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Årsberättelse i Artilleri. 

' J'flds. f t·. l1 ·Llft. 3, sid. J '•:i . ) 

el. Fyr- och målpunkternas bestämmande. 

Från mätögonblicke t till avfyrningsögonblicket å tgår en 
viss tid, dödtid, för elementens avläsnin.g och överföring till 
pj äsen, projektilens tempering, pjäsens inriktande och avfy
rande. 

Und er dödt iden förflyttar sig målet från m ä lpunkten tiU 
f yrpun·kl en (A.) ,och und er projek tilens flygtid från fyrpunk
ten Lil'l målpunkten (A) . 

Dödliden . ~ir beroende av materi elens heskafTenhel, perso
nalens utbildnin g m. m. och var.ierrur i r egeln '111ellan 8 och 
20 sekunder men anses av praktiska ·skäl uneler en och sam
ina skjutn,ing k,on stanl. 

Målets fö r fl y llning .förorsakar ett .ti'llägg Li,lL höjd - och 
sidvinkl a rne, sid- och höjduin ke ltillskotl, v.ilka tiillskolt vid 
direkt rik ln:ing räknas från fy rpunklen och vid indirekt rikt
ning från mätpunktc n . 

För fy1· - och mållpunkternas bes tämmande finnas Lvå prin
cipiellt olil<a metoder: uinl~elhastighetsmetoden ("tachym eter
metoden" ) och linjära has tighctsm eloden. 

1'idskrifl i Sjöviisenclet. l " ,J 
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l. Vinkelhastighetsmetoden. 

V•i'r1kelhastigh et·smetoden är den, som i utlandet allmän

nast användes såsom norm almetod. 

Huvu.dprincipen i denna metod är, aU ·sid- och höjdvin

k eltillskotten bestämmas .genom att uppmäta målets vinkel

hastighet i horisontal- .och vertikalled pr tidsenhet och där

eftm· mu'ltiplicera dessa m ed dödtid och .flygtid (se fig. 5). 

Fig. 5. 

M- N målets väg. 

A1 mätpunkt. 

A0 fyrpunkt. 

A målpunkt. 

B målels läge elter l sele 

t :flygtid . 

L1 n höjdvinkellillskott vid direld riktning. 

Den vridningshastighet, som kil{.aren ·erhåller i horison

tal- och vertiklalled under målfö1ljruingen, utgör tiHika målets 

vinkelhastighet i ·respektive led. Uppmätningen av 'hastighe

ten och utförandet av multiplikationen sker antingen på 

elektro-mekanisk väg, t. -ex. vid Brocq'apparaten, eller rent 

mekaniskt, t. ·ex. v id det franska m ekaniska instrumentet för 

75 mm. kanonen ·och det tyska Tachyscopet (A uswanderungs

messer). 
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Om man em ell ertid antar, att mål-et ·rör sig med konstant 

hastighet, förändms vinkelhastigheten k ontinuerligt såsom i 

fig. 6. åskådliggöres, ty om mål els väg AB = CD är /\ 

CPD < 1\ BPA. 

F ig. 6. 

A B c 

De sid- och höjdvinkeltillslwlt, som instrumenten giva, 

äro sålunda felaktiga. Ski.llnadcn mellan dessa vinkeltillskott 

och de verkliga henämnas instrumentens "sekundära .fel" och 

måste kompenseras. Del ta sker vid Brocq'apparaten genom 

komplclterandc, ehu-ru ej tirllfredss,tällancle, anordningar an

tingen å pj~isens riktmedel ·e ll er gen om särsk·ilda komplette

ring:sinslrument, sås'Oln "deflect~on compuler" eller "compleur 

complemen! aire". Vid det franska mekaniska instrumentet 

,Jiöses frågan genom anYändandot av en .fiktiv skjuttid , v.ilket. 

sätt synes ti]]('redsställande. 

Den slörsta fördelen vid denna metod är, alt den lätt med

giv·cr a,ulDma liser·ing a\' de fl esta åtgärder under mätningen. 

Å andra sidan lider den av :stora o lägenhet-er, bland vilka 

följand e må nämnas. 

l. Skj u tning, baserad på någ-on reservmetod, kan icke 

verkställ as, om så slwllc erfo-r.dras på grund av att instru

menten i-cke funkliunera. Uppskallning av grundvärdena kan 

nämligen icke ·e rsätta måtn.ingarna. 

2. Om mätpersonalen icke bibehåller målet på samma 

plat·s i ],ikaren eller följer målet .ojämnt, ·e-rhållas stora fel i 

förut·be.stämningen a\· fy r- och m ål-pu nkterna. 
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3. Svå righet alt på elt enkelt sätt ·erhål:l·a en s. k. "Juft

värn.sbalans" ("time balance") . Härmed fö.r·slås b estämman

de av en flygtid och ti1ll 1följd därav en så dan tempering, atl 

målet och krevaden samtidigt inlräiTa i målpunkten. Pr·ojek

lilens flygtid kan icke bestämmas :förr än temperingen är 

känd , temperingen ä r icke känd förrän höjdvinkcHillskotLel 

blivit bes tämt ocJ11 s torleken härav är beroend e av flygtid en. 

Bes lämningen är alllså .en •kretsgång. Problemets kärna är 

att söka den punkt, där ·två vägar mötas, den ena beroende av 

en lwnslant hastighet och den andra av en variabel. 

4. Svårighe t alt Li·llämpa, då indircl<t riktning vid pjäsen 

skalil användas. 

2. Linjära hasiighetsmetoden. 

Linjäm haslighetsm etoden, som är den i Sverige använda 

melod·en, grundar sig på mätning ell er uppska llning av Inå

lets fart oe!h kurs. Genom alt mu!Lipliccra farten med dödtid 

och flygtid erhålles målets väg i kursriktningen, varigenom 

fyrpunktens och m ålpunktens lägen i rymden bliva .förut

bestämda . 
Under det att man vid vinkelhasiighetsmeloden mäter den 

hastighet, m ed vilken syftlin-jen till målet rör sig dels i skjul

planet, dels i elt däremot vinkelrätt plan , uppmäter eller upp

skattar man vid linjära has tighelsm etoden målels absoluta 

hastigh et i rörelseriktningen och den vinkel denna riktniny 

bildar m ed sk jutplane t. 

Vi d til llämpningen ay den ·linj ära hastighetsmetoden h e

släm m e•s an tin gen 
a. målels cgenlwstighet, varmed för stås målets hastighel 

i förhållande till den omgivande luften, och flygvinke ln ((1 1 ) , 

varmed förstås vinkeln melilan vertikala syftplanet till målet 

( i mätpunkten) och mMets längdaxel Cl<'urs i förhå lland e til l 

d en omgivande luften) , eller också 

b. mål·e ls totallwsiigh et, ·d . v . s. ha s tigheten i förhål lande 

Lill marken [vilk en hastighet utgör summan av m å lels egen -
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hastighet och vindkomposanten (den verkli ga vindens) i rö

r els·eriktnin gen ] och kursvinkeln (.x
1
), vanned förstås vin

k eln m ellan v.ertikala syftp:Janet till måle t i mätpunkten och 

målets rör.elseriktning (lnws över marken). Denna metod 

benämnes sludom kursvinkelm etoden. 

F a r t b e s t ä m n i n g. 

Mätning av mål.ets ha st1ghct verkstäHes medelst lartmä

tare och grundar sig på beslämning av målets horisontala väg 

uneler viss lid, angiven medelst ·en sekundangivar e. Principen 

framgår av n edanslående figur oCih ekvationer. 

s' 
""""' l 

Fig. 7. 

s 

v målets totalhasligbet. 

väg u n der t sel<. s 
s t 

h 
hl = 
s 
~ -

V = 

målels 
målels 
m å le ts 
m å lets 

h 
hl 
s 

väg i instrnmentets skala (skenbara Yiig). 
höjd. 

höjd i instrumen tets skala. 

h 
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Instrumentet består i huvudsak av [yra koncentriska stål
trådsringar representerande farter på respektive 15, 30, 40 och 
50 m / sele för lOsek. m ä tintervalL Ringarna äro horisontallt 
fästade i övre änden av en stång, 'som är rörli g i lodled Iför 
inställning motsvar a nd e målet s höjd, från :ringal'lles plan räk
nat, i förhållande till den närma st ögat vara<nde syftpunkten, 
som i sin tur är radiellt förskjutbar i förhållande tiill stången. 

