ar

j

anfallsväg
u b-l'a rl

l =
.
. an ral l s\'lnke
sm

varav

anl'allsfart

anfallsväg

l
• l'e.
. an ['a Il smaOJvm
- ub -fart - . sm
an fallsfart

ub-farl

(kallad fartkonstan l) kan uträknas
an fallsfart
för vissa uh- och anfallsfarte r och d~irefl·e r grafi·skl a.nv,äncias
för alt m ol hedömda anfal lsm ~tlvinkl a r e rh ålla vissa •erforckrli ga an fallsv in.kl ar.
Med anfalil.skurs en b estämd erfo.rdras j ämväl uppgift å
anfaLlsväge l1's längrl ( anfall stiden) för fix e r a nd e av »uh :s b eFaktorn

dömda :l äge» .
A nfal.ls vägc n s llängd oc h a nfa·l lstid en fås ur fon111l·c rna:
sin anfallsmålv inkel
o
. .
anfallsväg = anfallsavsla nd . -.~ . • .
sm (an L malvtnk el ~ anl. vmkel)
anfallslid
Faktom

anfallsväg
an fallsl'a rt
sin anfallsmålYi nkP-1

+

anlalls v ink el
sin (anfallsmåiY inkel
J'ör yari e rande Yinklar
s
uträkna
kan
lnuiabel)
( kall ad vinke
bedömda anf aHsacvmol
ll
och s edan grafiskt anv~itwlas fö,r a
stånd •m·hå lla a nfa.llsYäga·r c1ller än bättr e, anl'allsticJ.er .
UncJ.c r v•~i.g·en fram mot » uh : s h edömda läge » ( anfallsLid en) böra om möjlligl Uj så ordna'S, all de , se dan delt a läge

-

-
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llJJimåtls, genom en enkel manön:r, helst en samlidi.g gir,
ldmna br.ingas i slrid.sformcring å fällningskurs. Denna formening, i allmänheL någon sla.g s flankrformcring, kallas ».förhcrecle.lscl'orme.ring för fäHning».
Då »u b :s bedömda l ~ige » uppn åt ts eller strax dessförinnan ( avpassas dler girens storlek, Uj :s manöveregenskape r
m. m.) glira•s lill fiillningsl<ur.s med rättning på DC (girsignal ;
strids>svängflagga) och mecl •l edning av Fkr framgå Uj till

6 knop to-rde ·ej behöva medräknas. SM-fältels utsträd:ning
bör j del längsta hibeh~tllas s·å pass li len, att f~il t et blir fullt
täcl 'ancJ.e.
Del fu!IIL l •~tckan(le S::\f-fällcls ntslriickning f::ls ur for-

fä'llningsl ii get.
Den generella fällningskursen (vid torpedanfall = ub:s
rtnfallskurs) kan, om man så vill, lcoretiskl beräknas ur form el n:

För ett Uj-förband av 5 'båtar, f~illa· ncle R Sl\I Yarcl ora,
bl•i r del läckand e fältet i län gel = 3G2 m., i breeld = ~2-± 111.
saml i yta = 8,:! har.
Spri·rlningcn ay minerna i sida över de t område, där uh.
s•ann o likt befinner sig , bör ske dels genom an\·iindand e av
viss spridningsvinkel i förhål·lanclc nb :s bedömda kurs, dels
ock g·e nom ökande a\· dc init,ia.Ja avstånden mdlan Uj ( spri.d -

Fällningskurs = anl'allspejling + (1R0 ° - aniallsmål,·ink el),
anfallsdär, om ub. stävar medsols, lermen ( 180 ° lecken, och, om den stävar motsols,
mål<vinkd) ing å r med
med - tecken ·saml där, om beräkningarna sku lle ginl till rcsu'llat lal över 360 ° el ler negativn clyilika, 360 ° fråndrages,

+

rcspekliYc tillägges.
Enär anfal·l s.målvink·elns storlek sj rä~lvldarL blir svår att
uppskalta, tonl e fö.rut nämnda bedömningtimelod av ub.-kurscn :i ·p rakti·ken lJhva tillfyllesL - för tränade torpedspecialister l. o. m. giva ett säkrare resultat, än en uträkning av
kursen. Ti'll ledning för bedömandet kan likväl formeln giYe lvis nnvändas.
Vicl f,ä Jiningens utförande komma spridningen mellan h ålarna och fällningsfarlen alt bero på den större cHer mindre
säkerhe t, varmed »u b :s bedömda läge » l<Lmnat uppskal las.
Möjligbeten till noggrann bedömning av ub :s l{,urs och far l i
siktllägd .sam l anfallstidens ·l ängd Jigga i sin tur h 'll grund för
riktighet e n av » ub:s bedömda l1äge ». Följande lmlkyler med
htinsyn ti.ll e\"::'ntuella .felbedömningar av uh:s kurs och Jarl
jämförl med använd anfallslid torde härvidlag kunna giva
en ungefärlig ledning.
Felbcdömninga.r på kursen av :w o å varde1·a s·idan om
u.ppskaJtla<d ub.-kur.s saml på farten av 2 knop över elen h er~iknade medelfarlen antagas som normala. Lägre ub.-fart än

Jncln:

SM-fältets yla = Yerkningsdiametcr n . antal s=-.r 1 S~I
J) . vcrkni ng.scliamc(j (an tal SM i SM-linjen li·njen
G (anlal SM-linjer - J).
tern . antal S:\1-linjer

+

+

ningsarvs'lånd en).
En ensamLuppträdand e Uj hör yerksUilla fällining a\' S~I
g•eiilom all utefler den bedömda ull-kursen ·utlä gga minorna
å en vågformad linje (minlinjcn blir böjd) yars uts eende för
va.r t f a ll nännaT·C bestämmes av vecle·r börande FC.
En taJJell måste uppgöras för Yatri 'fö·r han([ fö.r sig, herocndrr på antalet Uj i ,förbandet, påräknelig anfallsfart, antal
SM m. m. samt innehål,Ja uppgift å:
anj'(lllsvinl.:lar, erhåll na mot anfa,J•Ismålvinklar (an fa llsvinkeln ti.llägg·es anfal'lspej:lingcn för c rhå.Jlancle av anfalls-

kllrscn ); saml
anfallstider och dä rav heroende spridningsaustand, e rh å llna moL anfallsavs'tåncl, anfallsmålvinklar och anfal'l.sv!inkJl a·r
(de lvå sistnämnda utgörande vinke1lvariaheln ).
Hi.i•rt·il.l kommer inverkan av Fka eller Fkr beroende på
må le t s k u.rs.
Scdan S'M -fä'llningcn slulförls, höm IN sna.rast uliläggas;
har ub. ~innu ej avgiviL lorpedskott el~cr a:ntaga.s kan att den
aUt fortrarande hihehållcr sin kurs, tmcl c näten ull<ä.gga.s inom
Ao-sektm,n, eljest i en k.rds runl elen plats, där uh. sannol·ikt

-
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befinner .s,i.g. Manövern utföres allt eft.er manö:verrum med g i r
sth. emer bb. och med rättning på DC.

Alternativ h): anfallsmålvinkeln mindre än 60 ° .

Det avstånd akteT om Uj, i det följande kal·l at BM-korrektion , på vilket BNI bogseras blir i förhållande till djupet
enligt nedan:
~-

Vid anfallsmålvinklar mindre än ()(J o synes man böra
uppgiva anfaiJI'ets verkställande akteJ·if'l·ån på u b: s kurs , enä r
den g1ir, s•om dän·id, s·kulle behö:va u tJäras av Uj -förhandcl
för aH komma tilil fällningskurs·, eljest bliver alltfö.r stor ·s am l
manÖYern därigenom tidsödande och svår att v.erl<"s:täHa. l
detlia fall torde under före1g ående punkt l omförmäld anfaJilsmelod i ti·llämpliga d·dar böra komma till användning .

BM_" __

l . .

.~

I

BM-

l ujupgåencle l korrektion
l

l
l
l
l

Skulle något .synbart resultat ~eke ernås med vare sig SM
ell·er 1~, hör DM-sökning sna·r ast komma til:l uHiirancle enlig t
under pltnkt 8 rekonunenderad metod.

-

l;,

l

l

22
28
33
36

m'

42

7

18
2J
29
38
48
58
68

44

79

4t)

89

48
53

108

!)!l

BlYI-korrektionen inv·erkar på det sätt, varpå den enskilda
Uj BM- anfaller en på nära håll siktar ub.

BM-anfall.
Om ett anfallande Uj-förba111d icke skulle hava SM till
hands, men väl BM, bör .p å enahanda sätt, som ovan beskri Yilt·s J ör SM-anlfall, området för ·u b: s sannolika 'läge :bestäm mas och Uj ledas fram till BM-anJall mot detsamma.
Mot en ·ull., vars kursriktning a l:ltså kunna t ungefär l i.gcn
hestämmas, kommer BM-anfaHets taktik att i stort s·ett grun da sig på föiljande faktorer:
det a1vstånd akter om Uj, på vill'!Ct BM bogseras;
l räfl'sannol ikh:cten för elen enslälda BM;
det om rådes storlek, mot vi J,k e t anfaUel skall verks·t äl:las ;
avs'låndon mdlan Uj med hänsyn hll sa.gda område och
lrän·sannolikheten; samt
förbandets förflyttning
.samma ri.ldning s:om uh. me d
en fart, som, re'lativl sett, :äT lika med ub:s fart.

Anfall mot stiNaliggande uh. giver den stö·r sta träffsannohkhet en, om anfaJ.Jskurs och ub.-kurs skära varandra, under
90 °, och den n1:insla under 0 ° .
Vid anfall mot ub. under gång intnäda andra förhållanden, för vilka nedan närmare kommer att .r edogöras.
Om Uj..:kursen skäT en L m. I.ång ub :s kurs under vink eln v, så hlir den projicierade mållängden:
Proj. (L) = L. sin v;
där v räknas från Oo och l 80 o mot 90 o .
På g.rund av ub :s framfart tiLlkommer emellertid en vis·s
ökn:ing eHer minskning, här kalhel x , som löses nr ekvationerna:
JProj (L) -;\Proj (L)
L . sin v
x = ub-fart

=

+

+
+

x = (L
uh-rart . t) . sin v
L . sin \' 1 varav
x = (L
uh-l'art
l) . sin v
. t . sin v

Tid skrift i Sjö1'iisendct.

