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Om deflektor-problemet och dess tillämp
ning i praktiken . 

. l.nförande af ledamoten Carl Leche inför Kungl. Örlogsmannasällskapet 
på gnmd af bestämmelserna i § 31 af sällska})ets stadgar .) 

Ofta har det framhållils Yansldigheten af, alt vid en 
li.mgre tids naYigering i tjocka oeh dålig sikt man ej å våra 
fa rtyg skall, u t an mö j tighet till astronomiska eller lerresta 
observationer, kunna erhålla kontroll öfYer kompassernas kom
pensering och de styrda kursernas deviationer, en olägenhet, 
som, det måste erk~innas, mången gång kan ställa befälhaf
\·aren inför en kasus, hvars konsekvenser ej låta sig öfYer
sldl.<las. 

Och förunderligt är det också med tjocka. Lotsar och 
sjömän af den gamla skolan påslå ofta, att kompassen blir 
p~herkad, då tjockan insveper fartygel uti sin ogenomträng
liga slöja, och att man >> i tjocka alltid komm er galet)) har 
jag hört m ången erfaren sjöman försäkra . 

Uti vetenskapliga a(handlingar om kompassen läser man 
Yisscrligen all hvarken mekaniskt eller magnetiskt röner en 
fri ll upphängd magnetnål i n verkan af naturfenomenet tjocka ; 
de l hafya t . ex. iakttagelserna å obseryatorierna i Greenwich 
och Kew gifvit vid handen, men man ställer sig ovillkorligen 
l i lr l hchågsen, när velenskapens förkämpar komma till en 
molsatt erfarenhet. Som nu senast det tyska kompass-gyro
s ko pets u ppiinnare, d:r Anschi.itz-K ::cm p fe. 

Tidskri ft i Sjöväsenclet. 15 
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Vid det föredrag nämligen, som denne höll den 15 aprii 
förra året uti Deutsche Seewarte i Hamburg, framkom han 
m ed den öfverraskande upplysningen, att vid försöken med 
gyroskopet ombord å slagskeppet Deutschland han~ fl ere gån
ger iakttagit hurusom vid inträdande tjocka skillnader genast 
uppkommo mellan magnetkompasserna och kompass-gyro
skopet, skillnader, som ej uppträdt förut, och som vid inträf
l'ande klart väder åter försvunna. 

D:r Anschi1tz-Krempfe säger visserligen ifrån, att hans 
rön ännu ej äro t illräckligt talrika, för att den honom på
trängande teorien skulle kunna ställas utom allt tvifnl, näm
ligen, att det relaterade förhållandet simlie haf\"a sin orsak 
däruti, att en utjämning af den elektriska spänn ingen mellan 
dimma och vatten kunde genom den goda ledaren fartygs
skrorvet inverka på magnetkompassen, men han anser dock 
frågan vara tillräckligt v iktig, för att den borde underkastas 
en vetenskaplig diskussion och samtidigt sporra till vidare för
sök härutinnan. 

Det ligger något i dessa den tyske doktorns uttalanden. 
och inför ovissheten af om han spår sannt eller ej ställer man 
sig måhända än mera tveksam öfver den kurs, man skall 
anbefalla, då tjockan för en längre tid minskat synvidden .*) 

Gifves det alltså en möjlighet att uti ett dylikt fall för
läna navigatören trygghet och tillförsikt, förvisso bör den till
gripas. På de flesta mariners fartyg ingår uti utrustningen 
med navigeringsinstrument ett litet lätthandterligt sådant, be-

·:·:') U ti ilfarine-Rundschau , 3. häftet för i år , sid. 324, ägnar pro 
fessorn d:r H. Maurer , med anledning af elen af d:r Anschittz-Ktempfe 
framkastade hypo tesen, förhällandet om kompassafvikelser öfver huf
vucl äTo tänkbara p å grund af inträdande tjo cka, en ingående gransk
ning uti artikeln »K an n N e bel die Komp asse ablenken ?» Pr ofessor M. 
~täller sig n>ycket tvifiande och söker uppställa motbevis, men upp 
manar icke desto mindre till observation ers anställande på det saken 
1mltte erhålla full belysning. Ombord å >> Hoch seefiotte's» far tyg h afva 
uti augusti 1909 observationer h ärutinnan anställts och for tgå med all 
srikerhet, hvilkot bör m ana äfven andra nationer att uti vetenskapen s 
och navigeringskonsten s intressen göra sammaledes. 
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nämndt deflektor, lwilkel instrument ej hos oss konun i t till 
mera allmänt bruk. 

»The proof of the pudding is in the ealing of il)), säger 
Lecky i sina »Wrinkles» och huru skall man kunna fönissa 
s ig om en saks förträfflighet om man ej pröfvar den? 

Då jag ej uti vårt lands allt för sparsamma litteratur om 
kompassen och dess egenskaper funnit detlektor-problemet af
ha ndladt eller instrumentet b esk r i (\et, har den tanken runnit 
på mig, att skälet hvarför detta lika lätthandterliga som bil
liga lilla instrument icke medtages ombord, å tminstone där 
man har Thomson's lu(tkompasser, möjligen kan bero på obe
kantskap med de teorier, lwarpå instrumentets handhafvande 
grundar sig, och är det af denna orsak jag trott mig fylla en 
lucka uti vår kunskap i navigeringskonsten genom att välja 
detta ämne för mitt anförande. 

Deflektorn är ett instrument, medelst hvilket kompassen 
fulls tändigt kan kompenseras och dess deviation bestämmas 
vid hvilken tid som hälst, oberoende af himmelskroppar oeh 
terresta föremål, uti tjocka, regn eller mörker. Dess använd
ning grundar sig på den principen, att med hj~ilp a( en mag
ne t, hvilken attraherar eller repellerar kompassnålens nord
ii nda, den exakta styrkan af de Yanliga korrektorerna - kom
pensationsmagneter och kompensatorer -- kan bestämmas. 

Den förste, som gaf anyisning på instrumentet, var en 
t'ngelsk general, Sir Edward Sabine, ln·ilken år 1846 i en 
li ten broschyr redogjorde för bruket af sin )) deflecting appa
ra tns», påYisande möjligheten af att kunna bestämma kom
passnålens riktkraft lwilken kurs fartyget än s tä fvacl e och 
i"d\·cn hurusom man, oberoende a f observerade azimuler, skull e 
kunna finna värdet på de Lvänne delar, lnilka tillsammans 
re presenlera den semicirkulära deviationen. Den franske sjö
o l"lieeren Haphael tog åL 1862 åter upp detta problem , m en 
ulan att komma till något praktiskt resultat. Några år se-
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nare konstruerade då Yarande Iranske löjtna n len, sedenneri-l 

amiral Ernest Fournier, en apparat liknande Sabine's, h vi lken 

h an kallade >>une Alidade deviatri ce)) och demonstrerade möj

li crhelen af att m ed dess hjälp kunna finn a sk illda värden p å 

,fti b och e. de exakta koeffic ienterna af de delar, inom hvilka 

elen sem i ~ irkulära deviationen inramas och äfyen den exakta 

koefficienten ':D, den del, lwilken i sig inn ~sluler det största 

Yärdel p å den kvadrantella devia tionen. Ar 1878 bekant

gjorde Lord Kelvin, då ännu Sir ''Tilli1-1m Thomson, en för

Idaring öi\er principen och användni ngen a( hans ))adjustable 

deflectonl , medelst hvilken det är möjligt a ll ut[öra kompas

sens horizontala kompensering och uttaga deviationen . 

På senare lider hafva olika instrument benämnda ))de

Jlekloren> konstruerats, all <J. stödjande sig på samm a teoreti

ska grundvalar. Bland de m ånga, som bemödat sig om a ll 

gi1\a åt deJlektorproblemet en praktisk lösning, må. särskildt 

nämnas österrikaren Heinrich F lor ian, chefen Jör Osterrikes 

hydrografiska afdelning A. Gareis, elen ryske sjöoiJiceren Col

lono:ue saml elen danske C. Clausen. 
b 

Innan jag öfYergår till heskrifn ingen a ( själfva instru

mentet och dess användning är det på sin plats al l de teorier, 

uppå hvilka instrumen tets praktisk a mwändning gru ndar s ig, 

k largöras . 

Det var den kände ye lenskaps1~1annen vid Trinity Col

lege, Cambridge, Sir Archibald Smith, som, s tödjande sig på 

Poisson 's teori, demonstrerade, a lt deviation en på lwarje kurs 

yar h eroende af fem koefficienter, lwilka koelfi eienter ej enelas t 

kunde erhållas från värdet af obse rverade devia tioner, utan 

äf\en direkt från de riktkrafter, lwi lka åYerka kompassen p ft 

de olika kurserna. 

För att em ellertid ulföra en kompensering medels t cle-

1l eklorn lordras hvarken, att man på förhand känner dessa 

koefficienter, ej häller är man heroende af fartygets inriktan

de uti bestämda magnetiska häri1<1gar, ulan kompenseringen 

b es tår diiri, att riktkraftema på de olika kurserna utjämnas , 
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hvar igenom de deviation orsakande krafterna och med dem 

dev iationerna upphäfvas. 

Som bekant har kompassen ombord på e tt järnfartyg 

oli ka deviation på olika kurser, samtidigt med a ll riktkraften, 

eller den kraft, som kvarhåller nålen uti så att säga dess 

jilmnviktställning, i:ifven är olika stor. Ty visserligen är jord

magnetismens hur izo ntala dragningskraft lika stor på all a 

k urse r och verka r i riktning a [ den magnetiska m eridianen , 

men fartygets magnetism h ar äfvenledes inflytande på kom

passnå len och sök er att instiill a elensamma parallelt m ed sin 

magnetiska axel. Under gir med fartyget vill därför kom

passnålen inställa sig uti resultanten till dessa båda krafter , 

hvi lken resultant, förutom dess större ell er mindre afvikelse 

rrån elen magneti ska mered ianen, eller deviationen, äh ·en Gir 

ett förminskadt eller förökadt Yärde på riktkraften för de olika 

kurserna. Om nu deviationen bortkompenseras skall det visa 

sig, atl riktkraften blir lika stor på alla kurser. OmYiincll 

följer naturligtvi s h äraf, att, om riktkraften kan medelst kom

pense ring fÖrdelas så, att den blir lika s tor på alla kurser, 

<lE' Yiat ion en härigenom försvinn er. 

Nyss är framhållet, att totaldeviation en fö r en kompass

km·s kan uppdelas uti delar, hvilka dela r angifvas genom 

ko effic i ent e r , indikerande läget och verkan af uti fa rtyge l 

ingående olika slags järn. Sälter man nu tota ldeviationen för 

en kom passkurs under den fr ån deviationsläran bekanta for
meln: 

r)' sin 1° = a+ .m ( 1 ~) sin ~, + 12 (l + ~) cos (' + 
- '-l) sin 2 ~, + s cos 2 ~ , ... . .. . . .. .... .... ..... .. . ......... .. .... . (l) 

där U' deviationen, 
~~ den ifrågavarande kompasskursen, 

.::1. ~. e, ':D, s de exakta koeffici enterna , 

och man sätter: 
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tl =A sin l 0 (= sin A) 

Ml(l- ~)=B sin 1° (=sin B) 

e (l + ~)=C sin l 0 (= sin C) 

~ll =D sin 1° (= sin D) 
&> '=E sin 1° (= sin E) 

så öhergår ekv. (l) till den s. k. allmänna deviationsformeln: 

r} = A + B sin '' + C cos '' + D sin 2 '' + E cos 2 '' ... (2) 
där alltså A, B, C, D, E föreställa de ungefärliga koefficien-

terna.*) 

För alt än mera tydliggöra saken uttrycka dc exaida 

koef'ficienterna delar ar medelriktkraften å all a kurser kom

passen rundt d. v. s. beteckna krafter, under det att dc un

gefärliga koefficienterna beteckna de af samma krafter orsa

kade maximideviationerna och uttryckas i bågmåU. 

Då för kompensering af koefficienterna A och E dellek

torn ej lämpar sig och dessa tvenne koefficienter för goda och 

midskepps uppställda kompasser uti de flesta fall äro mycket 

små, kunna de hell och hållet lörsummas, ln~re rter ekv. (2) 

kan sättas under formeln: 

o= B sin ''+ C eos '' + D sin 2 '' ... .. .. . ... ..... ..... (ii) 
och blir det a lltså koefficienterna B, C och D, hvilka med 

instrumentet ifråga skola reduceras t ill noll eller, som blir del

samma, de fartygsmagnetiska krafterna representerande koef

licienlerna tl, ~) och e, som skola lika fördelas. Och här

m ed ö(\ergår jag till en framställning af det intima samban

del mellan dessa koefficienter och dc på kompassnålen Ycr

kande delriktkral'terna. 

Sedan fartyget, så Yidt möjligt, förYandlal sin penna

nen ta magnetism till subpermanent och man uppdelar denna 

subpermanenta magnetisms horizontalkomposant H' uti tvännc 

komposanter så som fig. l visar, d~·tr L iir långskeppskompo-

. ;.,) I det nlirmaste liro ko eff. d , gj3, e, <.il, 0 lika med sinus för 

koeff. A, B, C, D, E. 

T 

L 

.Fig. l. 

- -
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santen mot fartygets förstäf och T tvärskepps

komposanten styrbord hän, så utgör koeff. .ffi 

uttrycket för maximiYerkan af komposanten 

L och den flyktiga magnetismen uti sådant 

järn, som uti fig. 2 framställes genom de från 

deyiationsläran*) kända typerna c och f. Koeff. 

e åter utgör uttrycket för maximiYerkan af 

komposanten T, fig. l, men endast för utan

för midskeppsplanet installerade kompasser 

dessutom flyktig magnetism i mjukt järn af 

typerna c och f, tig. 2, hYilken senare effekt 

alltså för e,s Yidkommande i Yårt fall alldeles 

kan lämnas ur räkningen. 

Fig. 2 . 

~ 
l_)) 

D 
f b 

d 
. ·X·) Se E. Rottok, ~Die Deviationstheorie ,,, H. A. Jungclaus, , nfag-

net18lllu~ und Deviation der Compasse", "Der kompass an Bord", >Acl-
1111ralty l'IIanuab, m. fl. 

a, b, c, et, e, f äro laktm·er för induktionens storlek och verkan. 
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KociT. ~ slutligen utgör u Ltrycket för den magnetiska 

maximi\·erkan af sådant mjukt, i förh ållande till kompassen 

regelbundet placeradt, horizontalt järn, som framställes genom 

typerna a och e, llg. 2. 
.ffi och e äro den semicirkulära deYialionens represen

tanter och ~ den kvadrantella. 

Skiirskåda Yi nu fig. 3-6, lwilka gral1sld framställa rikl

krafternas olika Yerkan kompassen rundt, llnna vi, att på 

J~~ 
'11 l l l l 

N O S 'W N 

Fig. 3. Fig. 4. 

kompasskurserna Nord och Syd röner r iktkraften inverkan 

genom den fartygsmagnetiska kraften 23, fig. 3 och genom 

typen a, fi.g. 4 (kun-an är för en -- a-typ). Genom .ffi hlir 

den på den ena kursen lika mycket förökad som den på den 

andra blir förminskad, men genom a blir den på båda kur

serna uti lika hög grad antingen förminskad ell er förökad. 

Om alltså på dessa båda kurser riktkrafterna äro lika slora, 

så är koeff. .ffi noll. 
Å kompasskurserna Ost och 'V est å terigen inverkas rikl

kraften genom den fartygsmagnetiska krallen e, ng. 5, och 

Hi~~ 
Jl l l l l 

N o S 'H N 

HFYf"f4 
N O S ~ N 

Fig. 5. Fig. 6. 

genom typen c, fig. () (kunan är l ör en - e- typ). Analogt 

med nyss sagda blir riktkraften genom e på den ena kur~ 

sen lika mycket förminskad som den på den andra blir för

ökad, men genom e blir den på båda kurserna uti lika hög 

grad antingen förmi nskad eller förökad. Om alltså på båda 

dessa kurser riktkrafterna äro lika stora , så är koefT. e noll. 
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Om nu riktkrafterna å Nord och Syd samt å Ost och 

\Yest äro utjämnade, men därefter riktkraften på Nord och 

Syd blifvit olika stor med den p å Ost och West, så har denna 

skillnad sin orsak uti ol ika värden på krafterna a och c; 

om åter denna ski llnad uti riktkrafterna kan kompenseras så, 

al l a blir lika stor med e, så blir koeff. ~ äfwnledes noll. 

För alt enklast finna Yärdena på dels medelriktkraften 

!'ör a lla kurserna, dels ock riktkrafternas enskildtsYärden hän

fö r och uppmäter man dem till magnetisk Nord. Man er

ilftller riktkraften enligt magnetisk Nord, om man multiplice

ra r r iktkraften enligt kompassens Nord med cosinus för den 

K 

mot den ifrågaYarande kursen syarande de

\'iationen. Della inses lätt af fig. 7, där 

K är kompassens medelpunkt, KO= H = 

/ riktningen och storleken af jordmagneti s-

mens horizontalkomposant, O S = endera 

af fartygsmagn etismens lång- eller tyiir

skeppskomposanler. 

Nålen inställer sig uti resultanten al 

de båda krafterna, alltså 
K S =R= riktkraften för den ifrågavarande 

kursen, och 
å = deyiationen. 

Cirkeln O framstä ller den geometriska 

Fig. 7. orten för ändpunkterna af den ifrågaYa-

r:mde komposanten för de olika kurserna och a lltså blir 

K S1 = R cos O' •• ••.• .••. •••••. ••.• • · · • • • • · · · • • · · · • • • • · • • · • • • · · · • • ( -1:) 

Medelriktkraften betecknas j, och är, uttryckt i enheter 

af den jordmagnetiska horisontalkraften, på grund af att den 

genom den supermanen ta magnetismen (och ej häller genom 

llykt ig magnetism i oregelbundet placeraclt, mjukt horizontall 

.iiirn) icke röner något inflytande, funnen genom ullrycket 

. H H + (- aH) + (-e H)t... l 
l . = or typerna -- a oc 1 - e 

2 

och för typerna + a och + c 

l ' 
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Säller man nu H = l, så blir 

J. = l : + a t e ................. . ......... (5) 

Genom uppmätning af de olika riktkrafterna i enheter 

af horizonlalintensitetcn OCh observation ::tf deYiationerna 

på de fyra magnetiska kardinalkurserna kan man genom en 

enkel geometrisk konstruktion ej allenast finna storlekarne 

af de de'>iation o rsakande delkrafterna, utan äl\·en måtlen 

på koefficienterna A, B, C, D, E, af lwilka Yi af skäl, som 

redan äro framlagda, bortse från A och E. 

Vi antaga förelintligheten af typerna - a och - e samt 

.a lt sydpolen af den semicirkulär clcYiation orsakande kraften 

ligger t. ex. förut om styrbord. InYerkan af sf'ldana typer 

som b och d, se Jig. 2, hafya Yi, på grund af förutsatt obe

fintlighe l af A och E, rältighe l atl anse lika med noll. 

p 

-aH 

F 

K 

T 

Fig. 8. 

U t i 11g. 8 föreställer: 

K kompassens medelpunkt, 

K P= H= jordmagnetismens 
horizontalkomposant, 

- a I-I= typens - a maximi
kraft, 

- e H = lypcns - c maximi-
kraft, 

L = lång- och 

T= t Yärskcppskomposantcrna 

för den semicirkuli:ir deviation 

orsakande kraften. 

Medelriktkraften i.H är = 
-H , (- a H)+(- e H) l 
- i 2 oc 1 

F G = (- e H) - (- a H) är 

den kYadantclla deyiationen 

orsakande kraften. Då blir 
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K N _ riktkranen till magn. N, (i kompassmer.) 

K S >> >> >> S, >> 

KO >> >> >> O, >> 

K ' iV = >> >> >> ,iV, >> 

fh1 , ås, O'o, ä"· = respektiYc deYialioner. 

Om man nu med K' som medelpunkt och L, T samt 

F G ' -· e H) - ( - a H) . . . 
K' F c-= 

2 
= \ 

2 
till rad1cr uppdrager eu·-

kdbåga r och från K tangenter till dessa cirkelbågar, så blifva 

m Mtena på de af tangenterna med K P bildade vinklarue ut

tryck för koefficienterna B, C och D. 

Häraf framgår med önskYärd tydlighet det intima sam

bandet mellan rik l k ra f'terna och deviationskoefficienterna. ') 

Koeflicienterna .m, e och ~ äro funktioner af koefllcien

tc· n för medelriktkraften eller i. H, och, med fästadt afseende 

,·i d dc krafter, som orsaka de olika slage n deviation, hliha 

dt'SSa deYia tioner åter i funktioner af koef11cienterna: 

Fig. 0. 

l'ö religgande 
Då b lir 

i.H.m=L + cZ 

i, H e = T ( + f Z) 

. a-e d .. 
J.~= T' ar, se fig. 9 , Z betecknar 

jordmagnetismens vertikalkomposan t och f Z 

fall, se sid. 225, kan försummas. 

.m = /1-C (L + c Z) ...................... . ... .......... (G) 

e _ 1_. T ....... . ... . ................................. (7) 
i. H 

~ = + (a 2 e) . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) 

Från deviationsläran Yeta vi, alt i detta fall 

l l 
1 
e os (' 1 . l ( . L ) 
. -- =-.-(1 + a) cos ( + --,--- e t ng G + H .. .. ..... (H) 
l H l l 

iir utt rycket för den för öfYer Yerkande krallen af jord- och 

l'ar tygsmagnetism en, och 

~~ utförligare studium af de s. k. dygogrmmne11 hätwisas till 
,\ dm iralty l\Ianuah . 
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H ' sin ~, 
- - f H-

l T 
-:- (1 +e) sin ~ + -. -

1. 1. H 

ullrycke t för samma krafts verkan styrbord hän, där 

6 = inklinationen , se fig. 9, 

C = den magnetiska kursen, 

(10) 

H ' = riktkraften på den ifrågavarande kompasskursen; 

ärriga storheter äro förut bekanta. 

Om man nu uti ekv. (ö) insätter i st. L Z dess Y ~inle 

H . tng 0 , se Iig. 9, så blir 

lå ngskeppskomposanten ~ =+ ( c tng G+ J~} Uti ek Y. (7) ~i r 

LYärskepps- d:o 
T 

CS= },H' 

Insättas nu ~ och <:s i sl. L deras Yärden uli ekY. (9} 

och (10) och m an sätter H = l , i;= i;' + O') och cos u= l, 

emedan Yid en kompenserad kompass c) är mycke! liten, Yi

rla re i ekY. (9) sätter i;'= Nord (= 0°) och Syd (=-= 180°), 

resp. och i ekv. (lO) i;' = Ost(= ~)0°) och W est(= 270°) , resp . 

och man dessutom b etänker, all ~ och <:s äro positiYa, om 

de draga nålens nordända för- och styrbord öfver (i mot

satt fall negativa) så erhåller man följande Yärden för jord-

och 

H'n 

H ' s 

H'o 

fartygsmagn etismens samverkan, nämligen: 

= l + a + }, ~, verkande föröh er på kompasskursen Nord ,. 

= l + a - }, ~. l l ll l l l l Syd, 

= l + c - }, <:s, )) styrbord öfver )) 

H'w = l + e + Å <:s, )) )) )) )) 

Ost, 

West , 

Genom addition får man: 

H' -L H' + H' + H' = 4 + ') ( a + e) = 4 (l -L a + ~)=· 
N l S · O W ~ < 1 2 

= 4 Å, se ekv. (:5) . 

Och Yidare: 
H' - H' 2 },~ 

112 ( H'~ + H': + H'~- + H' w):= 2 }, = .ffi .. .. ...... .. ...... (l l). 

*) iiiagn . kurs = algebr aiska s umm an af komp. kurs och dev. 
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H '11. - H '0 
2 J,_<::_ ( 

, (H ' + H ' + H'-+ Hl)= 2 }, =CS ....... .. ......... 12) 
2 N S O IV 

( H'N+ H's )-(H'o + H'w) _ (2 + 2a) -- (2 + 2 c) 

li 'N + H's + H' o + H'w 4 }, 

_ _l __ (a? e) = ~. se ekY.(8) .. .. ......... ........ .. . .. .. ........ (l :·n 
j , ~ 

Betraktar man nu ekY. (11), (12) och cvn, så fum r r 

man, alt, om riktkratlcrna p å kardinalkurserna fordelas lika 

<1, att H' N= H ' s = H' o = H ' w. så blih·a ~ = <:s =~ = noll 

<>ch till detta ideella resultat är det, som man m ed dellektorn 

u il/ /~om ma . 

Eller dessa grundEiggande teorier öfYergår jag till h e

skri fning af sjäJ[ya instrumentet. 

Såsom jag redan fra mhållit hai\a fl ere slag af dell ek

to re r konstruerats. De, som kommit mesl till användning, 

torde emell ertid vara CoUongue's, Thomson's och Clausen 's 

deJl ek torer och efter lwad som framgår a[ all den litteratur, 

l\'Sk enoeJsk och dansk , som alllandlat dellektorproblemcl, 
• ' o 

adagalägges det m ed all tydlighet, att den Clausenska detl ek -

lom lämnat .de bäsla resultaten, Inarför jag, m ed förbigående 

a[' de [\·änne förstnämnda , Yill demonstrera densamma OCh 

dess mwändning. 

Clausen's deflcktor, ar sin konstruktör äl'Yen kallad uni

lll'I'W l-defleklQrn, grundar sig på tangentdetlektion och Lestå r 

al' en i gra,der uppdelad och med horizontell a stag förs edd 

ring H, llg. iO, lYYilken 1' ing i stagens skärningspunkt p å un

d(Tk an l af instrumentets centrum har en liten tapp, a fsedel 

all passa it~ i en fördjupning i midten af kompassens glas

loek (om glaslock et ej skulle nra försedt m ed en dylik för

di up ni ng finnes det en modell, som är försedd m ed trenne 

hopfil llhara a rmar, så inrättade, att instrumente t k an centre

ras på olika kompasstorlekar) . 

En alidad A, som är försedd m ed tviinne lodr~llls låe n

dl' m agneter M och M1, hYars poler äro vända åt motsall 

hall, kan nidas omkring en tapp p å öfverkanlen af ringens 

lllid l. ;\ lagneterna kunna närmas till ell er fjärm as från ln·ar-
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Fig. 10. 

andra medelst sluufven S, och deras inbördes afstånd i mil
limeter kan alläsas på skalan l. En visare V går genom 
ringens omkrets och den undre tappen. Visaren kan förskju
tas, men förblir i önskad ställning medelst en stark friktions-
tjäder på ringens underkant. 

Clausen's deflektor, sedll från sidan. 

Under alla förhållanden , då fartygels rörelser CJ aro rör 
våldsamma och styrningen god, kan man m ed dellektorn : 

l) kompensera kompassens semicirkulära och dess ksa
<lrantella deviationer, 
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2) uttaga kompassens deviation på alla kurser, 
B) när den kvadrantena deviationen är förut kompen

serad, kontrollera lång- och tvärskeppsmagneterna på tvänne 
k ompasskurser, 

4) när den kvadrantella deviationen är förut kompen
serad, kontrollera deviationen på den styrda kursen och vid 
en kursförändring uppgöra ny deviationstabell, 

5) när den kvadrantena deviationen är förut kompense
rad och den magnetiska kursen känd, uppgöra ny deviations
Lahell utan kursförändring samt 

6) utröna värdet på medelriktkraften }, H till magnetisk 
Nord. 

För att kunna använda deflektorn fordras att man kän
ner dess s. k. normalinställning. Härmed förstås att magne
terna M och l\11 innehalva ett afstånd sins emellan, att de, 
när instrumentet är uppställdt på rätt sätt ofvanpå kompas
sens glaslock verka på kompassnålarne med en kraft, som är 
1,414 gånger så stark, som jordmagnetismens horizontalkraft. 

AH 

-/l.. H 

Den 
kompass, 

Fig. 11. 

Detta inses lätt af fig. 11 , där 
detlektorkraftens riktning och 
styrka är O P , H= l =jord
magnetismens horizontalkralt 
(i detta rall -= - }, H), och 
deflektorn är inställd med ali
daden uti 45° vinkel med den 
magnetiska meridianen på ett 
järnfritt ställe i land. Resul
tanten eller O P blir då 

H H 
l 

i/2 

1,414 H. 