Vid mätintervall ens början inställes denn a syftpunkt, så 
att m ålet synes i ringarnes centrum, varefter målets talal
hastighet vid mälintervallens slut direkt avHäses (interpole
ras) mot ringarne. 

För uppmätning av egenhastigheten inställ es en över S·tå'l
tråds rin garne vridba r och m ed vindhastighetsskala förs edd 
arm i v ind riktningen , san'lt ett på armen rörhgt Jwrn å det 
mot vindhstig<heten svarande J,äget å skalan. Vid mätinter
vallens början insyftas målet över det rörl:iga kornet i ,stället 
för genom centrum. Målet ·synes då vandra snett ut från 
rörlliga kornet. Principen fr amgå r av nedanstående 'figur. 

Fig. 8. 

so 

HUVUDD lAM ETEt 

Uppskattning av egenhast·i,gh e len sker m ed stöd av k än 
n edom om mål<et s typ. I allmänhet är: 
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spaningspilans egenhastig~het ......... . .... . 35- 55 m /sele, 
s t ridsplans ... . ...... . . . . . 55- 70 och 
bombarderingsplans . . . . . . . . . . . . . . . 35- 70 

Uppskattning av totalhashgh eLen sker m ed stöd av upp
skattad egenhastighet ·och kännedom om vindens ha.stighet 
och styrka. 

K u r s b c s L ä m n i n g. 

Kursvinkeln (et.1), uppmäta s m edelst kursvinkelmätare 
(Kursvinkeltuber, Lunetten m. fl. ). 

E~exempel å ,Jmrsv inklar framgå r av .fig. 9, vilken är en 
proj<ektion i horisontalplm'let. Flygplanet antages betfinna sig 
i cirkelns c-entrum och flyga i någon riktning angiven av 
p ilarne. Observatör och pjäs antagas befinna sig i punkten 
''Konnn er 0''. 

Fig. 9. 

o •• 

t------~~-------~ G A R. T VA R S 
i' 90 

Kursvinke1lmätarne utgöres i regeln i !huvudsak av -en ki
kare m ed hårkors. Kursvinkeln uppmät·es därgienom, att Id
karen ins täll es så att hårkorsets mitt infaller på målet, var-
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efler man, under det kikaren hålles st:illa, .låter målet runder 
ett kort tidsmoment vandra ut i synfället. Genom att skivan 
med hårkorset göres vridbar oah en viss radie inställes i Hyg
riktningen, kan den erhållna kursvinlwln automatiskt på 
elektrisk väg överföras till respektive instrument. 

Flygvinkeln ({Jl) bestämmes numer nästan uteslutande 
gcmom uppskattning. Under ·kriget användes i stor utsträck
ning tellcskop för uppmätning av vinkeln men vid jämförelse 
mellan metoderna har man funnit, att väl övad personal kan 
uppskatta vinkeln snabbare och noggrannare ä n uppmäta den
samma med teleskopet. 

Vid vindstilla, eller ·Om målet rör sig rakt med eller mo t 
vinden, är flygvinkeln naturligen .lika stor som kursvinkeln . 

Flygvinklar uppskattas enligt nedanståonde grunder: 

Fig. 10. 

l 
A tlg. 10 är A = 

2 
. vingbredden (räknat från vingens 

ytterkant till flygkroppens milt) och B 

(räknat från vingames bakre kant). 

= flygkroppens längd 
A 

Förhållandet B upp -

går i allmänhel till ·~~ vid nuvarande flygplantyper. Viss flyg -

vinkel 
b 
a 

erhålles av förhållandet (se fig. 

13 si n (J l 13 "" 1 • 

1
- Rt -1-5 . to . (i eller 
b . cos /' 

10). 

i medeltal: 
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fil = + 15; h 
a 
4 

, stjärten synes långt innanför ving-

spetsen. 

(3 1 = + 30; b = ; ; stjärten synes milt emellan ving

spetsen och llygkroppens skärning med Yingen. 
(Jl = + 45; b = a; stjärten och Yingspelsen synas 

samma vertikalplan. 
(Jl == + 60; h = 2 a; stjärten synes utanför vingspetsen. 

När målet konuner (går), synes stjärten uneler (över) 
horisontalplanet genom vingarnes fästpunkt, därest målet rör 
sig på kon·stant höjd. 

Sambandet mellan flyg- och kursvinklar framgår av 
figur 11. 

Egenhastighetsmetoden synes vara den äldsta metoden. 
Enär såväl :fllygvinkeln som egenhastigheten I<an uppskattas, 
d. v. s. kan l.Jestämmas utan s,ärski.ld instrumentulredll'in,g, 
k an metoden tillämpas, ä ven då :instrument saknas. Vid me
todens tillämpning måste vindens inflytande på målet vara 

.känt för bestämning av målets tot.alhaslighct och kurs över 
marken. 

Totalhastighetsmetoden (kursvinkelmetoden) är den i 
Sverige såsom normala antagna metoden. Härvid rälmar man 
med den verkliga storleken på målets fart, under det att dess 
relativa riktning i förhåNande .tiH ve.rtikala syftplanet för till
fället växlar med dettas vridning. Även vid denna metod kan 
i nödfall uppskattning av fart och kurs approximativt ersätta 
mätningarne. 

Bestämning av sid- och höjdvinkeltillskotten till fyr- och 
målpunkterna sker i samband med bestämningen av skjutele
menten ·och beröres i nästa avdelning, "e. Skj u telemen ten". 
Här må endast nämnas, alt vid bestämningen av fyr- och mål
punkterna enligt >linjära hastighctsmetoden, även beslämning 
av målets vinkelhastighet indirekt äger rum, men att man i 
detta fall icke begagnar sig av denna s to rh et u ta n av målets 
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fart i kursril'-.tn.ingen, vilket sätt giver noggrannare förutbe
stämning av målpunkten. 

Den l·injära hastighetsmeboden kan tillämpas vid såväi 
mera full~ndade eldledningsinstrument S·Om Tätt enkla sådana 
samt vid användning av tabeUverk. E'ldledningen ·kan därför 
vid behov utföras med reservför'farandcn. Enär flygriktnin
gen ]{an bestän11na•s i förhållande till viss u tgängsriktning, 
lämpar mct·odcn sig även för indh·ekt riktning . 

e. Skjute·lementen. 

Skjutelementcn utgöras, såsom i det föregående redan 
nämnts, av riktelement och tempering. 

Hiktelementen, varmed enligt vedertaget bruk förstås dc 
inställningar, som göPas å Tiktmcdlen, äro dels av 1ner eller 
mindre per.rnanent natur, dels vissa av mif·lets uppträdande 
ber.ocnde tiJHälliga inställningar. 

Till riktelement av förra slaget höra de inställningar, som 
erfordras för alt utjämna eller motväga de avvi:kelser i sida, 
höjd och avstånd, som dagsinflytandet (atmosfär - och va
peninflytandet) åstadkommer å en krevads läge i förhåillandc 
till dess läge under normala förhållanden. Då dessa avvikel
ser på ena eller andra sätlet är-o bestämda - genom dags
lägesskj ntning e ller b eräkning - verkställes i aillmänhet kor
rekti on :för avdrift ( sidsältning) , då sådan icke automat•iskt 
verkställes genom instrumentets lutning e. d., genom inställ
ning av viss siduink.el- ·Och viss höfduink.elkorrektion å sär
skilda korrektionsskalor. Dessa korrektioner behandlas i 
skjutföreskrifterna i al'lmänhet dock icke såsom r.iktelcment. 