-94-

-

Då t är obekant, löses den en ligt följande:

JY

ly

=

t=

(L

+

ub-fart . t) . cos v
anfallsfart . t, alltså:
L . cos Y

anfallsfart ub-fart . cos
stående värde på x; delta blir då
L . ub-fart . sin v . cos v

och insättes

ovan -

x-

vilket, om
anfallsfart -- ub-fart. cos v
sin v . cos v = 0,.5 . sin 2 v, slutligen giver
0,5 . L . nb-fart . sin 2 v
x =
anfallsfart - - ub-fart . cos v
Av formeln framgår a tt x öl<as med L och ub.-fart ; ökas
anfal:l sfarten, minskas däremot x. Vinkelns inverkan är 1ne.ra
komplicerad. Om v sätl·es Lill 45 o, når sin 2 v sitt högsta
vä·r de, nämligen l; s~tttcs v till Oo når cos v sitt högsta värde
= l. Värdet på x ökas alltså i ena faUet ju närmare v hgger 45 o och i det andra ju närmar-e det ligger 0 °. Högsta
sammanlagda värdet l ~iggcr mitt emellan dc.ssa gradtal och
närmare 45 o på grund ay elen <betydligt större inverkan av
sin 2 v än cos v .
För anfaHsfart = 18 knop, uh.-fart = rrncdelfart (6 knop)
och L = GO m. har x uträknats, varvid !befunnits att hög·s•la
värdet därå ligger vid c :a 40 ° .
Uträknas sedan värdet på Pro j (L), samt x-viärdcna hNl,äggas, Mir resultatet enligt omstående tablå:
-====~~======~==~~==~----

-~--\' - ~ Pr·oJ·

(L)

30

+l

lSammanlaga
rela- !
tiv mållänga

x

1

12,2

42.2

34,±
3ö,G

13

47,4

13.2

51,s

42,±

13

55,4-

52

10,4

62,4

9

Gö.s

54,8

D en här a ntagna anfal.lsfa-r ten var 18 knop. Förhålland ena bhva emellertid olika ,för ol:i ka anfallsfartcr.
Den största relativa mållängden uppnås vid olika fart e r
och träffvinklar enligt nedan:
-- - -

Y

56,4

(;:-J,u

58

li3 ,5

5!)

3,G

62,u

60

o

co

%-

- - - - - - --

Störstf\, rela- 1
Fart i kuop
ti vrt m ftllilngLl

l

l

l

8
lO
12
14
!Ii
18

:lO
22
24

Träffvinl,Lu.
approx.

!IO,s

35

74,u
iiCJ,5
6G,5

55
(55
65
li5
fi5
75
7fl

()5,1

li0,8
62,9
62,-1
(j :l

7 i)

Härav följer att om avs-eende endast fä.stes till -den enskilda HM: s tr1äfrsannolil< het, så böra Uj a:l.lt eft.er nyttjade
anfaUs.farler söJm ernå de träiivinldar där den re-lativa mållängd en är störst; lägre anfar.lsfa,r ter l<Innna härvid upp v1i-s•a
större relativa .mållängder än högre.
Vore uh .-Yägen en abso1ut fix linje, borde som_ föJjd därav
d en J>ägsta m öjliga anfallsfar t hållas, som ä·r Jören'lig med
finr,dran 'På Uj :s relativa för flyttning längs ub.-vägcn.
El t elylikt fixerande av ub :s v.ä g ·ä r likväl i de al,k a ,f lesta
fall praktiskt taget outförbart. Man måste i stället antaga,
att •u b . befinner sig inom förut avhandlade s•ektor av Ao, och
BIM- anfaJ.leL bör d~id'ör rikta sig mot hela denna sektor .samt
-för sitt gen011nföranrle påfordra en av d·e högre anfallsfarterna .
DM-anfallet tord-e, om hela Ao-seklorn -ej i ett och samma
svep kan bestyrkas, böra utföras å kurser, vi!.ka i sned riktning
kryssa -fram och t.illbaka över Ao-s ektorn. Visserligen torde
avståndet mellan Uj kunna ökas, varigenom svepet skul'le erhål,J.a .större hredd, men synes ett sådant fö•r faringssätt ej vara
att rekmmnencl era. Ett avsalu l k ra u t ord e så lund a vara at l
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det au C; i ett och samma svep passerade området blivit full!
/Jestrukel. Avståndet mellan Uj bör förden skuLl bestämmas
m ed hänsyn härtill och sättas tiH hög•st d en Pe>lativa må'l längdcn. LämpEgast synes jänlVäl vara, ·a<tt Uj :.s f'Dl·m erin gslinj<e fr a mföres paraB clit med u b :s uppskattade 1<-ursrildning.
P å 'fl en gr und bli r fo rmeringen i r ege l e n fl.ankf,orm crin g Jned
en p ejlingsvinkc,l Eka m ed ·bräffvinke'l n.
\'•iJ.ken fart .som vid anfa'l'l el ·bör såttas b er or p å en del
fak torer såsom:
ovannä'lnnda tr ä (Ivinkel, ur tPä lTsannolikhetssynpunkl
vald så förde<laktigl, •som möjligt är, m ed hån syn tiH övr.iga
n edan upp tagna faktor er;
Uj :s förflyttning i uh :s kursriktning med e n h as ti ghet,
som re.l a!Jivt sett, •ärr lika med ub :s fart;
Ao-se.ldorns. br edd och längd (sektorn hör i möjligas te
mån h es try kas).
D en n 'latiYa förflyttningen i u b :s •liJursr.i klning erhålles
c nlri·g t följande .
Antag •en ·v iss Ao-.sektor av b m :s m ecleJbpcdcl.
b . cot v

jl

u b-fart
cosec v
b

Il

varav

a n rallsfart

anl'allsfart

=

uh-fart

cosec v

cot v
?lle<d fix ub.-fa rt , här anlagen till medelfart (6 knop ) ,
k omm e r a·l ltså, und er det att Uj, relativt se tt, ,föTfilytta .sig i
.u h :s Jwr,'s riktnlin.g m ed en fart li·k a m ed u b.-farten, anfa.Usfart ·och v att st å i en viss rc.laLion till va•r a<ndra, oberoende
av Ao-s ektorr ns hrecld .
.Tu mindre tr.ä1T\ri,nklar , desto lägr e anfallsfa'l·ter; är

">

7r/-' springer farten raskt i höjden.

3. Siktat periskop eller tecken å vattenytan medgiver
bedömning av u.b :s kurs , m en antagas kan, att densamma sna rast kommer all ändras (exe mpelvis efter torpedskott o. d. ) ·
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I d eHa fa.JJ antagc.s ub. för att undgå befarat minanfa ll
sna r ast .ändra ku r s och uppsöka »stör.st a tiHåtna djup», 55 m.
At vi,l ket h å ll gli'l·en sker, och huru stor kursänching cn är,
låter .så.g cme il'c rtid ick e av Uj-chef en b edömas, varför minanfallet 1111ås le rikta sig mot h ela det område, inom •vilket uh .
sannolrikt upp'Chåller •sig. Ub.-farten a nta.ges i detta fa'l'l till
h ögsta fart, 10 knop, enär det måste ans es :N gga i ub.-chefen s
ån tr.e ss·e al l snarast avlägsna si:g fr ån platsen för upptäckt
och samtichgt göra d'Ct onnådc, .som h ehövcr minanfaUas, så
stort som möj li gt.
D et ä r dock a lt förmoda att »hög s ta ub.-fa rt» icke h å Hes
und er mer än en r ela tivt kort tidsperiod, alldenstund ub.chef.en n.ä ppeligcn torde vi.lja »tröttköra » sitt b atter<i.
Unrl er den fiirsta min•u tcn anses ub . dyka fr å n c:a 15 till
55 m:s djup, d. v. s. 40 m. Dess l'.ö<rtHyttn ing över s täy i
h or.i·sonlaHed Jwnwn er p å gnt'nd hä1rav att minsl<as fr ån 300
till 297 , ~ m. en ligt form eln :
djupskiilnad ,
\'i l k e n ringa ski.Hnad giv el v•i.s ick e spe·! ar någon som h el st roll
·v id heräkningar.na.
Form och sl·orlek av del o1111rå.de, inom Yilkel ub h cf.inne r
si g e fte r v is sa anfaHstider, vaTiCTa högst hctydligt. ?IIinanfaJ:lstaktikcn torde fördenskuH böra lä:mpas med h~insyn
här.till och :bli:va ett m ellanting mellan i för egåe nde fa.Jl J
.o ch 2 avhaml lade anfaHsmetoder.
Om anfa llstiden i'tr så pass korl som 2m, är ub:s sannolika l.ä gc hCJi äget inom etl ungefärli,gen sektor- eller halYcirk elform at områ lk , ·liggande i d en riktning, i vilken nb. bedömts stäva i siktläg ct. Vilken stävriktning utöver vissa ur
man·översynpunkt otänkbara och villk el läge 1 övrigt ~nom området i fråga, so m ub . h ar under det att anfallet utför es, Iär
emellertid vara omöjligt att avgöra. På den grund bör såväl
SM- som BM-anfall insättas genaste vägen mot hela ovansagda område ( jmf. fall J ), varvid dock vists hänsyn tages till
områdets be lägenh e t i f örhållande till siktläget ( jmL fa.ll 2 ).
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Översliger anfallstiden 2m, är ub :s sa nnolika hige att fin na inom ett om råd e, som i praktiken toPde kunna räknas så-

tancle. om möj ligt tagas till utgångspunkt för anfallet, vilket
seelan därifrån ansättes ,l äng s ub.-väg en . Detta förfaringssätt kommer i Yart fall att bero .p å a nfallsmålvinkelns storlek. Om denna är .m indre än exempelvis 60 o torde för undvikande a v all t för komplicerade anfallsmanövrar anfai'let höra
ans·ä ttas· direkt med ledning av Vka.

som en cirkel.
f1v praktiska skäl synes förevarand e anfallsmetod ick e
böra allt j'ör mycket ].;ompliceras. På grund härav har anfallsvåg och anfallstid ansetts böra beräkn·as efter enahanda
gnznder, som tillämpats vid fall 1.