N ormalinställningen kan an
tingen yara ungefärlig eller 
noggrann. 

ungefärliga inställningen fås om man tager den 
som skall undersökas, i land och uppställer den på 
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.ett järnfritt ställe med styrstreckel på Nord; därpå anbringas 

deJlektorn och alicladen vrides långsamt, tills att den gör en 

vinkel med magn. mer. af 45°. Sedan rosen lugnat sig vri

des på skrufven S ti ll s att kompassen gör ett utslag af a.0 så, 

H' -J, H 
att cot a= --

2
-, ~, se Jig. 11 , där H' är jordens horizontal-

kl·all på platsen och }, H samma krall på kompassens plats 

ombord. Är ej värdet på 2 kändt, antages det Lill aU vara 

0,!:1 och utslaget ell er a. skall då vara 83°,5, om H' antages 

l. 

Man kan äfyen ombord, således utan alt Laga iland kom

passen, Ihma den ungefärliga normalinställningen om man på 

den styrda kursen, hvilken stadigt hålles med hjälp af en 

annan kompass, lå ter kompassen göra utslaget a.= ~)0° och 

därefter styra kontrakurs - vid inläggande på kontrakursen , 

hör deOektorn borttagas, på det att kursen på hjälpkompas

sen målle erhållas noga - finna utslagel Cl.k utan att förändra 

·deflektorns inställning och slutligen genom att skrufva på 

skrufven S låta utslaget blifva 1/ 2 (90° + Cl.k ). Vid alläsning 

af de deOekterade kompassvinklame ~1 r det vilztigl att kom

passrosen fått lugna sig. 

Den oggranna normalinstä liningen fås ombord, om 

man, efler förut gjord full'it~indig kompensering Yid ungefär

lig normalinställning, ställer magnelerna M och M1 så, a lt 

utslaget på h vilken som häls l kurs blir 90°. 

Afståndel på milimelerskalan, svarande för lwarje kom

pass, som skall undersökas, antecknas. 

Om elen magnetiska lalilu<len ändras i nämnYärcl grad 

skall afstånclet mellan magneterna ~f och M1 ökas eller min

skas allt efler som jordens horizontalkrafl växer eller aftager. 

Ombord vidlager man då följande åLgärcler: 

På den styrda kursen - hålles noga med hjälp af en 

annan kompass - fås utslaget rxy med dellektorn i den ur

sprungliga normalinställningen, h varefter m an genom att skrufya 

på skrufYen S låter kompassen göra utslaget rxx, beslämrlt af 

2
.,_ 

-- L>L>-

formeln cot rxx = : ( cos rxy + l) - l, där H b elyder s lor-
t 

leken af den horizontalkrafl, som SYarade mol elen ursprung

liga normalinställningen och H1 den nya horizontalkraften . 

Värdena på H och H 1 kunna erhållas från isodynamkarlorna. 

On~ man således känner horizontalintensitelen på plal

sen, så kan man lätt uppgöra en tabell öfYer magneternas 

M och M1 inbördes afstånd enligt tormein cot rx =__!:I_- 1 
~ - }, Hx ' 

där Hx representerar andra olika värden för samma kraft och 

H är kraften på stället. 

Det direlda ändamålel med dellektorn är alltså att upp

m~ita det utslag, som kompassen gör på en eller flera kurser 

när alidadens blå pol ställes i 135° Yinkel med kompassro

sens Norcl-Sycl-riktning. Så snart fartyget ståfyar önskad 

kurs efter den kompass, som skall rättas eller undersökas, 

a(läses en af tartygets andra kompasser och fartyget styres efter 

denna kompass så noga som m~jligl. Deflcktorn placeras nu 

på glaslocke l med Yism·en V långskepps och alidaclens blå 

pol ö[yer kompassens Norcl. Visaren bör fasthållas med ett 

par stift 11å lockets kant eller inr)assas i nåo·on liten uttao·-
::> b 

ning. Alidaden \Tides därpå långsamt 13ö0 • Kompassnålen 

gör nu ett ulslag och bör med någon öfning hasligl kunnn 

lugnas, lwarel'Ler detta ulslag afläses i de ögonblick, dft far

lyge t ligger på räll kurs enligt hjälpkompassen. 

Utslag på kompasskurserna N, NO, O o. s. Y. betecknas 

i del följande med rxN, rxNo. a0 o. s. Y., resp. 

Ulslag på en kurs 90° till höger om den stäfvade kur

sen betecknas rx 11 , på en kurs 90° till Yi:inster rxv och på kon

lralmrsen rxk. 

l. Kompassens fizllständiga kompensering. 

Den semicirkuliira deYialioncn kompenseras med lång

oe ll lYärskeppsmagneler, den kvaclrantella med mjuka jiirn

<;fcrer eller c yl i n drar. 
Tirlsl.Tift i Sjöviisendet. lG 
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Detlektorn inställes uti ungefärlig normalinställning och 

fartyget styres Nord - med hjälpkompassen - enligt den 

kompass, som skall kompenseras. Dellektorn påsättes och 

rt.N afläses, då kursen är noga. Deflektorn borttages och tar

tyget lägges Ost, hvarefter samma operation vidtages och 

zo afläses. Fartyget lägges därefter Syd och as afläses, hnr

efler, under det att alidaden bibehålles i sin ställning, lång

skeppsmagneterna placeras så, att kompassens utslag blit· 
1

/ 2 (aN + as ). Dellektorn borttages. Fartyget lägges nu ·w est, 

deflekto_rn påsättes och aw afläses, hvarefter tvär-skeppsmag

neterna placeras så, att utslaget blir 1 / 2 (cr.o + cr.w ). 

Det är fördelaktigt om man, vid tvärskeppsmagneternas 

nedläggande, ej behöfver röra vid långskeppsmagneterna. 

Om 1/2 (rt.N + as ) ej är= 1/2 (cr.o + aw) förefinnes kn

drantell deviation, och fartyget bibehålles på kursen Vlest. 

under det att de mjuka kompensatorerna föras intill kompas

sen så, att utslaget 1/2 (a0 + cr.w) blir = 1/2 (7.N + as ). 

Det är tillräckligt, att normalinställningen är ungefärlig. 

· men vill man vara riktigt noga göres efter den första kom

penseringens utförande inställningen noggrann i enlighet med 

hvad som ofvan anförts och operationen återupprepas. 

2. Fullständig deuiationsnllagning. 

Detlektorn användes i ungefärlig normalinställning. Far

tyget lår under gir åt samma håll stäfva N, NO, O, o. s. v. 

och aN, aNo, ao, o. s. v. observeras. 

Deviationskoel1icienterna blifva då: 

B= 1/2 (as - O'.N) ......... .. ............. .. .... . ..... (14) 

C = 1/2 (cr.o - rt.w) ...... ........ .. ...... ............ .. (15) 

D= 1/4(cr.o + cr.w)- 1/4(cr.N + et.s) .. ......... . (H>) 

l_ E= 1/4 (cr.No + asw)- 1/4 (aso + aNw)J. ...... .. {17). 

hvarefter å uträknas medelst formeln 

o =B sin ~'+ C cos ~' + D sin 2 ~' (+ E cos 2 n ......... ... (18) 

och deviationstabellen kan uppgöras. 
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Om E antages Yara noll, är det nog alt b eräkna c) med 

B, C och D. Normalinställningen kan, som ofvan ~tr sagdt, 

,·ara ui1gefärlig, men bör hälst vara noggrann. 

För så vidt B och C ej öfverskrida 1Q0 samt D ej är 

> 5°, bör deviationen kunna erhållas riktig på 1° nkira. 

Här tillåter jag mig all göra etl li tet afbrott uti den 

fortsatta beskri fningen af i nstrnmentets an Yändn in g, all den 

s tu nd de nyss nämnda fonnierna (14), (15) och (16) synas 

m ig tarf,·a en närmare förklaring af de i dem ingående ut

slagsvinklarnes samband med de förut demonstrerade rikt

krafterna, ty det måste vid första ögonkastet ovillkorligen 

,·erka ganska öl\erraskande, att deviationskoetTicienlerna svara 

mot nyss nämnda enkla relationer. 

Betrakta vi då Hg. 11 , se sid. 233, där nu 

H'= riktkraften till magn. Nord, 

i. H = medelriktkraften efter kompenseringen , 

z = den deflekterade vinkeln, 

~ == dess kompliment, så få vi för de fyra kardinalstrecken 

J 
D H'N - ), H 

tng IJN = j, H 

l H's - ). H 
tng f>s = }. H l 

H'o -- }, H 
tng f> o = . H 

A 

H'w- }, H 
tng ~w = }. H 

Insättas uti dessa formler Yärdena på H'N, H's, H'o, H'w, 

se sid. 230, så erhålles 

l 
l + a ill 

Lng ~N = j, H + H - l ; 

D l + a ill 
t ng i'Js = - --- - -- l . 

. A H H ' 

Och genom subtraktion 

ltno- Bo-] +e -~ - 1 
n, -/.H H 

l + e e 
tngf3w = - }, H + 1f - l 

.93 1/2 (tng f3s - tng f3N) = - H 

e 1/2 (tng f3o - tng f3w) = - 1f 
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Antaga vi H = l och då g;, = sin B, e= sin C, (se noten å s id. 224-) 

.så Iås - si n B = 1/2 (tng f3s -- tn g f3N) 

- sin C = 1 /2 (tng (30 - tng f3w ). 

Om kompassen är tillfredsställande kompenserad blifnt 

vinkelYärdena mycket små, hYarför Yi j stället ["ör Sinus OCh 

tangenterna kunna insätta deras bilgar, och då blif\·a 

- B = 1 h ((J s - (3 N ) 

- C === 1/2 ((30 - f3w ), ellPr om Yi i stället för (J insätta 

dess kompliment 
B = 1/2 (as - "N ) 

C = 1
; 2 ("o - «w). 

Det är förut, ekY. (13), Yisadl, a lt '3J är funnen genom 

skillnad en mellan medelriktkraiLerna p å Nord och Syd samt 

Ost och \:Vest, nämligen 

(H 'N + H's )- (H'o + H'w) Il . 
~ - e et 

- 4 x 
1/2 (H 'N + H's ) - 1h (H ' o + H' w) 

2~ = - . 
), 

Desslikes är D funnen analogl genom skillnaden uti de

Jlektorns utslags Yinklar, h Yar[ör 

D = 1/2 (ao + aw) - -- 1j2 (aN + "s ), där leclznen blih·it 

omby tta, på grund af att mol de mindre krall ~rna svara större 

ntslagsvi n klar. 

Hvad för öfrigt koeffi cien tern as teck en Yidkomm er så ~ir 

@.> positiv, när riktkraften på Nord är stö rre än på Syd, alll 

så H'N > H's och <S positiv, n ~i r r iktkraften på Ost är mindre 

än på Wesl, alltså H' o < H' w. Vid ell posiliYt D ~~r 1/2 (aN+ "s ) 

mindre än 1/2 (u0 + ctw ), emedan i detta fall verkan af typen 

+ a > a l' + e och verkan af typen - a < af- c, (se fig. 2) 

ell er m ed andra ord, långskepps mås te riktkraften vara min

dre ~i n tvärskepps och af en s törre r iktkraft uppstå en mindre 

utslagsYinkel. \ Ti d motsatta förhållanden framträder elt n ega

tivt D, ln-ilkct dock ej torde intriHTa på ett fall a[ hundra . 

Efler denna lilla orienterande afYilming å tergår jag till 

deOektorns yllennera anYiindning. 
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3. När den kvadrantel/a deviationen /ömt är kompense

ra d, kontroll af lång- och tvärskeppsmagneternas lägen p il 

tvenne kompasskurser. 

DeJlektorn p åsättes uti noggrann normalin ställelse och 

larlyget styres Nord eller Syd, Ost eller 'iV est, hvarunder kom

pensationsmagneterna llyttas så, att IX blir 90°, lwilket ju ~ir 

hetingeisen för den noggrann a normalinställningen . 

4. När den kvadrantel/a deviation en är förut kompense
rad, kontroll ar deviationen p å den styrda kllr:>en och etter obser
vation å en annan kurs uppgörande ar ny deviationstabell lär 
hela komp assen . 

DeJlektorn påsättes uti noggrann normalinställning och 

" p?t den styrda kursen afläses. Därefter afläses flh eller "v för 

l'n kurs 1)0° till höger eller till vänster om den första kursen. 

På första kursen blir o= "h - 90° eller O' = 90° - "v 

På andra kursen bl ir äh = 90° -a eller ov = a - 90°. 

Med kännedom om dessa tvänne deviationer k an man 

nu erhålla en fullständig deviationstabell genom en grafisk 

metod, som är fr amställd af professor JaO'J·e och den franske 

sjöolliceren Ernest Fournier*), enligt följande: 

Sedan deviationen blifvit noga uttagen Yid t. ex. resans 

hötjan, uppdrages den gamla deviationskurvan på ett milli 

melerrutadt papper, hvarefter de obsenerade nya h~inne de

' ia tionerna afsättas på det ursprungliga diagrammet vid re

spek tive kurser. 
Uti Jlg. 12 angifver N O S \iV N den uppskuma kompass

rosen och kurvan den ursprungliga deviationen. Abscissorna 

K a och L h de två nya deviationerna, som vid tillfället ifråga 

hl il\-it funna å kurserna N 78° O och S 12° O (metoden iir 

rik lig intill en vinkel mellan kurserna af 60°). Skillnaderna 

mellan de nya och de gamla deviationerna på dessa kurser 

iiro respektive a P och b P '. 

På elt tämligen styft papper uppdrager m an sedan en 

massa koncentriska cirklar m ed lika stort inbördes a fstånd 

7'") En ny m etod med en minsta vinkel mellan kurserna af 30° >Lr 

helt nyligen framställd af löjtnanten i franska flottan Pierre Engel uti 

hans bok · Deviation des Compas », utgifven 1907. Engel kallar tlenna 

metod »la <hoite J\foreh. 

l l 
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och uppdrager radier för lwar 10.0 på kompassen, såsom uti 

Jig. 13 angii\·es. Å denna figur uppdrager man Yidare b ränne 

••• ·N •••• radier, Harande mot hvar och en af de 

tYå kurser, på lwilka man har obsen·e

rat de nya deviationerna och afsälter 

från cirklames medelpunkt utefter dessa 

radir.r skillnaderna mellan de nya och 

de gamla deYiationerna. Alstånden mel

lan de koncentriska cirklarna am·ändas 

N78·o som skala och är uti detta fallet oo,5. 

N 
Fig. 12. 

Vid afsättningcn iakttages att, när devia

tionsskillnaden är positiY, d. Y. s. den 

nya deviationen ligger till höger om den 

gamla devialionskurvan, skall den afsät

tas i riktning med kursen; är deviations

skillnaden däremot negativ, d. v. s. den 

Fig. 13. 

nya de,·iationcn ligger till Y~inster om 

den gamla kurYan, skall den afsättas på 

kontrakursen. Genom de b ·å punkterna 

a och h, som således erhållas, samt cirk

lames medelpunkt P uppritas därefler 

en cirkel. 
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Man kan nu erhålla deviationsförändringarne för lwar 

10. 0
, i det att de just äro lika med afstånden från P till ra

diernas skärningspunkt med cirkeln P a b. I de fall, då ra

d ierna skära cirkeln, äro deviationsskillnaderna ostliga och dc 

skola då afsättas till höger om den gamla deyiationskurvan, 

fig. 12; skära radierna däremot ej cirkeln, uppmätas devia

tionsskillnaderna på radiernas förlängning på kontrakursen 

och äro då vestliga samt af sättas . till vänster om den gamla 

kurvan. Genom alt sedan sammanbinda de på så sätt funna 

p unkterna erhåller man den nya deviationskm·yan. 

Detlektorinställningen kan uti fallet 4 äfven vara bl~tt 

ungefärlig, men då tages såväl a, ah , "v som "k (på den första 

k ursens kontrakurs), lwarefter å = 1/2 ("h -"v ) och åh = 
:-= 1/2 (ak - n ). 

ö. När den kvadranlella deviationen är förut kompense

rad och den magnetiska kursen känd, uppgörande af ny de

viationstabell utan kursförändring. 

Fartyget hålles på den kompasskurs, hvars O' är känd 

och detlektorn påsättes i noggrann normalinställning, llVar

e ft er a observeras. Deviationen på kursen ~)0° till höger om 

den styrda kompasskursen är då år. = (900- a ). Den nya 

deYialionstabellen uppgöres enligt Fournier's metod. 

(). Att finna värdet pä medelriktkraften i. H till magn . 

N ord fur en kompassuppställningsplats. 

Om man på ett järnfritt ställe i land placerar detlektorn 

J)efl. 

.Fig . 14. 

öfver kompassrosen med alidaden Yinkelrätt 

mot magn. mer., så finner man lätt en dc

flektorinställning, vid lwilken kompassro

sen al\·iker 45° ur sitt roläge. I detta fall 

utöh·ar detlektorn samma kraft på kom

passrosens magneter som jordmagnetis111ei1s 

horisontalkraft H, se fig. 14. Transporterar 

man nu kompassen till sin plats ombord 

och påsätter detlektorn med alidaden Yinkel-
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rätt mot kompassmeridianen så framkallar samma inslåilning 

a f dellektormagneterna en annan af,·ikningsvinkel, emedan kom 

passens riktkraft till följd af fartygsmagne ti smen undergått en 

föråndring. 

Om l. 'ex . a = 35° så är riktkraften R för den ifråga

,·arande magn. kursen = dellektorkraften X col a och om man 

såtter H = l blir i detta fall H = 1 ,428. Värdet H skall se

dan multipliceras, se sid. 227, med cos o för den ifrågava

rand e kursen för erhållande af riktkraften till magn. Norcl. 

i. H 

Vid observationer å magn. N, S, O, W blir alltså 

RN . cos ON + Rs . cos Os + Ro . cos o0 + Rw. cos o,1· 

4 ... (19) 

Förutom de ol'van demonstrerade mwändningarna af cle

ll ektorn kan densamma äf\·en finna bruk vid unelersökning 

af kompassrosors kollimationsfel och af deras inställningsfor

måga vid försvagad riklkraft, m en då en redogörelse hårför 

synes mig blifva alltför vidlyft ig och dessutom strängt taget 

ej faller inom ram en för detta anförande uteslutes den här. 

Den kompasskompensering och koefflcientbeståmning, 

hvilka varit förem ål för min beskrifning, låter sig em ellertid 

endast till sitt full a omrfmg utföras med dell ektor vid kom

passer med svaga rosmagneter, såsom l. ex. Thomson's luft

kompasser, lwilka ej utöfva någon inducerande verkan på dc 

nära liggande D-korreklorerna af mjukt järn. Hos kompas

ser m ed starkt magnetiskt moment, såsom exempelvis vätske

kompasser, uppträda vid deflektorarwändning, på grund af 

i nduktionsverkningar, störande, okontrollerbara krafter. Dessa 

göra kompenseringen af elen k.Yadrantella deviationen osäker, 

för att ej såga omöjlig, hvarför hos sådana kompasser de

fleklorns anvåndning i allmånhet inskrånker sig till kompen

sering och beståmning a f koeffici enterna B och C. Säkrast 

ii r a lt kompensering af koeff. D enelast förekommer med kom

passer där denna koefficient, okompenseradt, är så liten att 

korrektorerna komma på stora afståncl från rosen. 

Del är klart, a tt de af deflektorns magnetsystem l'ram-
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kallade utslagsvinklame på kompassrosen äro beroende af 

rosens konstruktion och rosmagneternas a fstånd från detlek

Lorus poler. För exempelvis Hechelmann-rosor med perife

r iskt nålsystem m ås te särskildt konstruerade deflektorer, hvilka 

lära vara i bruk i tyska flottan, an våndas; en dellektor af 

ol\·an beskrifven modell utöfvar öfver hu(vud taget ingen in

,·erkan på ett periferiskt nålsystern. 

Då nu emellertid våra stridsfartyg äro försedda med så 

godt som uteslutande våtskekompasser - Lyth 's nyaste mo

dell ha1\a magn. mom. af 50 å 60 mill. G. E. - och kom

passplatserna mången gång äro sådana, att värdet på D är 

ganska stort, så skulle det ej vara någon så afsevärd förde l 

med deflektorn om endast B och C kunde med elensamma 

u Lan olägenhet behandlas. Dock torde väl, blott vederbörlig 

försik tighet iakttages, saken i nödfall gå för sig. Under elen 

förutsättningen att deviationen ej öfwrstiger 20° kunna form

lerna (14), (L5) och (16) amåndas (d. v. s. själfva vinkelvärdena 

i st. f. dess sinus och tangenter) och således B, C och D okom

penseradt utrönas. Om nu D bortkompenseras först på känd l 

si't lt genom att lå ta fartyget styra kompasskursen N( 45° -~)O 

- kursen hålles med en hjälpkompass - och kompensato

rerna föras intill kompassen så, att denna visar N( 45° +~)o 
och man, sedan kompensatorernas plats noga antecknats, bort

tager dessa från kompassens närhet, så kan därpå den semi 

ci rkulära deviationen ulan olägenhet bortkompenseras med 

tlefl ek lorn. Efter dennes aflägsnandc påsättas åter D-korrekto

rc rna på deras platser. 
Sannt år v isserligen, att en sådan koeffici entbes lämnin g 

och kompensering, såsom redan år framhållet, blott kan blif\·a 

niirm elsevis, i all synnerhet som anbringanclet af D-korrek

Lorerna efter lång- och tvärskeppsmagneternas lastsättande till 

fö lj d ar dessas induktionsverkan på korrektorerna kunn a till

l'öra nya vården för okompenserade B och C. Deviations

tabell med deflektorns hjålp låter sig väl ~if\en i cletla fall, 
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·sYårligen kunna uppkonstrueras, hvarför det h ela inskränker 

s ig till en nödfallskompensering. 
Då de fall åtn, där detlektorn med fördel låter sig an

\ 'ändas äfven vid uttagn ing a r deviationen, såväl inom vår ör

logs- som handelsflotta, ofta torde förekomma och då hand

hafyandel af detlektorn är l ika enkelt som dess problem i1 r 

inYeckladt, så tala, synes det mig, alla skäl tör, att yj mera 

höra beakta och ägna tid och krafter å l den Yidare utwck

. lingen af defleldorproblem et och dess praktiska tillämpning. 

- 2!5-

o 

Arsber:ättelse i elektroteknik, minväsende 
och sprängämnen för år 1909 . 
Afgifven i januari 1910 af ledamoten ll. Åkenna1·k. 

(Forts . f rån sid. 167 .) 

II. Minväsende. 

I det inlör örlogsmannasällskapet i februari 1909 af 

major Key i stftllet för årsberättelse hållna föredraget i min

,·~isende och i kapten Rönbloms i september samm a år a(

gifna täilingsskrift ))Minvapnets strategiska uppgift och tak

lik >> har redogjorts för den utveckling vårt minförsvar är af

sedt att undergå. Härigenom hafva sällskapets i Karlskrona 

nwande ledamöter erhållit kännedom om allt af vikt, som 

Hnder åren 1908 och 1909 förekommit inom vårt eget lands 

mi nYi.isende. Att här redogöra för innehåll et i nämnda före

drag och täflingsskrift låter sig ju icke gö ra , enär båda äro 

konfi dentiella. 
Då iifYen i utländska mariner det mesta angående min 

Yapnet h emlighålles och facklitteratur endast sparsamt före

kommer, är svå rt erhålla tillförlitliga upplysningar om främ

mande länders minväsende. Af under senare åren utkommen 

»minlitteratun ä l\'ensom a r i tidskrifter och årsböcker syn

liga uppg ifter kunna dock göras några allmänna slutledn in

gar om i hvilken riktning minvapnet för n~in·arande synes 

ulvedd a sig. 

'.l 

1 '1 

l 
l' 
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Följande redogörelse angående minYäsenclet grundar sig 

på en del uppgifter i facktidskrifter och ett nyligen ntgii\el 

arbete 
))The Evolution of the submarine Boat, Mine and Tor

pedo)) af commander kf. F. Sueier, Porlsmouth 1908; 

samt en uppsats om >>Torpedos und Seeminen)) af m

genieur W. Pan::.erbieter, Berlin 1908- 1909. 

Erfarenhelerna från rysk-japanska kriget samt under

vattensbåtarnas användning i allt större utsträckning Yid kust

försvaret synes inom en . del mariner hai\a orsakat en om

Higgning af deras minförs':ar, hvatigenom detsamma från att 

hafva varit rent defensivt öfvergålt till så godt som uteslu

tande ofTensivt. Sålunda har man i England slopat till skydd 

för örlogs~ och handelshamnar förefintliga rasta minpositioner 

och ämnar ersätta desamma med olfensinninor och genom 

arwändande af undervattensbåtar. Skälen härför torde Ya ra: 

att användandet af fasta minor i de i allmänhet öppna 

och d j up a engelska hamninloppen med starkt tidvatten är 

f'örenadt med slora sYårigheter och i Yissa fall fullständigt 

Yärdelöst för försYaret; 
att sänkandet af Jlentliga fartyg genom fasta m i nor i 

lrånga hamninlopp kan orsaka hamnens spärrning för egna 

l'artyg; 
alt anskalTning och underhåll af de redan i fredslid ut

lagda minfälten kräfva betydande kostnader; samt 

att den flyttbara unclenattensbåten erbjuder större möj-

1 igheter för förs-varet än den fasta minan. 

Äfven i Frankrike synes man hafva för afsikt alt å t

minstone för Yissa hamnar slopa de fasta minlinjerna och er

sätta dem med undervattensbåtförsYar och tilltålliga minlin

jer. Så lärer man hal\'a upptagit de mfmgomtalade botten

minorna utanför Cherbourg, hvilka ju visat sig farliga redan 
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i fredstid, enär flera af dem upprepade gånger af oförklarlig 

anl edning ofrivill igl detonerat. 

Sannolikt komma en del andra länder, hvilkas kuster 

och farvatten äro af samma beskalTenhet som de engelska 

och franska, att företaga liknande förändringar med sitt min

fö rsvar. 
För länder, hvars kuster halva skärgård eller långa hamn

inl opp samt där isförhållandena kunna omöjliggöra under

yat tensbåtarnas användning vissa tider af året och lwilkas 

lan alten ej äro ulsatta för lidvatten med stora vatlenhöjdför

ii nclringar, torde däremot de fasta minlinjerna alltjämt komma 

a ll utgöra ell viktigt hjälpmedel för kustförsvaret. 

Slörsta utvecklingen under tiden efter rysk-japanska kri

ge t företer minväsendet i fråga om minornas arwändning för 

offensiven. För all möjliggöra en dylik arwändning hafnt 

rörbättringar vidtagits j de s. k. offensiv- eller blockadminornas 

konstruktion, så aU de kunna utläggas från större fartyg. En 

del mariner hafm för dylik utläggning byggt särskilda fartyg, 

andra hafva härför ändrat äldre, mindre kryssare, i llYilka båda 

rall de sålunda am·ända fartygen benämnas minfartyg, andra 

:1Ler förse jagare, torpedbåtar och t. o. m. undervallensbåtar 

med anordningar för fällande a[ sådana minor. Härigenom 

k un na orrensivminorna anv~indas sihäl för ofl'ensiva företag 

som för den strategiska defensiven. 
Vid ofTensiv krigföring komma minfartygen troligen alt 

:1ns ändas hufvudsakligen för utförande a[ inmineringar af 

liemlens krigsfartyg, till följd hvaraf dessas operationer skull e 

ko mma att försvåras. Vicl den strategiska defensiven torde 

gen om minfartyg och andra för utläggning af ofl'ensivmi

llor anordnade farlyg mest i frågakomma all verkställa strö

mineringar, Inrarigenom ftentliga företag såsom blockad, lano

stign ing o. d. blif\·a svåra att utföra . 

Visar det sig, att de fortsatta försöken med torpedminor 

lyl'l~ as, så bliher minvapnet en faktor all räkna m ed äf\·en 

'id strid i fritt fanallen och kommer att utöfya inflytande 

p:1 den i blifvandc sjöstrider arwänrla taktiken. Särskildl 
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för en underlägsen Jlotla torde dylika minor blifva af slor 

betydelse. 
Andra fredskonferensen i Haag (1 907) har, såsom 1 ars-

berättelsen för 1907 framhållits, genom en >> minkonvenliom> 
sökt begränsa minvapnets användning i sjökriget, men i den
samma gifna bestämmelser hafva egentligen endast afsell att 
säkra den neutrala och fredliga sjöfarten. 