Instältlningar av senare slag•et äro de under skjutningens 
gång bestämda sid- och ·höjdvinkeltillskotten ti.n målpunlden 
i förhållande till 1fyr- eHer mätpunkterna samt uppsäUningen 
för målpunkten. Dessa sid- oCJh höjdvinkelhUskott äro ju 
ingenting annat än de mot J'örliga markmål svarande s. k. 
.fartkorrektionerna, d . v . s. nämnda til!lskott är·o att anse som 
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korrektion er i förhå llande till fyr- eller mätpunkterna vid 
r espektive direkt eller indirekt riktning. Dessa inställningar 
(korrektioner) anses å terigen höra till riktelementen. 

l. Direkt riktning . 

De vid syftning mot fyrpunkten erforder liga skjutele
menten för att krevaden skall i nträ!Ta i målpunkten utgöra s 
a liltså av: 

siduinkellillskott ( lo S eller L Sn) 
höjdvin lceltillskoil ( lo 11) 
uppsätlning (~) och 

tempering . 

Siduinkeltills kotte t är vinkeln i sidled mc lian syftlinje rna 
lill mål och fyrp u nkterna . Det mätes antingen i horisontalled 

( lo S) ell er i del lutande planet ( lo Sn ), all l eft er so m 

sidvinkelskalan på pjäsens rik telement är vågrät eller lutande. 
Sambandet mellan vinklarue är: lo Sn = L S . cos . n . 

Den vid lutande sidvinkelskala erforderliga extra korrektio
nen utföres medelst eldlednings·instrumentet. 

Siclvinkeltillskottet inställes i regeln å siclv.inkdskalan . 
Höjdvinkeltillskottet ( L n) är '~inkcln i höjdled mellan 

syftlinjer n a till fyr- och mål punkterna. Vid lutande sidvinkel
skala och verl·ika1 pivå erfordras en särskild korr ektion av 
hö j dvinkeltillskottet på grund av sidvinkeltillskottets instäl
lande å siktet. Denna korrektion utföres antingen å eldled 
ningsinstrumentet eHer å pjäsens riktmedel. 

Höjdvinkeltillskottet inställes i rege'ln å höjclvinkelskalan, 
men s.tudom adeleras bilskottet till uppsättningen och inställe s 
å nppsättningsskalan. 

Uppsättningen (~) är vinl-.eln i höjdled mellan syftlinjen 
till målet (må1punkten) ·och kämlinjen. 

Uppsättningen bestämmes mot luftmål sås.om en funktio n 
av avståndet och målets höjd, icke allenast som en funktio n 
av avståndet såsom förhållandet är vid markmåL Denna in·· 
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st·ällning av uppsättningen såsom en clubbelfunktion bör kun
na utföras på riktmedlen på ett enkelt, helst utomaliskt sätt. 

Uppsättningen in ställes på uppsättningsskallan och är 
stundom - förutom i grader och •streck - även graderad på 
samma sätt ·SOm brandrör·en. Den enligt sistnämnda grade
ringssätt inställda uppsättningen motsvarar sålunda "tempe
ringsavståndet". (Jfr. b estämning av temperingen.) Sifiror
na äro härvid att anse såsom e tt slags hänvi sningstal (icke 
angivande verkliga avståndet till målet). Fördel en med d etta 
graderingssätt är enkelheten att för varje skott inställa upp
sättningen på samnut tal, som beräknats för lemperingen till 

mål punkten. 

I detta ·sammanhang bör påpekas att en punkts läge i 
rymden är fullt bestämd medelst elevationsvinkeln och tem
p eringsavståndet samt sidvinkcln. 

2. IndireJ.d riktning . 

V·id indirekt r iktning måste dels bäringen (S,) och höjd
vinkeln (n,) til1l mätpunkten ingå i skjutelementen, dels sid

och höjdvinkeltillskotten ( 6 Si och L ni) räknas från mät
punkten i stä ll et för från fyrpunklen. 

För att krevaden skall in t räffa ri målpunkten kräves så
iunda- u nder a1ntagande av alt erforderliga l<arrektioner fö r 
dagsläge och avdrift lika väl som vid direkt riktning vidtagits 

- fö ljande skjutelement: 

bäringen (S 1) till mälpunklen } 
indirekt siduinkel!i/lskolt /':, ( Si) 

höjdvinkel (n 1) till mälpunklen 
indirek t höjdvinkeliii/skott (L~ n) 
uppsättning (~) och l 

ofta sammanförda 
hll total sidvinkel 

ofta smnmanförda 
till elevation· 

För att underlätta inriktningen av pjäsen är det av vikt, 
a tt de ohka riktelementen - sidvinkelltillsl-.ott, sidvinkel, höjd
vinkeltiliskott, höjdvinkel och uppsättning - kunna inställa s 
å var sin särski lda skala och att var}e säri·nställning ej rubbar 
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de övrigas. Därav således behovet av oberoende siktlinj e så 

väl höjd som sida. 

3. Skjutelemenlens bestämmande. 

Skj u belementen bestämmas i samband med förutbesl äm

ningen av fyr- ·och målpunkternas lägen, antingen 

a. med ti llhj älp av förutnämnda speciella räkn ema

skin·er, såsom de ·elektro-mekani·ska apparaterna "Brocq" eJ.lcr 

svensk·a "centralinstrumentet" el·ler rent mekaniska, såsom 

"deflcc t i on c om p u ter" "rang e c01np u ter", "corrector R A" , 

"kommandogerät Jacob", "goniografer" 111. fl., 

b. medelst å pjäserna befintliga skalor och relations-

linj er, 
c. mede'lst tabeller eUer 
d. medelst uppskattning. 
De i eller invid mätpunkten erhållna faktorerna, mä t

elementen, är·o ingångsvärden vid de olika förfaringssätten 

vid sk j u telementens bestämmande och överföras mer elle r 

mindre automati·skt från r·espektive mätin·strument t:ill räkne

maskinerna eller instäl.Jas för h and å pjäserna dler användas 

ock vid tabeJilerna. 
Huru de olika räknemaskinerna ,funktionera, skulle h ä r 

föra för långt att redogöra .för, men må i korlihet följande an

föras angående bestämmandet av temperinge'n. 

'Temperingen är i en given bana bestämmande .för krevad

punktens läge. Sedan banan genom målpunkten blivit b e

stämd, måste temperingen avpassas m ed hänsyn till flygtiden, 

så att krevaden inträfTar i den punkt, där banan skär syftlin

jen bil målpunkten. Temperingen är beroende ·icke blott a\ 

det lutande avstånd et tiH målpunkten utan även av målets 

höjd. För samma lutande avstånd erhålles sålunda icke sam

ma tempering på olika höjder. 
Vid projektilrör av br.andrörstyp ( således ej mekaniska 

rör) består ju temperingen i bestämmandet av sådan längd av 

svarlkrutsträngen, att denna brinner under viss tid motsva-
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r ande flygtid en . Mot markmål är denna längd bestämd för 

varje avstånd . Mot luftmål återigen är den längd på krut

strängen, som motsvarar vi•ss f·lygt·id , heroende av projektilen s 

medelhashghet, från mynningen hll krevaden räknat, och av 

rör els förbränningshastighet. 
För samma avstånd varierar ·em ell ertid dessa bägge hastig

heter med elevationen. Flygtiden för ett visst avstånd blir 

större, då elevationsvink eln ökas, beroende på att tyngdkraf

tens komposant längs kulbanan härvid ökas. För ett och 

samma avstånd ökas alltså brännlid cn, då elcval·i·onsvinkeln 

ökas, d. v. s. längre krutsträng ell er med and ra ord större 

tempering el"fordras, då erlevationsvi n kel n ökas. 