-!. Symmetrisl.;a vattenvirvlar siktas, härrörande från ub.
uv. -liig e.
En uh ., som tvingas att hastigt U1)psöka störPe djup,
ko1• :~11er att 1 r·egel intaga en viss vi nk el i förhållande tilll vatti:'nytan med förstä ven pekande nedåt. Den vattenmassa., smn
genom prope1lrarnas ställ~1ing i så faU såndes i sned riktning
mol vattenytan, kan stundom verka synnerligen röjande. Ub.fari e n vid n eddykninge n komm er v•i dare med all sannolikhet
att li:gga m ellan 6- 10 knop.
Om några nobions angående ub.-k urscn ej kunna arv läsas ,

Med större anfallsmålvinklar gira Uj å platsen för senast e virvlars siktande och m ed ledning av uppskattad ub.kurs till paralleilla anfailskurser. Avståndet dem emellan
(sedermera SM-linjeavståndet) hör om förbandet utgöres av
3 eller flera Uj s~ättas till 50 n1. , om 2 Uj verkställa anfaUe t
bör avståndet ökas upp till 100 m.; en Uj verkställer anfallil et
m ed S-böjd an:fallsväg.
Då uh .-clj u pet icke k an dömas, böra SM ~inställas f ör
sprängning å omväxlande 55 och 35 m. sprängdjup.
Första SM fälles med ledning av den .s. k. relativa vattenvi ~lken erhålles ur formeln:

veruelkorre ktionen (V k r),

1

eller ock anl'allstiden är relativt lång, förslagsvis över 2m ,
hör anfall efter m etod l komma tiH utförande.
Om däremot ub.-ln1rsen u ngefärligen framgår av virvla~·
nas rörclseriJdning >o ch arnfa.]Js,tiden är ·kort, bör nedanstående
mera cfl'ektiva anfallsmetod tillgripas.
Errfar·e nhelen lär, att, om från ub. :i n edsä nkt l äge med
osynligt periskop symmetriska vaN.envirv.I ar sikta·s, ub. bcf,inncr sig min1st 60 it l 00 m. för däl'om. För att erhåll a
garantin för att ej hela SM-fältet fäl1les på andra sidan om
ub., hör den Jä,grc .gränsen, 60 m1. , vä'ljas .
Anfa.llet bör vidare, för så vitt omständ~ghetcrna det medgiva, ansättas akterifrån .
Härav beror elen s. k. absoluta vatten-virvelkorrektionen,
d. Y. s. d et a:vståncl för om en ub. på vi·l'ket SM i detta fall böra
fällas . KorPektionen :i fråg,a u l tages >SålJuncla:
Vka = 60
0,:> . L
Fka
Som det toPcle erbjuda vissa s:våri.ghe~er att okulärt 1·ätL
uppskatta Vka och verkstäliJa en direkt förflyttn~ng till pla<l-sen för minfftUning, synes platsen för vatte nvirvlarnas s~i ·k1

+

+

Vkr =

anfallsfart

. Vka
anfallsfart - ub-fart
Hänsyn måste j•ämval t agas ti'll anfallsb·dens l1ängd, d. v. s.
Ar, •enär i dc flesta fall en viss om än kort tid åtgår för Uj
att fönflytta sig till platsen för vattenvirvlarnas s~ktande.
S'YI fällas därefter med ett minavstånd av 46 (50) m .
Fältet blir såJunda fullt t·äclmnde i såväl längd som breeld
(med 5 Uj och 8 S~I per båt: 370m. gånger 230m.).
Anfa 1l'let bör i Tegel avslutas med IN..:fällning.
B:Vf-anfall rättas i tillämpliga delar efter fall 2 .

5. I\.ontinuerligt ålerkommandc luftbobblar upptäckas ,
härriir:a nde från ub. i uv.-läge.
Lufthu.bblor från uh. ·i n edsänkt läge härröra från luftlädJ<Jor vid rv entliler, nitar o. 'd. samt kunna ofta uppstå, seelan
ltb . varit utsatt för SM-anfall! , vi.!J<Jel allvarligt skakat ub . utan
att i vida·rc m.ån skada dcnsa1nnra.

-
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LuftJ,ä ckor tord e \'ara d'Ct för ub. farligaste av al)t »in direkt siktande », en·ä r dess Yäg därigenom oavbrutet utmärkes fÖ'r de uh-jagand e fartygen.
Vid dyl·ikt förh:å Il and e mås-le til.l g·r uncl för minanfallslakli'kcn i främsta J'.uJllmCL läggas luftens stighasbighet i
v a tten.
Från slillaliggande ub. har ·l uftens stighastighel uppmätt s
till ung ef:ärlligen följande:
för l n flbuhblor av hasselnöttcr.s stor! el<. ... .. .. .. . .... 0,::; lTl: s,
111: s,
» ···· ··· ········ l
» mandariners
»
»
111 :s.
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
»
» meloners
»
»
Att vid b eräkningarna labor e ra med olika slighasligheter
syn•e s mindre tilltal::!ncle; möjligen kunna erfarnar.e Uj-che fer vi•d tm inanfalls utförande taga viss hänsyn till luftbubblornas u l see nde; takliken synes dock höra hygga på clt juste
medeltal, varvid en stiglwsliyhcl nu c :a 1 m/s .fö.rcfaller lämplig all ,.-älja. En viss säkerhel Yinnes jämväl h~trmed såsom
garal1'ti för att SM-fällningen ej påbörjas •för s•e nl.
Del avstånd akler om uh., som lufthuhbl•orna uppkomm a

till yla n, fås ur:
lurtbubbelavdrift -

u_h-d._jup . ub-farl
~--- ··

slighastighet
l vilken del av uh . lufl.läcka upp.slåH är nalurJ.iglvi.s för
tkn ub.-jagande obeka:nl, varför riktp:unkten (-nh: ·s mittpunkt )
giver clcl sannolild rättaste värdet. Den s. k. absoluta lnfibuh/Jclkorrekiionen ( Lka) fås då sålunda
1Lk a = 'luflbubhclav·drift
Fka
Liksom i föregående fall hör om möjligt anfallet ansätta s
akterifrån. Detta är, om luftbubblorna kontinuerligt uppkomma till ytan, rclati\'l hitt all utföra. ~:fetl utgångspunld
vird sen.a:st siklade luftbubblor ans~i.U.es anfallet mc•d lednin g
a\· d-en relativa lnftlmbbelk.orrck.lionen (Lkr).

+

Korrektionen i fråga uttages ur formeln:
Lkr

anfallsfart
=-an[allsfarl
- ub-fart
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:Yled led ning häray framgås till fällningslägeL
B:\1-anfall utföras i lil~hel med fall -!.

En Yariant av förevarand e fall synes vara, då vallenuppkok siklas från ub., som skjutil lorped ( torpeder). Uh. har
i skoll ·lossningsögonblicket befunnit sig å c :a 15 m. djup;
uh.- farlen antages till mcdelfm-t (() knop ). Vid ·l uftskoll genom torpedtub har del vi·sal S·ig att luften finfördelas, d. v. s.
i .tJ.clla fall torde en något lägr e stighastighet hos luften kunna påräknas, förslags\~ is satl till o,~ m / s. \'ärdet p å a\'Clriften blir då :JO a 60 m.
Sam lidi. gl m ed torp eds koltd a n ses lloclz uh. g i ra c nligl
fall 3, varför anfalle<t bör ul.föms i likhel med Yacl som för detta
faH a ng iv>its och mell torp edhanans ulgångspunkt lagen som
siklhigc. Uh :s kurs i. sildloägel blir här hit l att hestämma gen•om torpedhanans r:ildnin.g. En s· k1lj<~Jktighel förefinnes
dock däri , all ub. i verldighdc n ej heJinner sig i siktlägets vertikal •ulan ett stycke framför (även på sidan om) densamma,
vi!lkcl slyeke just är lika med ovannämnda 50 a ()() m. T
praktiken torcle flock denna ski,Jinacl icke spela någ on större
roll.
G. J{ on tinucrligt ål erkommand c oljefläckar IIJ!plä ckus '
härrörande frän· ub. i LW.-läg e.
Oljef läc kar äro synnediogen hesYärande för uh . ~ fördenskull företogos ·i Tyskland under kriget mycket noggranna
prov i -detta avseende m ed nybyggda ub ., re s nlt·e mn·clc j, all
dessa al lt -som oftasl fingo återgå lill Yarvcn för Yicltagandc
av dTektivarc .å teg-ärder mot oljefläckar.
Hla1HI fordringarna pä e n modern ub. ingår alltså fordran
på absolut »oljetäthet». D et torde li·kY~i'l aldrig kunna förhindras att rub ., vilka Ya·r.it ut.salla för SM-anfal:l på närm are
h åH, spriinga läck i. oljeianrkarna och därigenom förråtd a s.in
ungefärliga uppehållsplats under vaHnct för ub.-jagandc
fartyg .

-

-
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Siktade oljcfil,ä ckars uts eende giva ofta god ledning vi d
bedömandet a v olj eUäckarna s ålder.
L,iksmn fallet var med Juftbubblornas stighastighet så
synes även här ett visst medeltal av till buds stående uppgifter rb öra fastslås för praktiskt bruk vid minanfalL Om
därtill lägges en säkerhetsmarginal mot för sent påbörjad
S:\1-fäillning, torde oljans stighastighet kunna sällas tilt c :a
() , zc, m / s ell er me,d andra ord ~ av 'luftens.
HäraY be,r or den faktor, varpå minanfall, ,som äro att
hänföra till förevarande rubri,k , böra grunda sig, nämligen
rl. s. k. absoluta oljefläckl.:orrcktionen, (Oka), vilken fås ur:
Oka

= oljeavdrift

+ Fka.

Lili<s'Om i föregående fall hör om möj'li gt an fallet ansätta s
akleri fd'n nwd l edning av den relativa olJefläckkorrektionen
( Okr), vilken uttages ur formeln:

Okr = -

anfallsfart

~--

- -

- -

Okrt

anfallsfart ~ uh-fart
Anfallsl:örfarandet i övrigt är lika med det under fall 4
förut beskrivna.
HM-anfa ll ulföras i lil<het med fall 4.

Såväl luft som olja siktas samtidigt, härrörande från
ub. i t.w.-läge.
7.

Om luftbubblor och oljefläckar smntidigt siktas å '"att-enytan, torde rninanfa'llet delvis kunna grunda sri g på följand e
fö,rhållande.
I det föregående har stighashgheten antagits:
för luft till l m / s samt
för olja till 0,:!"> m / s.
Avdrif,srelati onen mellan luft och olja är alltid en och
densanHna.
Av delta förhå1lland e kan man begagna sig för att någorlund a exakt bestämma ub: s läge i ett visst ögonblick. Om
man nämligen i enslinjen· av dc siktade luftbubblorna och
oljefläckarna passerar förbi luftmärket en distans = ~ au
1

1
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avståndet dem emellan, så bör man , matenwtiskt sett, befinna
sig i ub :s vertikal.
Distansen i fråga får på lämpligaste sätt Hppskattas aY
d-e anfallande Uj -cheferna. SM-anfall utföres dårefter med
Jedn'i ng av Fkr och BM-anfall med l edning ay Fka på enabanda -sått smn vid fall 4 rekommenderats.