Minmateri eL Minornas framgångsrika användning under rysk-japan-
ska kriget har äfven orsakat, aU en mängd mer eller mindre 
lyckade mintyper konstru erats. Dessa nykonstruktioner afse 
att öka och säkra minornas verkningsförmåga samt a tt i stör
sta utsträckning möjliggöra minornas användning oaktadt för

utnämnda minkonventions bestämmelser. 
I samma mån som fartygsbotten göres motståndskraf

tigare, måste minornas förstörande Yerkan ökas. Detta har 
man sökt ernå, dels genom att använda större laddningar och 
anordna desamma så att de vid sprängningen komma när
mare fartygsbotten , dels genom att gifva laddningen större 
Läthet (helpressade laddningar), dels slutligen, ehuru i mindre 
omfattning, genom användande af kraftigare sprängämnen. 

Minornas verkan söker man säkra i två atseenden. Dels 
trygga egna fartyg för desamma vid utläggning eller passe
rande, dels erhålla ordentlig antändning af minladdningarna, 
<lå fientliga fartyg komm a inom minornas verkningskrets. 
Dessa två sträfvanden stå j u i direkt strid mot h varandra 
och i all synnerhet vid offensivminorna har det varit före
nadt med stora svårigheter tillfredsställa dessa kraf, lwilket 
också gifvit anledning till konstruktion af en m ångfalld ol ika 

antändningsanordningar. 
I ))minkonventionenS)) första artikel förbjudes: 
att utlägga automatiska stötminor utan förankring med 

mindre de äro så konstruerade, att de blifva oskadliga inom 
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senast en timma efter det utläggaren har förlorat kontrollen 
öfyer dem; samt 

att utlägga förankrade stö tminor, hvilka icke blifva askad
liga, då de slitit sina förankringar. 

Dessa båda bestämmelser hafva äfvenledes föranledt kon
struerandet af nya eller förändring af äldre minor. 

Till följd af förutnämnda h emlighetsfullhet angående min
materielens konstruktion i nom olika mariner, är det ar Yild 
all hafva reda på så mycket som möjligt om nya re kända 
mintyper, för att under ett eventuelt krig Yeta, med 11Yilka 
omständigheter och förhållanden man i detta afseende kan 
l'å att göra. En kortrattad redogörelse för anordningar å un
der senaste åren patenterade eller elj est kända mintyper torde 
därför här böra framställas, för så vidt en ))icke minör)) är 
i sU1nd att lämna en sådan med ledning af facktidskrifter och 
paten lbeskrifningar. 

Gifvet är att många af de minpatent, hvilka på pappe
ret synas bra, vid försök icke skulle på tillfredsställande säll 
hestå profvet Oriktigt är dock att utdöma en uppfinning . 
med mindre den blifvil pröfyad och befunnen oanvändbar. 
Svårt är emellertid 1ör marinernas sakkunniga att erhålla medel 
till eller ens medhinna prötningen af alla de uppfinningar, 
som numera erbjudas för försöks anställande. Del är därför 
nödvändigt, att uppfinnarna, innan de göra dylika erbjudan
den, själfva låtit utföra de förb eredande prof, som äro behöf
liga för att visa uppllnningens användbarhet. Hatva dessa 
förs ta försök utfall it gynnsamt, så förutsättes . att upplinnaren 
i fö rs ta hand erbjuder sin uppfinning till eget lands myndig
heter, hvi lka aå böra underkasta densamma en noggrann och 
allsidig pröfning, af l1Yars res ultat sedermera antagandet eller 
l'örkastandet af uppfinningen blir beroende. 

Beträffande uppfinningar inom minväsendet synas p:"t 
senare åren hafva gjort sig gällande samma principer som 
l'iiru l fö ljts vid nykonstruktioner af kanoner och torpeder 
d. v. s. nybildade eller förut beflntliga bolag tillförsäkra sig 
rttllen till uppllnningen, utexperimentera och försöka den sam t 
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förs~ilja den sedermera såsom handelsvara. Sålunda tillYerka 
hl. a. de kända holagen Santter Harle i Paris och Schneider 
i Creusot egna mintyper och i Yårt land har nyligen bil
dats ell bolag >>Leons torpedminon> för utexperimenterande 
af kapten Leons kända uppfinningar inom min- och lorped
Yäsendet. 

:Defens iv- För att göra redogörelsen ö(yerskåclligare kommer, ehuru 
minor. ur minörsynpunkt måhända mindre rikligt, i det följande att 

till defensiYminor hänföras endast ohserYationsminor afseelda 
för fasta minposilioner, alla öfriga minor anses såsom olTen
siYminor 

Närmare beskritning å de 11csta här omn~tmnda minor 
lämnas i ingenjör Panzerbieters uppsats »Torpedos und See
minen», som finnes införd i Zeitschrift fltr das gesamle Schiess
und Sprengstoffwesen åren 1908 och 1909. 

För defensivminamas förankring hafva en del anordnin
gar patenterats, lwarigenom mindjupet kan regleras. Dylil;; 
reglering är af betydelse dels i farYatten, där stark ebb och 
flod äro rådande, dels där trallk med egna fartyg skall för
siggå genom minlinj er. Den enklaste af dessa anordningar 
är elen Yicl Carettes mina använda, där minans höjande 
och sänkande sker !rån land medelst elen genom ett ledar
. block i ankaret gående ankartrossen. En annan enelast från 
land reglerbar förankring Jinnes i Hoffmanns mina, lwilken 
har elt ankarspel jämte molor inby-ggd i minankarel; denna 
motor är genom kabelledning förenad med en dynamo i 
land. 

TYå SYenska uppfinningar af liknande slag hafya för ej 
länge sedan omtalals nämligen kapten Leons och ingenjör 
Agrelis höj- och sänkbara minor. Den förra af dessa är en 
bollen- eller flytmina, i hYilken apterats ett med motor för
scell ankarspel, medelsl lwiJket den till minan hörande ström
sluLa{·bojen kan höjas och sänkas antingen genom reglering 
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1 rån land eller aulamaliskt Yid Yattnets fallande och stigande ; 
i senare fallet inkopplar en i strömslutarbojen anordnad af 
ya ttendjupet åYerkacl apparat strömmen till motorn i ena eller 
:Ul dra riktningen. 

Agrelis mina är a( snarlik konstruktion, men kan dess 
(]j up regleras endast från land eller fartyg, för hvilket ända
mål den är försedd med en synnerligen sinnrikt anordnad 
manöYer- ·och kontrollapparat 

En helt och hållel af Yatlenlrycket åYerkacl aulamalisk 
höj- och sänkbar förankringsanordning är den i Tyskland 
palenteracle Hildebrandtska. Denna liksom öfriga här nämn
{la ankringsanordningar gör emellertid minmaterielen syn
nerligen komplicerad, dyrbar och SYårhandterlig. 

För att hålla i minposilioner utlagda minor på tör egna 
l'ar tygs Lrygga förbipasserande tillräckligt djup har framlagts 
fö rs lag om att anordna flytminor, så att de hållas nere invid 
nnkaret ända till det ögonblick, då ett Iientligt fartyg nalkas 
deras yerkningsområde, hvarYid de frigöras vanligen på elek
tri sk väg och 11yta upp ti ll förut bestämdt mindjup. En dy
li k anordning linnes i Bergströms mina, Yid hvilket frigöran
det från försäkringen Yid ankaret sker automatiskt genom den 
in Yerkan järnmassorna i elt förbipasserande Jientligt fartyg 
göra på järnkärnan till en i m inan placerad elektromagne
tisk slrömkopplare; då minan kommit till sitt mindj up, slutes 
il{Yenledes automatiskt antändningsströmmen . 

I de fa ll att defensivminornas Yerkningsförmåga :behöf
Yer göras större, sker detta vanligen genom att öka laddnin
gens vikt, men ä[Yen vid en del af dessa mintyper söker man 
n nå kraftigare Yerkan genom att, såsom i allmänhet göres 
'id oJl'ensiYminorna, anbringa laddningen så att mellan den
sam ma och yattnet icke linnes något luftmellanrum. 

Defensivminornas elektriska antändningsanordningar torde 
Yi.tl icke hah-a undergålt några väsentl iga förändringar. 

Förbättrade dynamoelektriska mintändningsapparater och 
anEmdning medelst elektromagnelislw svängningar omtalas i 
!'ack tidskrifter. H vad det senare sättet beträfl'ar äro patent 

1'rlsknft i Sjö;clisendet. 17 
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uttagna för två särskilda konstruktioner, Mailänders och 
Schneiders minor, men torde utsikterna att med desamma 
erhålla tillfredsställande resultat ej vara stora, enär tillräcl{
ligt skarp afstämning af dylika trådlösa mintändningsappara

ter är svår att utföra. Dessutom hafva apparater konstruerats 

för antändning af minor medelst genom vattnet fortplantade 
Uudvågor. 

Säkerhetsanordningarna vid defensivminorna äro af min
dre betydelse, då dessa minor torde vara i erforderlig grad 
tryggade mot för tidig sprängning så länge elektriska ström

men till deras antändningsapparat ej är sluten. De vid Cher
bom·g inträffade vådasprängningarna påvisa dock nödvän
digheten af att använda dubbelledare i stället för enkel
ledare. 

OfFensivminorna äro af två slag: förankrade eller blockad
minor och drifminor. 

Blockadminamas vidsträckta användning har möjliggjorts 
genom att desamma försetts med själfförankrande apparater. 

De nya engelska blockadminorna lära vara konstruerade af 

captain Ottley, lwilken om dem upplyst: 
att ett enda fartyg under en natt kan med regelbundna 

afstånd utlägga tusen sådana minor; 
att hvarje mina har en laddning af omkring 80 kg. (200 

lbs) bomullskrut, hvilken exploderar, då ett fartyg stöter mot 
minan; 

att de kunna förankras med mindjup intill 15 meter 
öfYer allt där bottendjupet ej öfverstiger 50 m.; 

att, sedan de en gång förankrats, de äro utan all kon
troll och sålunda lika farliga för vän som fiende; 

att de efter utläggningen ej kunna hemtagas; 
att enda sättet att förstöra dem är genom kontramine

ring eller svepning; samt 
att de på grund af dessa deras egenskaper ej få förank

ras utanför de stridande parternas territorialområden. 
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Liknande själfförankrande minor hafva kanunit till bruk 

i de flesta andra mariner. De i rysk-japanska kriget använ
da Jinnas beskrifna hl. a. i commander Sueters ofvan nämnda 
arbete. 

Den österrik i ska Pieuteuski-minan och den japanska Oda

minan hafva förankringsanordningar liknande den Ottlyska 
minans. 

Le Yacht omförmäler, att man efter omfattande försök 
utanför Cherbourg lyckats förskafTa franska marinen en ut

märkt blockadmina, hvars tillverkning är så enkel, att ett 
stort antal dylika kan på kort tid tillYerkas. 

Några närmare detaljer om här nämnda blockadminors 
konstruktion haha naturligtvis ej offentliggjorts. 

Patenterade själ/förankrande minor, öfver hvilkas appa
rater beskrifningar finnas, äro Laurencichs och Ansaidos mi

nor, hvilka dock äro mycket komplicerade, samt Pecks och 
Malms minor, lwilkas förankringsanordningar däremot före
falla synnerligen enkla. 

Enär offensivminorna ej kunna göras a llt för tunga och 
ohandterliga har deras laddningsvikt måst hållas mellan 50 

och 80 kg. För att öka laddningens verkan har man såsom 
fö rut nämnts sökt anordna så att intet luftmellanrum linnes 

mellan laddning och vattnet. Detta kan åstadkommas an
tingen genom att placera laddningen direkt i minskalet (utan 

behållare) eller att anordna laddningsbehållaren öfver _eller 
under minstommen såsom exempelvis i Tito Noveros mina. 

Laddningen utgöres fortfarande i allmänhet af fuktadt 
bomullskrut. Melinite, schimose och trinitrotoluol am·ändas 

iifven och torde vara något kraftigare, men också känsligare 
iin bomullskrutet. 

Antändningsanordningen i offensivminorna är antingen 
elektromekanisk eller enbart mekanisk. Den förra har visat 

sig synnerligen efl"ektiv i senaste sjökriget, där både ryska och 

japanska minor voro försedda med dylika. I Frankrike sy

nes man föredraga den mekaniska antändningen, såsom va
rande säkrare och lättare att reglera. 
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Säkerhetsanorclningama i della slags minor a[se, dels 
all trygga minornas utläggning, dels i enstaka typer alt möj-
1 iggöra deras hemtagning. Om icke de förstnämnda säker
h etsanordningarna äro fullt b etryggande, kunna oifensinninorna 
hlii\a till större skada för egna fartyg än för fiendens, hvarpå 

.iH\enledes sista kriget lämnar exempel. 
Anordningar iör all säkra ulläggningen utgörus antingen 

a( mekaniskt urYerk, smällpropp eller dylikt, hYarj iimte Ya
ria tioner i yattnets tryck på olika djup mwändas för mmering 

ell er desarmering af antäi1clningsapparaten. 
Tito Noveros och Schneiclcr-Creusols minor äro försedd:1 

m ed apparat för all desarmera minorna före upptagning. 
Drifininorna hafya i allmänhet yarit konstruerade såsom 

blockadminor utan ankare och arsedda all dri(ya i yaltcn
ytan. Kapten J.con har emellertid nyligen konstru era t en 
apparat, afsedel att, apterad i hYilken mina som hälsl, utan 
förankring hålla densamma på ett Yisst mindjup. För detta 
~mdamål placeras i en dylik mina en beh ållare fylld med 
komprimerad luft; genom en särskild apparat, åYerkad al 
Yattentrycket, regleras luftafloppet i behållaren så a lt minan 
erhåller en upp- och nedgående rörelse omkring del djup, för 
hYilket den blifYit inställd. En med dylik appm·a l anordnad 
mina kan inställas för all flyta Yiss tid inlill 48 timmar, lwar

dter densamma yattenfylles och sjunker. 
En offensivmina af alldeles sä rskild lyp är den af kap

ten L eon konstruerade torpcdminan, hvilkens yttre fonn och 
örriga anordningar iiro gjorda så att elensammas utläggning 
kan ske genom att skjuta ul den ur en torpedtub. TYå så
dana mintyper äro af L eon konstruerade, en blockadmina m ed 
själfl"örankring och en dr i [mina. Den senare ~ir försedd med 
förutnämnda Leonska apparat för dess hållande på Yissl djup 

Lmder Yattnet och sänkande efter Yiss tid. 
Genom dylika torpedminor gynnas i hög grad minors 

mwändandc för ofl"ensiYen, en~ir utläggning af blockadtorped
minor läll kan utföras m edels snabbgående jagare eller tor
pedbåtar. Driftorpedminornas förnämsta mwändning torde 
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Yäl hlii\a Yid sjöstrid mellan större fm"lyg s~irsk ilclt i fritt 
ranatlen, då ju en retirerande flotta · har möjlighet a tt oför
märk t mellan sig och Il enden hastigt anordna ett dribninfäll. 

Försök m ed of\'annämnda clrifminor hufya m ed fram
gång utrörts och ell par stormakter lära hafya tillförsäkrut 
s ig upplinningen för sina mariner. 

För att möjliggöra minors användning oaktaclt bestäm

melserna i >>minkonvenlionen)) haha en del anordningar blifyit 
g jorda. 

Yid blockadminor mwänder man sig härYid i a llmänhet 
af Yattentryckets förändring, då en från sitt ank a re lösrvckt 
mina tly tcr upp till y tan . Sautler Harles har härför en l:on
s lruktion, som, då minan kommer till ytan, desannerar an
tändningsapparaten. Malm, Mäller och Leon hal\a anordnin
gar, hvarigenom minor under liknande förhållanden yatten
fylla s och sjunka. u. Po:::.:::.i har konstruerat en mina, som , 
om den lossryckes frå n ankaret, kantrar, ll\'arYicl spr{mgladd
ningen frigöres från minslommen och sjunker. 

För dri{minornas oskadliggörande en timme efter ulläm'-
• t:>b 

nmgen mwändes i allmfmhel urYerk, som eller nämnda tid 
antingen desannerar eller sänker minan. I L eonska driftor
pedminan kan luftafloppet från b ehållaren med komprimerad 
luft regleras så att minan efter den fid , som före dess utläg
gan de bestämmes, Yattcnl"ylles och sjunker. 

Enär defensivminorna äro afseelda alt mwönclas i när- :\Iinutlägg

he ten af egna hamnar, erfordras för desammas utlä cwnincr en- ningsfartyg 
00 o 

dast mindre fartyg, hYilka för att u nelerlät ta naYigering i min-
l"iillet framför allt böra Yara lättmanöyrerJiga och grundgåen
de. Deras storlek bör ej Yara större än al l de äfven i m ått
lig sjö ombord kunna m edföra och u tlägga en ~~ lYå min
kons truktioner åt gången. DefensiYminfältens lågen f1ro näm
ligen redan i fredstid bestämda och minförrådens platser Yalda 
med hänsyn till ,att arstånden för transport ar m inorna till 
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mintälten blifva de minsta möjliga. Också hafva för dessa 

minors utläggning sedan lång tid tillbaka funnits synnerligen 

ändamålsenliga fartyg. 
Offensivminornas användning kan såsom förut framhållits 

vara antingen defensiv eller offensiv. I båda fallen torde 

de komma att utläggas på betydliga afstånd från minförrå

den. Af denna anledning måste tör utläggning af dylika mi

nor afsedela fartyg hafva en storlek, som möjliggör medföran

det af ett större antal minor, eller måste minutläggningsfar

tygen åtföljas af min depåfartyg. Beroende på h vilket af dessa 

sätt, som väljas, blir naturligtvis minutläggningsfartygens kon

struktion väsentligt olika. 
HYarje för utläggning af ofl'ensivminor atsedt fartyg bör 

hafva god manöverförmåga och lämpliga anordningar för atl 

hastigt och säkert kunna utlägga minorna samt vara bestyc

kadt med artilleri för bekämpande af torpedfartyg. Äro dc 

alsedda för offensiva ändamål, måste de dätjämte hafva hög 

[art och stor aktionsradi e samt goda sjöegenskaper. 

Inom de större marinerna synes man hittills hafva an

ordnat och byggt j minfartyg ( minelayer, nav i re pose-mines, 

minendampfer) hufvudsakligasl för defensiva ändamål eller 

för all i skydd af större förband skydelsfartyg utlägga orren

sivminor utanför fientlig kusl. För utförande af hastiga och 

öfverraskande o1Tensiva mineringar ha['va jagare försetts med 

anordningar för m edförande och fällande af ett mindre antal 

minor. 
Ryska marinen torde vara en af dc iörsta, som byggt 

särskilida minfartyg ())Amun> och ))Jenisej)) ), konstruerade 

enligt utkast af den vid ))Jenisejs)) undergång i rysk-japanska 

kriget omkomne kapten StepanoJT. Förutom å dessa fartyg 

lärer äfven å hvarje större stridsfartyg förut hafva medförts 

ett mindre antal oll'ensivminor. Med anledning af under 

nämnda krig gjorda erfarenheter hai\a ryssarna sedermera 

byggt två nya >>ströminfartyg)), >>Amun> och >>.le nisej>>, i stället 

för de två under kriget förlorade med samma namn. Öfver

ste Klado anser emellertid i sinn >>lärdomar>> från kriget, att 
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dessa fartygs fart (17 knop) är allt · för liten och föreslår krys

sare af >>Noviks)) typ såsom lämpligare till minfartyg. För

u tom de två nämnda finnes i ryska flottan ett äldre minfar

tyg >>V!Tolgm> och de till mintransportfartyg omändrade >>Mi

nim>, >>Gen. Admirab>, >>Herzog Edinburski>>, numera >>Ladoga)>, 

>> Narowa>> och >>Onega>> samt >>Europa>>, hvarjämte en del 

jagare af >>Zabaikaletz>> typ (27 knop) lära vara försedda med 

minfällningsanordningar. Häraf och med kännedom om aU 

ryska marinen söker förvärfva sig rätten till mera betydande 

nyare minuppfinningar torde framgå, att man i Ryssland äm

nar tillgodogöra sig de dyrköpta erfarenheterna om minans 
betydelse för sjökriget. 

Tyska flottan har 2 minförsöks- och skolfartyg, del 

gamla >>Rheim> och det nyare >>Pelikan)), hvilket senare äfven 

är mintransportfartyg. Efter rysk-japanska kriget hafva för 

tyska Nordsjöstationen byggts två minfartyg >>Albatross)) och 

)) Nnutilus>>, det senare försedt med isbrytarstäf för att kunna 

utlägga minor äfven vintertid i isbelagda farYatten och för 
:1tt am·ändas såsom >>stängselbrytare>>. 

Frankrike har sedan en del år tillbaka användt krys

saren >>Cosmao>> såsom mintransportfartyg, Inrarvid för ut

läggn ing af de å detta fartyg medförda minorna användts 

båtar. Nyligen lär torpedtransportfartyget >>Foudre>> ändrats 

till miatransportfartyg och jagarne >>Fanfare>>, >>Hache>>, >>Mas

sue>>, >>Trident>>, >>Styleb> och >>Fleuret)) försetts med rninut

läggningsanorclningar. Hvm·je af dessa jagare är afsedd atl 

medföra 10 minor, liYilka förvaras å mintransportfartyget, 

lill llYilket aktra torpedtuben öherlämnns före minornas om
bordtagning. 

Del nya franska Jlottlagförslagel upptager 4 stycken min
fartyg (batiments porteurs et monilieurs de m in e s). Härtill 

lära bl. a. kryssarna >>Chateaurenaulb>, >>D'Assas och ))Cassard)) 

Yara afsecldn, hYarom dock hvarandra motsägande uppgirter 
fö rekomm it. 

l engelska flottan, som förut medfört ett mindre antal 

minor å lwarje större 1Hrtyg, började man redan Hl05 all 
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ändra äldre mindre kryssare till >>minelayersl> och har fort~ 

satt hänned så att, såsom af Yidståendc tabell framgår, för 
närvarande finnas 7 dylika fartyg Iärdiga och ytterligare fem 
lära yara under omändring. Dessa »minelayers» göra emel
Jertid låg fart (18 knop), lwar[öre de endast kunna anY~indas 
för oiiensiYmineringar i skydd af eskadrar. Ifrågasatts har 
därför att bygga nya >>m in elayers>> med 26-30 knops fart 
för att utföra hastiga och öfverraskande mineringar i skydd 

af jagare. 
Den första till >>minelayer» ändrade kryssaren, »lphige

nia», har Yid försök utlagt minor under 18 knops fart i af
seyärd sjö. Två minelayers äro numera förlagda till hYar
dera Sheerness-Chatham, Portsmoulh och DevonporL l den 
mån Hera blifya färdiga ~ir afsikten att förlägga dylika i er
forderligt antal till lwarje örlogshamn. 

Danska flottan har de gamla minlransportlartygen 
»Hj~clperen>J och »Beskytterem>. Enligt nya Holtlagen skola 
anskaiTas två minfartyg om 800 tons och l 5 knop. 

At öfriga mariner har den japanska dels det från rys
sarna tagna minfartyget »Amakusm> (Amur), dels nybyggt 
»Natsushima :Maru» om öOO tons, elen italienska ändral en del 
äldre torpedfartyg samt förenta staternas härtill ändrat »Bal

timore» och »San Fransisco». 
V år tlotta skulle genom en del mind re anordningar å 

Trelleborg-Sassnitz-tärjorna få lYå visserligen stora och ej 
allt · för snabbgående men under Yissa förhållanden synnerli
gen lämpliga minuthiggningsfartyg. 

11Iinskyclc1 . ;\hnors användning i stor omfattning i kommande sjö-
krig torde sålunda yara gifYen. Häraf har framtYingats att 
anskatTa förbättrade skydelsmedel mot dessa förstörelsered
skap. Två principer för J>minskydd» följas för närvarande. 
Den ena är att söka göra fartygsbotten så kraftig, att den 
motstår minornas spr~ingverkan, den andra att förhindra far
tyg komma inom minornas verkningsområrle. 
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I samband med frågan om »torpedskydd» skall närmare 
redogöras för utförda sprängningsförsök mot tartyg och till 
I!Yilka resultat man för närvarande konunit i striden mellan 
den förstärkta tartygsbotten och undervattenssprängladdningen. 

För att hindra Jmtyg komma inom minornas verknings
område användes i allt större utsträcki1ing minsvepning, hvar
igenom den Yäg ett fartyg eller en Jlotta skall framgå i för
Y~ig undersökes och rensas från minor. Förr, då minsYepning 
l' ndast behöfde röretagas efter defensivminor j närheten af 
fi entliga hamnar, medfördes minsYep ombord å de större far
tygen och ,·erkstålldes svepningen med dessas ångslupar. Nu
mera kunna minor påträffas äfven å andra plalser än im·id 
fie ndens hamnar, hvarför minsvepningsardelningar med sär
sk ilda minsvepningsfartyg organiserats. 

I samma mån som minsvepningsmaterielen förbättras 
torde kontraminering al lt mera sällan komma till användning. 

För ryska flottan har bildats minsvepningsafdelningar 
om 7 till 9 fartyg i h vmje, lwilka gemensamt ö fy as i min
sYepning och minförstöring samt klargöring af svepnings
m ater i el. 

Tyska marinen har organiserat 2 minsökningsdivisioner, 
lw ardera bestående af 12 slyeken mindre torpedbåtar, lwilka 
l'j längre anses hafva tillräcklig fart för att använda tor
peder. Dessa minsökningsdivisioner äro i hufvudsak orga
niserade såsom torpedbåtsnottiljerna. 

Efter omfattande försök. så\'äl i Engelska kanalen som 
i Firth of Forth med minsvepning medelst trawlångare har 
m gelska amiralitetet inköpt ett antal dylika fartyg, hvilka 
komma att stationeras i Sheerness, Rosyth, Portsmouth och 
DeYonport för att utgöra stamfartyg för de minsYepningsafdel
ningar, hvilka komma att Yicl mobilisering organiseras. Här
fö r har ett stort antal trawlångfartyg subYentionerats uneler 
villkor, att de städse ombord medföra de förutom lra\\'len er
rorderliga minsvepningsanordningarna. 

Troligt är att trawlar komma att anskalfas för använd
nin g å mindre, grundgående torpedfartyg. En del äldre tor-
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perlbåtar lära äfvenledes ·vara ändrade till >>nTine-destroyers)). 
Öfningar med dessa drifvas så att deras besättningar äro 
fullt förtrogna med ))the best methods of keeping clear the 
channels and narrow waters at the naval ports)). De å alla 
större fartyg förut medförda minsvepen hafva slopats. 

I Frankrike har man skyndat att följa engelsmännens 
exempel och inköpt en trawlare för anställande af svepnings
försök. Inköp af yttedigare 20 lär vara planeradt. Det nya 
flottförslaget upptager ))Drageurs de mines suivant les besoins)). 

Försök med nytt minsvep afsedt att afklippa minankar
trossen hafya utförts vid Cherbourg. 

Minpersonal Införandet af offensivminorna i sjökriget har äfyen för
och utbild- orsakat om- eller nyorganisation af minpersonalen. Så länge 

ning. endast defensivminor användes var gifvetvis lämpligast, att 
elen för deras handterande afsedela personalen tillhörde det 
fasta kustförsvaret med förläggning och öfningar vid de or
ter, där minmaterielen skall utläggas. . Denna personal behöl'
<le sålunda ej vara ))sjögående« eller sjömannautbildad, hvil
ket däremot måste vara fallet med den för oJI'ensivminornas 
utläggning afsedda. På grund häraf har i och med byggan
det af fartyg för ulläggande at ollensivminor inom de sjögå
ende flottorna nödvändiggjorts organisationer af särskild min

personal. 
Utbildningen af denna personal, som äfven bör vara af

sedd att :utföra minsYepning, kr älv er grundlig teoretisk un
tlen isning om såväl egen som främmande mariners minma
teriel (i den mån kännedom om den senare kan erhållas) 
och om förekommande spr~'tngämnen samt ingående praktisk 
öl'ning med egen min- och minsvepningsmateriel såväl blind
som sprängladdad på det att full tillit och förtrogenhet med 
materiele11 skall erhållas. 