Förbränningshastighelen är mindre på större höjder be

roende på mindre lufttryc k. För all vid e n högr.e höjd erhålla 

en krevad på samma avslånd .från mynningen som på en lägre 

höjd erfordras aHtså på elen större höjden en 'l<cortar.e längd 

på krutsträngen (kortare hrännväg) än på den Ilti'nche, om 

bränntiden (= flygtiden ) i bä.gge fallen anse•s vam lika, d. v. s. 

om tyngdkraftens olika inverkan i de bägge .fallen frånses . 

Variationen i förbränningshastigheten inverkar alltså så, att 

för samma avstånd mindre tempering erfordras, då elevtions

vi·nkeln ökas. 
T iJ.l en vis·s grad molverka alltså dessa förhå llanden var

andra, m en slutresullalcl blir, att för en och samma tempe

ring avstånd·e t till krevad en minskas ell er m . a. o. att för ett 

och samma avstånd till l<revaden temperingen Ö·k as, då eleva

honsvink eln ökas. 
Om läget av en punkt i rymden är givet, -förstås m ed 

tem peringsavståndet till denna punkt det tal (hänvisnings tal ), 

på vilket röret skal·! inställas för att krevaden ·skall inträfTa i 

denna punkt. Genom att med en linje sammanbinda alla d e 

punkter, som repres.ent•era luevaderna från de proj ektiler, s·om 

är.o lika temperade, erhålles en k·urva motsvarande ett och 

samma temperingsavstånd ( temp ering ). Nämnda punkter er

hållas m ed användning av elevationsvinkel och höjd såsom 

koordinater. Uppsättningen i streck eller grader för dessa 
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punkter beräknas sedermer·a ·och kontrol leras genom skjut
ning. KurvDr för dessa uppsättningar up-prättas likaledes. 

D e instrument, som användas för temperingsbestämnin
gen, äro 'i r ege l kombinerad e med anordning för b es tämning 
ElV upp sä t tningen. 

Ett exempel på ett enkelt, dylikt instrument är det tyska 
"Kommandogerät Jacob". 

pjg. 12. 

In s trum ente t hestå r i huY.tucl sak av en cirkulär, vågräl 
platta, A, förseeld med sidvinkelgradering. Kring denn'a plat -
tas ax.el r ör s~ig en vertikal platta, B, förs edd med en kurvkarl ~l 
upptaga nde för en given pjästyp ku'lbanorna, C, för var 5. 
grad ooh tempcringskurvorna, D. 

Linjal en, E , in•ställes m ·ed ledning :av skalan, H, för mål
höjden . 

Arm en, I, vrider sig kring en i den vertikala plattan fä sl 
mwl och lack var e länks lången , J{, parale lit med syftarmen , 
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L . Skärningen m ellan I och E anger läget av målpunkten , 
för vi lken uppsättningen och temperingen avläses å respektive 
k urvor. För att fixera skärningspunlden i mätögonblicke t in
st,ä]t]es ·elen lodräta h j ~llparm e n, M, på skärningspunkten . 

På syfl:armen äro två syflaaordnirngar, O och 0', d en 
fr ämre utgö rande -e ll kor•s m ed ringar, s. k. /(rciskorn , för
sk jutbart kings armen och av en liten molvild alli'id hållen 
vågrä tt. På syfta rm en ät·o kurvor för -olika m å lh asl ig het·e r 
u ppdragna oc h på korn ets g'licl s tyck e är en g radering i av
stånd, P, anbragt. Graderin .ga rne iiro utförd a så, att avstån-
del m ellan syftpunkterna kan avpassas i c· n funkti on av målets 
h as·l:ighet och avståndet till m å le t. 

Vid syftning geno m syrtunordningens millp unkter crhå~I
Jas element en till m~itpunkl cn men genom alt vi-el mälaingens 
utförande insyfta fly gplan e t så, a lt del tan gerar inre korn
ning.en och rör sig mot korne ls centrum ( se fig. 13), e rhå lles 
automatiskt fartkorrektionerna til'l målpunldon, och skjutde
menl en lHI denna a \'läse s direkt å plattoPn a A -och B. 

l<'i . 13. 

Skjutelementens heslämnwnde med hjälp au tabeller är 
såsom förut framh å llils en nödfaHsålgärd, v idtagen då full 
s tändig eldledningsutrustning sakn as e ll er instrum enten av 
någon anl edning icke funktionera. 

Med anYåndning ~w dc 'P ~l ena e ll-er andra sältelbes tä mda 
faktorerna, nämligen lllltlcls hastigh e t, h öjd , kursvinke l och 
lu bande aYS lån d, s~tsom ingöngsvärden a vl i.ises ,j tabellern :J 
farlko r r l' ldi onc rna i hi:ngd, höjd och s.i-da, Yarefler genom för 
nyad in gå n g i tabei ·Jerna ell er genom s~irskilda räkn eopera
tioner dl'n slutliga up psii lln ingen (eleYa lion en) och sidvinkeln 
erh:1llas. 

T idskrift i Sjöviisenrle/. 1-l 



På gr und av det stora antal tabell er , ·som måst e u pprättas 

och medföras vid skjutningarna för att undgå intcrpol erin.gar 

under skjutni n gens gång, är metoden obekväm, och svårig

h ete n att handler a och använda desamma :fordrar vid metro

elens ti llämp:nin g yt terst vä ltränad personal. 

För att åskåd li ggöra, huru dc ohka eld ledningsinslr umen

Len samverka och förbindelserna äro anordnade under skjut

ning mot luftm ål, å tergivas fö lj ande två schematiska fr.am 

stäJ.lnin.gar den en a avscc·ndc anordning v id vinkelhastighets

metod cn, Brocq's syslem, och den andra ·linj ära hastighetsm c

tod en med ce ntra1i ser ad r äknemaskin. 
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B. skjutningens utförande. 

Ett fl ygpla n, som icke hotas av a111fall fr ån l u flen •ell er 
icke ä r beskjutd a\' luft'\·ä rnsartilleri, följ er i ·allmänhet en 
hori so ntal, rätlinig väg m ed kon1stanl fart, d. v. s. bibehå ll·er 
höjd, kurs och fart ofö rändrade, enär fl ygplane ts uppgifter 
härigenom häst lösas. 

Om ett flygplan där.emot hotas a v anfall från luften, om 
d'et blir beskj utet av luftvä rnsarliHeri och krevad erna äga ru m 
i dess närhet eller om flygm·en enelast kä nner sig hotad a,· 
elylik bes]{ j u tn,i ng, söker han ·undan d raga sig a n faHet eller hr 
skjutningen genom oregelbund en f lygning. 

Från detta ögonblick gälla icke längre dc grunder - oför
ändrad ·h öj d, fa rl och kurs und er dödtid och fl ygt id - enligt 
yi'Jka luftyärnsskj ulnin.g f.ör närvarande utföres. Enelast un 
der vissa förhål landen, l. ex. då höjd - oc>h kursändr.ingarJ1'e äro 
små, kan •en skicklig ·eld led,are med någon utsikt till framgån g 
i dylikt fa•ll utJl'ö ra l'uftvärnsskj ulning. 

Luflyärns·skjutning utföres därför i a llmän.h el mol mål , 
som stadgal sin höjd och kurs. Den ·korta Lid, varunder dessa 
l' ör hållanden kunna anses råda, måste omsorgsfull L utny llj a s. 

Eldledningen fordrrtr sålnnda stor påpasslighel och be-
·' /utsnmhet. 

Ehuru \' erl{s'lällda observat i·oner i regeln ej begagnas fö r 
utförande a y korrcldioner u n der pågående sk j u bning, böra 
dock otscrva ti onerna antecknas för a tt s-edermera tjäna so m 
unelerlag ·vid granskning av skjutnin gen. 

Elden avgives i grutJfJCr au skolt med temper ingen ofö r 
~ind rad inom gruppen, va rigenom en eldzon b i.J das i flyga rens 
väg. 

\' id direkt riktning, yanid rikt are n ju följ-er målet i sild 
ki karcn, komma krcvadema -al l fördela sig på sid or na sam t 
öv-er uneler den förutbesl·ämcla m ålpunklc·Il. 