8. Anledning finnes alt antaga, att ub. uppehålla sig inom
ett . visst större, avgrän·sal område.
,p ;i)ljande fall kunna hänföras till o\·anstående 11nbrik,
nämlig en:
a) då u!J . av Uj siklas å .långt håll; lång Lid hinner då

förflyta , innan Uj beräknas inträffa vicl Ao. Detta område
kan fördenskull på grund av sin stora u tsträckning icke längre
min anfal<las med någon pretention på f•r amgång;
h ) då det genom heYakningsfartyg, kustsignalväsendet
eHer eljest inrapporterats, att uh. med förk:äl'lek uppehålla sig
å en vi,ss plats, utanför en viss led eller i en viss farvattensförträngnin g (ex,empdvis uneler förrättande av strategisk span,i ng o. d.); samt

c) då anledning :finnes förmod a, att ub . komma att uppträ,da inom dt visst !farvatten, där egen sjöstyrka uppehåller
eller s:kml·l uppehålla sig, eller ulnued en viss marscilväg, diir
egen sj östyrka framgår eller ·skall framgå.
Anti-ub ..,minornas användande får i dessa fall mer formen av en sökning än ett a nfal l. Detta utesluter användandet
av SM ; på BM falla sålunda de sökuppgifter, vilka tillkomm a
minorna i frå1ga, och höra ·dessa härunder stäHas på det största
djup, som konstruktion och .fan'altnets· djup (med hänsyn
tilll d e t sistnämndas mer ell er mindre kuperade beskafl"-enhet )
tillstä<dja.
Sölmingen har till syftemål:
att, genere,l'lt sett, förjaga ub. från ett visst område eller
håLla desamma ne-re å stort djup och försvåra deras anfallslnöjhgheter uneler elen tid, sökningen pågår; samt
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att i bästa fall skada (s·änka ) :ub. genom att bringa BM i
konta ld IJlled denna.
Altcmatiu a) och b): Beroende på antalet tirlgängli ga
Uj kan antingen området i fråga uppdela·s i sökzoner, dit d c
olika förhanden avdelas, ell er ock samtliga Uj samoperera ,
stundom i samHihi chvision unel er befäl av äldste förbands chefen. Föt· sammanhållningen s ·s kull lordc härvid ·Cj .Jämpligen mer än 2 U j-tliYisioner höra ins·ältas i en och samm a
rni-söklinje.
DeL synes ofta Yara av större Yikt att ett mindre genom sökt område är n ågot så när »ub.-säk·erl », än att ett störr e
dylikt hastigast möjligt genomsökes m ed ·osäkrare ·r esulta t.
Fördenskull böra icke avståndenmellan Uj sättas alltför stora :
till ledning för sagda avstånds bestämmande kan följand e
tagas.
Ub.-läng<l GO m. (90 ° lräH'yirnkel),
Fh.-hrcdcl (.i :BL ( 0° lräfivinkd ).
Sannolikheten twlar för en mcclclsillra på trätTvinkeln aY
-1::) 0 , 111 • a. o. en mållängd av -1:2,+ m. Härtill kommer en vis s
mins·k ning ell er ökning på grund av ub.-fartcns inverkan, vilken far l antages till mccleUart ( fi knop), samt målvinkel n s
alter n a li va storlek av 45 o ell N" 135 o. Enär stä,,riktninge n
iir omöjtlig atthcr~ikna, eliminera s emCil lcrtid inverkan av farl faktorn och .den sannoli/m mällängden kan sättas till ovansagda -1:2,~ m. i runt tal 50 m.
För så Yilt sö'l wmrå<lct icke är mycket begränsat k a n
emellertid så pass s.må a:vslåml mellan Uj näppeiiigen anse s
tillrådliga att hålla. BlYJ-söklinjens ringa !bredd skulle näm ligen därigenom påfordra elt al ltför slort antal löpninga t
( stråk) fö·r alt .sö kningen skulle ]nlllma gcnomfö·ras inorm rim lig tid. Som normalavstånd vid B:M..:sökning torde så,l'u nd a
hiJra vä lj as ell större avstånd - fö.rslaigsv<is 100 m. (T r- o/c
-1:2) - avståndet måste d·ock efter vederbörande be~f.älhavare s
hcdömande f.ör vart faU lämpas ef ter för handen varande om ständi,g hcter, såsom antalet disponibla Uj, storleken av dd
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område, som skall genomsökas, kravet på .stör re eller mindre
noggrannhel Yid sölmingen o. s. Y .
En ub., som befinner sig i ett farYalten (i nom ett visst
område), elit Uj ankomma och igångsälla BM-sökning, torde
i Tegel ej kunna undgå alt observera detta . Möj 1l~gen söke r
då 11b. alt sna·rast avlägsna sig 'från området i fråga -härigenom har redan det pr imä ra syft.emålc.t vunnit,s, näml'igen
ub :•s ·förjagande. Men tänkas kan jämväl att u b:!' uppgift,
eX'empelvis anfall mot en vänla'Cl sjösrtyd(a, kmwoj ·eller elylikt, iekc medgiver dess avlägsnande, utan att uh. i stä,J.let om
djup et ·d et tiHåt er, kvarstannar och lägger sig på så storl
boitendj up, .att R.M bli utan verkan; fö•r slatg na ub.-chelfcr böra
äventJed e~s påräknas taga vissa risl<cer för BM-träfT, om dc genom etl kvarstannade tro si.g i slån'Cl att senare kunna utföra
torp edanfall mol värdefulla mål. På den grund må·ste söJ,_
nil1lgle n ä ven basera s'ig på >direkt träH,v crkan och 11 tföras c f kr
vissa nedan närmare angivna normer.
I fall egna s liJrre fartyg skola pass era ett visst sökomr.åde, får sökni ngen icke upphöra, iiTnan passer andet ägt r·um;
g·enom att ub hållas nere å slora djup, minskas risken för
fram g,ångsri'lw •utb.-anfall.
V.ill man ernå rs törsla möjliga gara nti för all .u b. ej under pågående sö'kning passera från ogenollllsiikl ~område ti'll
det .reda n ·genom sök ta:
böra antingen så många Uj insätt as, att hc.la området
kan gentomsökas i ·e tt och samma stråk; d etta torde dock ri
de allra flesta .fall vara praktiskt .outförbart; eller
böra Uj-förba nd en unel er sökningen h ell eller clclvi·s täcka
varan·rlras stråk (.svepa i varandras kölvatten ).
Den sida av sökområdet, varest e ll er utanför vi'lken uh.
med stö.rsta sannolikhet ej befinna s·ig, genomsökes för.st, varefter stråken f.ör.flyttas parallc.llt ('unclanlagsvis i buktad linje)
ö~v·er åt TJ.notsatt sirda.
Till -föPsvårande aY att fiendens uL . så småningom skola
komma uneler fund m ed egna s•öUunetoclev samt draga FJyUa
av denna sin kännedom för at t !ältare ·k varstanna inom sök-

-

-lOG-

omdu!cl, höra sa gd a m e locler i möjlig as te mån varieras fr å n
e tt tillbilil e till ett annat.
Ett lf lertal m e toder fö.r BM-söknin g torde lnmna fram s täll as; det t o{·de dock i första h and til.lkomm a Yederböran "Ch·
befälhavare all 11 ppgö r a elylika m ed hänsyn till disponibl a
Uj- förbands samma n sät tning och cge n sl<aper.
,:\.rågra •e xempel andr agas eme ll·e rti d nedan.
Jfrlod 1: Förha nd en slarla sa mtid igt fr å n samm a sid a
och samm a h örn av sökområdet och vi•d s i·cl an av varandr a
( stråken läggas br edrvid varandra ), evenbuelll ;i bred division sfl a nldormerin g, fr amgå till områdCILs ~111otsatta s•i da, där sam tidig gir elivisionsv is 90 ° sker åt den o-ge nom sök ta sidan a'
omr.å d e l, förflylla sig ell st yc ke åt sidan lika med divisionsstr åkets brerlcl , gira å ter 90 ° in mot sökområde t och fram ga
Li.ll ·sökning; på delta säl l förfar es till s h ela områd et ge nom sökts. Ju fl era förband som kunn a in sättas ( ju flera Uj )
och ju högre sö k~f a rt , tiesto längrl' kunna m ed rimlig sök garanti •st r å·k e n tagas ut , e n ä r :
t

J

l

(x

-

B

l)

vara\'

nb-l'art

(x -

1)

B

sökl'art

- d ii r
u b-fart
2
L = strå ke ts (e ventuellt områdcts)l ä ngd,
B = elivisionsstr åkets bredd och
x = an•ta·l et Uj-division er.
Fördelar: Samt1li ga Uj insättas snara st till ge m e nsa m
melodisk sökn·ing på rela tivt lån ga stdk.
Nackdelar : Ell a lltför m et ocl i,skt förfa ra nd e, vilket u h.
kan draga för.cle:l av för kvarblivand e in01m sölwmrådcl .
Metod 2: Förhand e n starta s uccrss ivt frå n ·e n och sam ma linje i områ-dets •e n a h ö rn ·och. förfara därefter p å enahanda sätt som vid metod L Avs tå nd e t c].em em ell a n b es bäm -

L

TI1 ·CS

av:

B . sökfart
----

n b fa rt

Sirå kets läng d, L, k a n h ~ir vid lagas ut till :
för två Uj- f.örba nd .......... .. ......... . .. . ... .... ..... . a
för tr e och fyra Uj .-förband . . .... . . .. . . .. .... . . .. . . 2 a
för fem Uj -förba nd ........ .. .. .. .. .... .. .. ........ ... .. 3 a o. s. Y.
Fördel: Efl'ek tivare sökning, d . v. s. stö rr e »uh.-frih et»
samt mincJ.rc m ar k erad m e lod.
En viss fördröjning vid igångsältni ngen och
n ågot läng re söktid.
Nackdrl:

3: FödJanelen sta rta från motsalta sidor p å
lwnträ r a kurser och med stråken lagda 1b r eclvid varandra.
Fö·r skj utnin ge n 1Sido•v iigcn vid ä ndpunkt·c rna b lir Yid d e nna
m e tod lika med cluhhla divisionsstr åke ts bredd; L b eräknas i
enligh e t med m e tod L
Met od

Fördrl : Om edelbar igångsällni ng och e tt m e ra förvilland e
söks ä t l.
NnckdPl : Större fördröjning vi d i.incl punkterna; eve ntue llt svå rar e alt dirig era i slort .

2 L
--sök fart

t

a =
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Jiet od 4. : Området uppdela s i sökzoner, vi ,Jka tilld elas de
·en skild a Uj-'<liv isionern a; d essa genomsöka zonerna i fr å ga
utan a\·see nd e å intimare gem ensamt upptr-ädand e .
Fördel: Svå rt fö r uh. a lt kunna bestämma sitt förfarin1gs~ätt vi·d upp eh å ll inom sökområ cl et; större initial spridning
over sök om r·å d et av förbanden.
Nackdel:

M•i ndr e gara nti för otnrådeLs »ub.-f.rih e l».