Inom de flesta främmande mariner synes dylik organi
sation af sjögående minpersonal vara genomförd. I Tyskland 
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har bildats två minafdelningar i Cuxhaven afsedela att be
manna såväl minfartygen som minsvepningsdivisionerna. Om
fatlande öfningar pågå med dessa dels i Cuxhaven och om
hord å minfartygen ))Rheim> och ))Pelikan)) samt å minsvep
ningstartygen dels i samband med de stora flottöfninaarna o 
ombord å nämnda fartyg samt ))Nautilus)) och »Albatross)). 

Engelsmännen hafva samtidigt med slopandet af sina 
fasta minpositioner indragit den för dem afseelda personalen, 
>>the Royal Engineers», och i stället organiserat minpersonal 
!'ör sina minelayers och minedestroyers. Att denna perso
nals öfningar bedrifYas grundligt, framgår bland annat af syn
liga uppgifter om utläggning och förstörande af minfält om 
4(l-Lals sprängladdade minor. 

Af ryska flottans minfartyg äro för närYarande »Amur», 
>>Jcnisej» och )) 'Volga)) samt mintransportfartyget »Ladoga» 
sli1llda under en gemensam chef för utförande ar öfningar. 
Om de ryska minsyepningsafdelningarna och deras organisa
tion är förut nämndt. Dessa afdelningar lyda under stations
amiralerna. Deras chefer äro likställda med cheferna för 
lorpedbåtsafdelningarna. 

(Forts.) 
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Minutläggnings- (U) och 
December 

(Enligt Jane, Nauticus, Taschenbuch 

Byggnads-

Fartygsnamn. 

Ryssland. 

Amur (U) .. ... .. ... . ··· ······l 
J enisej (U) ....... ...... ..... f 
vVolga (U) ...... .. .... ..... . . . 
Ladaga (T) (Minin) .. .. . 
Narowa (T)I(Gen.Admiral) 
Onega (T) ... ..... . .. . ... .. .. .. 

(Herzog Edinburski) 
Europa (T) ... ..... .. ... .. .. . 
Zabaikaletz ............ . .. .. . 

Tyskland. 
Nautilu s (U) ... .. .......... . . . 
Albatross (U) .. . ...... ... . . 
Pelikan (U) ......... ... ... .. . 
Rhein .. . .... ........ ... ...... . . 

Danmark. 

och 
(ombygg-
nads)-:ir 

06 

04 
78 (?) 
73 (?) 
7f> (?) 

78 (09) 
OG 

07 
07 
90 
67 

1

2 (U ) ............. ... . ... .. ..... l u. b.; 
Hjfelperen ('l') .............. . 
B eskytter en (T) .......... .. 

England, 
Iphigenia (U ............... ) 
Lato~1a (U ) ............. · .... l 
Thetts (U) .................. ·.. 

90
_ 91 

A polio (U) .................. . .. } (
05

_ 09) 
N aiacl (U) ................ .. ·.. l 
Intrepid (U) .. ... . ....... ..... J 
Andromache (U) .......... .. 
Tribune (U) ................. . 
Pique (U) ..................... \ 

90
_

91 
::'.tJ:e~ampus (U) .......... ..... J prj. 
Rambow (U ) .. .. .......... . 
Retribution (U) ........... . 

Dt;Jplace-
ment 

tons 

f 3000 
L.90 m. ; 

\B. l 3 m.; 
D. 5,5m.; 

1450 
6000 
5000 
5000 

3200 
500 

2000 
2200 
2400 
400 

800 

300 

3500 

3500 

,.... ..., 
(t> 

A k- ~p., 
~ ~ 

Fart tio n s- ,_..o: 
:::::: 1-1 

radie o ill 
'r--1 ~ 

knop min. 
et-

&'.. 

l 'j 860 

13 ? 
10 '? 
12 •) 

13 

13 r 
27 ? 

20 

l } 400 21 
15 4000 

9 

l 15 

11 

200 o l 

18 8000 
100 

( 400 ?) 

18- 16 6000 

mintransportfartyg (T). 
1$)()9. 
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der Kricgsilolten, Facktidskrifter). 

Bestyck- Bavans- Besättnings· 
ning r1ng styrka 

mm. 

fli 
- 12; 
- 7,5; t 4 kulspr. 

4 - s:;. k. 
r 
'! 
? 

? 
2- 7,.;; 4-5,7 90 

8-S,s 200 

l--S,s 214 
•) 

80 

? 

H- 4,7 

l 

l 

l 
l-l ö; Däcksp. 
4-12; 25-50 

r D:o 

Anmflrkning. 

Jagare. 8 st. 

Isbrytarestäf. 

l 
skolfartyg. 

l 
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Frankrike. 
Cosmao (T) ················· 89 2000 15 2000 250 ? Däcksp. 40 200 

Fouch·e (T) ·················· 95 (08) 6000 19 ? S-10; 4- 6,5j Däcks p. 60 410 

Chateaurenault (U) ...... 98 (09) 8000 23 7000 ? ? Dksp. 75-30 500 

D'Assas (U) .................. } 
96 (09) 4000 19 6000 ? ? Dksp. 80-30 350 

Cassarcl (U) .................. 
6 jagare (U) .................. Ob (09) 350 27-30 2300 10 1- 6,5; 6-4,7; 60 

Italien. 
Tripoli (U) ·················· 86 (08) 

l Goito (U) ..................... 87 (09) 
7--5,7 

Montebella (U) ··· ········· ss (09) S50 16-1S 60 100 

Partenope (U) ............... 90 (08) 
:M:inerva (U) ... .... ........... 91 (09) 

Holland. 
Minutläggn.-fartyg, 2 st. prj. 

förenta staterna. l 
Baltimore (U) ............... 88 (09) 4600 16 ? 

San Fransisco (U) ........ 1 89 (09) 4000 16 
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Placeringen och taktiska användningen af 
strålkastarljusen vid kustförsvaret. 

Af major ·w. C. Davis, Kungl. kustal'tillerikåren. 
Bemyndigad öfver sättning af R . E . G. L . från ,Journal of the l'nitetl 

States Artillery ». Vol. 31 , n:r 3. 

Inledning. 

Vollas båge upptäckles af sir Humphry DaYy i del nit
tonde århundradets första år. I det han am·ände ett batteri 
af 2 000 element yeta Y i, all han lyckades erhålla en ljusbåge, 
öher fyra tum (10 cm.) lång och af intensiv klarhet. Men 
ehuru bågljusets ursprung upptäcktes för mer än 100 år se
dan, kunde ringa eller ingen nytta dragas ar uppläcklen förr 
~in dynamomaskinens fulländning, omkring t'tr 1870, möjlig
gjorde regelbunden tillgång af elektrisk ström i mätbara mäng
der. Dess första aJl\'ändning för krigsändamål synes hafya 
gjorts år 1871 af fransmännen, under den andra belägringen 
ar Paris, och några af de franska fartygen, som opererade mol 
tyskarue i Östersjön, sägas hafYa yarit utrustade med mindre 
s trålkastarljus, försedda med paraboliska speglar ' ) 

Från denna tid hafya föruh·arande försök att fullända 
strålkastarljuset såsom ett militärt tillbehör fortsalls i alla ci
Yiliserade länder, hYilka försök nått sin höjdpunkt i det nu
Yarande 60 tums (150 cm.) ljuset, hYilket uppnflll en hög 

·Y.·) Se , J ou mal Military Service Institution». Vol. XII. N :l' 54. 
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g rad af fulländning och \'erkningskraft*). För närYarande 
a nses icke ett örlogsfartygs eller kustforts utrustning Yara 
fullständig, så framt det ej är försedt med en hel del af dessa 
dyrbara bundsfönanclter, medan erfarenheten från det sista 
rysk-japanska kriget har ådagalagt att flyttbara strålkastare
ljus hädanefter måste utgöra en oumbärlig del af fältanne
ernas utrustning. 

Spansk-amerikanska kriget Yar det första, under hvilket 
tydligt ådagalades strålkastarnes Yärde ombord i fartyg i sam
manhang med företag mot hamnar, och i hvilket deras obe
fi n tlighet i land Yisacle en olycksdiger utjämning. Uneler bloc
kaden af de spanska fartygen i Santjago-bukten ar elen be
tydligt öfyerJägsna amerikanska eskadern, grupperade som be
kant .amiral Sampson sina fartyg under dagen i en halfcirkel 
m ed medelpunkten i Morro och på fyra till sex mils afstånd 
däri['rån. Under natten sammandrogas fartvo·en till omkrino .Jb t") 

:l mil från hamnrnynningen; ett slagskepp afclelacles såsom 
)) Slrålkastarefartyg)), intagande ett läge omkring 2 mil från 
hamnmynningen (och närmare i tjocka), hållande ))koncen
trcradt ljus)) från sina strålkastare mot hamnöppningen, un
der det andra slagskepp beordrades intaga sina platser med 
laddade kanoner på sidan till stöd för ))Strålkastarefartygeb>. 
Därjämte utposterades åtskilliga småfartyg och barkasser så
som patrullbåtar på lwardera siclan om ljuset nära in mot 
hamnöppningen. 

Att denna elisposition af elen amerikanska eskadern nr 
ganska eflektiY kan man väl förstå af följande bref från ami
ral CerYera, befälhafyare för elen spanska eskadern, till gene
ral Sinares, befälhal\are för de spanska trupperna och kust
ha lleri erna. 

)) Min ärade Herre. 
Sista aftonen gjorde jag personligen iakttagelser från det 

högt helägna 'Socapabatteriet' beträffande den fientliga eska-

, "'J :E'örsök med elektriskt strålkastareljus p abörj acle::; så t idigt som 
nr 187:2 vid torpedskolan i \Vittel's Point. J oumal U. S. Artillery, Vol. 
] • :> l d. 3:>7. 

J'irlskri ft i Sjur äsendet. 18 
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derns hige och har jag kanunit till den slutsatsen, att det 
skall blifva alldeles omöjligt för den eskader, som står under 
mitt befäl, att taga sig ut under skydd af nattens mörker, 
ulan att blifya sedd, så länge kustförsvaret ej lyckas i att 
förflytta de Hentliga fartygen på ett längre afstånd, efter som 
dessa hela tiden hålla inloppet belyst med sina strålkastare. 

Eder tillgifn e 
Pasczzal Ceruera. 

Santjaga de Cuba, 11 juni 1898. » 
På ol\anstående bref svarade general Linares: 
JJatt då ljusstrålame från s trålkastarne syntes nära nog, 

öfvcr hela staden, p:'\ ett afstånd af 4,97 mil från :Morro, skulle 
det vara nödvändigt, för att förekomma belysningen af hamn
mynningen , att tillbakasta 'slrålkastarefartyget' på ett åtmin
ston e lika stort afstånd som det omnämnda (;) mil) - ett 
kraftprof, som enligt hans mening, 'Socapabatterief (bestå
ende af 6,3 tums- l;) cm. - Houtniakanoner) ej var i slån d ti1l 
aH vcrkställml . 

Hade de spanska försvararne hart i sin ägo en enda 
större strålkastare, uppställd nära hamnens mynning, skulle 
'len hopträngda natthlockad, som var anordnad af den ame
rikanske amiralen, icke kunnat bibehållas en timme, ty pa
Lrullbåtarne, såväl som JJs trålkast;refartygebJ och dess med
hjälpare, kunde lätt hat\· a uppsnappats ai slrålkastarelj usel på 
stranden och beskjulils på ett afstånd, inom hvilket t. o. m . 
ett ()-tums batteri skulle hal\a visat sig e1Tektivt mol pans
rade fartyg . Det skulle nödvändigt hal\a resulterat i ett ai
I ~igsnandc af de block erande fartygen till de platser, hvilka 
dc intogo under dagen; fartygens b elysning af hamnmynnin
gen kunde icke hafva gjorts så e!Tektiv och dc spanska far
Lygens tillfälle att komma ut skulle hal\·a varit särskildt lätt 
- understödda, som dc skull e hal\a varit genom en nattlig 
beskjutning af den ftentliga flottan från strandbatterierna och 
det bländande ljuset från dessas strålkastare i de amerikan
ska kanonkommendörernas ögon. Som Yi nu se saken kunna 
Yi ej underlåta att kritisera och fördöma hristen p å förutse-
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,, ndc hos den spanska regeringen, som med ett annalkande 
krig för ögonen underlät att förse sin andra, Yiktigastc hamn 
på Kuba, med en sådan oskiljaktig m edhjälpare för dess för
sYar. Hade dock den spanska flottan gjort en attack, som 
många fruktade aU den siwlic göra, mot någon af Yåra vik
tigaste s täder Yid hafskustcn, skulle den haf\'a funnit Yårt för 
svar lika så illa förberedt i de Ilesta [all helräfTandc skvddct 
med strålkastare såsom vår flotta fann deras Yara Yid Sant-. 
j ago de Cuba. Ej nog h~inncd, Yi haf\a i hög grad under
låtit a tt draga l'ördcl af den Yiktigaste liirdomen l'ör kustl'ör
sYaret, som blockade n af Santjaga har Hirt oss ~ att utrustHJ 
oss för nattjänst. Blott för ett år seda n, niir Förenta statcr
nas strålkastarel'örsYar inspekterades, fann jag icke en hamn 
med ett tillräckligt antal strålkastare för ett lämpligt försvar ; 
af tre hamnar, skyddande Yiktiga skcppsdockor, med ett djup 
ti llräckligt att flottaga en Dreadnought, Yoro vid tYå inloppen 
ej skyddade med något som hälst strålkastare ljus, umler det 
dcn andra berömde sig af l'll ~4-tums (GO cm.) strålkastare, 
l'dln hYilkcn lj nskonen, på nf1got afseYärdt :1fsb'lncl, visade sig 
Yara så eJYcktiY i att belysa ett fartyg som komme ljusstn°l
le n från ett talgljus*). Na turlighis har s lrålkastarncs stora 
Yikt för y[u·t försYar uppskattats a( alla oflicerarc, som iiro 
Ilekanta med förhållandet , oeh både chefe n för a rtill eri et och 
chefen för ingenjörkåren ha[\a gå ng på gång yrkat vid kon
gressen på nödvändigheten a( stora anslag för ifrågayarande 
i'mdamål. Anslagen haJ\·a eme llertid LyYärr blif\' il små, och 
en ligt nuYarende heräkni ng kommer det att taga omkring lO 
~'1r att fullborda vår a [äslningars utrustningar med strul
kastare. 

I o likhet 1i1cd spanjorerna synas dt' ryska l'örsYaranw 
Yid Port Arthur hah·a hlihil synnerligen Y~il utrustade med 
strftlkastarc" ); ehuru m fmga a r deras strålkastare förfly ttades 

.;;) Denna brist h ar sedermera blifvit afhjälpt i nägon mån genom 
P JJ anordning af Byttbara strålkas tare. 

·X·,;·) Positioner m ed S ljus, lysande öfver farvattnet, synas i 
major Kulms skiss öfver försvarsanordningarne vid Port Arthur. Det 
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från farlygen i hamnen och uppställdes i land eflcr hörjade 
Jicntl igheter. Dessa ljuskällor, i förening med minfälten , Yi
sade sig synbarligen så verksamma, att icke någo t a llYa rligt 
försök att forcera hamninloppet eller att anfalla strandbattc
ri erna, någonsin gjordes af den japanska flottan. Vid anfa l
lrn från landsidan af Port Arthur visade strålkastareljuset sin 
stora nytta, både vid afslåcnde af dc nattliga anfallen och all 
lysa upp och blotta trupprörelserna och anfallande afdclnin

gars företag nattetid*). 

Principer. som äro bestämmande för sträl/;aslames 

placering. 

I afhandlingar rörande kuströrsvaret delas slrfl lkaslarnc 
i a llmänhet i hå klasser: sök ljus och belysande ljus, defini
tionen för hvarje klass tydligen själfklar. ))Bländande ljus » 
eller lågt placerade ljus, med ljusstrålarue lysande utefter in
seglingsrännan, så belägna för att lysa i ögonen på den lots, 
som försök er ingå i densamma, omtalas ofta, men erfare n
heten har ådagalagt att, fastän sådana ljus ä ro oroande, rle 

dock. ej äro tillförlill iga för att hindra ett fartyg i n passera, 
emedan deras läge ofta är sådant att de äro i vägen för ar

ståndsmätning och kanonserviser. 
Medan verksamhetsområdet för ))sökljus>> och »belysan

de ljus» van ligen är olika och bestämdt fordra såvä l ekono
miska som taktiska hänsyn (som Yi senare skola se) alt hvarjL· 
lju s skall kunna brukas an tingen för ett ändamål ell er för ett 
annat, allt efter som läget krä(vcr, och hvilkct ljus so m h~ilsl 

är troligt att en del ljus, ursprungligen lysande öh•er Yattnet, förfi:yt
tal1 es till landfronten under belägringen. Där funnos inalles 15 strål
kastare - 12 stationära, 3 flyttbara. 

·r.) Se professor von Schwartz' uppsats om: ,,Resultatet af erfa
renheter vid belägringen af Port Arthur, beträffande konstruktionen af 
moderna fort, i hvilken, baserad på ryssarnes erfarenheter, strälka~ta
reljuset betecknas hafva en ledande plats, såsom ett element i för
svaret.> 
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kan a lltså tillfä lligtvi s \"ara ))bländande lju s» när cll m ål när
ma r sig rakt detsamma. 

Ett system af strålkastare kan anses Yara ideellt beläget 
om dessa äro så placerade a tt hela stridsfältet och dess in
lopp äro upplysta såsom vid dagsljus, utan att Yerka hindran
de för kanonserviserna och afståndsmätarnc. Om det vore 
möjligt att öfver stridsfartyg upphänga en massa jättes tora 
elektriska Jampor med speglar, slmlle man hafva n å tt idea l
systemet. Ser man framåt i tiden är det ej utom möj lighe
te ns gränser att år h ärefter, Yid luftskeppels utveckling, strål
kastare Jwmma att t~pphäras för att upplysa yattenytan in
under, och att denna tanke blifver delvis förverkligad; för 
n~i rvarande måste vi emell ertid ))komma ned till jorden» och 
göra bruk af de bästa möjligheter, som »terra firma » er
bju der'). 

Fö r att sätta upp cll schema för strålkareförsvaret i en 
hamn skul le följand e allmänna önskemål beträffande ljusens 
placering l'ullföljas, så långt som är utförhart i praktiken. 

l. F<"irmåga alt wrksamt söka i infartslederna till strids
L'iiltct med hänsyn till en flendes Licliga upptäckande och iden
tifiering. 

2. Förmåga alt konstant be lysa, med ett minimum ar 
·a mmanhlandning, clt an tal m ftl samtidigt i n ågon del ell er 
de lar a f stridsfältet. 

:3 . Förmåga a tt ögonblickligen förs e med hj ä lplju s plat
't' r, so m haha lilll'älligt ell er blifvit fullständi gt otj änstbara. 

4. Förmåga all belysa kuststräckor och andra gynn
o.,a mma landstigningspunkter, från lwilka kustförsvaret lä t l kan 
bliJ\a anfallet i ryggen. 

;) . Fö rmåga att belysa minfällen och inlopp, so m föra 
till inre ham nområden mol torpedbåtsföretag m. m. 

·:·') Lusteldar längs strandbanken brukades af de allierade såsom 
•· n ersättning för strålkastar e vid Vicksburg och acetylenbomber hafva 
fö reslagits att affyras från kanoner för att upplysa hela vattenytan. 
'-'ynbarligen kunna tle ssa ntvHgar icl'e nyttjas på något större af
~t>'mcl. 
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u. Förmåga alt skydela s trå lkastare rör a lt lagas och 
förslöras ar fienden. 

För att insiktsfullt afhandla oh-anstående Yillkor, är del 
nödY~indigt, att Yäl förstå strålkastareljusels egendomligheter, 
möjligh eter och gränser. I denna afhandling v ilj a Yi endast 
h :'\Jl a oss till 3G-tums (90 cm.) och 60-tums (150 cm.) strå l
kaslarne, l1Yilka h a l\a ant agits såsom standard-typ i Yår 
tjänsl. 

Ehuru alla strålkastare, som Yi ansända för Yår tjänst, 
i:i ro försedda m ed p21raboliska speglar, är ljusstrålen, so m ut
går från densamma, till och 1ned ni:ir ljusbågen år fullstän
digt i fokus , icke en cylind~r, utan företer bilden a[ en kon, 
i det att 36-tums har en YinkelafYilming af omkring 2 1

/ 2 grad 
och GO-tums en afyilming Jrån 21/ 2 till 3 grader, från sh-ål
kastaren utåt. 

Strålens approximatiYa diameter på olika afstånd synes 
a f Yidstående tabell. 

IAfstånd i yards ...... ... =1 1000 12000 1300014000 15000 16000 17000 18000 1
1 J » i meter ... _ = i 914 1829 274-3 31;57 4572 5486 6400 7315 
l 

are-StrHJkast 
l cliamet er 
l 

!
tum cm 

36 = 9 o { 

l6o = 15 
J 

o { l 

Ljnsstrå- l 
l ens 

diameter 

yards 40 so 
meter 37 73 

yards 50 100 

meter l 46 9l 

l l l 

120 160 l 200 240 280 l 320 

110 146 183 219 256 293 

150 200 250 300 350 400 

137 182 229 274 320 366 

Följ akUigen följ er ljusstrålens belysningsförmåga kvadrat
lagen, förändrande s ig omYändl m ed kYadraten på a [ståndet. 
När ljusstrålen går genom Juften trälTar dess delar pft olik
ar lade föroreningar, såsom fuklighetspartiklar, damm, sot m. m. , 
hYilka absorbera, reflektera och bryta lju sstrålarne och för
orsaka a ll ljusstrålen h astigt minsk as i intensite t och ger an
ledning lill en hetydlig mängd spridt ljus. Med hi:insyn till 
denna orsak hlih·er ~jusstrå len sådan när den passe rar genom 
lu l'Len (u ngeHir pft samma sätt som en stråle solljus insläppt 
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i ett mörkt rum); den tydlighet, med ln·ilken den synes, Ya
rierar omvändt m ed atmosfärens klarhet och direkt med nat
tens mörker. En klar månlju s natt kan således ljnsstråleu 
icke skönjas annat än på ett kort afstånd och inriktas med 
motsvarande sYårighet*). 

Det of\·an omtalade spr idda ljuset, utstrå lande rätYink
l ig l från ljusstrål en, lyser upp med betydlig kl arhet föremål 
på 200 till 300 yards (180 till 270 m.) från lju sstrålen och 
gifver, när ljusstrålen håll es tätt öfYer vattenytan, u pphof til l 
JJ reflekteradt ljus JJ eller reflekterad ljusstråle, så ofta obsen·e
radt och omtaladt under Yår tj änstgöring. 

Ju renare atmosfären är och ju klarare del direkta lju 
set är från strålkastaren, desto mindre lysande blifver den 
)) reJlekterade ljusstrålemJ, men i intet fall närtnar sig JJden 
re flekterade .ljusstrå lemJ någonsin den direkta ljusstrålen j 

klarhet; och ett mål, som passerar genom ))den rellekterade 
strå lemJ synes aldrig så kl art eller under samma förhållan
den, som det syneli i den direkta strålen från ljuset. 

Dc atmosfi:iriska l'örhå llandena, som inverka på strål
kas tarens ljusstråles genomträngning, äro desamma som in
,·erka på solljuset; dimma, töcken, snö, regn, rök m. m. för
mi nska ljusstrålens verksamma afstånd, i förhållande till de
ras respektiYe täthet. När Lrnder dagen de atmosfäriska för
hållandena äro sådana att de fördunkla ett m ål utanför ett 
Yisst a fst ånd, är det lönlöst vänta att strålkastareljuset natte
l id under samma förhå Handen skall uppenbara må le t på ett 
längre h åll. I själfva verket ~1r omkastningen till mörker 
mera ägnad att Yara orsaken hä rtill. 

Med aH sannolikhel är det därför tjocl;:are lull och mera 
(l imma än om dagen och röken ligger af samma skä l lägre 
<lch är mera lämpad aU in sYepa och dölja ett far tyg. För
ra l! aren har ofta sett fartyg, hY i l k et blott e tt ögonh l i el;:_ fö r u l 
var it klart uppl yst a f lju se t lrån en strålkastare, plöts ligt för-

·:·:·) Det påstås att ljusstrålen från den förgyllda spegeln syneR 
blittt·e än från den vanliga försilhade spegeln. 
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svinna ur åsynen när nytt kol kastades på eldarne, och röken 

omslutit fartyget*) eller sänkt sig ned mellan fartyget och 

strålkastaren, bildande en ogenomtränglig slöja, fullkomligt 
döljande fartyget vid detta tillfälle. 

Dessa fysikaliska förhållanden äro svåra att räkna med 

och begränsa i hög grad strålkastareljusens nylla. Icke förty 

är orsaken icke a lldeles så skadlig som den skulle kunna 

synas vid första påseende, hvilkel skall framgå längre fram 
i denna afhandling. 

N å g on verkligt hestämd uppgi [t kan ej lämnas h eträf

l'ande det afstånd, på hvilket ett mål kan blil'va synligt. Na

turligtvis är luftens tillstånd dän·idlag af stor Yikt. De at

mosfäriska förhållandena äro som bäst när luften är fri från 

fuktighet och rök och när månen och stjärnorna äro helt och 

hållet dolda i moln. Ljusstrålen har då stor genomträng

ningsförrnåga och motsatslager framhåller målet skarpare . 

Emellertid hafva, förutom luftens tillstånd, många andra va

rierande orsaker sin inverkan på problemet, såsom l) {jus

styrkan, 2) målels /ärg och form, 3) observatörens plats med 

hänsyn till målet och {ju set, 4) observatörens skicklighet och 

den använda ki/;arens lämplighet, ö) bakamuarande terrängs 
llfseende. 

l) När man tar i betraktande ljusk~i ll ans styrka för

ändrar sig belysningsförmågan tydligen direkt med ljus
styrkan**). 

.;,.) I detta san1.m anhang är skäl anteckna att närhälst vind til' 

rådande (såsom vanligen är fallet vid s jöstranelen nattetid) kan farty
gets lovartsida, då andra föremål synas lika, upplysas bättre än läsi

dan. D etta framvi sar önskvärdheten att hafva strålkastare place1·ade 

på båda sidor om inloppet, i motsats till någras åsikt, hvilka vilja 
hafva ·alla ljus placerade å en si el a. Se artikeln i , J oumal U. S. Ar

tillery•, VoL XX, sid. 189, af kapten C. G. Vecker, Kungl. artilleriet, 
(_ belönad m ecl guldmedalj). 

*·:~) Enligt Fostel' äro i m edeltal 36-tums och 60-tums tyska strål

kastarnos ljusstyrka, användande 125 och 150 amp er e respektive, af 61 

millioners och 180 millioners normalljus styrka, d. v. s. att GO-tums 

strålkastar en har tre g ånger så stor ljusstyrka som 36-tums strålka
staren. 
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S~ikerl är också att ett 60-tums ljus i fullgodt skick, rik

bult på ett mål, är betydligt mera effektivt än strålen från en 
:JG-tums strålkastare, belysande samma mål. 

2) Målets form och färg äro ganska viktiga faktorer. 

;\lär strå len från ett strålkastareljus träfTar ett fartyg, absor

beras en del af lj usel, uneler del att det återstående ljusclrc

tlekteras i olika riktningar, enligt den väl kända lagen al l 

reflexionsvinkeln är lika med infallsvinkeln. Procenten af del 

absorberade ljuset är beroende ar målningens färg och slag 

och den refleklerande ytans beska!l'enhet. Ett fartyg med 

jämnare linjer, måladl med glansig, llYit färg, liksom 1arlygen 

i vår ))hv ita eskader)), reflekterar ljuset förlrärtligt och utgör 

ett hriljant mål för strålkaslareljuset, under det all samma 

[arlyg struket med en matt, g lans lös svart färg, ej på långt 

när är så synligt. Med hånsyn ti ll denna sak erhö ll s en ö!'

\Trclrifven tanke vid kustartilleri et, beträ ll'ande strålkaslare

lj l1Sets effektivitet, [rån erfarenheter vid Hl03-1904 års före

nade manöver, under hvilken manöver fartyg från ))elen 

ll\·ita eskadern)) ofla upptäcktes på afstånd från 10000 till 

12000 yards (!J 100 till 10!)00 m.) och ända upp till 13000 
yards (11800 m.) från strålkastarne*). 