Vid indirekt rildning uppstå r , om en grupp sko lt avgin1.' 
med samma ·skjutelemen l, icke någon sådan spridning (d. v. s. 
på grund aY ändring i ri kln .i·ngen) a v lueva{]er na, utan d ess ~\ 
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fördela sig -endas t på grund av den normala sp ridningen krin g 
meclelträffpunkten. 

Grupperna göras k orta och kraftiya samt ·avgiYas m ed 
oregelbundna tidsm cl/anrwn mellan •gr upp erna . 

Gruppen måste vara kor/ , d. v. s. bestå av ett få lal sko lt 
pr pjäs, enär sam tliga Juevader inom gruppen böra äga rum, 
inn a n måle l genom h öjd- ell er ln1rsändrin ga r k a n hinna av
lägsn a sig fr å n d en genom skjutningen farliga eldzonen. 

Gruppen omfattar i rege ln 3 skott pr pjäs vid lätt och 2 
skott pr pjäs vid tungl :lut'tv ~i rnsa rtiiJ.cri . 

Gruppen måste vara km(tig och så lunda avgivas mr saml
li ga pjäser inom batteriet, så all eldzonen erhåller slö rst a 
möjliga täthet. 

Gruppern a m ås te avgivas m ed oregelbundna tidsmellan
rum , så a tt målet icke kan förutbestämma, när krevaderna 
inom följand e grupper kunna äga rum. Härvid beaktas, aU 
m å l p å stor ·höj d i regeln ·endast mycket kort tid befinna sig 
inom pjäsernas ve rkningsområd e, varför grupperna :i sådan t 
fall avg·ivas i snabbare fö ljd än d å mål et befinner ·sig på mc
clelhöjd. Likalecl es avg ivas gr upp erna i snabb följd och näslan 
utan upp ehåll , om målet utgöres m r en es kader i tät formering, 
enär en es.kader end·asl med svårighet kan undandraga sig e ld 
utan att skin gras. 

Elden fördelas - genom spridning e ller •stegvisa el-ement 
- ri sidled (över en front om ungefär 100 m.) i allmänhet 
v.i-d direkt riktn·ing, då k ursvinkeln är mindre än :--+- 15 °, 
ävensom i reg-eln vid indirekt riktning eller då k revadkorrek
tion er icke kunnal Yidtagas oc'h i höjdled (inom ungelär 
300- 400 m. omkr i ng d en ·bes tämda höj den), då höj clmätnin
gen är mindre t·il lförlitlig, ävensom yjc] inclirel.;t r iktning ell er 
då kr-e\'adkorreklioner ick e kunnat Yidtagas . 

Mot m ål, som uppträd a på låg höjd - unel er 800 m. -
hl;i ve r höj dbcstämningen me el n u varande h öj dm ä tar e o ti llför
htlig, varjämte bö r ihågkommas, att även dl obetydligt fel 
höjclbest~imningen mecl·för .e tt avsevärt fel ·i t emp eringen. 
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För den skull användes i delta fa ll icke höjd·en utan lu

tande avståndet (PnJ till mätpunklen som mätelement. Lu

tande avstånd et uppmäl es 1 regeln med avstå ndsmätare och 

upps.kaltas end ast und a ntagsyis, vare'lllot farl och ktnsvinkc! 

härvid i allmänhet mås te uppskattas. Skjulelemenlen erhål

la s ur särskild a lahcll er. 

l\Io t mål, som söka undandraga sig beskjutning genom {III 

und-er korta lidsmome nt "slörla" ell er "stiga", d. v. s . ändm 

höjd, avbrytes läm pligen eldgiYningen tillfälligtvi s . Målfölj

ning och mälelementsbes tämning fortgår dock oavbru tet. l 

synnerhet ä r rl et nöclvänrligl a ll noggran nt iakttaga mål, som 

genom stört flygni ng lå tsar 'sig vara träffat för alt h ä rigenom 

undandraga s.ig beskjutning. Dylikt m ål bör följ as ända t ill 

marken, .och eld gi vnin gen i va rj e ögonblick kunna å teru pp

tagas. 
Lika,J edes bör delen 1ti llfälli gtvis avbry tas mot m ål, som 

vänder, uneler ticl en för vändningen. Vjssa m å l, t. ex. eld

regleringsplan, företaga emellertid regelbundna vändningar 

under längre tid. :;\'lol elylika mål kan .en skickl·ig eldledare 

s tund om fortsälta eldgivningen även unel er vändningen genom 

upps,lwltning av lämpliga ändringar i de uppmätta värdena 

å lfart och kursvin·kel. En dylik uppskattning kräver dock 

stor vana . 

Skjntning i mörker. 

Då strålkastare belysa målet, utföres skjutningen såsom 

vid dager, dock m ed iakttagande av att eldfördelning i höj d

led alllid äger mm på grund av mindre tillförlitlig höjdbe

stämning. 
Då m å l höres m en icke kan synliggöras, d. v. s. då strål

l'"astare salmas d l·er äro oanvändbara tiH följ d av dimma e. d .. 

bestämmes mätelementen i reg e·ln med lyssnarapparat med 

cotangentplan , undantagsv:is genom avlyssning med bl otta 

örat och uppskattning. 

Av lyssnarapparaterna synas två huvudformer förhär s],a . 

den paraboloicla lyssnarapparat en och trattlyssnarapparalen . 
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Den parabolaida apparaten utgöTes i huvudsak av en 

parabo li sk spegel, rörlig kring en hori'sonlal och en vertikal 

ax.eL Spegeln har den m ed en öppen paraboloid gemensamma 

·egenskapen att alla m ed dess geometriska aXlel l)ara ll ela, jn

fallandc s trålar refl eldcms till brännpunkten. Om därför 

spegeln s axel ri,ktas mot en avlägsen ljudl< ä lla , erhå lles ma.ri

mnm av ljudinten·sliet i brännpunkten. I denna äT d ärför 

l j ud u ppfångn ren , m o t taga r en, p laccra el. L j u din ten si t ete n 

minskas hastigt, alll efte r som spegelns ~t xe l avlägsnas från 

riktningen t ill ljudkäll an . 

Tralllyssnarapparat en utgöres i huvud sak av två par ko

niska Lraltm, ljudupP'få ngare, ett par ,för sidriktning och clt 

par för höjdriktning. Hela systemet är vridbart i sida kring 

en v·er tika l ·och i höjd kring ·en horisontal axe l. Appa rat,en s 

akustiska axel är riklad mot målet , då varj e riktare förnim

mer maximum av J j uclint ensil etet. 

Med lyssnarapparaten erhålles ~ llt så sidvinkeln och höjd

vinkeln till fly,gplanel i del ögonblick, då ljudet als·lras . 

i\Ied lyssnarapparater kunna eld- och höjdvinklarne be

stämmas med en n oggrannhetsgrad av :-f- 10 a 20 slr ., und er 

det all en väl övad observatör kan utan instrument uppskatta 

sidvinkeln till ett annalkande flygplan på 20 a 30 str. när och 

och höjdvinkeln på 60 a 80 slr. när. 

Cotangentplanet består av en grafisk plm1 och dt antal 

mätlinjal cr, medelst vilka man m ed stöd av från en ly.ss

narappa rat erhållna vink la r l<an bestämma dels rikt-element 

för st rå ll<astar'e fö r målets uppsölmncle, dels mätelement för 

skjutelem entshestämningen. På planet äro uppdragna dels 

koncentriska cirklar, vi !kaos radier äro proportionella mot 

cotangen ten för höjdv.inl< eln till m å let (cirklarne uppdragna 

för var 5. grad), dels radiella slrål,ar för varl 100. strecks sid

vinkel. 