Så ·h ö,g sök,farl, som görJigl är m ed h ä nsyn lill BM-mal1eI1ielen1s h å llfas th et oc h Uj :s fa rtmöjli ghete r, bör säillas, d els
för· ök a nd e av stråkens längd, ,d C'Js ock för a lt h as li<>ast möj.
"'
ligt få området genom sökt.
Alt r mativ c) : En sjö s lyrkas Llb .-b evakning bör, tilll förstärkand e av d e t r en a optiska s ikland et ay uh . ell e r tecke n
dä rifr å n, fr amgå m ed BM ut e. Ub.-1b cvakningen s av stå nd från
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coe n sjöstyrka bestämmes i första rummel av torpedporte och
cl:l av uh. eftersträvade torpecl a vstå ndel. Om Uj förlägg as
invid torperlpor t ens yttergräns, tvingas ub. antingen till torp cdslwtt på för långt :håll eller också till alt c~~ka und er b evakningsfartygen. Vetskap en om att dessa fora BM tord e
säker-lig en v•e rka d eprim erande på ub .-p ersonal en, men an lanas bör dock all dc f'Jesta ub.-chefer delta till lTots taga
ri;ken av en elylik manö<ver för att innanför bevakningskedja n
komma ~t åsyftal lwrt torp edavstå nd. Om Uj placerats å torp cclporte ns yttergräns, d. v. s. å dl rclativl .~~tort avst~nd frå n
d en bevakade s-tyrkan, blir sålunda innat1'for bevakmngsked·an ett större område fritt fö r utförande av ostörda ub.-anfal l.
-~)essutom bliva avstånden mellan Uj på b evakningslinj en all!
störPe ju längr e ut från sjöstyrkan ·som. •b evakningen förlå gges; BM :s möjli.gheter hll verkan minskas. För att BM-~ök
ninaen må bliva ~ å eff-e ]div som möjligt <böra rfördenskuJ,l VlSS•a
å Lg:r-cler VJidtagas, såväl vad beträtTar amr,ändandet a~ BM_ sj:älv,
som ock i fråga om Uj :s •gruppering och bevaknmgslmJen s

förläggande.
En uh., som dyker ·under en bevakningskedja, har i d el
föreaåen<.l e antagils komma att minst nedgå på kolhsionsfri ll
b
.
djup _ förslagsvis c :a 30 m. D et djup, på v1lket BM _bogseras, hör :m ed nu\'ar ande B·M-konstruktion det oaktat satta s
Li'll d el största, som. l<an uppnås, enär bogs ertrossen l<an fång a
ub. och därigenom J.eda fram BM till kolhsion .
Om an>lagas k unde att Uj vore stiJ,Jaliggande med BM ulc
så skulle för en målhöjd ( ub.-höjd ) av 10m. ( p eriskopet medräknat ), mots'va rand e ungefärligea ub .-d im ensionen i vertikalled, del b estrukna slyeket å 30 m :•s ·u lL-djup ökas· m ed
RM-djupct.
sagda hestrulma s tycke kallas i de-t följande för d e t abs oluta /Je strukna stycket (Bsn).
Orsaken t ill .a tt m ed nuvarande BM-kons truktion dc absoluta b estrukna s•t yckena ökas i ncd BM-djupet, är beroende
på vari a tionerna av yinkeln v (v inkeln 'l1l ellan vattenytan och
bogsertrossen .å olika BM-rljup). Ju mim'! r e värd e på v, d es to
större bestruk et stycke.
~
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Häri.g enom siwile man fr·e stas till en BM-konstruktion
så beskall'ad, all v hlir så lit en som möjligt ; detta är dock aY
annat skäl ·ogörligt. Alltför små värden på v kunna icke, om
kr av et på ti'llräcldiga BM-dj np samti.di~t måste tillmötesgås,
ann at än leda till e l t förl ängand e av bogse rtrossen, •som :i praktik en skulle bli-va oh å Hb art. Fördenskull får man, så gott sig
göm lålcr, sök a förena fordran på djup och fo rdran på stor t
bestruk e t s tyck e - gå en medeh.ä g i konstrukti onshän see nde
och sam tidigt a lllid fram föra BJ\1 å det s törsta djup, som faryattne ls djup medgiver.
Sl<uLJ.e emellertid BM ilcl< e 'kunna behärska en större
län gd , ~in del, som det a bsol ut a bestrukna stycket utvisar,
vore dess utsikter till verl-wn mol anfaHande ub . alllför små
för a t l ens kunn a motiv era d-eras a nvändand e. D ess bätlr c
ti ~l kmnJwe r här en fakt o r a\' största helydelse, härrörande
,fr å n elen relativa röre lsen mellan Uj och ub. En ub. , som
förs-öker Jwrsa llj :s vä g, utsä tte r sig nämligen, var den än
i ntl'>ä n·ger öv-e r Uj-vägen inom ett visst områd e i 1äng.d och
oberoende au skärningsuinf..:e ln· m ellan ub. och Uj-vägarna, för
at.t r åka 1i kon la ld m ed KVf. L än-gden p å denna »fa rliga zon »
a\' Uj-Ytigen fås ur formeln:
»farlig zon

uh-l ä ngd . anfallsart
--

------

ub-fart
Forme ln utvisar, al L ju större u lL-längd och anfa•llsfarl
sam t ju mi n dre ub.-fart, d esto större blir elen »farli.g a Z!oncn ».
Om till denna dägges det absol uta hesli• u kna stycke t erhålles
det re loliua bestrukn a s lyeket (·Bsr) ur:
B Sr

__ ub-liingd . anl'allsfart

+

Bsa
ub-l'arl
Sö k lakliken i fö.r cYarande fa ll ·bör bas era sig på \'!Ssa
nomn a lföru t sätt.ningar, n ~imligen: ub.-hingd GO m. Rl\1-.djup
33m ., 1u h. -far l = :meclcl<farl ( G knop) sam l sökfarl = 18 knop,
för v il ka vän Len en ligt formeln fås e tt Bsr l ika med 200 m.
Id ea let Yorc, om en sjöstyrka k u nd e •in r.ingas så tätt aY
\ib .-bevakn ingen, all Bl\1 :s relativa •b estrukna s lyeken bildade
-

'P irl 8kri/ l i Sjiiriise/11/ P/ .

-
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liksom en sam manhiingandc spärr. Detta låter sig emel lertid
icke göra, för så vitt icl'c etl mycket storl antal _Uj stå _ti ll
hud's eller om, med ett mindre anlal dyhka, bevakmngskecl.ra n
förtätas genom att dess avst å nd Lill sjöstyrkan förminskas i
mycket hög grad.
All skjuta {ram Uj mo l gränsen för t>o rpeclp or<Len - med
hög torpedfar l c :a 3,000 m. - synes i enlighet med -vad som
förut sagts icke tillrå dligt, e n~ir Lllh. härigenom lämnas ett_ allt för· frilt spolrum lill uHörand e av anfall, sedan h c vak.nt~gs 1.-cdjan pa sse rats . Dessutom bliver spriclnin~c~1 av ~J ov er
en så pass långL framskjulen och uttänjd hnJe alltfor sto r
fiir at t RM skulle b l iva av n ågon större efTekl.
Bevakningskedjans avst.å ncl inåt tioJl sjöstyrl·an regler as
· · !Jl . a< • a''
' fot'tlnm
'Jå
Lillräcldi!.!~ tid för väjningsnwu· •Sil· n· t ut
<
<
t
·
niivn vid siktandel a v lorp edbana. Nedanstå.ende lahl å giver
en uppfaUning om d en ti d, som härvid står •till buds, ·i nverka n
a v sjöstyrkans förflyttning o•her~iknacl:
Torpedfart 40 knop,
Torpecldj up 5 m.,
Torpedluftens stighas t•ighe t = O,s m/ s.
Torpeden går då 125 m . förom s:in egen ylbana ( c :a (\
sek.).
-----

l

'J'orpetlbanit s i.ktad \Tid. i_nnan torpecle11
p;c 111.
skar m,tlllllJen

600

HJ s

1,000

44s

1,500

]m g s

2,000

lm 34s

2,500

lm 59s

3,000

2m 24s

En division om 4 Uj anses utgöra bevakning mol ·uh. P ~1
stb.-sidan av egen huvudstyrka, vi lken är unel er gång på r ak
kurs m ed 18 knop. Uj ha'\·a därvid utplacerats på bevaknin gs-
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lin j-c med en båt i vardera 15, 40 , GO och 90 graders bäringarna och å 1,500 m. från egen huntclstyr ka s tät.
F-ör raka Uj-kurser äga härvid BM e n spärrande förm åga,
vi.lk en ullryckt i % och mäll på en l.inje, Yinkclräl mol uh.kur sen , framgår av nedanstående Laiblå:
D b-kurs i grader i för=
h >LIJamle till Hst:s

o
10

l SpiLrmnc!e förrnåga i
0

l

/o

(approx.)
:2

20

JO
15

30

:20

46
60
90

35
il5

Till synes ~ir spärrförmågan å anlaget avstånd, 1,500 m. ,
god å dc högre gradtalen för att \"id 00 ncdgå li'll 2 % .
Uh, vilka på kontrakurs genomtränga en på rak kurs
fi·amgåcnldc .b evaJulingtskcdja, löpa så lu nda så gott som ingen
risk alt lr äfl'as av Bl\1. Del blir förel e nskull nödvändiogl att
anb efalJa zig-zag-n:ing, lämpl igen c :a 20 o på vardera si.dan
om huvudkursen. Härigenom >tonic ständigt kunna ptträknas
eh spärr aY minst 15 % :s .k apa c it et.
Sk:ulle ·d et i vi.ssa fall synas ön.skl\•ä rt, aH un(]er en kortar e Lidsp eriod utmed en viss linj e ( i ,en viss riktning från
huvudslyrkan eller tv,ä rs över en vli.ss farvattenslförträngning)
bilda en efl'cld.iv spärr mot ull. , kunna Uj, försedda mc([ B:\I,
härli1ll användas e nligt n·c dan .
Uj framgå å linj en ifråga m ellan tYå vändpunkler i ~mal
form eri111g ( helst Hankformering til·l förminskande a\' faran
för vådaspr~in·gning aY e-gna Uj Yicl hav er i å R.:\11-m ate ricl en)
OCJh med ett 'inbörd-es avs1tånd lika m ed Bsr för S·Ö k'farlen i
fr åga. Beroende på l·öpningarnas längd sker sedan för varje
elylik e n Yiss förskjutning i riktning mol skydrlsl"örcmå'l>ct.,

-

avsedd a l L möta im'el"kan av utb : s förflyttning uneler if,öreg{tenfle .l öpning.
Kräves icke n ågon högre grad :w spärrande förmåga, 1:orch·
Uj :s förflyttning f ram och 'åter kunn a ske ut efter en oc h
samma ·linje, med båtarna sprielda eller sam lade; cifelden bli r
i båda fa·J len densamma.