Den så kallade ))krigsfärgen)) vid floHan (icke desto min

dre nyligen förändrad) är icke någon tillfredsställande fiirg 

under mörker, oaktaclt den gör fartygen jämförelsevis osyn

liga uneler dager. En bcvakningsbåt, målad eller flottans mo

dell, syntes tydligt i ljusstrålen med en gråhvit färg; den 

matta svarta färgen på en vanlig handelsångare eller skrol'

vc t på ett minutläggningsfartyg är betydligt mindre skönjbart 
i ljusstrålen. 

Ett fartyg, lwars linjer äro oregelbundna och brutna, iir 

ieke så synligt som det fartyg, som har relativt jämna be

gränsningslinjer ; ell slagskepp exempelvis iakttages icke sf1 

li't lt som en kryssare ar samma storlek. 

Ehuru således, som ofvan är angifvel, elt fartyg med 

·:·:·) Se kapten Jacksons rapport om strålkastareljusets verkningar
under denna manöver. 
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mörk färg är mi11dre synligt i ljusstrål en än ett hYiLm åladt, tyc
kes motsatsen ~iga rum när fartyget ses i silhuell; d. Y. s . 

niir målets obelysta yta är Yändt mot obserYatörcn. 

Tig.1 

\ 

l 

03 

:-l) ObserYatörcns, strålkastarens och fartygels relativa 
~1 L s och Yinkcln, under hYilken fartyget närmar eller albgs-
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nar sig, ~iro faktorer ar stor Yild. Detta synes LydligL vid be

traktande af lig. l. 1\, 1'2 och 1'3 föreställa ett inpasserande 
m ål (l'artyg), i tre olika lägen; S är strålkastarens plats; R

1
, 

R2, R.3 äro ljusstrå lar från S reflekterade från s idan af 1'
1

, 

1'2 och 1'3 • 

Låt oss antaga alt l j usel ledes från en statio n Y id o~ 

och att ljusstrålen svänges rundt mot måle t i dess första l~igc 
(1\ - 1\). Det är tydligt, att hu(\udparten af det på långt 
håll li·ån målet relleklcrarle lju set är inneslutet mellan gräns

s lrålarne, R1, R.'1, reflekterade från aktern och stäfven respek
tive, och att blott jämförelscYis ringa del af den reflekterade 
ljusstrå len skall åten·ända til l strålkastarebefälhal'Yaren vid 

0 2• Å a ndra sidan b esitter en observatör, som har sin plats 

(såsom 0 1) i området mel lan R 1 och R1' (företrädesYis midl 
emellan) , det mest .gyn nsamma läget och bör lätt se målet 
när hälst ljusstrålen är riktad mot detta, om arstånden icke 
i"t ro alltför stora. 

Från dessa konturer i liguren finna ,-i : 

l) att ett m å l, som närmar sig nästan rakt mot ett slrål
kaslare lj us, framställer det mest ogynnsamma läge som är 

liinkbar t för obserYatörer, riktare m. !l., hYilka äro placerade 
i s trå lkastareljusets närhet; 

2) att ett mål i ljuss trå len från en strålkastare, som till
hö r en grupp (som Yanligtyis är fallet), kan Y ara osynligt 
(e ller ringa synligt) för gruppens personal och dock synes 

kla rt belyst när det ses från någon annan mera alhigset he
liigen grupp ell er plats. 

När 1\ närmar sig 1'2 närmar sig 0 1 0 2 med s nabbare 
ra rt ; och när läge t 1'2 ~ix intaget, intager strå lkastarcberä lhal

Ya rcn, Yid 0 2, det mest gyn nsamma läge, som iir möjligt för 

al l se målet. Det är därf"ör tydligt att, i allmänhet, det ej fin

nes någon s/idan glrds, Iwilken den kontrollerande befälhajva

ren kun intaga, huarif"rån han kan se målet på fordelaktigaste 

sä ll öfuer hela den vattenyta, som bestrykes af' hans slrålkasta 

re{ius; och det är likaledes klart all i allmänhel icke n(tgol 

s/rålkastare{ins kan tillfi·edssiällande belysa ett mål, i huilkel 
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liige som hä/st inom verkningskretsen for en division af svåra 
kanoner eller haubitser, hvilka hafva ett uidsträcld skjutfält. 

Under det att strålkastarebefälhafyaren Yicl 0 2 ej kan se 
må let förr än detta har närmat sig helt nära intill läget 1'2, . 

l'ramh åll er dock diagrammet att ifall några observatörer statio
nerades vid 0 1, 0/, jämsides med inseglingsrännan i direkt 
telefonförbindelse med strålkastarebel'älha1\aren vid 0 2, skulle 
<lessa lätt underrätta den sistnämnde och hjälpa honom att 
taga rätt på mål et på det törsta stället och alt behålla det
samma sedan del en gång påträtlats. D enna syn på sakeu 
h a r tyd ligt ådagalagts af erfarenh eten. 

När målet gfn· fram från 1'2 , når det, erter giren, läget 
T

3
, ]1\'arifrån dess läge i l'dtga om att ses från 0 2 , t1terigen 

i"tr det m est gynnsamma, dock skall fartyget synas mindre 
klm·t vid 1'

3
, på grund al' det större afståndet. Som förut är 

visad!, artager ljusstyrkan per genomskärningsarea i en gif
ven räl arskärning a( ljusstrå len, med kvadraten på arståndet 
!"rån strålkastaren; och i det man anser målet såsom eu ny 
ljuskälla, kan alltså det ljus, som återkastas mot observatören, 
betraktas, ulan allt för stort misstag, förändra sig i öfwrens
slämmelse m ed samma Jag; följaktligen skall m ålets synlig
h et för denne (då andra saker förblifva konstanta) föri:1ndra 
sig omvändt m ed (jänledels styrkan mot m ålafståndet, då 
strålkastarebefälhat\aren och strålkastareljuset äro relativt nära 
llva randra, såsom vanligh·is ä r fallet. Om l. ex. a rståndet 
från 0

2 
till T

3 
är 3 000 yards (2 7 40 m.) och från 0 2 l i Il T s. 

i'tr 6000 yards (:)480 m.) bör T3 synas för obsen·atören vid 
O. endast 1/

16 
så tydligt belyst som T?. Hårifrå n härleder 

sig den stora önsk.Yärdheten atl skjuta fram såviH lju se t som 
obsenatören så nära fronten som möjligt, i öl\erensshimmelsc 
merl andra villkor; ty såsom vi haf\"a sett fördubbla \'i en
dast målets belysning genom att fördubbla strålkastarens ljus
styrka, men föröka bel ys ningen 115 gånger genom alt halfyera 

afståndet. 
För etY observatör vid 0 3 skola alla mål, som visa sig,. 

synas i si lhuett. Må let skall detta fall syna ~> tydligast 
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när det är nära och icke alldeles i rak linj e m ell a n obsen·a
tören och strålkastaren - ah'ikningen är tillräcklig att hin dm 
·de n direkta ljusstrål en från strålkastaren att falla i observa
törens ögon och naturligtvis äger afståndslagen tillämpning i 
.de tt a fall på samma sätt som mot ett mål belyst af den di
rek ta ljusstrålen . 

Vi vilja nu öl\·ergå till att betrakta ligurerna 2 och ;s_ 
1'1 och 1'2 föreställa två må l, som samtidigt hafva blil\·it he
lysta af tYå strålkastareljus, 51 OCh 52, tillhörande två diYi
s ioner vid llYilka F 1', F/, F 1", F 2" äro de respektive primära 
och sekundära stationerna och B 1, B2 m. m. dc batterier, 
h vi lk a tillhöra d eras r espekti\'e diYisioner. (Batteriets pri
mtira och sekundära stationer, icke här framställda, antagas 
\'a ra grupperade tillsammans med deras respekti\·e diYisioners 
s tatio ner. Vidare antages att 51 ledes från F

1
', och alt S

2 
ledes från F/). 

Hänvisande till lig. 2 skall strålkastarebeGilhal."varcn l'ör 
S1 (11\'ilken leder detta ljus från F/) som naturligt är s:'l 
särsk ildt leda ljuset att målet skall hållas i vänstra kanten 
a f ljusstrålen, som synes, Inrarest målet skall visa sig klarast 
- eftersom han då b ehöfver se genom den minsta mängden 
:Il' ljusstrål en . Af samma skäl skall strålkastarebefälhai\aren 
l ö r 52 (hYilken leder detta ljus från F' 2) hålla strålen så att 
målet skall Yisa sig i högra kanten af densamma. Vid en 
undersökning af' figuren (rig. 2) är det emellertid klart att 
u nder det alt 1'1 kan ses m ed god fördel af de primära oh
se n ·a törerna Yid division n:r l och af batteriernas riktare p :"1 
, - ~instra sidan al strålkastareljuset 51, m åste de sekundära 
observatörerna och riktame vid batteriet på den h ögra sidan 
a f' ljusstrålen Se tYärsigenom ljusstrålen från 5

1 
för att kunna 

se 1'1 . 

Icke endast dessa ulan ä t \'en de sekundära obserYatö
r~Tna vid d enna cliYi s ion m åste således se genom lj usstråle n 
\" Id s~. Dessa ljusstrå lars inYerkan på obsenatörerna oeh 
r iktame är som om en tung slöja lade sig m ellan dem och 
mtliet, hög grad inskränkande d et al'st:'\nd på hYilkct målet 
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är svnli gl och görand e dess konturer dimmiga och o!_es l~ !!!.: 

<la . • E n l'ortsaU granskning al' fi guren uppenb arar samma 

hrisler, med h änsyn Lill diYi sion n :r 2, som ha fya påpekats 

[Ör grupp n :r l. 
Fig . 2. 

l Il - -.:> .z; F.z _B l .s .LJI 

J3, l 

~ Bfl;'I;"sl 

Fis. 3. 

I Jigur :i äro ljusen så ano rdnade a ll de belhm a s ig Yid 

b aslinj ens vtters ta gränser och h elt och h åll e t utanfö r alla 

sta tioner O(~h k anoner, som tillhöm cle tuä divisionerna. En 

granskning af fi guren u lY isar a ll hå<la m ålen böra Yara inlll 
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synliga för hvarj e d iYisions all a observa törer, riktare m. IL 

ulan någon som h älst sammanbla ndning. Det är tydlig t att 

den särskilda anord ning a f s trålk astarelj usen, m ed h änsyn 

ti ll andra försYarselemenl, är elen SOm framgår a f fig. 3, d. U . s. 

p/l elen horisontella baslinjens y ttersta gränser och helt och hål

fe l utanfor alla JOrsuarselem ent, som tillhiim zfrågauarande cli

umoner. Såsom et l till ägg till o[Yanstående är det tyd ligt 

att alla sia tioner och kanoner, som använda samma ljusl.: ii lla. 

höra oara p ä samma sida om ljuset och a lt ljnset bör ledas 
ji·ån denna sida . 

Med hiinsyn till må ttcl på denna s i sln ~i mn<la omplace
ring ulvisar erfarenheten a lt strå lkastar en, för a lt dfekti\'l 

tjänstgöra, bör ick e Ya ra mindre iin 150 yard s (l:n m.) fd\n 

flygeln till det h allcri eller den a l'ståndsm ä tare, som sl d\1-

kasta reljuset är a!sedl att belj ~ina , em edan, om det ii r n ii r

mare, det spridda lju set från lju sstrålen uppl yser förgru nden 

i sådan utsträckning a tt det i hög grad gör intrång i obser

\ a lionerna .') Af sa mm a skäl iir strålkastares placering d i

rekt i ryggs idan a r (och oL\'anför) batteri ern a ganska 0 111 -

lYis lad , ellersom det spridda ljuset f'Örminskar riktam es (Ör

måga å ena sidan oeh ~~ andra s idan upplyser platse r fö r 
lienelen a lt b eskjut a. P rincipen iir klar, a ll om det kan und 

,·ikas hör ick e någo t s tråll.;.as tarelju s placeras bYarest det skull e 

fö r li end en påvisa och utsä tta fö r fa ra afstå nds mätarepl a lscT 
och batteri er i dess omedelba ra n~irhet .* *) 

''' ) Observatören~ eller riktm·ens plats n iira intill ett s trålk <1 ~ta 
relj us· lj usstråle liknar den som en lots skulle innehafva nitr denne föl·

>iöker n avigera sitt far tyg och ett kl art ljus är tiincl t i s tYrhytten. :\[ed 

tanke emellertid p å det ringa utry m met i m ånga af vm· kusts b eLlsta
de platser och de t fa ktum att våra k anoner s och afs tåndsm ätares sta

honer nästan alltid hafva blih ,it ut s takade utan hänsyn till blifvande 
platser för strålkastarel ju~, h ar c1 enn a r eg el, liksom R~t många m1d ra 
hilr omnämnda, ofta för bisetts i praktiken. 

.;.;.;.;.) H vad vi kunn a vänta niir ljusen iir o placer ade på sa ~iltt. 

illustreras af ryssarnes erfarenheter vid Por t Arthlll'. >Anvilndand et 

af fartygens strålkastareljus hindra de de japanska t orpedbåt arnes an

l'all , men hade ilen allvarliga n ctckclelen att ~tppenbara clet an fallnn fm·-
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Om n anyo betrakta flg. :3, är det tydligt a tt om någon 

annan lju sstråle (t. ex. ett vandrande söklj us) kastades ned i 

vattenytan m ellan T1 och T2, törorsakar dess närvaro säkerl 

sammanblandning. Det kan därför fastslås såsom en princip, 

.att del i allmänhet är möjligt att inom en gifven vallensektor 

.använda två strålkastare?jus och belysa två m ål (och endast 

.tvc'i.) samtidigt utan alt förorsaka sammanblandning. Undan

tag kunna förekomma Yid lågt s tällda strålkastarelj us nära 

vattenytan, lwilkas ljusstrålar ej sträcka sig ut till de aflägs

na målen , och öfver lwilka man ser !'rån de högre belägna 

kanonerna och afståndsmätarne; och äfven i sådant [all för

minskar det spridda ljuset från dessa lågt uppställda lju s i 

någon mån de andra ljusens effektivitet. 

strålkastareljusets relativa höjd, m ed hänsyn till de ka

noner och afståndsmätare som det betjänar, är en sak af lik

nande vikt. Utan att ingå i detalj erade förklaringar m å det 

rastslås som ett resultat af erfarenh eten: 

l. Att ingen strålkastare, som är afsedd Lör långt h å ll , 

lJör placeras lägre än 40 fot (12 m.) öfYer högvatten . (Dett a 

på grund af jordens rundning). 

2. Efter som vi h afva sett att ett strålkastareljus hör 

\·ara beläget på högra eller vänstra sidan af alla de [örsYars

element det är afsedt betjäna, bör det också \'ara placerad! 

antingen högre eller lägre än dem alla och strålkastarebenil

hal\aren bör antingen vara ol\anför ell er nedanför strålka

stareljusets nivå på samma sätt som stationerna eller kano

nerna äro. Denna skillnad i höjd eller vertikala höjdplacc

r i ng för strålkastare] j u set, är särskildt Yiktig när strålkastaren 

~ir belägen nära något batteri ell er afståndsmätareplals, och 

i'tr absolut nödvändig, när i någon del af skjutfältet målet , 

s trålkastaren och kanonerna eller stationerna komma i samrna 

tygets exakta läge. Följaktligen borttogos under den sista delen af be· 

litgringen str ållmstarne från fartygen och installerades på stranden på 

en siclct för att dölja fartyget och missleda fienden>. - Löjtnant Pod

gurski, lämnadt i fackanteclmingar, Journal U. S. Artillery. Vol. 23, 

sid. 301. 
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,·c rtikalplan. I sistnämnda fa ll et är så stor skil lnad i höjd 

som möjligt önskvärd i örYerensstämmelse m ed öfriga nöd

Yiind iga Yil lkor; och i intet rall bör denn a skil lnad i höjd 

unde rsliga 20 fo t (fi m.). Hvares t det är utlörbart är del 

h~illrc alt slrå lkaslareljusct är högre beläget ån kanoner ell er 

stat ioner, emedan i detta [a ll , när ljusstrå len hå lles på etl 

si'trskildt sätt, endast de lågre elementen ar lj uskonen skohl 

yara riktade på målet, emedan den ö[yenägande de len ar lju s

slt·ålcn t6ifJar va ttenytan bortom m ålet, så atl dc ljusstrålar 

som tr~ifl'a vattnet skola refl ek teras bort !'rån observatören, i 

stii ll et !'ör atl i m otsall {all Higga sig mell an må let oeh obser

va tören. Andra hänsyn, sådana som önskvärdheten af aU 

s l' j ula fram strå lkastarclj u set så lång t till /'ron ten som möjligt 

ell er att unclYika en i ögonen fallande kontur mot himlalwall'

,·ct, :"tstadkomma eme ll ertid olla önskemålet att strålk as tare

lj use t placeras liigre iin dc andra försvarselementcn; och er

l'arcnhclcn har i sådana fall ~tdagalag t, att, om den vertikala 

omp laceringen iir tillräcklig, goda resultat kunna erhållas 

ii[\'l' n i de positioner, hvarcst m~ll e t kan [örJly tta sig p~'l så 

sii ll, a tt det un<lerstu n dom bringar strålkastaren och n :"tgon 

de l ar bestyckningen el ler stationerna i samma vertikalplan som 
s ig sjäH. 

Vid Allantens och Golfens kuster ä r terrängen s:'\dan 

:t ll b lott j iimfÖre]seYiS r inga höjd gifves vid vaJ et af p latser 

l'ö r strålkastareljuset med hiinsyn till höjden ; men Y id Pacifik

kuslen Hnnas i några fall all \'älja på höjder sligande rr:ln 

O till 400 [ot (120 m eter). 

Några försök wrkstä llda vid den sistnämnda kusten, i 

a l's ikl att bestämma den bästa höjden för placering ar std\ 1-

kastareljus, äro Hirorika . Två str å lkastare ar samma J'ab rikat 

och storlek och i det närmaste samma ljusstyrkn, placerades 

p:'\ 40 lot ( 12 m.) och 400 fot (120 m.) respeklive öfwr hög

,·a tten och riktades väx elvis mot ett mål, till hvilket a[stån

tlc t ld m hvanlera a[ de båda strålkastarne var ungefär det

sa mma s~häl som andra [örhftllanden, undantagandes p lace

ri ngen i höjd. Observatörer hade utplacera ts p& m!\nga plat-
'l'irlskrift. 'i Sjiirii seudet. J ~ l 
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ser, varierande i höjd från några rot ärver yattcnytan lill om
kring 400 fot, och \'Oro ålagda all öfverl~imna rapport Ö[\cr 
jiiml'örclser mellan dC' lvå strålkastareljusens di'ektiYitel, iakt
tagna från deras rcspektiw platser. Utelämnande sådana till
fi'tllcn då strålkaslarne lunktioneraclc dålig!, \'ar den sam
s tämm iga meningen bland obscnatörerna, bland hYilka jag 
dcllog, att del högl helägna strftlkastarcljuscl gaf dc hiHlre 
resullalen n~ir m illcl ohserYeradcs [rfm dc U\gl belägna plal
serna och att det l:"tgl beliigna slr:'\lkaslarcljuset gaf de bällre 
resultaten när m å let s:'\gs fr å n de högt hcl iigna slalionernn. 
P?t dl krön ungefär midl eme ll a n de två slr:'\lkastareljusen 
Yar ingen märkbar skillnad. 

I korthet synes den principen Yarn fnslställd all inun 1 
elf prakliskt användbar/ afslilnd i höjd (d/i andm villkor fiir
blifua konstanta) hlifiJer mälels belusning hällre, ju stiirre skill
naden i hi~jcl iir m ellan ubserualiire11 och str/t!kaslare{jusel -
dock alltid undantaget det [all då ohscrntlören eller std\1-
kastarcn stå så nära Yaltnel all jordens rundning Yerkar 
hindrande.*) 

TY:"t invändningar mol del högt placerade strftlkastare
ljuscl kunna · emellertid göras - lwilka bilda åclagalades un
der dc rörsök som Yerkstiilldes ft Pacilik kusten. För del 
l'örsta kommer den högt belägna strålkastaren all gil\a clt 
alltför slort »död l l"LlJl1 )) rör slrålkaslareljusel, d. \'. s. när 
ljusslrftlcn är riklad s:"t all den lrii!Tar vallnel pft el t afs lånd 
kunna fartyg framg~'\ under lj ttsslr :"llcn obelysta och ouppltielda, 
hYilke l knappast kan äga rum när slrttlkaslarcn är hclicigcn 
på en höjd und ersligan de l 00 fol (:30 m.). För del andra 
råder i Yissa hamnar på Pm·ifik kusten dimmor högt upp i 
luften, under del a ll Yallnl'l nedanför kan vara l"ullsliindigl 

·:·') Se i detta sammanhang clf\rom. i en artikel af general .T. B. 
R.i ch:u-clson, Kungl. artilleriet, lämnad i Vol. XJ, .J onrn ::d r. R. Art il
lcry, ~i d . 82, hv ilken ifrar för hög placering af Jju~en; och Vol. XX 
~amma t ill skrift, s id. J80, uppHats af kapten Verckor (guh1me·lalj ) K gl. 
artilleriet, hvilk en framhåller ljusens l rtga placer ing. Httcla författ:tl'llP 
:;Yn<' ~ l1al'1' a dragit slutsatser fr >tn oti lh·fi,cldiga data. 
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klart för navigeringen. Vid sådana tilliiilien ~ir dl'n högt he
liigna strålkastaren Yärdclös. 

4) Observatörens personliga egenskaper och beskall'en
h!' len hos den kika re som anYiindes l"ör all unllcrhjiilpa sy
nen utöh·ar stort inl1ylande p ~t det afslånd, p:"t llYilkl'l l'll 
mftl kan skönjas*). 

N?1gra ögon äro af naturen mera lämpade iin andras nlt 
se föremå l i obestämd dager; a lla ögon iiro dock i bchof ar 
ii!'n ing, och mycken praktik b chör\'es för alt :'\sladkomma en 
god riktare och obsenatör för nattjänst. 

Vid jiimförelsc m ellan våra kikarsikten och kikarn<' 
i v:"tra al"slfmdsmillare sägas de sistnämnda kanske \'ara de 
hiisla; lyclligcn hal"\'a dessa afsclts för dagljänsl (och klara 
daga r dessutom!), och icke mycken tanke har ägnats diir:otl 
llu ruYida dc skulle Yisa sig Yara lillfredsstållamle såsomna ll
k ikare. M:"tnga at dem ~iro s[t föga låmpliga för nattjänsl all 
clel ohev~ipnadc ögal kan urskilja ett må l i ljusstrå len rrrlll 
l'LL strå lkastareljus p i\ ell längre h å ll än när kikare begagnas.") 

Vid bestämmandet al Yåra kikare hafya vi slagit in pt. 
or ii ll v ~ig [rån början; om Y åra kikare bestäm ls och afseils 
fö r nattjänst or;h för mörka och dimmiga dagar är del tyd
lig t aU en kikare, som yisar sig e ll"ektiy under ogynnsamma 
förhållanden, skall Yäl lämpa sig [ör solskensdagar, d:"t någo n 
fie nde sannolikt ej kommer aU uppenbara sig! 

"") Ett goclt bevis pft denna princip lämnas af Lotsarne i de ham 
nar, i hvillut c1imman s tändigt äro förhärskande. D en synskärpa, mod 
J,v ilkeu en lots kau upptllcka landkonturer genom dimman sy nes för 
,·ånansvflrd för en icke s jöman, hvilk en , ståenlle bredvill ltenne, ej krm 
~P någonting . 

. ;: .. ;:·) D essa anmftrkni ngar vidlåda alla kikarsikten, och alla al'
s t>Lndsmf\tare af mllrk et (typ »B >>) m. :fl. Typen »A • oeh »A - l » af 
W am er och Swascys P . l<' . kikare, t. o. m. elen me l! el et ringa försto 
tade okularet är i cke någon god nattkikare; kikaren af den gam h 
Lc""i';;-typen »A , är öfverlägsen. Enligt inlämnade rapporter llr k i
karen af den nya Le\\"i 's-typen >A >> P. F. elen bästa nat tkikare som ar
ti lleriet någonsin har fått. Hvacl som behöfves för nattjänst flr ett 
~tor t objektiv med ringa förstoringsl'örm ftga - i<'k o utöfv0r 6 gångm: 
l'ör rlt el-t 11m s (7(i mm .) ol>jPktiY. 
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En anmärkningsvärd svårighet med många af kika rne 

var den massa ljus, som infördes i kikarröret vid h årkorsens 

belysning. Niir cll m ål blott svagt kan urskiljas i bästa fall 

Yisar sig införand et a f så mycke t ljus i förgrunden ödesel i

gcl'l f'ör observationen. Beträffande denna sak, såväl som al

stänganclet af ljus fr il n observationsplatserna (med und anlag 

af s~1dana afskärmadc ljus som anyilndas för all aJHisa höjel

och s idskalor m. Jl.) böra ol'fieerare Yid a l'slåndsmälarc samt 
observatörer erh åll :1 lämplig u ndervisning. 

5) Bakgrunden, mot In-il ke l målet synes, utöhar Ile tyd

ligt infl ytande bclriill'anclc dess sy nlighet. I nlopp såsom l. ex . 

vid nordvästra Pacifikkuslcn, hvilk:1s med kullar beläckla 

stränder iiro ojämna och oregelbundna ell er i-i.ro täll skog

benl x.na, erbjuda l'ör obsen·a törerna sä rs kilda svårigheter, 

uppkomna af dc sk uggor som kaslats öfver vattnet lrfm dc 

höga kullame elJ er bergen; dessa svårigheter ii ro Lydliga un

der dagen, och på natten fram triida de iinnu m era . Unel er 

sådana förhållanden är en mindre mörkm ålad båt, lika vill 

som en torpedbåt, som smyger sig h ell niira stranden, del 

mes t svåra föremål att uppliicka, t. o. m : vid lbgsljus, och 

på na tten är den säker om att komma fram oanmiirkl, 

såvida ej den slörsta uppmärksamhet iakttages. 

F rån den föregående di skussionen iir del h elt ty<lligl a lt 

inga fasta och bcsliimda regler kunna gifvas beträ ffand e <le 

a fsl [mcl, på hvilka ell m ål bör sy nas i ljusstrålen frå n cll 

s l rålkas larcljus; <lock k an följ and c nngcfä rliga bel'Likni ng, 

grundad på erfarenheten , vara af ny tta och gi l'va en id e om 

af'stå nd på hYiJkn S[Ora mål kunna synas i god l Yiider oc h 

u n der gy nn samm a för h i't ll and en. 

-

Strålkaotarens diameter 
i. engelska tum 

strålkastarens diameter 
1 crn. 

Eartygets färg Afstfmd 

ll vit yanh 

}) 
l meter 

> Krigof~\rg » yards 

>> meter 

Svar L yardti 

» meter 
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Fartyget 
synligt men 

konturer 
otycUiga 

l 
86 

l 
GO 

l 
90 

l 
150 

8000 12000 

7315 10772 

6000 9000 

5486 8229 

5000 7000 

4572 G401 

Tillräckligt 
tydlig form Målets vat- 1 
för att ·ur- tenlinje kan 

skiljas i urskiljao 
horisontalled 

l 
36 

l 
GO 

l 
il6 

l 
liO 

l 

l l 
90 150 90 150 

8000 1 4500 

' 

5500 6500 
502D 7315 1 4114 594il 
4500 6500 4000 6000 
4114 5943 3657 5486 

4000 5500 il500 45UU 

3657 50::l9 3200 4114- l 
(Forts .) 
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Undervattensbåtarnas taktiska egen
skaper.*) 

;\l eLl förf'ftttarell ::; Lillst~tnd öfversaLL fr:\ n ry,;kan 
al' 11. Elliut. 

Ge 'L ut canwteris e le plu s la dcmcuce ost 
la di ~proportion entre les vues et l e::; moyou::;. 

Napoleon J, Pensees 131. 

Kunskap en om den väpnade m akten s re
::; un;er oeh om platsen där den befinn er ,;ig 
lillelerlättar i betydlig m fm framg <Lngen vid en 
s trid m ed en fiende. 

lJmgumi·rofr (taktik). 

!Jd edu iug . För all und,·ika all gil\a prof på det vanYell, Ilsarom 

Napoleon talar i sina )) [ankan>, n~imligen all icke afpassa med

len c>l'll'r l'ör dem uppslålida uppgifter, är det o lvil\clakligl 

nö<hiindigl aU i lika m ttn och lika tydligt l'ör sig klargöra en 

uppgins Yild, som alt skarpt oeh hesl~imdl kiinna lill, ll\ad 

\'Crkan man kan J'örYiinla aJ' dc medel, hvilka a fsclls för Jy l
lande af' samma uppgift. 