F.rån lyssnarapparaten meddelas till co langentplanel upp

gift med bestämda tidsmeJ.lanrum, t. e x. var 30. sek., på sid

vinkel och höjdvink·el till ljudalstrin<gspunlden . Dc sålunda 

erhållna ljudmätpunkterna, so m representera m å lets väg i ho-
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ri sontalplanet, intecknas å p·lanen. Sedan minst två lju d

p nnld er intecknats , kan m ed ~1jälp av mällinjaf,erna m å lets 

höjd , sid- och höjdvinl<lar till mätpunkten samt kursvin:kel n 

bestämmas, varvid hän syn tages dels till mål e ls förflyttni ng 

uneler ljudöverföringen och dels till att mätpunktens läge 

måste korriger•as m ed hänsyn till vindens inverkan. 

Sl<jutnin.g med hjälp av lyssnarapparat ulför.es under J.n

clirekt riktning och m ed större eldifördelning i sidl·ecl och höj d

led än mot synligt mål samt m ed elden fördelad även i djupled . 

Skall vid ortsförsvar en an.läggning av ringa utsträcknin g 

stkyddas , ·C. ex. en bro, e n järnvägsstation, en fa briksa nlägg

ning e. d., kunna på :förhand planlagda spärrar komma til l 

a.nvändning. Inom varje ·spärr, som i allmänhet bör omfatt a 

högst 12 skott pr pjäs, fö rd•elas elden i ett mot skjutriktningen 

vinkelrätt verti:kalplan , så a lt en r ektan<gel m ed höjden avse

vä·rl större än bredden bildas. Dylika spärrar förb eredas fö r 

ol·ika höjder och på var j e höjd för ett storot och clt litet aY

s tånd. Finnes ick•e lys snarapparat , måst e mål ets läge bedömas 

genom avlyssning m ed bl o tt a örat. 

Bedömande av skjutning med städ av observalion·er. 

För att erhålla åsyftad verkan .av elden skola kr evad erna 

äga rum vid gwnatkartescher nå got framför och över m åle t 

och vid granater i m ålet. 
Kr-evaderna skola så lunda ligga rätt i sida samt äga ru m 

uniler rätt höjdvinkel och på Pätt höjd. 
Avvikd·s:erna i sida och höjdvinkel kunna mätas eller 

uppskattas, men däremot är det 111ästan omöjligt att genom 

direkta observa tioner bc·slämma höjdläges·felen. 
Även om krevadernas avv.ikels·er från de l a\·sedda krevad 

läget i vissa fall kunna bestämmas, är del em ell ertid i all

mänhet icke möjligt att med stöd av clesa obs erva tion·er und n 

pågående skjutni111g utföra eldreglering. 
Vid bestämning av målpunkten förutsätt es ju, att målet 

under dödtid och fl yglid 'föt'f' lyttar sig m ed oförändrad kurs-
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vinkel och farl på konstant höjd. Om krevadläge na i förhå l

land e till m ålet äro fe laktiga, kan orsaken följaktlig en vara, 

antingen a ll målpunkten icke blivit rätt förutbestämd eUer 

aH m ålet und er dödtid och skjuttid ändrat kurs ell er höjd 

(event uellt farl) och så lu nda icke förflyttat sig till elen förut
bes tämda målpunl<le n. 

Huruvida de felaktiga kre va dlägena bero av enelera av 

de ssa o.rsak er ell er av håcla i förc.:n ing kan vanligen icke ulan 
vida r·c avgöras. 

Det ka n nämligen Lill exe mp el in träffa , a ll m å lpu.nkA cn 

för en grupp skolt blivit rätt för utbestämd , m en alt m å let 

efter gruppens avgivand e ändrat ku l"s, yarigenom krcyacllägena 

hl·ivit felakti.ga. \'id avgivande av l1lästa grupp kan måle t 

hava återtagit sin förra kur s, varigenom kr evadlägena i denna 

grupp skulle blivit r ätta, därest de felaktiga lwevaclliigena 

under för ra gruppen lämn a ts uLan avseende. Ha\'a d·är emo t 

krevad lä ge na korrigerats med stöd av observationerna under 

förra .gruppen, bliYa dc -felakti ga även u neler den se.narc 
gruppen. 

Det kan emellerti dockså inlräf1'a , all m ålpu nk len för en 

grupp skott icke blivit rätl förutbestämd på grunid av lill fä l

Ji,gtvi s felak tig mätclemcnt·shcs lällllning, men blivit räl·t förut

bestämd för näs ta grupp, varvid det icke heller är liimpli g t att 

vidtaga korrekti.oner med stöd av observationerna und er förr a 
gr upp en. 

För luHvärnsskjutning g~iller cl•ärför såsom redan förut 

framh ållit s, att eld mot rörligt luf'tmål i allmänhet icke regle
ras ulan endast förb eredes . 

Eld en skaH emeller tid ·så vil t möjligt observeras, så all 

systematiska och of,[a å terkommande fel kunna med stöd av 

obs•c rvalionerna efter skjulninyen npptä ck1s och behöriga riil
telser vidtagas. 

Samman fatlas orsakern a Lill kre,·adernas avvikelser eller 

fel, bet räffande vilka ·särskilda undersökningar .efter skju l

ningcn böra utföras, befinnas dc - under förutsä-ttning att 

eldledningsinstrument och ri'ktmedcl äro justerade, ko r rekt ion 
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för avdrift är Yerkstäld, fel i riktning och tempering .icke före
lwmma samt skjutelementsbestämningen för angivn a mätele
ment äro rätt utförda - vara följande, nämligen 

att målet ändral kurs, höjd ·ell er fart, sedan gruppen av
givits ( under s'kjuttiden), 

att mälelementsbestämningen beträfiande et t ell er flera 
mä telemen t varit felaktig, 

aU krevadkorrektionerna för atmosfär- och vapeninflytel
se r hava varit felaktigt hestämda och 

krcvadspridning. 

De t i Il fä Ilen, då korrektioner m cd ·stöd av obscrva ti·oner 
lmnna göra.s under pågårnde skjutning, äro undanlagsfall och 
~iga i rege•ln berättigande, endast om målet uHör en serie långa, 
horisontala och rätliniga flygningar, varvid krevadernas av
vilmingar syna1s vara fullt 'systematiska. Hänsyn tages alltså 
icl<e till avvikelser, därest målet under flygtiden ändrar kurs, 
höjd och fart, och korreklianerna Yidtagas enelast m ed stöd 
av ett flertal observationer. 

\ ·. AUTOMATKANONER. 

Automatkanoner kän.ndecknas av att, sedan första skot
tet i en serie avgivits, laddningsarbetet utföws automat iskt 
medelst omvandling av l<anonens rekylarbetc. 

För att vinsten av den •här.igenom ökade laclclningshastig
hel,en skall kunna tillgodogöras och stör sta möjliga eldhastig
het erhållas, måste emellertid även temperingen kunna a uto
matiskt utföra•s och temp eringsanordningen snabbt kunna om
sl1äl!as. 

Då målet enelast mycket korl li·dsperiocl befinner sig in om 
verksamhetsområdet för aulO'Inatkanoner - automatpjäser 
hava ju lrittilJ.dags enda•sl kunnat ulföras med liten 'kaliber 
- , hava de för de grövre pjäserna använda eldledningsanord
ningarna måst förenk las, vilken väg varit så mycket natur
Jig.are att beträda som det på grund av de kontinnerliga och 
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tätt på yaranclra följande krevaderna vid automatpjäser före
f inne s möjlighet att till en v,iss grad 'kunna reglera elden med 
s-töd ay obsen·ationcr. FörenkJjngen ha.r i regeln åvägabr-agts 
genom specialsif:.:trmordningar och J1ava •en mångfald sådana 
anordningar prövats. En ofla använd dylik anordning är till
lämpningen av "Krcislwrn"-idcn omnämnd .i samhand med 
"K•ommandogerät Jacob" (sid. 1 92- 193). Dylika anordningar 
unel erlätta givet ,eldledningen, men, då det icke är tid atL nog
grannl heslämma erforderliga element, äro anordningarna en
dast utförda efter approximativa konstrukti.onsprincipcr. 
Snabbhelen i elclgin1ing vinnes sålunda på bekostnad av nog
gran n h eten. Pjäsbetjäningen hinner ej unel er skj ulning be·
r älma erforderliga korrektioner, och för alt undgå denna olä
genhet saml för att erhå lla s törre n oggrannh eL i ·elden strävar 
man allt mer att på clt cl.ler annat •sätt reglera elden med stöd 
av observationer. 