C.
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Anti-ub.-minors användning med tillhjälp av
lyssnarapparater.

Vml i det föregåend·c sagts angåend e ~ninanfa!Ismetoclc r
mot ub. , utan til'lhjälp av lyssnarapparatc1:, äger jämvä'l si n
li.Ilämpning betr•ällancle Uj, förs·cclcla cmed dylika, för så vil l
ub. sildas under o.mständi ghet'cr, vilka kunna påräknas samverka till ett bättre anfaUsresuHat och framförallt ett snaijJhare insältande av anfall et, än va•d .fall et sl<'u'llc bliva om an'fa'llet baserades på ett omstämligare lyssningsför,farand c. Vi d
hruveri å lyssnarapparat hlir ju även ·en sådan Uj utcsl1utancl l'
hänvisad til,l det ·optis·k a säldandeL
Äro däremot andra omständi gheter för hand en än ovan stående, bör alltid med Lillgång på lyssnarapparater dessa ut nyttjas: fö.r ub :.s närmare 'l okalisering.
Kapitlet bar i. brist på utrymme ansetls böra göras rel ativt korl.

Vid fasta landstation er, ·i allm änhet förseelda med app arater för or,i ldacl ·l yssning, h lir ·l yssningsfö r.farandct jämförel sev:is enke lt. Beroende på ub: s större dler ·m indre »hörb arh et» i anläggn in gens olika 11]1Qtlagare, bestämmes elen ungcf.är·lii1ga pTals, där ub . b efinncT si•g och Uj le'Clas seelan tiH anfall
mot sagda p'lats medelst s·ignaler.
Lys snarapp a rater, apte rade ombord å fartyg, ~iro m estadels konstruerade ·e fter den ·s. k. skuggmctocl·en (riktad lys sning). Då båda Slidornas membran r·egisbrera samma lj-u dstyrka, ligger den bulleralstrande källan i Uj :.s långskepp s-

riktnin g.
farand e.

På cl e lla faktum bygger lyssnartaktiken sitt för-

Ensand uppträdande Uj.
En ensam l uppträdande Uj kan fastsl å ub :s bäring el>ler
kontrabäril1!g i ett visst ögonblick, men äger icke möjlighet
att 1bestämma avståndet tili densamma. Uj måste här framgå i s. k. »hunclkurva ». Slu1l'lc det därvid inträfi'a att bul'lret
b'lir ·sva.g are och svagare, är all anledning förmoda, att ub. befinner s.ig akter om ub. , varför Uj bö·r kasta om till kontrakur s. På ovannämnt S·ätt förfar es, tills Uj bedömes rätt ö•ver
e!tler slrax ba•k om ub., då an{allet insättes med ledning al\' Fkr.

Ly::;snarförband.
Disponeras clt förband, försett m ed flera lyssnarapparater, kan såväl u b :s m ede'l bäring som medelavstånd (1ägc) il
förh ål lande till förG1andet ifråga bestämmas genom sammanställning av el e olika Uj : s bäringar till u·b. i ett visst ögonb'l ick.
För alt medgiva god lyssning och erhåHa tillråckligt
skarpa avskäringar me'llan sagda bäringar kräves att Uj formeras på en r e'lativt bred {ront.
Ylformeringar synas häst lämpade som lyssnarförhandels
marschformcringa r, enär en viss S'priclning mellan båtarna
häri,geD'om ernås i alla riktningar.
Avståndet mellan förbandets Uj vi'Cl 'Utförand e a.v lyssningstjänst w1der marsch ·b ör vara relativt .s.tort, vi'lket förutom av förut omnämnd fordran på viss slörnings.frihct Uj
emellan vid lyssningen även moliYeras med, att man r edan
från hörjan önsl<ar erh ålla ett v.issl minimimått för den ibas,
från vilken bäringm·na lill ub . lagas.
::\Tämnda förhands marschfart v1d lyssning Lenämn es
»lyssningsfarb> och är, om omständigheterna icke till annat
föranleda, den högsta farl, som kan {örenas med ordinär lyssn'ing,skapacitet på maximiclistans. Farten i fråga ibör utexperim ente ras för vart förband för sig. Skulle förbandet L. ex.
vid en sjöstyrkas förflyttnin.g nöcHvnngct hehöYa sätta högre
fart än »lyssningsfarl », hör med jämna me'l lanrum farten
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nedsaklas till »lyssn ingsfa r t» e ll er oc k Yicl behov stoppas för
Ycrksl~i 'l la nde av lyss ning .
l ~yssna r/'ö rb and

vid sjöstyrka under gu ng .

Sku ll e elt lys'SIHtrförhancl vara tilleldat en sjöstyrka un der gång hör ·d ess läge i förh å ll ande t~ll huvudstyrkan oc h
övriga 'far tyg välj as med hänsyn Lill största möjliga störnin g sf rihel och så att etl m·lyssnat område ( en ränna) -bildas, dä r
huwHJ.slyrkan skall framgå. På g rund härav tbör a'lltid lys snarförband placeras för om en sjös tyrka på marsch, lämp lig en fr amskjutn a å avstånd , v ilk a beräknas enligt fö1jand e.
:Nlaxti midi·s lans fö r ordinä r lyssni ng h a r anlagils till 3,00 0
m . Nl cd elt rätt framför huvudstyrkan lagt lyssnarförban d
hitdas a lltså en 6,000 m. bred ränna, i va r s mitt huv ud styrkan fram tgåT ( zi g-zag-ning frånses).
Antagas kan, a lL a nfalland e ub. icke skjuta sina torr ede r
å största lorp edavstå nd , ulan efle rsträva :dylil<a å 1,500 m .
oc h dä rund er. Sjö·sly rk ans fa r t a·ntages v id a re tiH 18 kn op
och dess kolonnlän gel frånses.
Del gäller nu alL placera .lys s n a rförbande t så att e n utan för ,ovansagda 6,000 m :s ränna 'liggande, a'lltså ·e j avlys·sna d
uh. icke k a n hinn a komma in om efTektiv.t torpedskotthåll u n der den tid som förflyter tills huvudstyPkan pas·s.erat.
Del avstånd intill vilket lys s narförba ndet kan framskju tas med uppfylland e aY d enna :fordran fås ur formeln :

u b-väg

Hst:s fart,
uh-fart
som med följande in sa tt a värden:
ulL-väg = 1,500 m . (k orta,sle Yäg, vinkelrätt mot Hsl: s
kur.s ),
uh.- fart = 1O Jwop ( högst a ub.-farl ) samt
Hsl :s fart = 18 knop
giYe r e ll Yärd e på Hst:s väg = 5,400 m.
Placeras lyss.narl'örbanclel för om Hst. på elt a·v ståncl öve rsli.g a nd e fi,400 m ., löpes sålunda risken a tt oa vlyssnadc nl1.
kunna komma fram ti'll eO'eklivL an:fall akter om lyssnarfii rhanclel.
huvudstyrkans väg
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/rl ecl ledning ay oyans lå enrk m axi miavslånd 1bör lyssnarförb ande ts läge b es tämm as med h ~i ns yn li'll fö lj ande faktorer :
att det ,jcke bör f ramskjulas längre än att ·e n viss säkerhctsm a rg'ina l för mindr e .goda lyssningsförhålla n d en e rhålles
(sk ull e Lr i stället varil 2,500 m., blir ::rvståndel endast 3,600
m. ) och ej heller län.g re ~in a tt tg nd sammanhållning hiiwh å.lles mecl Hsl; men å andra sida n
aU del icke' drages längre tilJtbaka än all önska d sliirningsfrihct erhå ll es ( u b.-b evakningske·djan framgår å 1,500
111. ), samt at l erforder lig t.id för trbförande av minanfa ll kan
p årä,k nas innan Hsl. kommjt in om efl' ektiYt torpcdsl<'ollJhåll;
slut l igen
att rlel ic k e kan absolul fixeras ulan måsle sällas inom
vissa gränser, mellan vi lka föDband el l<an oscill era med ömsevis hög farl och ·lyss ningsfart.
U nd e r ·ovanstående förutsättningar anses att ly ss nar{örbande l hör f'6rläggas å avstånd m ellan 3,000- 4-,000 m . /'ör
om Hst .
Med t.i Il gå n g till 2 el J.cr flera lyssna rf·ö rba n.d 'hÖra d essa
å ovannä,m nda avstånd sp rid as med jämna m ell an rum å en
böjd ·l inj e för om Hst, varigenom elen av lys sn ade rän nans
br edd ekan avsevär t öl<as.

Självständigt upplrädan·d e lyssnar/'örband.
V·id avlyss.ni ng av ell visst områ d e kunna olika metoder
komma till a nvändning, .av vilka ell par här n edan n ärmare
angivas.
.lletod 1 : Beroende på område ts s tor le k spr ida,s Uj i lys·sningssökl:inj e m ed ett inbördes avstKmd av 2,000 m. ( ub. anses gå m ed· »lys l fart , varför Lr = 1,000 nL). Konstateras
ll·ä rvaron a v ub., sö k e r elen Uj, sam .fåtl :lyssnin.gs,kontakt, 'i
möjligaste mån bitb ehåll a känningen, und e r d et att förbandet
i övriigt snarast ·samlas .till elensamma !för ve·rks tällande a'\'
lyssning i förband, va r igen om u b : s 1ä ge närmare hest.ä mmes
för insä tt a nd e av minan fa J.J.

- - l
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Fördel: Området avlyssnas hastigare ii n vid annan meto d :
Nackdelar: Anfallet å u b. fördröjes; lyssningen blir n lal>i·vt osäl<er därigenom att den grundar sig på den enskild a
Uj :s lyssning, ej på [örbande Ls.
Jletod 2: Mcrl början vid ena sidan (och hörn et ) ay om rådet i fråga, :framgår förband et samlat ti ll lyssning p å rak a
kur·ser fram och åter över områclcl. Varje lys·sningsslråk få r
en breeld av c:a 2,000 m. Till förhindrande av att ub. akte r
om Uj kunna från oavlyssnat område intränga på redan aYlyssnat dylikt, böra stråken delvis täcka Yarandra (förslagsvis till hälften) och varje löpnin.gs längel icke utsträcka s
längre än vad nedanstående formel utYi<sar :

B
2 . nbfart

2 L
lyssning s [ar l

viikel giver:

B . lyss n ingsfarl

där
4 . ub-fart
L = .stråkets längel o~h
bredd.
»
B =
Antages lyssnings.farte n till 10 knop och ub.-farlen til l
»tyst fart»,4 lmop (då B = 2,000 n1.), blir ·v ärdet på L =
1,250 m.
Med Lvå lyssnarförban d insatta br edvid varandra och
täckande varandras stråk för varje 'l öpning, ökas L till 2,50 0
m.; med tre förband till 5,000 m. o. s. v.
Fö.rdelar: lVIinanfa ll kunna snabbl i n.S'ä Ltas; lyssning en
hlir mera effektiv genom att flera Uj avlyssna samma del a \

L

omr.ådel.
Nackdel: Lyssningen tager lång tid i an•språk.
Vid bevakning av en viss lin j c eller ·e n viss farvallenför trängning bör Uj-.förbandet likaledes sprida.s för lyssning me(l
högst 2,000 •m . mellan båtarna. B~vakni111gskcdjan kan för
ökande av de.ss Jängd göras Törlig i sidled, varvid dock sagd a
förskjutning icke må översliga 2,500 m. Där .någon dyli l'
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lä ngel ökning icke erfordras, lägges kedjan stillaliggande (fas t)
vi lk.ct al lti d m edgiver högsta lyssningskapa citet
S.ll-anf'alls närmare utf'örande i f'örband.