Om Yi Yidare utYeckla Dragamirolls lankc, skola Yi nlan 

l Yi l\cl komma till den slutsalsen all ovelenhel om eget \'a

PL'ns egenskaper kan harva dc mes l fördiirfl iga Yerkn i ng ar. 

Yi antaga L ex. a ll p å de l ena eller andra m edlet fiislas , 

till l'öl.id af bristande kiinne<lom om detsamma, slora l'örlwpp-

·:·:· ) Uppsatsen iLJ· hilmtad m arsboken »Krig::;Hottorna » (Vojennije 
Hoti ) utgifven hösten 1909. 

- 2!:l! l -

ni nga r Yid dess mwändande för Yildiga militära uppg iller. 

O m nu medlet icke mots Ya rar dessa förhoppnin g a r, så upp
f'y lles icke h~iller uppgiften. 

Har man då icke r~ill atl i likhe t med Nap oleon kalla 

dem \' ~Ul\'etliga , hYilka, eller au utan grund hal\·a lttlil sig 

hiinl'öras af styrkan hos dclla medel, förelagt delsamma en 

uppgil'l , som icke ii r linupad eller dess förm åga. 

Förutom den ohjälpliga skada Yid ulYecklingen al' del 

ena ell er andra militära löre lagel , som en, på grund a l för 

dess utförande orikligL afsedda medel, olöst uppg ill k an med

fö ra kommer den otillräckliga binnedomen om egna s<"t<lana 

all hindra att d e anYiin<las af en försiktig hel'iilhal'vare. Esom

ol'lasl lilltlter icke en sådan försiktighet all man ar del gif na 

medl et ullager alla <l e fördelar, som del i sjiill\'a Yerkcl sk ull e 
k un na sk~inka. 

Till nndvikande a r sftdana fel Yid etl atl\'iimlcmdc i \erk-

1 ig lwlcn ar den Yii pnade mak len, h a r takliken u ppslii Il l så

so m sin hufYnduppg irt a ll a ll sidigt studera denna Yiipnadc 

mak t, ly, endast genom all i detalj stu<lera sina medel, kan 

1n a n på ett rätt sätt använda dem i praktiken. 

Alll, som oJ'yan sag ts, lm·clc förefalla så klarl och all

miinl bekant, atl del skull e lyckas alt man icke hehöl'dc p[i
m inna diirom. 

Men beldagligts is ii r i eke a l IL delta l>egri pi igl f()r a Ila , 

Ol'h bringcis icke af dessa ))alla>> lill utförande i \ erklighl'len , 

dii rpfl Jinnas icke så ftt eXCilljWJ. 

Del skulle lyckas alt under dc mer än :w <t r, som 101'

]l('dl>Ms llollan existerat jämte den ,·äpnacle maktens ö l'riga 

hji'tl pLillor, dess egensk aper borde hafva s inelera l s l i Il hela 

deras Yidd . Eml'llerli<l hah·a <le tydligen studerats olill

rii<'k ligl, ly i n ii rYarande Lid begagnar man sig ar lOI'Jl l' cl hi\

l:t r ' ) l'ör utförande al sj iill'sliindiga rekognoseringar. E n iin nu 

so rgligare lafla erh :l lla vi, om vi stödjande oss p:J l'alda kon-

·:·:·) I •> torp ec1b i'ttan inucfatta~ i c1emut upp~ats jag:IJ'l' oclt (orped
L[ttar. 
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slall'ra, all man ~11. torpedbålar uppdrager alt under dager !'ör

svara platser i land, och att man Yid slmliel af deras upp

giller icke tänker sig so m den hut\'udsakliga: utförandel a( 

massanrall, lwilkct raktiskt utgör grundtanken för hela deras 

existens. 

Okunnigheten om ege nskaperna hos ett gil\et Yapen ute

sluter lwarjc rör personalens undervisning om dess begagna n

dc lämpl ig plan och omöj li ggör att· man framställer delta 

Ya pen under för hå li anelen lämpliga för dess \'erksamhel sam l 

att man gifver det en dessa egens kaper motsvarande uppgifl : 

Hvael skall man Yäl tro om undervaltensbtltarnas rör

m åga, hYilka i dagarne visat sig i raden af den väpnade 

m aktens hjälpmedel, då man samtidigt linner kännedomen 

om torpedbåtarnas egenskaper vara så beklagligt underhaltig. 

Torpedbåtarne haf,·a dock upplrädt i öfver ilO år, och deras 

egenskaper h arva strängt Yetenskapligl fastslagils och dc hal\ a 

erhå ll i t sin tillhör] iga plats i sjövapnens klassificeri u g. 

Alldeles rärska fakta harva visat att å ena sidan i dc 

s~ill synta fall , då undermtlensbåtarna upplrädt under riillu 

J'ör!ulllanden de a ll s icke hal\-a motsvarat de ytter ligt stora 

rörhoppn ingar, som Gisls Yid dem af personer, hvilka på grund 

ar bristande allvarliga kunskaper i sjömilitärt hänseende lå lil 

sig en tusiasmeras ar dem. Å andra sidan harva underYal

tenshålarna olla, då de mwrindts under förhållanden, som 

icke på något säll motsYaral deras taktiska egenskaper, icke 

kunnat uppvisa några som hälsl resu ltat, hvilket också flslad

kommil en fu!Jsl~indigl förvrängd framställning af deras be

Lydelse såsom stridsmedel. 

Del är nalurli gh· is omöjligt all förnek a all städse ~ti ll i 

världe n, som icke studerats, h lil\" il l'örcmål rör en Yiss vid

skeplig l'ruktan och proklamerats såsom al lm akt; så har de l 

varil oeh så ä r gunås ännu förh å ll andet med underva l.Lens

bålarna , och så blir del nog också till dess de erh[tllil en 

rik l i g värdesälini ng genom velenskap l i g undersökning. 

-l!!ll -

Låtom oss nu äl\"en på undersökningens Yiig studera 

underva ltensbålarnas taktiska egenskaper l'ör att kunna 

g ifva dem sin tillbörliga plats bland raden af den sjömilihira 

maktens öl'riga hjålpmedel och (ör alt utan missgrepp seder

mera kunna begagna oss ar dem i det för dem fördelakligasle 

läget. Förs t då skola vi ar dem kunna Y~inla oss del maxi

lllllll1 ar nylla, som dc kunna Lilll'öra milihirväscndet. Lålom 

oss, med elt ord, gifYa dem uppgifter, som snu·a emo t deras 
förmåga. 

Här är h~lller il'ke öl\erllödigl all påpeka, all man kan 

paralysera verkan ar den ena eller den andra kraften, l'örst 

sedan man st ud erat deras egenskaper, och därför skola vi i 

sl ulel a r denna uppsats ägna några ord ål frågan om ·al\är

jancle ar undenallenshålsanfall. 

Hvarje krigsredskap är sammansall ar anfalls- oeh l'ör- .i\fetod fijr 

s \'arsmede l. studerand e 

På gm nd häral skola Yi vid undersökningen 

l i ska egensk apemu hos hYarjc sådant redskap: 

af krio·sr ed-
a( de lak- "' 

ska1) ens tak-

l) studera dess anfalls- och rörsvarsmedel; 

2) s tuelera dc egenskaper hos delta r edskap, hvilka hj ä lp a 

eller hindra delsamma alt anYända sina anfa ll s- och rörHars

medeL 
EU s tudium af anfalls- och försvarsmed len afser all 

kun na underv isa personalen i al l sk ickligl b egagna "sig a(' dem 

och all rörtydliga deras brisler och förtj änster. Genom all 

studera egenskaperna hos ell girvet vapen, blir man i stånd 

all bibringa persona len kännedom om i dessa egenskaper 

do lda brister hos Yapnels medel oeh lär sa nun a personal all 

begag na sig a(' dessa i del fördcJakligasle lägeL 

Om Yi tillämpa det ohan sagda v id studiet ;d' dl' 

tak tiska egenskaperna hos l. c~. Lorpedh ~1lcn , komma , -j för 

el el första t i Il elen s lutsa tsen, atl dess anfa lism edel ~i r torpeden 

och dess försvarsmedel - dess ringa storlek . 

Om Yi Yidare s tu dera torpedens egenskaper, skola v i rå 

tiska egen
skaper. 

' l' orpedb >•
taruat> Lak 

tiska cgeu-
skaper. 
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se a ll den lml\udsakliga brisl en hos detta vapen hesl<'lr d iiri , 
all del endas t Yerkar pft små afs låncl och att den s törs la pre
cisionen hos detsamma uppnås på de kortaste afstå nden. Om 
vi sludera torpedb å lens försvarsmedel, skola Yi Iinn a all <len 
ii ger ell enda sådan l: dess ringa storlek som m ål iletrak Lad!. 

Sammanstä ll a vi nu bristen hos torpedbålens a nfalls
medel, d. \'. s. lo rpeden , som fordrar alt m an ska ll n~inna 

sig fl enden på mins ta möjliga distanser, m ed dess en da för
svarsmedel, sluta vi <hiraf a ll delta försvars medel med ar lil
ler icls nuYarande full~indning al ls icke ~ir tillräckligt för all ga

rantera ett tilllJörligl utnyttjande af anfallsmedlen, d. '· s. för 
all kunna komma en li emle in på lifvet. 

Öl\ergå vi lill den andra frågan, komma v i till den 
sJ ulsalsen, att torpedb åtens fönlelaktigaste egensk aper i och för 
<lllV ~indandet af dess anfalls- och rörsvarsmedel -- ~lr dess 
höga farl. I själfva verkel är den höga farlen nödv~indig för 
all torpedhålen skall kunna inl aga ett fördelaktigt läge Iör 
ilegagnande ar torpederna och för att komma li enden så nära 
som möjlig l, och å a ndra sida n ökar dess förllyll n i agshastig
hel i fören ing med den r inga storleken båtens försYarsmedel, 
diirigenom att den försvårar cldgifningen mot densamma. 
Emellertid visar sig ~then dessa medel vara olillriick liga och 
diir för viilj er torpedbåtens personal såsom förs lärkande åtgärd 
en passande situation och begagna r dess a nfallsmedel na lle
lid e ll er mol fartyg, som i a rtill er istr id berö1\a ls sill a rtilleri. 

Då Yi studera torpede ns egenskaper komma vi emeller
tid Lill del resultat, alt den är ell i och rör s ig föga lräll"sä
kerl vapen, lwarför pesonalen !\·ingas a lt vbi lj a en fördelakt ig 
sil ualion - ma n nödgas näm ligen använda to rpedbålarn a 
koncc nlrcrade d. v. s. divisionsvis i och fö r ))Skjulning i fii ll>l. 

De fö r torpedbå len mcsl olörd elaktiga egenskaperna ftro 
dess ringa sjöduglighet, svftrighelcn att verkslåila obser
vationer från densamma samt dess lilla a kti onsrad ie. 
Dessa hrister reducera l ill y tterlighel möjligheten tör tor
pedbå tarna all komma i konlakl med li en den, och å 
andra sidan tillåter den ringa sjödugligheten dem icke 
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a ll, i lwilket väd er som hälsl, begagna s ig af hasl ighelcn, 
hv ilken så fördelaktigt itwerkar på deras an fa ll s- och för
svarsmedel. 

Det oi\an sagda lvingar torpedbålens persona l a ll kom
picHera denna brist genom en fördelaktig situat ion , gående ul 
diirpå a ll för torpedhå larnas verksamhel viilja lördclak ti gl 
\'ii der och begagna sig a f a ndra medel för alt komm a j kon
ta ld med Jienden . 

Yidarc torde det icke vara öfverllödi gt a tl påpeka , a ll 
s lräl\andel alt välja en tör s in a operationer l"ördel ak lig silua
lio n, und erlåtenheten all paralysera dc skadliga egenskape rn a 
oc h utveckla de förd elakliga hos en lorpeclb å l, ofe lbart h är
Ilyla därur, att dessa element bef inna sig i ömsesidig 
jämnvikt, tillföljd hvarar en förh ä llring j del ena af dem 
sku ll e draga med sig en lörsämrjng hos det a ndra. Man 
måsle l. ex. för alt öka fa rlen hos en torpedh ål öka dess di
mens ioner och för all minska dess dimensioner öka dess ma
sk inkrafl o. s. v. 

Vid undersökninge n ar torpedbåtens allm änt bekanta 
lakliska egenskaper hat\a vi lå lit oss alledas 1rå n ämnet en
dasl för att k unn a granska elen föreslagna undcrsökningsme
loden och för att underlä lla dess användande på undenal
lens i> ftlarnas ännu ej raslsJagna taktiska egenskaper. 

l · o l iw le r:;ök-nnan man ger s1g in pa a l.l undersöka und erntllensllå-
niug af 1111 -

la rnas l::tldiska cgenska11er, m ås lc man, för all icJ,e förlivlias 1 tL ~ 
l. - · - · J L erva · en~-

[ j fl l"anlasicns område, slriingl heg r ~insa sig lill studerandel af bittama~ 

dessas nu Y ara n de form er och Ly per och icke l"ö rsök a ut l" u n- takti:;ka 

dc ra , hYad som skulle hlih·a följden, om unclcnallcnsb:'llen egcu skap er. 

uppnå r den ena ell er a nclra a f dem . Om Yi ocJ.~s~t i nftgo n 
lllftn h ~in· icl m ås te riikna med teknike ns hasl iga fra msll'g, så 
-.; ko la \·i dock Yicl Yå r Yi.mlesällning endast medtaga dc !"akta, 
so m l"nlll slå i Yår makt a ll g ranska . 

Allls <"t i del Yi nn a n\·ä nda föres lagen undersö knin gs me
tod, m:hle vi framför a Il l syssels ii lla oss m ed undersök ningcn 
a l' underYallcnslJåtarn as anl'a ll s medel. 
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U nderYallensh[tlen i·tr utcslulande beslyckad med torpe
der, och därför är dess anfallsmedel förbunclel med delta 
Yapens al la hrisler. 

Torpedens hul'ntdsakliga brister innefallas i följande : 
l) torpeden är intet un ivcrsalYapen - såsom förem ~tl 

för dess Yerksmnhel kunna tjäna endast de opansrade delante 
på l'arlygskroppama; torpeden är icke Yerksam mot pansar 
och än mindre mol konslmklioner i land, b efästningar och 
LI·upper, l1Yilka ofla under krigshändelsernas gång visal sig 
blil\a föremål för sjöstridskrafternas operationer; 

2) till (öljd ar alt torpedens fart i förhållande lill må
lets ~ir alll för liten blir, då man skjuter en s?tdan på lå nga 
distanser, det nödvändigt att noggrannt bestämma målels kurs 
och farl och arståndet till detsamma; torpedens långsamma 
l'art lillåler icke Yid skjutning på långa distanser denna all 
genomlöpa arståndet lill målel under så korl tidrymd, all må
let under denna tid icke förändrat elementen för sin rörelse; 

B) en torped försätter icke etl modernt slagskepp, som 
man beräknadl kunna molstå B- 4 lorpedlräflar, ur slrid
harl skick. 

På så säll komma yj Yid undersökningen af torpedens 
egenskaper till den slutsalsen all underYaltensbålen: 

l) icke förfogar öfyer tillräckliga anfallsmedel för al l ut
föra alla operationer, som kunna uppdragas å l sjöYapnel och 
alls icke kan fylla detta npens historiskt s trategiska upp
gill - eröfrandet af landområden, enär den hYarken kan för
bereda e ller betrygga landsä llande af trupper; 

2) (ör att kunna draga nylla ar sill anlallsyapen på 
s lo ra distanser endera måste ha tv a .i usla i nstrumen l för atl 
b es tämma målels kurs och farl el ler verka i samhand med 
andra dylika oeh skj uta torpeder >l i fäll>>; 

3) på bäsla sält kan ulnyllja siLl ,·apen, om den n ~ir

mar sig målel på alslåml icke större ~i n :l - 4 kabellängder 
(550-7:10 meter); 

4) genom en lyckad lrä.II dock icke förintar en mol
ståndare. 
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Om Yl göra en resumc af orvanstående resullerar, den 
tliiri, all undervallensbåten i krart af sill vapens egen skaper 
all deles icke kan själ[sl~indigl l"<"ira ett sjökrig, enär den p:'\ 
l[mgl niir icke kan lösa alla sina uppgifter, och eniir den, för 
al t pi\ hiista sä ll kunna anvii nd a sitt ntpen, måste nalkas 
fle nden sft niira som möjligt. För all utnyttja sitt \·apen pi\ 
b'l nga afsttmd m:'\sle <len endera hal\-a justa instrument eller 
u pptriida i samband med sina gelikar. 

D:'\ undrrYatlcnshålcn befinn er sig i ör\'enallcnsliige 
i·t gcr drn inga som hidsl förs\'arsmedel oc h }t r s:1rhar för 
lwarje slags \·apen. l und en-allens läge åter iir dess hul\-u<l
sakliga försvarsmedel dess yltcrsl ringa synligh et, som icke 
mrdgi l\-er att uppti"tcka clrnsamma på större afslånd ii n l -- 2 
kahelliingdcr (18f) -. ;l();) meler), och därför är den i underml
lc nsliigc niislan all deles oåtkomlig l"ör hvarje vapen, som åsla <l 
kommrr m {\ltr~dT - d. v. s . [ör arlilleriel, torpeden och ram
men. I <lrlla tillst:'\nd iir den sårbar endast för minorna. 

P :"t s:'\ sii.tl hel i n ner sig undcrvallensbå len m1der ytter
lig t goda förhållanden i fråga om försvar, d:'\ elen iir i ncd
si.mkl lillsl<'lnd, men kan a ll s icke försYara sig i örverYallens
liigr. Öfvcrgången från detta senare s. k. marschläge Lill fullt 
ll llde rYallcnslägr ulf(ires und er ett lidsförlopp af från !) (ptt 
s må bftlar)') till l :) minuter (på stora båtar.). 

Tiinkrr man sig alt undervallenshålen a lllid skul le be
fi nna sig i ULH1enaltensliige uneler s ina operationer, kan man, 
om man granskar förhållandena Yid ulnytljande a( h Yat:je i h c
sliimd afsikl mol henne rikladl vapen, iekc undg?t all komma 
ti ll el e n slutsalsen all hon sk ull e Yara niislan oftlkomlig för 
l'll sådanl. 

Fak ti skt behörvcs för utnyttjand e a[ ln-arjc Yapen i all
mä nhe l följande rörelser i slriing konsekYens: sikta, diin' fler 
arpassa en choque, sam t tillfoga denna choque. 

'') 8om en liten bt1t räknn, vi clepbcem.ent upp till 200 tons: 
> ,;tor friln 400 tons o. ~törn' . 

FörsY:Lr ~ 

medel. 
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Sålunda måste man Lill en början uppläcka undcrYal

lensb:lien. Men i und erva llensläge kan man endast spåra elen, 

<l rt den redan befinner sig på ett a[stånd, som är del l"önle l

akligastc l"ör ulnylljande af dess Yapcn, och d ~irför {tro fö r 

henne i delta licige choquer endast tarliga [rån l'örcmål, som 

icke rik tas af miinn i sko hand, så all säga, eller med el irek l af

sik l all lrälfa, n~imligen minoma. 
Förhållandel iir emellertid del alt undervallensbåten un

der större del en af tiden J"ör dess verksamhet befinner sig i 

öl\erYaltenslägc, och i clella tillstånd är <lel li"tll all upphicka 

henne. Dessutom ~ir hon allra lältast all upptäck:] från en 

torpedbåt, enär de stora unden·attenshåtarna (400--;)00 lons), 

!Jyi lka på grund ar sina dimensioner kunna upptriida sjicilf

sUindigare, ~iro mycke t lika torpedbålarna och sMun<la i (ör

hållande till dessa befinna sig under liknande Yillkor i fråga 

om atl Yara synliga. 
Diirför kan en torpedbål upptiicka en undervallensbål 

p:l ltlllgl alstån<l tidigare iin denna hinner göra s ig osynlig, 

d. Y. s. siinka sig under vallnel. 
För att til ldela <len en afgörande stötmed rammen måste 

torpedbåten al"passa sin choque d. Y. s. gå unden·atlensh:l

lPn iinda in på lif"vel - och denna åter måsle för all komma i 

lörsvarsliigc gå ned under yallnct och l"örsYinna ur lorpcd
b :"tlcns åsyn. 

Om man antager all lorpedhåten och unclen·aHensbåtcn 

uppl~tcka lwarandra samtidigt samt !Jcriiknar den dista ns, 

från hYilken dc kunna npptäcka hYarandra, till :l'*), och om 

Yi vidare gifva undervallensbåten en fördel hiir\'idlag, i del 

all Yi anse alt torpedhålen upptäcker henne, då hon har hun

n il s~i.nka sig till en tredjedel, sft återstår för en torpedbåt, 

som har all göra med en stor själfsländig undcrYallensbåt, 

10 minuters tid för att a(passa sin cho<1ue. 

En modern torpedbål gör 8;) knop; om man heräkna r 

all den , genast el"le r all hal\a uppliickt en utHlen·atlensbftl, 

·X") lTtrönt gt•nom för~ök . 
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siiller högsta fart, så blir eller 10 minnters tid dess medel

far t iL.ke mycket öf\·cr :·Hl knop. På så sätt kornmer under

yai lensbåten eller 10 minuter all tilldelas en fullt juste af

passad, tillintetgörande ehO<Jue, hYilken den icke hinner und

lly, och då tager man ieke i belraktande alt torpedhftlen re

dan el"ler !J minuter kan iippna eld mot henne. Vid denna 

hc6tkning har utHll'rYallcnsh ttlcn dock erhållit dc mest för
delak liga villkor. 

Erkännande hela Ilelydelsen a[ det hiir framsliillda 
liigl'l, ln-ilket hcröfvar en undervattensbåt, i och med del 

:tll dess dimensioner iikas, möjligheten alt förllylla sin Yerk

sa mhe l ltmgt bort fdtn egna baser, al den orsaken alt denna 

sjiill"sliinclighel uppm'\s genom at! paralysera dess enda l"ör

s.\arsmerlcl, anse Yi nö<h·ä ndigl all uppstiilla några Yillkor, 
till ln·ilkas uppnående unden ·atteushålen, i och med all dess 
s_ji"tlrstiindighcl ökas, måste slriifva. 

Eniir sjömaktens allra farligaste vapen mol undcn·at
lr'n sbftlar iir torpedhålen, m;'\sle äfven de villkor, ll\"ilka o[van 

omnämnas, härledas ur denna senares egenskaper. 

1~\ir närvarande iiro redan under byggna<l LYft jagare 
med explosionsmotorer, mycket lågt frihord och 40 .k 1;ops 

l"nrl. Sftdana jagare skilja sig på intet sätt från en stor un

dcrvatlensbftl i öl\erYaltensläge. Därför iir det ock alldeles 

ohcs lridligl, all de i fiirh å llandc till lwarandra befinna sig 

un der samma synl ighctsvillkor. Explosionsmotorer tillåla en 

sftdan jagare att gl'nast siiUa full fart, sft l"orl den U'tll sikll' 

pft undenallensb:'\len, och [iiljaklligcn genomlöper den det al"
s t:ln<l, som skiljer den (r:'\n denna, ö', på 8 minuter. 

Del iir just dessa 8 minuter, som uppställa del villkor, 

li ll lwars uppn;'\cnde UIHlcrvallensbåten måste slrii(\"a Yid lle
riiknnmle af liden för sin dykning. 

o Ehuru det för n~irYarande flnnes förslag gående ul på 
a ll lata en undenatlcnshål med :)00 lons deplacement si"tnka 

s ig under ell tidsförlopp ar l"cn1 minuter, måste man emeller

tid i Yiss mån ställa sig skep tisk mot etl sådant förslag, ty 

d!'l lorclP niippeligrn Ynra fullt ol"arlig l (hafYrl ii r icke alllid 
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lugnt) alt nedsiinka ell :)00 Lons fartyg på så kort tid, om 

man tager i belraktande all i marsehläge en stor del af dess 

i>esällning befinner sig pft däck, all denna hastigt måste gif\a 

sig ned genom Lr:l.nga hftl, shinga till luekor, kanhiinda l'i"dla 

maslen m. m. dylikt, hvilket a llt kriil\er icke ringa lid. 

TTn cl ervat- Under det Yi granskade undervattensbålens anfallsmede l 

biltarnas kommo vi till den slutsatsen, all den kan utnyttja dem på 
r.gensknp er. l re siill: 

l) endera an Yiinda torpeden pft långa hftll, hiirför be

gagnande sig a[ j usla inslrumenl ; 

2) eller uppträda i »fiill)) Lillika med liknande håtar; 

:3) e ll er anviinda s in torped på smft distanser, då man 

ie.:ke behö(ver några som hiilst instrument. 

Del första sättet är alls icl;:e anYiindbart å underYallens

bttlar, ly i deras periskop, som endast gifya en bild i natur

lig S[OJ·Iek Ol'h clärYid fÖrSlÖra ögats Stereoskopicilet (acko

lllO<ia!ionsfÖnnåga), i1r det omöjlig! att bestämma såYii l fi en

dens rörelserik l n i ng med större noggrannhel ä n på 4 streck, 

som i"t!\·en arstfmdcl till denn e. Hänidlag finnes ingen för

hoppning om all göra periskopet förstorande ty med längden 

på detlas rör hehöl\es det redan under en klar, solig dag 

genom s ill refleldionsspcgelsystem ytterli gt mycket ljus . Viirsl 

iir eme ll ert id , all det iir absolut ogörligt alt uppställa ett Lor

pedsikte i periskopet, utan hYilk et ieke någon möjlighel lin

nes a lt skjuta en torped p:\ långa a[stånd. 

P ?t så vis åte rstår, för att utu]erYatlcnsbåten skall kunna 

ulnytlja sitt \·apens akt ionsradie, ett enda förraringssåll -

nll operera >>i förband)). 
Taktiken anser del niidviindigt all mn-ända en sal l\a 

frfm 9 torpedbåtar, d. Y. S. en llottilj af sådana för alt erhålla 

en lräll", om man dän-id beriiimar alt från hYarje lorpe<lh:1l 

samtidigt afskjules 3 torpeder. 
Enär Yillkoren för lorpcclskjutning på långa distanser 

på inlel sätt ~iro hittare lör undcrmtlenshålar än för torped

bålar, m:1ste man för nll erhålla en lr~iiT h~irför afse en sall\'a 
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lrån 7 samlade undervattensbåtar, om man beräknar, atl 

Il\' ar och en af dem samtidigt skj uter 4 torpeder, (hYilkel 

otYi[velaktigt torde kunna sägas vara maximum). 

Utan att granska i lwad mån det är möjligt all samti

digt rätta sig på sin närmast framför Yarande granne, men 

fastslående att det härför är nöthändigt att för IIYarje b?tt 

ha (\a tvänne periskop, erhålla Yi o[\an Yatlnet 14 periskop i 

rad. 

Om man mcdgifYer att det är ytterl igt svårt att upp

läcka ett periskop, kan man cloek icke vara så djäd att på

sb'\, att del ~ir omöjligt att märka en hel rad dylika. Vikti

gast af a llt är emellertid att vid skjutning ))j fält)) ett Yillkor 

uppfylles - salfYans samtidighet. 

För detta ä nd amå l måste man gii\a en signal, men af

g ifya en sådan kan iekc unclerntttensbåten. Unclen-attens

telefonen, om det skulle finnas en sådan, i-i r för detta ända

mål ick e blott icke lämplig utan till och med skadlig, ty :l. 

ena siclan röjer den för en eskader, som kan hafva liknande 

telefoner, båtarnas nän-aro, oeh å andra sidan kunna samtal 

med tillhjälp af densamma lika lätt afhrytas af motståndaren n 

som samtal med trådlös telefon. 

På så sätt återstår för u nderYattensbåLarna, för a ll kunna 

utnyttja sitt Yapcn, endast det tredje och därjämte riktigasic 
siittet. 

U ndervattensbiHen måste, för att med största hopp om 

fra mgång utnyttja sitt vapen, framgå till 2-3 kabellängders 

( ;3(};) -550 meters) a(stånd från målet, då man med torped 

kan p:"tråkna nästan 100 proc. trän· (enligt påstående afhå

larna_s mesl entusiastiska anhängare) . 