Ovannämnda siktanordningar äro -emellertid samll iga en
da st anvä'llclbara på tämligen små avstånd. 

Ell annat sätt för underlättande av clcllcdnungen är alt 
göra kulbanen synlig, el. v. s. an vända spår l j usproj ck t i ler. 

Det kan synas som om eldledningen vid användning av 
spårljusprojektiler vore en mycket enkel ~ sak, men förhållan
de t 'är i verkligheten här som i så många andra fall, atl "ske
net bedrager". Svårigheterna att vcrks l,älla rikliga observa
tioner framgå i största korUw t av följande. 

I fig. 1ö antages elen 1helclrag.na :linj.en representera kulba
nan frå1~ en kanon, placerad i P, och elen pr·ickacle linje n syn 
li nj e,n från ·obsenatören (eldledaren) inYicl kanonen. Sifl'
rora på kulbanan angi,,a flygtiderna i hela oc<h halva sekunder. 

Fö·r ,obsenatören ter sig en vanlig spårlj usproj 'e kti.l, av
skj-uten uneler hög elevat ionsvinkel, i iförsta ögonblicket som 
·en uppåt utdragen linje. Inom kortare •tid än en sekund synes 
pr.oj ekl:ilen emellertid ~hava nått ett fixt läge .i rymden, d. v. s. 
synes som en punkt, vilken under en rätt 'lång Lid speriod var
k en stiger eller faller. Nattetid synes elen alltså under denna 
per.iod som en stjärna. Slull igen efter ·flera sekunder börjar 
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elen falla, vilken rörelse s~edan snabbt fortskrider. Sl<älet här
tiH framgår av figuren. Synlinjen från ögat är praktiskt 
laget ,en tangent till kulbanan och vinkelavvikningen mellan 
banan och synlinj en, från observatören sett, är så liten, att d en 
ej kan uppfattas. Den period, under Yilken projektilen synes 
intaga nämnda fixa läge, omfattar den tid, då verkningselden 
måste avgivas. 

/ 
/ 

B 

/ 

/ 
/ 

/ 

Fig. ll:i . 

2. 

t 

' 

Det gä ll er nu a ll förlägga denna punkt, spårljuspunkten , 
så alt flygplanet lräll'as . 

Antaga vi, att spårljuspunkten befinner sig såsom. i fig. 
17 angives för var}e halv sekund - punkten marl<erar spår
lju spunktens läge och flygplanet närmar sig densamma, kur
sen tvärs eller nära tv,ärs - synes flygplanet sammanträfi a 
med spårljuspunkten i 3-sekundersläget. 
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Hade emeller tid 'Skj utelementen bestämts, så att flygpla
n et och spårljuspunkten und er motsvarande tidsintervaller in
.tagil de lägen i förhållande tiH varandra, som framgår av 
fig. 18, skulle sammanträtlandet h ava skett redan i l '/, se
kundersläget. I bägge fall en hava synbarligen skjutelements
_bestämningen och inriktningen varit g,oda, eljest slm ll e spår
ljuspunkten och måleL ej aHs hava mötts. Enelast i ettdem 
av dessa fall kan emellertid målet hava träffats, och i verklig
h e ten kanske bägge skjutelementsbestänmingarne varit orik
tiga och den riktiga skjutliden varit t. ex.. 2 sele 

Observationerna giva alltså ringa ledning för bedömande 
av de am·ända skjulelementens riklighet. Alt bringa dylik 

1 ~- r 1 ." 1 ~ . 1 

2

•• 1 : 1 

l ! ·l' l'' 12 

• . l~~ ~
3 J 

eldreglering till någon högre grad av fulländning torde så
.lunda vara uteslutet på grund av optiska svårigheter. En ut
veckling av metoden med eldreglering m ed spårljusprojektiler 

.är dock tänkhar med fulländanclet av de stereoskopiska av
ståndsm~itarnc. 

Genom användning av en biträdande observatör, placer:.Hl 
t ~ex. i punkl B i fig. 1G, kunde observationssvårigheterna tän
kas avhjälpta. Ingen ,av o-bservatörerna kan emellertid var för 
.sig avgöra, om målel lrätl'als, enär 'ingendera l<an tilll'örlitligl 
bedöm a avståndet mellan målcl och projektilen. Om bägge 
_observatörerna i samma iigonhlick ialdtaga mållräff - del bör 
erinras om atL från B kulbanan synes som en linje ej såsom 
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-en punkt - måste observationen otvivelaktigt hava varit rik
tig. Svårigheten är att verkställa observationerna i exakt 
samma ögonblick. Om nämligen målet passerades spårljus
punkten sedd från P i ett visst ögonblick men, från B sett, 
skär kulbanan i ett annat ög.onhlick, t. ex. en sekund senare, 
är det förhållandet, att bägge observatörerna observerade mål 
trätT, ingen gananti för att måltr,äff verkligen ägt rum. 

Vid observation av en krevad är nämnda olägenhet elimi
nerad, enär bägge observatörerna i detta fall verkställa obser
vationerna mot samma p unkt och i samma ögonblick. Eldled
ning vid användning av tempemdc projekti ler är ur denna 
synpunkt lättare att verkställa. Förutsättningen är dock, a ll 
projektilen kan automatiskt temperas omedelbart innan den 
införes i loppet och a l t t cm per i ngsspPidningen är liten. Ge
nom re1glering av temperingsinställningen kan tcmpcringsaY
ståndet ·ändras lika snabbt som sidvinkeln och elevationen och 
krevadpunkterna sålunda fort 'flyttas i tre dimensioner· och 
kontinuerligt bringas att Jölja målet. En annan fördel med 
användandet av tempererade projektiler är, att dessas verk
ningsområde är större än sådana projektilers, som endast ver
ka vid fullträff. 

Varje eldledningssyslem, som grundar sig på reglering a Y 
elden med stöd av direkta observationer, således såväl syste
met med spårljusprojektiler som med kontinuerligt kreveran
de projektiler, lider av en viss eftersläpning, i det att en vis s 
tid motsvarande flygtiden förflyter, innan krevaden kan oh
serveras ·och erforderlig reglering verkställas, under det a tl 
vid övrigt luftvärnsartil leri , utrustat m ed nödiga eldlednings
instrument, förutbestämningar kunna v erkställas, så att r edan 
för,sta krevadens läge .i en serie blir noggranul bestämd. 

Eldreglering med au tematiska kanoner kan enligt en ame
rikansk författares fyndiga liknelse jämföras med försöket at l 
beröra ett föremål med ett långt, böjligt spö. Spöt hlir oihand
terligt, då det överskrider en viss !ängel. På samma sätt gives 
del en praktisk gräns, troligen omkring 6 ~l 8 .sekunders tem 
peringsavstånd, utöver vilken automatkanoneld ej med förd el 
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kan utstPäckas. Då å andra sidan det 1för övriga luftvärns
pjäser angivna eldledningssystemet icke väl Järnpar sig på av
stånd under 4 a 5 sekunders temperingsavstånd, är det tydligt, 
att systemet för automatkanoneld väl kompletterar men aldrig 
kan ersätta det nyssnämnda systemet. 

Oaktat sh· ä van gjort sig gällande inom olika krigsmakter 
att öka kalibern på automatkanoner mot luftmål, har man på 
grund av konstruktionssvårigheter ännu icke lyckat,s tillverka 
tillfredsställande pjästyper med större kaliber än 4, ., cm. De 
vanligaste kahbrarne äro 2,", 2, ,,,, 3,0 och 3,, och 4,, cm. 