Från clet ögonblick, då lyssnarposten fålt kontakt med
ub ., iir clel han som i sto rt sclt dirigerar Uj :s manönar. På
grund hiir:w skall ständig och til.Jförli tlig kommunikatio n vara
anordnad fr ån lyssnarhytten till hryggan.
Lussnings period r n.

Så snart som någon båt genom signal givit meddelande
om alt lyssningskont akt ernå tts , gira samiliga Uj till kur s i
angiYen riktning mol Ub., ·v arefter dc stoppa .för kontroll av
lys•sningen. Finner förbandschefe n ub :s närvaro konstaterad,
sprides <förbanclcl på ställ et eller fr amåt till er:ford crlig bäringsbas , varefler Uj åter stoppa för fö rnyad lyssning.
Bäringsbasen bör medgiva mill'st 30 o avskärning metlan
ytter·b åtarna å 3,000 m.; den !blir då 1,600 m. och avståndel
mell an Uj i. ett 5-håtsförbancl sålunda 400 m.
rhlyssnacle 'b äringar insignalcras till förbandschefe n i
numm erordning från ena flyge ln (med semaf-or, ångvissla
ell er dyli-kt - h u vu d saken ~i r snabbast möjliga Ö<YCrbringande), varvid oo- 360 ° användas som beteckning. Omedelbart
häref ter sätter si.g förband et i rörels e framåt med lyssningsfart. För,! Jand schcfen låter på clt enke lt grafiskt sätt utlägga
de linsignalerade bäringarna, utgående från respektive Uj :s
läge å 1,600 m :s-ha·sen. Ub :.s medelläge i förhållande till förlbanclct •b estämmes med ledning härav, ·v arvid ytterbåtarnas
skärningar torde kunna anses som tillförlitligast.
Förhandschefe n s·ignalerat; ub: s h äring och avstånd till
.
förlbanclels mitlpunkl.
Efter Yiss himplig tid anbefalles förnyad lyssning ( farten
sakt as eller stoppas v<i.cl behov) och dc nya \bär:ingarna insi.gnal era.s och inläggas som förut omnämnts. Efter denna andra
avskärning torde ub:s kurs och {art approximativt kunn a
llppS'kallas. Fönbandel formerar sig Yid b ehov på ny kurs
Ca nfallskursen hlir hrulen) och närmandet ti.U ub. fortsättes.

-
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Fällning spc riodcn.

Om så låler sig göra hör Uj-förbandet !SÖka närma sig uh .
akterifrå n, YilkeL är fördelakt.igt såväl u r lyssnin•g s•synp•u n k t.
som ock för yerkställand c av d e n kommande SM-fä llnin gen.
För :1ll ej fiir:bandsC'I1cfe n onö.digtyis skall behöva h elasl as
m ecl signalering och h a n s uppm~irksamh c t dragas från de t
primära, n~iml ig en uh.-lä ge ts faslställande, torde uneler n ärm a ndel till ub . avs tån(l e n mellan Uj utan order successiv t
h öra av Yederhörandc FC. min's kas in å t (förlhanclel drar ihop
sig till stridsformering). Om 30 °-.skärning allt fortfaram ll'
anses såsrom minimum för ytter'bålarna, ·kan här>vid fö•l jand l'
k1hlå laga s till l c·dning fiir b edömand et.
Uj -förband om 5 båt::lr.
b
·
iinngs as

Avsti\nd m ellan Uj.

3,000

1,600

400

:2,ö00

1,400

350

2,000

1,100

275

l ,5CX)

800

200

1,000

600

löO

500

300
200

75

Senast signalerat avstånd
till ulJ.

300

B

öO (= avstånd vid fälli11 g )

Wl -

D å förbandet akterifrån n å rm at sig ub. , så all för,b and sc h efen b edömer sig vara slrax. bakom d e nsamm a, Y er ksL~illc s
minfäll ning med ledning ay Fk r.
Siwl ic däremot fällning aklcri·från icke lämpligem kunna
utföras, bör förbandel närma s ig intill lä mpligt a ,·s lånd och
fälla Sl\1 m ed l edning av Fka.
Sannoli.kh clen talar -för atl uh. obsen·crat s ig utsat t för
lyssning saml a ll elen befarar minanfalL På den grund hör
i båd a d c ovannämnda fallen Fk 'beräkna s för »lysl fart » ( 4,
knop ) och s;vr •in s l·ä ll as å 55 m. sprängdjup.
Med rättning p å förbanclsch c f' en öka Uj upp fart e·n och
framg å i slrids:formering å parall ella fä lln ing.skurser ( SM-fältet blir en paraJl.ellogram). SM :fälla·s å minlinj erna m ed 50
Anub.~hr e dde n ).
m ;.s SM-avstånd (verkningsdiam e lern
Uj .
Hera
er
fa1ll et avslutas eventuellt m ed IN-fä-llning fr å n en e ll
Artfallets taklik blir vid BNI-anfall enahanda som Yid SManfall , vad lys s n!ingsperi<oden be1lräfTar, .dock att fastställandel
a:v ·ub.-kursen i d etta fall ·spelar en avgjort slörre roll. Sedan
uh :.s läge samt kurs och fart unge färlig e n kunnat uppskattas,
man övrera sig Uj tillnård1slans låringsvis om ub. och framg å
till,] anfa·ll '.i ,e nl·i·gh et mc'd vari so m und e r mom. B punkl 2
närm are angivit s.

+

l

Bålarna höra vid avstånd till ub., undersligande 300 m .,
icke ytler li•g are minska a \·slånd.e n sins e mellan , ulan bib eh å lla d essa tills SM-fällning utförls .
Vid utförande a•Y el en grrufiska berä.JuTingen vet sålund a
alltid förrbandsch e fen , med Yilk en unge färlig 'h äringsbas, so n1
han bör r ~ikna.
Etl s~irskiH grafiskt in strument, varå bäringarna hasti gt
]\Unna in s tällas och u b: s hige fixeras tord e anses e rfonder.li g t
- konstruktione n däray synes ick e kunna stöta på några -som
helst 'S:\'årighetc r.

J \ Urj e fall s·k all omcdclbarl c f~e r minanfa,l ls avsluta nd e
Uj-förbandet inlaga nytl läge .för lyssning, yaryid lämpli,gen
giras lill kontrakurs.
Skul'le ·ilnLet t ecken förråda yare sig att ub . skadals Yid
anfall e t el ler Yid förnyad lyssning inga ljud fr å n densamma
kunna förmärkas , hör snarast platsen kring anfallspunkLen
Uällnin.g slägel) ilmingas med IN, varefte r Uj utlägga BM.
0111 detta ej förut är gjort, saml igångsälta BM-söl<ning 'llnder
fort g•å ende lyssning.

-
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isar J)C'tf'I1S ]Jlan er . liinnwr flirt: .. som tYdligen sökt b l icka så djLlpt
som möjligt in i E'·nrl XH: s-sjä1cn. en kort fram stäiTniD g ay den bLi ,·an dc konung-e ns llp pEosirau. M an får en ii\·e rsi•l d a\' cle ämnen va r i
han UJH1 c n ·isacl2s o h clc Lirobi.ick l' L son1 s!Jo clo trll förfogand e. samt
en karakHirist ik a\' prinsens lä rar e' och dc motoclcr. som am· än clcs för
sä 11skilt k>HakiiireD.-; utwckling. :\flgot ämn e . som hm ck giYa inblick i
lTanckl oc h sjö\·äsendc ('ll l·r iippna blick r n fii r sjri\·apnets b~tyclcl se för
det c:l'tcr s:1 m [mg,a st ride r skapadf' sn'ns],, a östcr sjöväl rll't . sakn as lik viil.
fu-llkomligt . Uti P il sam lll:lnfattni ng anf ör förf . lJL a . föl j ande : >> K ar l
XII :s an l ag och uppfostran YOro utc slnt·:amb lantofficer2 ns. I olikhc·t.
1ncd G u shtf V asa. so m skapa Lit- SYeri ges första fLotta, Erik XI\', som
förökade Li en. Gustaf' A1lolf, som i r g PJ J JI Cr son förd e stora flottan öYe r
Ostersjiin . Ka rl X Gust.al'. ,·ilkc·H i andra danska kriget så ÖYorlägsct
För,s tod aH andncla sin flotta. och s lutligen Karl XI, som åte ruppr iit.ta'Clo cl Pn förJallna flottan och l ät byg'g'a 1'11 al lclelc·S ny ö rlogsha mn.
knappa st nå got· int r f'SS '( ' Hir sjÖ\'ajmet.
Yisark Karl
Att Karl X 11 alltför Sl· nt upp sl.;;attaclr be tydelsen a,·
Swri!!·l'S lwna\'ählc på Ost 1• rsj iin kom att i l'j J'inga mån im·erka pi\
.h ans sätt att lcri'a krigrt i 1k:;s h cllic·t >>.
IIur an n orl unda Yar llrt ej mrcl hans sto re motståndar e. ts ar P ete r.
Yi·l kens h i'tg oolt anl·ag fiir sjÖ \'äsc ndet framt rädde r rdan i goss e åt,~n!
Och yj]Jk f'n utbi!ICini ng urJ'dc r kastaJc l1 an sig ick r . c'huru redan upp •'i hgl'll p å ts arrrna s tron , fiir att förskrrffa s.ig inblick och ku•nskap ej
enelast u ti sjri\·ii.sP nlld i a llm ii n het u km ii \'l' H i sk~·ppsbyggr ri i'ts dl' oll1