Som Yi känna har torpedbåten för aU utnyttja sitt Ya

pe n en fart näslan två gånger ÖLYerlägsen slagskeppets, oeh 

denna fart, som samtidigt tjänar honom såsom försvarsmedel, 

Iiil åter honom alt välja en fördelaktig position, bYarifrån han 

gåe nde kontrakurs under närmande lätt kan afpassa sin choc]U C 

~amt utföra densamma på kortaste afstånd. 

På u nclerYattenshåten ersiittes rarlen sftsom försYarsmedel 
Tirlskrift i Sjöväsendet. 20 
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af osynligh eten, m en hcklagl igl Y is möjliggör denna osynlighe[ 

alls ick e utnyttjandet af dess \·apen, ty den ökar ju icke 

<less fart utan köpes lYärlom p ft bekostnad af en h etydlig 

min skning i denna under \'atln el ; och <lenna bri st iir den 

hufvudsaldigaste och Yiktigasle, som Yidl åder dc taktiska ege n

skaperna hos underYattensbåtarn a. 

I sjöll'Ya Yerket öl\crsliger mul erYatlensl'arlen hos dc 

slörrc båtarna icke l O knop, under del att m oderna slagfa r

tyg i Yanliga !"all röra sig med en fart a l 1:~- li) knop, föt· 

a ll nu ick e tala om a tt deras lulla hastigh et uppgår till 22 

-2G knop. 

Som Yi ofvan sett måst e ma n för all utnyttja ell Yapcn, 

l"ör det först a upphicka m å let, för det andra afpassa sin 

choque mot detla och s:"t lill sist utdela denna choqu c. 

Det Yiktigaste målet för underYallenshåtens operatio

ner iir ulan tYifyel s lagskeppet, enär detta ensamt repre

senterar sjömaldens styrka och a lla andra fartygs lyper en

dast äro hjälpmedel för a ll kunna fu llt utYeckla denn a 

styrka. 

Följ aktligen är den första uppgift, som rmden a llensh å

ten måste uppsliilla för sig, all uppliicka motsW ndarens slag

skepp . 

På törhand m ås le emellertid framh å ll as, alt i öl\enal

tensiäge della aldrig komm er att lyckas h enne, emedan slag

skeppen under krig röra s ig i h es tämd marsehformering, ln·a r

mcd försl~ts all de omgärda sig m ed en k edja lätta kryssare,. 

ett förstärkt ava ntgarde af slagkryssare samt framför sig och 

p å s idorna hat\a torpedb å tar, till följd hYarar undervattens

b å ten, innan den kan upptäcka m ålel, obemärkt m åste pas

sera dessa skyddskedjor, hYilk et den naturligtYi s endas l k a n 

utfii ra, då den h eilnner sig i undcrYattensläge. 

?\är båten beilnner sig i underYattenslägc, kan den mer· 

eller mindre tydligt i periskopet skönj a ett fartygsskrof pJ 

högst 5'' ) distans (special isternas ås ikt). 

.:.;") Och det vill full ut,;kjutning af p eri:;kopet. 
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För at t al!Jassa sin choque i1r det , som \i sågo, nöd

\'iindigt all den fram gJ r till 2 --- ~ kahcll ängdcrs (:3fi;)-;')50 

meters) a l"stå nd från mille l. 

Antag att båtens fart ~ir 10 knop (l'ör niirYa ra nde uppn~1dl 

maxim um i undervattensläge) och att cskadem s fart iir 1:) 

knop, S<t förh;'l ll er sig und en-ntlensbJ tens l":a"t lill m;'\lels som 
2 l i Il :1. 

F/6.·/ · 

z 
f3 

x 

Om Yi nu med slagskeppet till medelpunkt upprita en 

e i r kel med en radie på ;)0 kab ellängder en 150 meter), så ser 

h<otlen, om den heJinner s ig i hvilken punkt som häl st inom 

denna c irkel, målet. :\Ien det hetyder dock iinnu ej a ll den 

l'd\n lwi lk en som hälst punkt inom cirke ln k an gå fram ti ll 

a nfal l mol m;'\]el, ly fö rhållandet mell an hastigh eterna 2 till 

;J begriinsar skarp t för h enne den del a f cirkeln , från lwilken 

ho n kan närma s ig m ålet. 
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Om vi beteckna hålens farl med Z och fartygets fart 

y, få Yi i sjä]f,·a verket, enär vi i Yinkeln A B C hafva en 

kii.nd storhet X=: 50 kabellängder, på grund af förhållandet 

:l 

2 
och X = 50, genom alt lösa triangeln, att 

150 
y= j/ 13 

z= J:.QQ_ = 
j / 3 

4-0.1 kah. 

27. ~1 kab. 

Följaktligen, om underYatlensbåtcn rår se slagskeppet, 

då den heJinner sig på ett afstånd från dess kurs öf\ersli

gande 30 kabellängder (ö:"'iOO meter) (28 kabellängder + 2 

kabellängder i skjutdistans), kan den icke närma sig fienden 

på en distans, som är fördelaktigt för utnyttjande af dess 

Ya pen . 
Utgående b~iril'rån komma Yi Lill den slutsatsen alt en 

underv~rllensbåt för utnytfjande af s itt vapen måste känna cl e 

llentliga slagskeppens väg genom Yallnet så noggrannt som :l' 
på båda sidor om densmm11a. 

Och enär del icke blott är omöjligt för underYaltensb~'\

Larna sjäH\a aU lära känna motståndarens kurs, utan M\en 

att ulröna densamma genom obserYationer från en eskader, 

framgår häraf alt underYaltensbåLen på öppna hafvet endast 

i y tterst sällsynta fall Yisar sig \'ara fördelakti ga omsli:in

<ligheter för att am·ända ' s itt Yapen. 

Alllså, underYattensbåten m åste på förhand känna Lill 

något s l ~i ll e, genom lr\'ilket eskadern passerar och placera 

sig p~'\ icke m er ~tn 3' afst<'\nd från detla, om den är ensam, 

eller, om de äro flera, kunmt cle lägga sig i linjefonnering, 

Yinkelrall mot eskaderns kurs på elt afstånd af 6' från !war

andra och s:"t al l formeringslinjen striicker sig öfwr detta 

slälle. 

Det finnes emellertid inlet, som tyder på a lt underY:l l

lenshå tarna själl\·a kunna Laga reda på denna plals. Skulle 

n:'\gon kunna hjiilpa dem till rii.l1a diinned, Yore det span ings
kryssarna. 
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Härar sluta yj all under\'altensbåtar ulan spanare icke 

ltal'\'a någon militär betydelse på öppna hafwt. 

Men t. o. m. spanarn~ kunna knappast skall'a dem bi.n

nedom om detta ställe, ty tör det första fordras att bestämma del

samma i så god tid att underYattensbåtarna hinn a !ram till 

det och för det andra finnes intet tYif\'el därom alt hlol.L 

eskadern upptäcker motståndarens spanare, den ge1~ast, seelan 

el en bortdrifyit denna, ändrar s in kurs. Om såsom spanare 

uppträder en taktisk spaningsafdelning, d. v. s. slagkryssare, 

h \'i lka ick e äro så lätta att hortdrifYa, s:'\ blir det i alla [all 

liilt för eskadern att föra dessa bakom ljuset, enelast den , a llt 

under det man hå ller kontakt m ed fienden, d å och då ändrar 

s ina kurser. Tager man dessutom i betraktande den ytter

liga svårigheten för spanarna att underhålla förbindelse med 

en undervattensbåt, enär Lrådlös telegraf i närh eten al' li ent

liga styrhor icke duger för detta iintlamål, komma Yi till det 

resultatet att spanarna alls icke äro i stånd, ln·arken att J)c

s länuna den för underYatlensbåtarna nödYändiga anfallsplalsen, 

eller att underrätta dem om ]war denna är belägen, emedan d~H '

cmot reser sig ett oöf\'ersligligt hinder - en förutseende mot

stå ndares afsikt. 
D ~1r för äga såYäl spanama' som i.\.[yen signalslalionernn 

i land betydelse l'ör undenaltensbålen en dast såsom m ede l 

a ll bibringa dem underrättelse om Lienelens annalkande, lwil

kc t naturligtvis betryggar dem mot att ol'örhereclt anfallas a( 

motståndarens torpedbåtar. 
Häraf framg år att unclena llensbå la rnas ege nskaper c.i 

placera clem bland raden ar de själfständiga yapnen i elt sjö

krig, utan bland de rena posilionsYapnen samt aU en nndcr

Ya llenshå t kan skydda en position, som iir G' lång. 

Och hafya Yi kommit därhän, att under \'atlensbå len kan 

-;kydda en position ar endast 6' !ängel, kl assi lieera yj henne 

jus t därigenom hland sjöstridsmedlen såsom ctl positions

Ya pcn, so m i sjökriget endas t kan anYii.ndas för särskilda 

operationer eller Yid hufnidoperationer hlott i egenska p a t 

ltj iilpmedel. 
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D rt Yi fälla e lt så af'görande o m döme, härHyla nde som 

Yi sell ur underYaltenslJålarnas taktiska egenskaper, kontrol

lerade genom e n noggrann beräkning, a nse Yi oss skyldiga 

all försöka framl eta de egenskaper som undervatlensbåtarn~l 

m åste uLYeckla för att erhå lla själfständigare karaktär. 

Som Yi sett använd e Yi för att komma till o[\-an an

förda slutsals ty;) n r undervattensbåtarnas faktiska egenskaper 

ni"tmligen deras r i ng a synfält i u nclenatlensläge or h för hå l

landet mellan 2 lill 3 i fart. 

Följaktligen kan UtHlcrYallenshåten uppnå sjidfsli"tndighel 

först sedan den erhållit förhättradl p eriskop d. , .. s. sedan 

delta gjorts förstorande. Först eliirerter kan den m ed förd e l 

laga sin lillllykl till all utskjuta tuben i periskopet för all 

erhålla stort synfiill , hY:HYid emel lert id måste framh :'\ llas all 

ju mera p eriskopet höjes dess synligare blir del.' '') 

P å deUa siitl kan h[lnidlag endast optiken komma un

clerYalte nsbåtarna till hjälp ; dork lflrer denna niippel igen ut

rMta n:'\gonting i detta h iinseende, enär fiirsloringe n af hil

den nöchiimligl drager m ed sig stor förlust ar ljus, hvilkel 

ytterligare konsum eras af reflektionsspegelsystemet i perisko

pels långa tub. P å grund hi"traf kan man knappast, hnul 

p eriskope t heträfl'ar, Yiinta sig en förhiitlring. 

Men det ,·ikligaste bYarefter undervallensbålarna måsle 

striil\a iir naturlig lYis upJm:'\e nde a f ö l\erliigsen hcl i fart yirJ 

undervalle nsgång i förhå llande till öl\e rYallensfartygens. 

Först sedan man i fr :'\ga om rarten iind rat rörh å llandel 

2 lill B liJI sin förde l, crh~liler man efter ar andra Yerksliilld 

span ing möjligh el all hastig t förflyila sin wrksamhelssfå r in 

på fiendens kurslinj e och kan diirp f1 fd\n hYilk en punkt som 

lt ii lsl anfalla hono m . 

Ök11d far l kan unden ·a tlensh fllen erh å lla p å t d l s iill: 

e ndera genom all deplacementet ökas eller genom all för dess 

f'örJly ltning anYiindcs såda na maskiner, som id~e kunna ifr ttga-

-:-') Peri~kopeb hufvndfcl bestär diLl- i att man ph bn oTe iln 5' 
d' - 5 

1strms 1 detsamma, lwarken kan m·:;kilja ett fartyg:; typ, eller dess 

rörelseriktnin g mod större noggrannhet iln p it .J. :-;treck nil1·. 
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komma på stora öl\'ervattensfartyg. Det senare ar dessa sått horl

fa ller ar sig sjålf, ly explosionsmotorer uppställas numera på 

s törre fartyg, oeh det finnes i sjäH\'a Yerket absolut intet skiil 

för att i framtiden motorer, som am·ändas på fiOO tons far

tyg (underYattensbåta r), icke skola kunna b egagnas på fartyg 

o m 20 000 lons. 

Utgående fr ån denna synpmikt komma Yi till den slut

sa lsen all, om undervattensbåten ocks:'\ kan öka sin fart ge-

110m alt öka sina dimensioner , så står d et i hym·j e fall i slag

fartygels makt all bibehålla detta för sig fördelaktiga fm·tför

h:'\ llande, ly öka sina dim ensioner kan del senare obcgri1n

sadl, då nndenallensbåtens förmåga hätTicllag d~iremol ~ir 

s trängt h egri1nsacl af nedsänkningshas tigheten Yid ofarlig dyk

ni ng. 
D ~irför är del tyd lig t, hurusom äh-en i framtiden fiiga 

l'ö ri'mdri ng ar tord e uppsl~t i denna riktning, oeh man k a n 

säga all underYallenshåten intill en ny epok i tekniken gör 

sig gällande får behålla den plats i klassificeringen, som d en 

C' rhå llil i denna uppsats. 

Innan röreliggande granskning a f underyatlensbåtarnas 

fa ktiska egenskaper afslulas :'\terstår det oss att påYisa, lwil

k el läge på hiista säll möjliggör deras Yerksamh e l och all 

rastslå de uppgifter, som kunna fyllas a[ dem m ed största 

hopp om framgång. 

S:hom den b iisla förutsättningen för unclenallensbålar

na s yerksamhet m åste man anse en klar dag med m edelsYå r 

s 1o. Ljuse t behöl\-cs för god sikt i periskopet, och en medel

s \-~lr sjö möjliggör att S\'a ll e t, som åstadkomm es af per isko

skopct, döljes . 
Då d el är allde les sli lll ~lr syaJle l synligt på e ll a fst~111d 

a f omkring 10 k abellängder (18iW m eter). I mycke t l'riskl 

\'ii<ler hlir undernlltensh å lens dykning iek e ofarlig, och na

lnrligl\·is förlorar den clft en sto r de l af s in redan fö rut låga 

la r l. 

X a tie lid förYandlas undenatle nshttlen l i Il en Yanlig L or-

1-nd en ·at
t ensb[ttar
nas verk 

samh et un -
der strid. 
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pedbåt och dessutom till en sådan med långsam Iart, och 

därför är det icke nödvändigt a tt anföra allmänt kända argu

ment mot dess Yerksamhet denna tid på dygnet, Jwilka argu

ment för öfrigt ~iro bekanta genom liknande operationer af 
,·an liga torpedbåtar. 

Som yj sett, måste man, för all gifva undervallensbåtarna 

möj lighet att utnyttja sitt Yapen, placera dem i sådana posi

tioner, hYilka motståndaren oundYikligen måste passera, In·ar

Yid längden af dessa positioner, då endast en unden-attens

bå t är till hands i dem , icke bör öt\erstiga dennas Yerksam

h elssfär d. Y . s. f:i', och då uppställer man på samma gång 

som oeftergifligl Yillkor att undervallensbåten skall befinna 

sig i centrum af positionen. Allt efter som positionens län gd 

Yäx.er är det nödvändigt alt öka a ntal et båtar, hvilka man 

då placerar på ett afstånd af icke mer än 6' från lwarandra. 

Hbiraf följer att undenattensbåten kan utnyttja sitt Ya

pen på biista sä ll i sund, inlopp till bukter och hamnar och 

,·id mer eller mindre trånga infarter till vikar - yj säga mer 

ell er mindre trånga, Ly med en bredd på inloppet af t. ex. 

()()' behöi\'es för r; lt försYara detsamma 10 båtar, lwmjiimlc 

man ytterligare måste hafva åtmi nstone ;) i reserv för för

fångning; ty atl ligga på beyakning under en längre Lid är yl

lerligt tröttande, och dessutom iiro hYm~j eh anda reparation er 

niidYändiga. Alltså se vi, att Yid en såda n position måste 

hindas 16 båtar för att man skall haha förhoppning om alt 

en och i hästa fall två ar dem skola få anYändnin g för sill 
vapen. 

Dbirför iir del ock naturliglYis fördelaktigare a ll utvälja 

djupare ') och kortare pos itioner såsom t. ex. sund, inlopp i 

rarlede r och till h amnar o. s. Y., ity att här ett mindre anta l 

hålar otyi[\-elakligt gifver bättre resultat än samma antal i 

längre och grunclare positioner. (Se fig. 2). 

De allra fördelaktigaste bl i !"va natur l igen sådana posi

tioner, som icke ~iro mer iin ()' långa men på samma gång 

·») l b etydelsen lang. 

- 307 --

· r/G·..2 · 

· O/UP ·.f-rOR T·r'O.j/T/Ort· 

.~,.&'_,;~,4./'Y-I ·ro-' l rloiYI 
.») loL.-----.....1 

· Lfirt& · 6A>urtc>· 
•r'0.51TI Or-f• 

djupa, på elen grund att man hings hela djup~t ~r en sådan 

position kan på någol afslånd från hYarandra forlagga elt fler

La! båtar, då man ka n hoppas alt hYar och en af dem skall 

hafva lycka med sig; arståndet meJJan b rttarna hör Yara 011~

kri no- l' så att icke närmast fram(ör och bakonnarande h :t-
n 

Lar oroas. (Se fig . 3). 

FiG·3· 

Betydligt ofördelaktigare ~i r alt i en sådan position kon

ce ntrera båtar i massa, för del första därför alt uncl e J~a lle J~: 

h:0tlarna, som Yi sett, ii.ro föga himpadc l'ör gemensamt upp

Lriidande, och för det andra därför att m tlllga peri skop ~iro 

betydligl lättare aU upptäcka än endast clt s:l.danl, samt rör 
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del tredje emedan första a(skjulna torped (saU\a från flera 

bålar iir såsom Jörul påpekats icke möjlig) röjer de öfriga h tt

larna och bringar en eskader aH Yidtaga å tgärder emot dem. 

Af denna tredje orsak i1 r det ej fördelaktigt för håtarna 

~lll anfa lla en motståndare från tyå håll , enär de icke lönn:'\ 

;~[skjuta sina torpeder samtidigt och enä r efter första torped

skoHet del fartyg, på hYilket man skjutit, konuner att för

s~illa den båt, som ännu icke hunnet det, i el l y tte rligt otjän

ligt liige genom att elen girat mol den skjutande:) 

jJ 
/, 

.--;;;/' 
Alltså måste man anse ltmga ol'h trånga sund och in

lopp såsom Himpligasl för unclenallensbåtarnas wrksamhel. 

För alt nnderntlensbålarna icke hela tiden skola be

höl\a ligga på positionerna under spiindl ah·ak lande Ol'h l'ör 

a ll , lHad som ~ir hul'vudsakcn , skydda dem mol torpedbålar 

m ås te de hos s ig h al\ a en s p an in g sk ryssare, till ll\·ilkens 

skyldigheter hör all varsko undervattensbåtarna om anna l

kandet ar motsl :l ndarens slagskepp samt alt bortdrifva torped
h~tl ar.") 

Det kan naturligl\·is id~e l'öreJinnas någon lsekan diir

om, alt man likalecles måst e såsom de aUra fördelaktigaste 

positioner riikn a sådana som erbjudas p:'\ egna kusler. Ty 

\·id dessa kunna underYatlenshåtarna komplettera sina l'iirrå cl , 

ln·ila ut och , hYad som är <lel Yild igasle, p å egna kuster kan 

man alllid inskränka sig sig till sm:l., hastigt siinkhara och 
föga märkbara hMar. 

·:-:·) B>lsta s;ttt att för:;töra en lJåt ~l r att gira mot den. 

·:·:--:·:·) M.an bör icke binda b[ttarna vid signa]:;tation ema. tv en för

utseende motståndare kan endera i fölTilg taga stationen ell e; p assera 
utan för tles:s ".'·llfält. 
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För alt inlaga en position långt bort från egna kuster 

i motståndarens sund och utlopp byggas emellertid stora själf

ständiga b :"tlar, hYilkas aktionsradie tillåter dem att operera 

p:"t H\nga a(stånd från deras baser. 

~f e n de förhållanden, hYar i dessa båtar försättas Yid 

operationer å främmande kuster, gifya dem, som Yi längre 

l"ram skola få se, föga hopp om framgång vid deras opera

tioner. I sjiil l\a Yerket kunna båtarna i l'anatlen, som be

s ittas af motståndaren, ln·ark cn hYila ut i operationsHige och 

im mindre liggn till ankars under hetiickning af land l'ör all 

skydda s ig mot oYäder. Moderfartyg och spanare kunna dc 

icke m edtaga, eniir de senare hloll skulle röja deras n i1 rYaro 

och cliirför hlil\'a b åta rna Yid operationer i a ll iigsna Yatten 

öl\'e rHunnadc :"tl s ig själl\-a och nödgas under dagen ligga i 

positio n under spiincll al\ ak landc utan att kunna dyka upp 

aJ fruklan tör alt blifya upptiickta och förintade al' molst[m

darc n. 

Om Yi hiirYid taga i hetraktande att de själfshindiga 

hå la rna till ika dyka långsammare, så framstår för oss än tyd

liga re deras sYåra läge i förh :"tlland c lill motståndarens tor

pedbåtar - utan und erstöd , som de ~iro, af si na kryssare. 

Fö r alt nu il'kc lnla om, att personalen ej hinge kan uthärda 

ell sådanl til lshind - som att i position i unclen·allensHigc 

inYi.tnla molståndaren - om man m:hle Yiinla ilera dagar ~~ 

rad på honom .') 
Dessutom kunna underYallensbålarna r. li enelens ]\USler, 

oeh i sYn nerh el i trånoa farYa lten al ltid bcl'ara sin alldra far-
... b ' 

liga ~·d e fiend e - minorna. 

HYad helri.tll"ar uncler\'allensh:"t!arnas operationer :"t öppna 

hal\e l i"tro s:'\dana endast möjliga i samhand m ed egna s lag

skepp. 
\'i h a l\a ju förut [ramhållil aU spaningsfartygen iekc 

kunna a1nisa undenallcnsht.larna elen position , fi ende n kom-

·:·:·) LuftEönil.clrt plt moclema und ervattensbM:n riider endast för 

~•-111 ti mmars g >mg. 
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mer all passera. Egna slagskepp kunna, sedan dc placera t 

båtarna på en viss sådan samt sedan de tagit känning ar 

fi enden, draga denna med sig till samma position och härige

nom u Isätta honom fiir undervattensbåtarnas anfall. 

På så sätt finna vi alt vid hufvudoperationcr båtarna 

hai\a betydelse såsom ljänande till att törmedelst sina anla ll 

rörbereda hufvudstridskralternas attack; med andra ord, hur

nl(lstridskrafterna böra före den afgörande striden, sedan dc 

Lagit jagt, draga molst[mdaren i läge rör sina båtars anfal l 

och däreller, heroende på resultatet af desamma, iniåLa sig i 

· a fgörande strid med honom. 

Hur S\'år en sädan manöver å r i öppna sjön, där molstån

daren icke af några som hälst hinder !\·ingas ur sin kurs, 

kan man förslå <lärar, att hvarje högste befälhat\are, som 

uppläcker sin molståndares sig aflägsnande hufvudstriclskral'

ler och bestämmer sig lör att förfölja dem, kommer aL L Yid

taga alla mått och steg för att skydda sig mot unden·attens

hålar och naturligtvis icke l~irer strängt håUa s ig i den fly

endes kölvatten. 

I sj~ilh·a eskadersiriden kunna und ervattensbåtarna tyd

ligen ej taga del, ty ett modernt s lag kommer a tt utkämpas 

under 20-knops-farter på mer eller mindre konstanta kurser, 

eniir hvmje manöver säkerligen blir till direkt skada för ut

vecklingen af stridens hut\udfaktor - artilleristriden. 

Under en sådan sakernas ställning lära hålarna n~ippe

ligcn b lifva i slånd till att med sin långsamma farlinlaga en 

pos ition, och i hvarje fall komma de alt hastigt lämna strids

l'iillet bakom s ig, där de kunna blifva byte t'ör motståndarens 

liitta kryssare; och att afstå åt dem elt moderfm'Lyg, som en

dast skulle röja deras närvaro, ~ir ytter li gt farligt. I bästa 

!'all skiljas dc från egen eskader, men komma äfvcn clrt i ett 

ra rlig t läge, ty på striden följer utnyttjandet af srgern , då de

ras värsta plågoande - torpedbåten - iir härskare p tt slag

fii l Le l, afsJ u tand e den s:'\ god t som redan afgjorda a ITären. 

Om Y i göra ett sammandrag af deL of\·an sagda, si u ta 

Yi dära l', alt :'\L själfst ~indiga lindervattensbåtar - om man 

- 311 -

ti lldelar dem hilla kryssare - kunna anförtros enskilda opr 

rationer för att p å Yissa lämpliga positioner skydda egen kust. 

I öppna sjön . och å fiendens kuster kunna de m ed något hopp 

om framgå ng, men i förening med s tor risk, Yisserligen ope

rera , dock endast i förbindelse med hufvudstridskraftern a. 

Beroende på undcnattensbålarnas taktiska egenskaper Afslåe11de af 

delas de åtgärder, som måste vidtagas mot anfall från dem ar llllll e n 'a t

slagskepp eller räUare eskadrar - ty slagskepp operera ej tensb:\ts· 

· l d o •• l anfalL 
ensamma · - 1 natl- oc 1 . agatgm·c er. 

:\Tattetid behöfvas inga som hålst extra åtgärder förutom 

dem, som Yidtagas mot torpedbåtar, d. v. s. gång ulan ljus 

och under absolut tystnad. 

Under dagen, då undervattensbåtarna äro som alldra Lar

ligasl, uppdelas åtgärderna mot dem i sådana, som vidtagas 

mo l själfya båtarna, och de som användas mot torpederna. 

Vid en eskaders förHyllning ur s ikte af land är del 

fö r a lt städse vara skyddad mot unden-attensbåtar, till

räckligt att den alltid b eJirma sig i en bestämd marschfonne

ring med en beYakningskedja af lätta kryssare rundtomkring 

sig 1ör att dölja sin kurs för fiendens spanare. Då spanare 

elle r till och med neutrala 1artyg komma inom synhåll för 

eskaderns marschformering måste denna nödvändigt söka att 

lill intetgöra de förra och noggrannt undersöka de senare sam l 

un<ler alla förhållanden efter hYarje möle ~indra kurs. För atl 

id: c trä ll'a på handelsfartyg bör eskadern hålla s ig utan(ör dc 

slora hand elsvägarna och icke länge styra samma kurs utan 

rö ra sig mot målet i en bruten l in je. 

~är man kommer i kontakt m ed molståndarens eskader 

i och för strid, måste m a n OYi llkorligen söka alt få denn e atl 

h:'\ Il a en bestämd kurs och, om man beslutar sig för att jaga, 

ieke följa honom aUdeles i köiYattneL samt i hnrj e fa ll intill 

slridr ns början orngifya sina s lagskepp m ed en tät k edj a ar 

to rpedbå tar med ett afstånd sinsemellan af R-4 k ah e!Hing

der (5fi0- 730 meter) och på elt lika a[stånd frftn eskadern . 

Skyddskedj an af torpedbålar har till iindam ål att hinga 
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båten ull dyka ned under denna med sill periskop, hYarige-

110ll1 hennes orientering l'örstöres~ isynnerhet om dykningen 

måste ske, då båten redan är i tillnill e fltt m ed hopp om 

framgång skj n ta si n a torpeder. 
För att ännu mera störa h å lens orientering i.ir eld dbir

jiimle fördelaktigt att förhigga en skyddskedja al' td't eller lill 

och med tre enk la kedjor på båda sidor om eskadern, hvar

lill anla]ct lorpcclbfltar, a[ }lyi]kfl Yid en cska(ler Jinnas ;H), 

i så fall ~ir fullt lillräckligl (se ng. ;)). 

·F/6·5'· 
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Med ett sådanl skydd i JJ rulformering )) måste en under

vallensbål dyka cirka 10 - 12 kabellängder (1830-2100 melcr) 

innan hon kan skjuta, oc:h hänid kan den icke på förhand 

veta skyddets djup, hvar1ör d~ l iir den l'ullkomligt omöj-

1 igt all h eråkna, h nr lång l hon måste dyka med periskopet 

under valtnet J'iir alt först bakom bakre kedjan åler v:"!ga \'isa 

det. Alcli·a tro ligast är all hon just kommer alt dyka 11pp i 
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nii rhelen a r en torpedbå t, som i så fall också kommer a ll 

s~inka henne. Hur pass t'arlig en sådan skyddskedja ii r för 

undcrvnttcnsbåtar hcYisas bbisl däral' att und er franska Hol

lans manÖYrar i somras (Hl09) icke en enda b:1t kunde laga 

sig fram till eskadern igenom endast en enkel torpedbåtskedja. 

Därtör kalla också specialister på området torpeclh åtarn :1 

l'ii r si ll plågoris . 
Så !binge som eskadern i'mnu icke fMt binping af fi en

de n gå slagskeppe n form erade på LYå kolonner, och då kan 

mfl n anbringa ett skydd om () kedjors bredd, i lwilkct fall 

1le l b lir rent ogörligt för tiiHl ervatlcnsbåten icke hloll att dyka 

ulan iifwn att i periskopet igenom en såda n kedj a') skönj a 

mo lslåndarens slagskepp . 

Ell dylikt skydd medgil\er ingen möjlighet för att ell 

ller lal båtar skulle kunna ulföra ett gemensamt anfallmot en 

eskader, ly om man också Yill medgifva att en båt skulle 

kunna undgå skyddskedjans uppm ärksamhet, lärer i hvarjc 

!'a ll snarl flera dykande periskop upptäckas ar h enne, och 

den Yarskodda eskadern kommer genast alt \'ii n da aktcr-

sliifven mot båtarna. 

Om man härtill Higger att ett periskop liittast ohsen·e

ra s a f en iakttagare, som befinner sig nära Yattenytan .. ) l1Yil 

ke l bli f\'er händelsen just ombord på torpedbåten, så komma' 

vi diirhän alt del om nämnda Jlskyddebl utgör clt mer iin lill 

riiek l igt försvarsmedel mol underYattensbåtar. 

En eskader kommer diirför alt gentemot undervallcnsbålai" 

hl'f inna s ig i ett farligt läge endast på sådana platser, diir ut

rymmet icke tillåter den a ll utliigga dylikt skydeL Sådana 

hlil\·a inlopp till lwmnar, bukter och sund, hYilka jusl Yisa l 

sig vara de fördelaktigaste positionema för hålarna, orh allts tt 

må ste man på dylika platser vicltaga åtgärder icke blott m ol 

h:"1 La rna utan äf\cn mot deras Yapen - torpederna. 

"') Synvidden hos ett outskjutet periskop är 2' och först vid full 

1l]lpskjutning uppnås 5' synvidd. 
·:·:-·:·;) Enstiimmigt uttalande. 
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Sålunda måsle eskadern i sådana trånga farvallen gå 

med långsam fart och med näten ute och därjämte föra re

c<iCrYnät, SOm ar hjälpfartyg bogseras parale)lt med hennes 

knrs . Detta praktiseras i transka flottan, lwaresl eskadern 

medför speciella fartyg med st\ dana nät. Dess u tom måste 

Jn·arje fartyg omgifvas af torpedbåtar, hvilka hafya som upp

gi Il att lörstöra en upptäckt bål. 

J ------
---~~~ --------------

J ·:- .• -.·-·· '"<iii ··- ,--- .••• , 

J .-=·~ ::-~ ~----: ~~ ~ --~- -
:;._-------
6 

Framför eskadern bör gå en swpningsardelning, hvilken 

med sina SYCp bryter ar periskopet på hYarj e båt, S01l1 råkar 

komma i eskaderns Y~ig. 

Märka ett svep kan undenallensb:"ttcn ej, och därför 

kan den ej h ii ll er i tid dyka under del. 
Utan dessa försiktighetsmått får man icke ln·arken gft 

in i e ll er ens ul från egna hamnar, eniir man alltid kan vii.nla 

.att underYaltensbåtar här lagt sig i anfallsläge. 
HYad helrii(Tar ingående i vikar å motståndarens kusl , 

s<"t iiro sådana företag de farligaste af alla , ty inne i själfva 

,·ikarna k unna på botlen lien t! iga bu La r h af Ya placerat sig, 

Jwilka man endas t kan komma åt genom att vänta ut dem. 

Alltså iir del icke alt rekommendera alt ligga till ankars 

:1. motståndarens l\nsl, och om delta skulle vara absolut omöj

ligt a lt undvika, måste man hii.rför viilja en vik med trångt 

inlopp, som hitt kan skyddas . Innan man ankrar i denna 

m~tste man samma morgon ditskicka en spaningsardelning 

med uppdrag a lt omedelbart tillsliinga inloppet till vikei1 ge

nom dl sii.kerl homsti1ngsel med nät, noggrannt undersöl;:a 

elensamma med swp och draggar och uppmärksamt till aflo

Jlrn kon11ner ert erse all icke. någon båt Yisar sig därpå. Först 
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på kYällen i skymningen kan eskadern i ng å i viken, emedan 

spaningsardelningen under loppet af en dag ovillkorligen m å

ste uppläcka därstädes befintliga nndenattensbåtar, då dessa 

icke kunna kvarligga på bolten längre än 12 timmar i sträck. 

1\'är eskadern ingår i viken måste den Yicllaga alla Iörut om, 

nämnda · försiktighetsmått och därefter genast slänga bom

sl~ingslel eller sig. 
I al lmänhet måste man, då man ligger till ankars såYiil 

ptt sina egna som fiendens kuster, skydda sig förutom med 

niil genom säkra homstängsel för all hindra att molstånda

rens hMar skola triinga sig in i eskaderns formering; och 

därlör är det lämpligt att äl\en såsom egna baser välja yikar 

me<l trånga inlopp och alt, om man icke äger sådana, af

slänga breda inlopp med försänkningar lämnande i dessa en 

infarl, som lätt kan säkert afstängas. 

Vid forcer ing af trånga pass, i hYilka en flotta icke kan 

haha en säker skyddskedja*) ar torpedhålar omkring sig utan 

må ste taga sin till fl ykt Lill nät, kommer den i ett ytterligt 

SYårt lii.ge gent emot underYatlensbåtar, i händelse de senare 

understödjas af eld från lan d eller egen flotta. 

Den enda utxägen blir då alt forcera sådana sund i 

skymningen, då undervattensbåtarna nästan ingenting se i 

sina periskop, men sikten från öh-ervattensfartyg än nu iir 

ltd ll god. 

Då vi Fi.mföra unclervattensbttlarnas taktiska resurser Slutl etlHing. 

med de hjälpmedel som en flolla iiger för att afvärja deras 

anfall , komma vi till den slutsalsen att undervattensbåtarna 

.i själlYa verket icke utgöra något annal ii.n rörliga minfäll , 

ullagda i fiendens väg, hvaryid chanserna all stöta på dem 

ökas i samma mån man närmar sig kusterna. 

Deras enda företräde i jämförelse med yanliga rninl'iill 

hes tår dåri, att del nästan år omöjligt att drilva bort dem ur 

deras p o si tion er innan eskadern anländ t, men i stället har 

'·:·) Bosforen och Bälterna. 

Tidskri ft i Sjöv iisenclet. :! l 
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eskadern till sitt försvar mol dem nät, hvilka den icke kan 
använda mol minor. 

Undervattensbåtarna tjäna såsom passivt possitionsl'ör
svar, men kunna såsom sådant icke afgöra krigets utgång, 
enär det icke står .i deras makt att motsätta sig motstånda
rens vilja; tvärt om denna vilja hos en motståndare, h vil
ken oförsiktigt löper in på af dem besatta · positioner, är för 
dem nödvändig för att utnyttja deras vapen . 

Hur kan - man då förklara undervattensbåtarnas ringa 
betydelse i raden af de hjälpkällor hvaröfver sjövapnet för
l'ogar. 

Orsaken härtill är helt elementär och har ständigt be
kräftats af historien . N at urens obestridliga Jag säger oss att 
hvarje kraft är sammansatt af massa och därpå verkande 
hastighet, och denna lag för naturens kamp kunna vi i lika 
mån tillämpa på människors kamp med tillhjälp af den 
väpnade makten - endast med den ski llnaden att hos den 
väpnade makten den enhetliga massan ersättas af systemets 
massa och hastigheten af snabbhet i rörelse och handling; 
och deras produkt har vari t, är och förblir den kraft, som i 
ett krig utdelar förkrossande slag. 

Den kraft, som utvecklas af undervattensbåtea, karak
täriseras, som vi sett i denna uppsats, af brist på enhetlig
het samt orörlighet, och däri ligger ingalunda någon styrka 
fördold. 

Alexander Dmitrlvitch Bubnoff. 
Lejtenant. tjänstgörande i marinens generalstab .. 
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Jilderim och Jaramas. 

I en uppsats i ett föregående häfte om de båda fartygs 
namnen ·.Jilderim och .Taramas1) anföres en uppgift från 1700-
talets förra hälft, enligt hvilken dessa båda från Karl XII:s 
,·istelse i Turkiet härstammande ord sammanlagda skulle be
lyda : Nu kommer jag på stunden. Som emellertid denna öf
versättning svårligen kan tillfredsställa en med turkiska språ
ke l förtrogen läsare i våra dagar, tillåter sig underteclmad att 
till förklaring af de båda namnens betydelse meddela följande. 

.Jilderim betyder ))blix.t» 2) och användes ännu i dag . i 
denna bemärkelse. Från historien är detta ord dessutom be
kant som tillnamn på den turkiske sultanen Bajazid I (138\) 
- 1402), så kallad för si n snabba kriglöring. 

Ej fullt så enkel är förklaringen jaramas. Detta ord är 
till form och betydelse en negatiYbildning af verbet jaramak. 
ndugm) , ))Yara bra)) och betyder i vanliga fall ))Oduglig)), ))då
lig)), )) skadlig». Så upptager Youssouf i sin ordhok3) endasl 
IJe mi.irkelserna mechant, uaurien, nwlin , mauuais. Slår man 
upp e tt s törre arbete, t. ex.. Samy-Beys stora turkiska lexi
kon, utgih-et med anledning af elen numera detroniserade 
Ah<lu-1-hamid II:s 2:)-årsjubileum4) finner man emellertid, att 

') a. U-r, Jilclerim .Jaramas: Tidskr. i Sjöväs. 1910, s. 83 ff. 
') Eller > blixten•. 'l'urklska språket saknar nämligen bestämd 

nrtik~ . · 
") Dictionnaire tnr c-fran<;ais. Constantinople 1888. 
' ) Kamus-i-tt'trki. K onstantinopel J 317- 13Hl (enligt mnhamme

dml:;k tidräkning, llet senare årtalet mot~varancle lf!Ol e. Kr. ). 
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jaramas ii{yen har andra betydelse r. Ar Samy-Bey förklaras 

ordet på följande sä tt : l. ische yelme: (oduglig). 2. k ölii 

(dålig). 3. ::orba (orostiftare, Yålds,·erkarc). 4. giiriilliidjii , 

paiyrdy({jy (bullrande, larmande), ralzat durma: (som ej kan 

h åll a sig stilla). Som exempel anföres uUrycket .Tarama::. 

ljodjak ))Okynnigt harm>. Härar framgå r, att ordet bland 

ann a t betyder ))O rostiftare>>, ))bullrande)). 

Då emellertid jaramas naturligen hör tolkas i samman

hang m ed jilderim och giiriiltii, lwaral' det ol\an anförda 

giiriiltiidjii är en h ärledning, särskildt am·ändes om åskans 

mullrande1), synes det antagligt, all det just Yarit denna b e

tydelse, som ås y Hals m ed benämn i n gen j ara mas. 2) De bh da 

orden torde därl'ör Hunpligast höra återgil\as m ed bli:x:t och 

dunder - - onekligen ganska trätTande namn på etl par krigs

fartyg från den swnske hFiltekonungens dagar. 

Att omskril\a orientaliska ord med det latinska alfabe

tet är ingen lätt sak, emedan de österländska tungomålen iiga 

fl ere ljud, som icke förekomma i dc Yanliga europeisl;: a 

språken. .Tilderim skril\·es emellertid rikligare jyldyrym m ed 

samma Yokal i a lla t re s tal\elscrna, cll slags y-ljud, som 

syä[\ar mellan sYenskt y, i och ö. HYad jaramas h eträ1Iar, 

som både i den med synnerlig elegans utförda turkiska ur

skriften och den sYenska omskril'ten tecknas m ed s, är all 

miirka, att detta ord både skrifyes och uttalas jarama: m ed 

franskt :, lwilket äfYen under 1600- OCh 1700-taJen Ya r rallet. 3
) 

Stafningen m ed s tillhör egentligen de östturkiska dial ekter

nai), m en törekommer däremot icke, så Yidt jag har mig b e

kant, i den osmaniska turkiskan. Oriktig är emeller tid for-

1 ) •Åska> h eter ptt turkiska vanligen gök gii!'iiltiisii, orclagrann t 

>himlaclunde1·, , srtledes en parallell till llet svenska »tordön•. 
2) Af Bäckström, Svenska flottans historia, Stockholm 1884, fram

går, att .Blixten och Thordön användts som namn p rt andra ,;yenska 

örlogsfartyg. 
") Se t. ex. Meninski, Thesaurus linguarum Orientalium. Yienm~· 

1680. 
') Zenker Dictionnaire turc-arabe-person. Leipzig 1866-76. 
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men jarramas m ed ty:'\ r. Aksenlen ligger i b åda orden på 

-;ista sta r\'elsen . 
Huru har nu den i det förcg:'\ende omtalade öl\crsä lt-

11 i n gen: Nu k ommer jag p ä stunden uppstått'? Den lättaste 

för klaringen Yorc onekligen, all denna tolkning hell enkell 

grip ils ur Juften, m en det är ocksrt möjligt, a lt den beror på 

n:'\go t slags missförsU\nd. Så skull e m an ju kunna tänka sig, 

a tl jyldy.rym, ii[Yen skri[Yet illerim. för\"ii.xlats m ed gelerim 

>ljng kom mer)) oe h j aranw: med aramsy: l> utan rast och ro)) 

af aram Jl ln·i ]a )), >mppch t'tii >J och sy: J> ulan)). 

)) Allah Yel häst!>> siiger den rältrogne nmhammedane11. 

K. V. Zettersteen. 
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Litteratur. 

Naval Wars in the Baltic the Sailing-Ship Epoch 1522- 1850 
by R. C. Anderson. London. C. Gilbert-"\Vood 1910. Price: 
15 sh. 

~Naval \Vars in the Baltic», ja, hvarför icke lika godt 
»N a val history of Sweden», ty af alla de sjödrabbningar, 

som förf. till föreliggande arbete skildrar, finnes väl ingen, 
där icke den ena stridande parten är svenska skepp eller 
svenske män. Och när förf. till Baltic jämväl räknar Sveri
ges västkust Ramt skildrar våra sjökrigsoperationer mot dan
skarna i Bohusläns och Kristiania skärgårdar, så skulle han 
tryggt kunna nedlagt pennan i medvetandet att ha skrifvit 
Sveriges sjökrigshistoria - i sammandrag visserligen, men 
utan att, som det vill synas, ha gjort sig skyldig till några 
nämnvärdare felaktigheter. 

Bland författare inom Sveriges sjökrigslitteratur, hvars 
arbeten åberopas såsom källskrifter, nämner förf. Bäckström, 
Gyllengranat, Munthe, Unger och "\Vrangel - skada, att inte 
Lybecks karta utkommit förr, ty den skulle besparat förfat
taren ett utan tvifvel drygt arbete vid sofringen af det, som 
ur nämnda källskrifterna medtagits i hans skildring. 

Sedd i ofvannämnda belysning kan Naval 1Vars in the 
Baltic svårligen komma att påräkna något allmännare intresse 
från svenska läsares sida, alldenstund den icke bjuder på 
några nya uppslag eller upptäckter angående våra förda sjö
kng. Och samma omdöme torde väl fä gälla från samtliga 
östers j öm akternas sida. 

Däremot skall utan tvifvel hans arbete mottagas väl
kommet öfverallt eljest på jordklotet, hvarest intresse för 
sjökrigshistoria är till finnafldes ocn blir väl, tack vare det 

,, 
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språk, hvarpä ämnet behandlats, antaget som lärobok eller 
åtminstone omnämndt som källskrift i världens samtliga sjö
krigs· och sjökrigshögskolor. På så sätt skall kännedomen 
om Sveriges traditioner på hafvet spridas vida och vittna 
om, att äfven vi svenskar i gångna t iders lopp utöfvat den 
sjömakt, hvarpå till hafvet gränsancie länders öde än i dag, 
som är, bero. 

Tack var e detta förhållande må äfven från Sverige 
komma förf. till Naval Wars in the Baltic ett tacksamt er
kännande till del. 

::\ian må emellertid hoppas, att förf., som enligt utsago 
i företalet till förevarande arbete, idkat arkivforskninO'ar i o 
såväl Upsala som på olika platser i H olland måtte utsträcka 
denna verksamhet till sitt eget land. Han skall säkerligen 
därunder bli i tillfälle att belysa en hel del ännu outredda 
punkter rörande svenska och engelska flottornas inbördes 
uppträdande, särskild t vid sekelskiftet och därpå närmast föl
jande åren i början af 1800-talet. T ill dessa må främst räk
nas de omständigheter, h varunder svenska flottan uteblef till 
den danskas undsättning vid slaget på redden. Den för sin 
kl ara uppfattning om sjökrigets rol i historien kände 'rroels
L und i Köpenhamn tillskrifver detta uteblifvande engelska 
intr iger, i hvilka från svensk sida Sveaborgs Cronstedt skulle 
haft ett finger med. 

Måhända kan förf. från sina anteckningar i holländska 
arkiv äfven bidraga till utredandet af förloppet af sjöslaget 
i Öresund 1658, något som för närvarande äger aktuellt in
tresse, så till vida som vid undersökningen af de från hafs
botten upptagna och under upptagning varande skeppen fram
gått, att såväl fartygsförluster som strider mellan enskilda 
fartyg under slaget i verkligheten varit helt olika, mot hvad 
som hittills allmänt antagits. Frågan är för öfrigt under be
handling af doktor Karlin i Lund. 

Efter denna lilla utflykt på sidan om ämnet må man 
till sist gifva författaren till N a val W ars in the Baltic det 
Yitsorclet, att han på sitt framställningssätt synes ha sträfvat 
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att sätta opartiskhetens hallstämpel våra sjökrig i gemen 

ä.ro sannerligen ej skildrade i rosenröda färger! 
s. B. s. 

Svensk Lots, del I , Skagerack, Kattegatt och Öresund; 

hufvudsakligen svenska kusten, utgifven af Kungl. Sjökar..: 

t everket 1909, har utkommit tillika med dess Tillägg N:r l , 

afslutadt den 13/ 4 1910. 
Med denna seglingsbeskrifning har det första ledet at 

den under arbete varande nya Svens!.: Lots, hvilken är af

sedd att ersätta elen gamla Suens!.:a Lolsen af 1894 och 1904, 

öfverlämnats till elen seglande allmänhetens bruk. Synner

ligen välkommen bör denna nya seglingsbeskrifning Yara, 

allelenstund elen uti hög grad öfverträffar den gamla seg

lingsbeskrifningen i hvad som angår uppställningen af bokens 

tex t, hvilken är mera öfverskåcllig och möjliggör, att man 

med större tydlighet än förut kan få fram de viktigare upp

gifterna. Såsom särskildt stora förbättringar anteckna vi, 

dels att kurser och bäringar äro angifna rätluisande, dels att 

grannländernas farvatten, där dessa gränsa intill våra egna, 

medtagits, dels slutligen att för navigerings underlättande

erforderliga uppgifter äro synnerligen fullständiga. En för

del är äfven, att vid grundare ankarsättningar och vid bryg

gor djupen i allmänhet stå angifna till medel vattenstånd 

(m . v.) och till lägsta vanliga vattenstånd (l. v. v.) . En li

ten upplysning uti förordet om till hvilket vattenstånd -

och för att öfverensstämma med sjökorten förslagsvis då till 

l. v. v . - öfriga bottendjupsiffror äro angifna hade säkert 

fulländat det hela. 

Boken som kostar 2 kronor och försäljes genom Sjö

karteverkets agentur, Nautiska magasinet, Skeppsbron 10, 

Stockholm, bör ej saknas uti något, på västinisten segland e

fartygs navigeringsshytt. 

, Delarne II (Östersjön, svenska kusten) och III (Botten

hafvet och Bottenviken, svenska kusten) äro under utarbet

nmg. 
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Rustl\de och till rustning anbefallda sjöstyrkor 
och fartyg. 

:Nedanstående förändringar hafva ägt rum sedan föreglenlle häf-
trs utkommande. 

:följande expeditioner hafva upphört: 
Karlskrona I. rekrytafc1elning; 
Stockholms beväringsafdelning ; 
Karlskrona IL rekrytafclelning; 
Pansarbåten Oscar II. 
Afdelningschefens för kusteskaclern stab har ökats med 1 stabs

a.mlitör, hvartill kommenderats vice auditören G. H. O. Collin. 
A pansarbåten \Vasa har kommenderats kaptenen E. Hägg så

o.;o m sekond i :;tället för kaptenen F. G. E. Bergma11. 
A pansarbåten Tapperheten hafva unelerlöjtnant G. J . 'l'. van der 

llnrg och reservunderlöjtnant E. H. Arvedson afgått, unelerlöjtnanten 
K. A. Laurell samt reservund erlöjtnanten A. L. An ell tillkommit, ]war
jämte reservunderlöjtnanten Anderbergs kommendering utsträckts äfven 
till kusteshadern. 

A pansarbåten Thule har kommenderats reservunderlöjtnanten 
.T. H. Bang-Melchior, hvarjämte r eservunderlöjtnanten Levanders kom
mcnd er ing utsträckts till kusteskadern. 

A pansarbåten Svea har såsom sekond kommenderats kapten A. 
O del berg. 

Å kanonbåten Skagul har kommenderats reservunderlöjtnanten 
K Sköldebrand t. o. m. 28 juni. 

A unclervattensbåtsafclelningen har kommenderats kaptenen A .. 
H. af Klercker. 

Såsom instruktionsbefäl å 2. skeppsgosseafdelningen har löjt
nan ten A. von Bahr afgått och i stället kommenderats löjtnanten K . 
'l'. Palm. 

A logementsfartyget Freja har kaptenen I . P. B. Norman af gått 
O<: h i stlillet såsom fartygschef kommenderats kaptenen J. Grafström,. 



-330-

l1varjämte därstädes skola efter den 25 juni tjänstgöra kaptenen R 
H. Bergmark samt löjtnanterna A. Ottosson och K, T. Svenonius. 
Löj tnanten E. Olsen har afgått från sin kommendering å Freja. 

Torpedbåten Komets e~pedition har inställts. 
'l'orpedkryssarne Örnen och Clas Horn hafva afrustats. 
Ur torpedskoleafdelningen hafva utgått torpedbåtama Plejad, 

·< 'astor, Pollux, Spica och As trea. 
Torpedbåtarna n:ris 5, 6 och 7, torpedkryssaren Psilander, jagar

ne Ragnar, Sigurcl, vVale och Viclar, torpedbåtama Altair, Argo, Anta
l·e~, Aretures och n:r 8, minfartyget Edda samt la~arettsfal'tyget Yer
tlancle skola icke rustas. 

Kanonbåten Skagul skall intill dess elen ingår i kustflottan till
'höra kusteskadem. Uneler kustflottan har å Skagul kommenderats 
löjtnanten K. T. Palm. i stället för löjtnanten A. H. von Bahr. 

Gnistfartyget Skulcl, chef :· kaptenen C. F. Tamm, med torpedbå
tarna n:r 3, chef: löjtnanten D. H. Tiselius och n:r 4, chef: löjtnanten 
E . .2'. H . ·wrangel, (i st. f. n:r 79 och 81) ~kola jämte förut bestiimd 
materiel stiillas till chefens för sjökrigsskolans förfogande för kadet
tarnas öfningar från och med den 28 juli uneler högst 4 veckor. 

Torpedbåten N:r 7 skall i stället för torpedb [Ltcn Kr 9 ställas 
till afdelningschefens för 2. skeppsgosseafdelningen förfogande. 

Kanonbåten Svensksunds expedition skall upphöra mecl juli 
Jllånad. 

Följande taktiska indelning skall gälla för kustflottan: 

I. tliv·isionen : 
Jnmsarbåten Ämn (flaggskepp), 

vVasa, 
Tapperheten, 

kanonbåten Skagul (ständig repetitör). 

II. elivision en: 
pansarbåten Göta (di visions chefsfartyg), 

Thule, 
Svea, 

kanonbåten Urd (ständig repetitör). 

I. flottiljen: 
torpedkryssaren Clas Uggla (flottil jchefsfartyg), 
torpedbåten Plejad. 

III. elivisionen: 
t orpedbåten Sirius (divi.'lionschefsfartyg), 

Orion, 
Virgo, 
Mir a. 

-331 -

IV. cl·ivisionen: 

t orpedbaten Castor (divisions chefsfartyg), 
Pollux, 
Spica, 
As trea. 

Il. flottiljen: 

torpedkryssaren Jacob Bagge (±iottiljchefsfartyg), 
torpedbåten n:r 9. 

V. dirisionen: 

t orpedbåten n:r 85 (divisionschetsfartyg), 
n:r 83, 
n:r 81, 
n:r 79. 

VI. elivision en : 

t orpedbåten n:r 15 ( clivisionschefsfartyg) 
n:r 14, 
n:r 12, 
n:r 10. 

VII. divisionen: 

verkstadsfartyget Bl enda ( divisionschefsfartyg) med vedettbåten n: r 6, 
undervattensbåten Hvalen, 

n:r 2, 
n:r 3. 

Kaptenerna E. E. vVahlberg, C. H. Åkermark, T. vV. M. Li.lbeck 
och H. O. Elliot skola vara elivisionschefer för kustflottans respektive 
III, IV, V och VI divisioner. Förut utfärdade bestämmelser om diYi
sionschefens för III. elivisionen stab skola icke gälla. 

Kommendörkaptenen K. A. Posse skall vara divisionschef för 
kustflottans VII elivision; elen för VIII elivisionen afseelda personalen 
skall i stället tjänstgöra i divisionschefens för VII divisionen stab. 

A torpedkryssaren Jakob Bagge skall kommendörkaptenen C. 
G. Norselius tjänstgöra såsom fartygschef och löjtnanten S. I. \Vibom 
~as om kommenderad office1· samt marinläkarestipendiaten J. F. J O

hansson såsom fartygsläkare, 
A kanonbåten Skuld skall underlöjtnanten K . G. Hamilton kYar

,.;tft under kustflottan. 
J neclannänmda fartyg skola frän och med elen 22 juni tjän::lt

göra följande officerare: 

toTpeclbåten Si1·ius: 
fartygschef: kaptenen E. E. W ahlberg, 
kommenderad officer: unelerlöjtnanten S. A. Flory ; 

1'iclskrift i Sjöväsenclet. 22 
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torpedbåten Or·ion: 
fartygschef: löjtnanten A. E. O. Giron; 

t01·peclbåten Vi1·go: 
fartygschef: kaptenen A. E. Tyden; 

t01]Jeclbåten })![il· a: 
fartygschef: löjtnanten G. C. A. Ehrensvärd; 

toi]Jeclbåten C asto1·: 
kommenderad officer: unelerlöjtnanten E. A. G. Uggla; 

t01·peclbåten n :1· 85: 
fartygschef: kaptenen T. W. M. L ii beck; 

tOI]Jeclbåten n:·r 83: 
fartygschef: löjtnanten E . A. F. von Krusenstierna; 

t01·pedbåten n:r 81: 
fartygschef: löjtnanten K. G. Rudberg; 

to1peclbåten n :T 79: 
fartygschef: löjtnanten E. vV. Sundhlad. 

Nedannämnda befälhafvare skola å följam1e tiL1er n edhala simu. 
befälstecken nämligen: 

den 22 juni: afdelningscheferna för torpedskol- och 2:a skepps
gosseafclelningarna; 

elen 29 juni: eskaderchefen för kusteskadern, divisionschefen för 
kusteskaderns II. division och afclelningschefen för nndervattensbåt
skolafd elningen; 

elen 26 jttli: högste befälhafvaren öfver kustflottan äfvensom di
visions- och flottiljcheferna i kustflottan; samt 

elen 30 jttli: afdelningscheferna för sjökrig.sskol- och l. skepps 
gosseafclelningarna. 

Å kanonbåten Urcl afgår kaptenen T. A. Nissen såsom fartygs
chef och kommenderas i stället kaptenen O. E . Lyheck fr. o. m. den 
23 t. o. m. den 26 juni och kapten S. J. Dahl fr . o. m. den 27 juni och 
tillsvidare. 