Litteratur.
Karl den XII orh drn ryska sjömak ten , fl\' A r n o l el ~I u n t h <·.
T-'ii rr a elden. Stockholm 1024. har Il3Cggstr öms Boktrycker i och BoL
f<i dag s A.-B.
K a rl XTI:s-forsknin~<' n. shäl d~n äldre som den n~·a rP . har i
allmänhet hunHi sakli~en imikt·a t sig ]Hl ck fö rd·ag·. som l edel es a \
konuDgcn Jl l'l'SOnligen elle r dänn<'cl iigdt> ett JIH' I'a om edelb-art samma n
lwng. umkr ck·l. att den såso n1 sL·hmdfir ansedela k rigssk åclrpla t.sen i
Ostc r sjöprr;Yi HSC' I'na i allm iinh e t nu1nit minch·e h<' aktandc. Xågon en
l1ctlig i'ramställni ng om ck n ii r mcln' omstäDdigl wi c r, so m ä ro förknip
pack med inkräkta n<let a\· (),;tPrsjiipro Yinsc rna. u pprättandP t aY en
r ysk rirlogshas på S\'L'n.ski olll d lde. s•ami uppkom sten aY en r ysk sji'>m·akt. har hittills saknats. D et är denna l ucka . som författaren lll l'd
ilet .n u fö rl•liggande wl'l.;:l't wlat f 0·i}a f' lkr åtmi·nstonr hörja att fylb .
il,\ ' at1 rlen fö r digg•and e \·ol.\'llll'll, som ~t rä d.;:rr ~ i g t ill 170-l an~tiw
fö l'l'a 1lclrn.
M å clct di\. genast siiga s att förf.. w1rl rlC'D ifråga\·,uan dc cpokr 11
lil'träff11 r. lyck:1t s på et t· glänsamie sätt.
U t i l'll lllyckt•t bdysandc inledning gi\·c r frjrf. c• n ii\·e rsikt ÖY <'l'
<l <' olika ibkirllninga r son.t konnuit till synPs i elen äld rr och elen n 0·a r:·
Karl X lJ :s-fo r sk ningen. s[i rsk ilt hdriiHamlc huYuclmoti.\·ct f ör konull
gen s lä n ga kYa rsta nnand e i Poi Pn . D et ofta fra mhå llna påsti'Jcncl e t.
Att häncl el srrna i ö ste rsjr·>proYillsf' rna YIJJ'O a\· lllH lC'rorrlnad betydelse i
jämfö rl'lse nwrl kriget i Polen. lwmötcs. Ett s<1dant hetraktdse sä1t
,;iigcs lJl. a. \'a r a ett unde rkiinnmHi l' a\· CJust•a l' lT A dolfs sto r a tanJ,,.
aH Förskaffa Sw ri ge en fullt t r,q~gacl ~rän s mot· öste r.
Emol lcrticl framhåller fii rf. h u rusO JJJ u 11lk1· större delen a\· 16011
t al d politiken k1t därhän. att ~\·c ri g r ko nJn1 il att H1 Pn nllt aygj orda r•·
stratcp.'isk ori ente ring [rt söclP r. PoJllllll' rJt kunde sii gas utgör a ett sto rt
hrohu Yuc!. Y::trifr:ln anfall - frirutom nwt T ~·.skla nd - kunck rikt n.lJJOt ck gaJlik ::t JTfif'nrle i'JJa l'okn oc lr D <lll mad.;:. An :vttel']igarl' m ar
kN.acl blP\' cl em1a orientP ring åt söder ge nom anlägg·ande t aY Karl ,;k mn a örl ogsstation. Anno rluncb Y ::t r fö rh å llanckt p å östra fron1Pll.
<liir m an t yck<' ~ h a\·a känt sig säke r bakom clo sto r a g rän ss jöar na J, ;J
:l oga. ]>Pipu s orh P sk oys; jön. samt· i sk yeld av fä st ning-a rn a .
Efter att. såsom 1'11 fort siittning p i\ ckt militiirpoli tiska lä get h;n"
h imn a t en ÖYcrsikt ihc r Yall el r SYI' n ska statsmän ncn ansi'tgo sig yct ;J

s~som

xn

t•alj:'r.
D et historiska hänlklscför lopprt inkeks m ecl slaget Yicl Xa r Y <~
Yardl r•r kmmng::-u s och JmYml al'lncn•s rön·lsr r följa s i stora clrag. Mera
ingåcnclP hehanclla s krigs hii lHll'lsc rn a i. Ostf' rsjöprm·in s:> m a och huru
<'n r :\'sk sj iimakt grundl ägges p:J Ladaga och <lithöramlP -f:loclcr. Ich
fullt hi't i\ r L'ftl' r ck• n så bc riimd a "'g~ l'll Yid Xan·a har t sa r P ete r för YärY,a[ sjö ltcrra\'ältl:•t ptt IJad og·a orh inbg1it ISYl'rigcs s Uidjcpun>kt därstäde s. ;\ötl'borg: fij]janck y;'\J· falk r :\yc· nsLm s. ffist rt Yid XcYans u tlopp i F ineska \'ikcn . i\iJ,•cl Öp[ll'll blick för R 2tu saa ri -iins stora elrfen 6iY:a brt 0·<1i>lse l:ltf'r b ar P elC' r här a nl ägga b efä stningar . Yarjiimte f o rtet Kronslott uppfön· s p :'1 e tt grumlfl a>k p:'\ andra siclan om elen ti ll
Xenm s mynnin!!· l c' cJ,a mlc J'a r lf'Llcn : härnll'cl q r C'tt S\'ntW rl ia;on effc.ktht l ås sa lt fCir anf all från sjösidan. Tsar ]'de r ha1: si'tluncla rl l s er ltåHi t l'n l1ann1 Yicl Fin ska Yikt•n ooh c•n örl o gslJH~. :;om st rä ckte sig
ända bor L t il l iistra orh SÖlll'il Lalloga. clär Yan funnos fiir fa rtyg~
hygg•an clf' . elds k lud t det sYrnska y[iJ.clc•t i östr·r i tdi rl clm·. Yilka r n clast med sd\ righct kunna lämna ya mnlclra unrlPrstöd.
Hur Yar clct möjLigt. att såcla111a .fram1gå n,g ar kund e Yinna s aY t sar
P eter sa mti digt m ed att Karl XJI nwcl clrn swnska huYucl armcn gick f r ån
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'"'!-':<'r till "' ~'irt'r? Si\,;onl d•' n~n1nt,tt• ;ml t• dningJal'lliH an .t.!;iY <' r förf. fö rSI'ilJ '.·

si.yrkori}>IS i Ostc rsjöprOI' iJI SI' rn a ot.i llrfi rkl iglwt. bri st pi'1 )J i'nning a 1· Ot· l1
fiir·nii<knlwtl' l'. <' j minst lwroc]](h· pil a1· kon u ngen till styrc!sl'n i h C'II J
lanclt•l utf'~rda t fö rbu 1l <III siincl <l förslii rk ni ngar ti ll OstNsj öprOI·in sc• r n ".
Il är. på d t•n i nu1nga H\'S.'~ fllllt slutlig:•n bri s blnrl t• <·nlwt i bdä l\'1.
<'ndl''ll Yikli ptq ~· krigs sld\d i' pl at ..;<•n lJO J'd l' m l'd. Yiilst di c kt myw li gh t•l
hant salts dt•n s kickliga.~ I C' och du gligask a1· ]a ntl rb Hilthc rr:u·.
Som 1'11 riiil t råcl gåt· gt•nom hoh•n tank c•n
::\f•' Jl t' j n og l1ii nnt' d.
p;l all lm nungt'll :ejiii1· s kull e Yänt sig mot öskr. l\1:aningn r härti ll
,; nknarl t•s icl;t' . D•• hörjade n·rlan l'i't:·r XarYaslagl' t och frmnkomm o
kraftig·t dter ii 1·:' rg!\ng:•n n1· Diin a. dl\ kon ung Aug·ust f ramställ:! :• fr c,rl s
:tn lmrl t)('h silv äl Prankrikt• som sjiinJe~kl :' rna sfikt:· pi\wrka Kad XI I
i s;liii1Jia S,Yik . LikltHnd ;· m an i11gar k o mmo rHn Lidantls :I'Cirh är
jand t• . dtt•r :'\iit t•h o rg:-; faH m. -fl. til!ffill r• n. \'i ·d n ll'jl' n:vt t sk rrk ay
d :•t m-:1 ng;higa kr if!·l't U[Jp tng<' r fi',rf . till gran skning miijliglw trrna till
'1t1 hr in•ga k ri gf't i T' o k·n till Ptt sn:1r t slu t dk r att Mm in ston:' g'('llOll l
c pl'l'ati o n<•r på d;• .in r i' linjl'rna Yiin<l a YI1Jlll<'n lliOt tkn farliga g r amw n
i iistr r.
lil'l'n.-;i'! t'nimli :'\ ll a., .J ,. miijliglw tt' r Karl X LL Yid fl 2 ra tillfäll c·n
kult' at t i l'!,';<' n pnstln taga hl' ffi ld iiwr st ri d s k J' l! f't c• rn'a i Ooi·:' rsji''
pro,·i n st·r na och S<1lunda taga kd nin g<'n a1· krigC't i d t•ss l1rlhct i stälk t
fiir aH hinrla sig· ' 'itl dt ann('lwfäl. fl e lt annor lunda h andl acl ~ i 1ktb
al·st'l'lltlt• tsa r P ril' r . sr>m l<' rkli g <• n l edd e hPia kr igd oc h själ\· fl e r :~
g!ing<•l· ks ii:k k ohka df• lar ;n- d t•n ltmga f ron ten f1 ·:'!n .-\rkangclsk i n on
1.ill 1:-;,·,li'Ll !JaYl't i siirkr .
\'i d st udi d a1· :Munt.Jws wrk !t>tlcs tuukt·n of ri,-illi gt till bu 1·
dt'i k unn at nHa om hjiil kkonu ng,• n. i ställt> t för att bekä m pa konun g
.-'l.u g ust. s iltt so m s in om Nk lhara och förnäm sta upp gift att h c1·a ra och
än s äkran· !Jr fii stu drt Sl't'nska Yäit.lt·t i ö stc rsjö)IJ' OI'in se ma. Ar d t·l
i0ke gHnska s annoli·k t alt tsar P <•li'r . fiiljancl e l agen om min sLI. m oi s t:lndl'l. siik t s ig l'r alll t ill Ost r· rsjön p [t a ndr a '.'~ig a r ? Och tUt hwl ·:'
kansk :· d t•n unrln liui i'IJ [i r d tillhu .-;na Finska Yik <•n mi st sin tira ging·skra f t.
Dt •n l' ii n' l igf!'alld <' ,- o] Ymt•n a ,·s lut as n1rtl <'Il förträffligt sk r i n·n
sanllltanfattn ing. so 1n t•j kcm rd<•n•ras: tkn m åst e· läsas lik som bok•·n
i dl'ss ht•lhl't. Atl rknsaJn lna iir g nmtll ie; och b.vggd p å Yi•dly.ftig a [on;k
n inga r dä rfiir borga r, f iindJ m fiirfattu ;·c·ns n a n m. tkn Y.idl~·ftiga ldi 1!fiirf.rck n i ng~· n. T i Il bok<•ns förljii nslt' r m [J ä H'n läg-ga s k-fin Il ighrt (•JJ
u h Pl,, ·sa nrlt• b1dor. 1:-ltilcn fir so m a llt id i ~unth f's böck c r lä1t il\' flrr1
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