Eldhastgiheten är för den tyska 3,, cm. kanonen 300 skott 
pr minut och varierar för övriga pjästyper mellan 100 och 
300 skott pr min u t. 

Vågräta skottvidden för Vickcrrs-Terni 4,, cm. k., som har 
såväl den största utgångshast·ighcten som projektilvikten, upp
går Ull 7,160 m. men för pjästyperna av de mindre kalibrarne 
till blott 2,000 a 3,000 m. 

Projektilslagen äro i regeln e ndast hrisans,granater för
sedda med tidrör, antingen mekaniska eller brandrör, eller 
med ytterst känsliga anslagsrör samt spårljusprojektiler. 
Sprängladdningen (mindre än 5 gr.) i 2 cm. projektilerna är 
icke tillräckligt eff·ektiv. Patronerna apteras i band och fram
ma tas liksom vid kulsprutor. 

Vid Vickers-Terni 4,, cm. automatkanon, som för närva
rande torde vara den bäst utexperimenterade typen av auto
matpjäs er, är temperingsinställningsfrågan löst på följande 
sätt. I kanon en är en kuggstång anbragt vinkelrätt mot kärn
linjen, mitt för och så att den tangerar ~satsskivan på brand
röret, vilken skiva ävenledes är försedd med kuggar. Då pa
tronen i sitt band införes i kanonen, omvrides alltså satsski
van så långt stycke som motsvaras av kuggstången. Genom 
r·eglering av denna,s läge kan således satsskivan bringas att 
intaga önskad inställning, d. v. s. röret temperas. 

Den sålunda temperade projektilen är vid denna kanon 
cmellert~d ej klar att omedelbar·t införas i loppet utan måste 
intaga ytterligare två lägen, innan den avfyras. En viss tem-
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p ering gör sig sålunda gä ll ande, först sedan två ,fö r egåend e 
l<anon OC'h mekanism bcfinlliga proj ektiler avfyrats. 

Stora framsteg hava redan gjorls heträtTand e luft värn s
pjäser, lavettage, ammunilion ,och eldledningsinstrumcnl, m en 
iinnu 'l<an luftvärn sarl ill e-r icl sägas befinna ~ig ri barndomen 
av sin utveckling och mycket återst år alt fullborda. Blan d 
andra problem, som \'änta på si n lösning, är frågan om vin 
den s inverl<an på projektil en i dc lhögrc luftlagren, vi lken in
verkan för närvarande ick e ä r tillräcldigl k~ind. 

Såsom en sammanfallning av riktlinj erna för den forl 
sa tta u l neklingen av l u fl\·•ärnsart i lleriet torde m an kunn a 
säga , alt ans trängn ingarna i första hand böra gå ul på 

de ls atl nedbringa "dödtiden", el. Y. s. tiden för utföran d el 
av deq kontinuerliga och noggranna hopsummeringen H\' sam l 
inställandel av riktel em cn ten, 

dels på nedbringandet ay fl ygtiden och i samhand därmed 
ulrfinnandet av något säll att kunna använda mycket stora 
utgångshastigheter - 1,000 a 1,200 m / sek. elle r m era - u la n 
atl •eldröre t blir ut slite t på en dags eldgivning och 

d els på borteliminerandet m· sådana felkäll or , som und er 
dc oJ.ika beslämningnrne ku nn n hänföras Lill den mänskli g: 
organism ens ofulll<am ligheter. 

D en na turliga utvecld.ingen i sistnämnda hänseende iir 
al lt så :frambringande! av ,au lomatisl<a instrument för ulföran .. 
. det av al la sådana för e ldl edningen erforder liga å tgärde r, SOll 

kunna med mekaniska hjä lpmedel utfö ras. 
l den mån m etod erna för beslämningarna av skjuteh·

m ent en fulländas, d. v . s . fe len i desamma nedbringas, och å l
gä rd erna Yid bes tiimningam a automatiseras, ökas möj li ghet en 
för tillförlitlig eldregler in g m ed stöd ay ob servationer unde r 
pågående skjutning, en gi\'e n vinst för ekonom ise ringen med 
elden. 
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Krigsmässig navigering. 

Den krigsmässiga n a vigeringen skiljer sig vida från d en 
under fredliga förhållanden, Ly i sell1are fallet är vederbörande 
befäll1avarc ytterst säl lan tvingad .a lt riskera sitt far.tyg. Un
de.r kriget däremot t oTdc en sådan situati·on ständigt v-ara för 
handen , så snart farlygcn röra sig utomskärs. Ett väl grun
dat sa marbete mellan FC oC'11 NO är under sådana förhåll a n
den .synnerligen viktigt. 

D e förenklade Täknemclod cr, :som höjdmetode n enligt 
Aq uino medg.iver, äro av tiimligcn ringa väTde, om man för
vänt·ar sig, att ortlinjen ska ll va ra berälmad m ed ungefär 
samma hastighet, som man Lager en krysspejl1ing. Deras s•tyr
ka Jigg•er i att himmelskroppens azimuth ej längre spelaT nå
gon avgörande r:oll - till sk illnad från "L01ng. genom Lim
v:inkel" ·ell er "Lat. gen om circum.", vi•lka obscrvalioner ha 
sina givna gränser, - sa mt kanske frmn.för -a·llt därigenom, 
att observationerna kunna förutberäknas så noggrannt, aU, 
när obscrvationsögonbl:icl(lel är .inne, höjdens ·tagand e och d en 
Merstående beräkningen samt koii'Lkornstruktion•cn ej kräva 
större tidsutdräkt än krysspcj l ingens. Vid en •sålunda ordnad 
utsjönav igetring har FC enel as t ·a ll i samråd m ed NO b es läm
ma, v:ar och när den astronomiska orllinjcn skall bag.as. Urrl
der mö,rker kan des s utom d el vi llkoret Jäslas vid densamma, 
att dess riiktning bör vara bes tämd på 15 grader när. Und er 
da-ger däremot får man kombin era obserYahonsLiden m ed so
lens eHer mån ens .azimuth, om kray på o.rtli.nj ens riktn·ing 

skall ingå. 
R,edan för 25 år se dan s kr ev Lecky i för.cta·le t till sitt 

tabellverl<, "Gener·a l ulility la blcs", a1tl på gnmd av fartyge n s 

TidskTi[t i Sj ijv iisend cl . 15 
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ökade ·ha s tigh ete r den tid nu vore förbi, då man kunde vän ta 

från den ena dagen till den ·an.dm för att erhålla •en ortbestäm 

ndng på solen. Stjärnobs·crvationcT äro enligt hans åsikt n öd

vändiga komplemene 

Vad elen k·rigsmässiga navige>ringen beträffar har Lecln 

blivit mer än sannspådd, ty bestämda förflyttningar elkr n 1;_ 

befallda krigsföretag tord•e hädanefter huvudsakligen förb eTc

das och i stor utsl•räckning ulföras under dygnets mö·rk•are d el 

för att undgå ·flygvapnet. Ang&ringar blå därför •i första han d 

fö-rlagda Vill dagningen och i andra hand till skymningen. 

Unde·r världskriget var Östersjön genomkorsa·d av minlinj er 

Navigeringen fö.rbi bekanta farliga minområden göres ganska 

lätt med hjälp mr den astT. orti ln}en, så vald, att den sam 

tidligt tjänstgör 1såsom frimärke. 

Antag a bt en underv·alLensbåt h ar tvinga•ts söka skydd p ä 

bott:en under föThållanden, som kon11nit FC aH tappa den nog

granna kontakten med sitt bes·lick; .ett såda·nt botrt.enhggand L 

l"an också vam betingat av önskan att invänta lämplig an 

göringstid av visst kustområde. l båda fallen rtorde uppdy

kandet förläggas till mörker eller l'idig dagning. Genom gjord a 

förutberäkningar kunna tv enne astr. ortl~njer tag·as omedcl 

baTt .efter uppdyl<andet och med en a två minu ters mellan

rum s'aml var•a utlagda ·i ·kor tet inom 5 minuter. 

Vid angöringar kan man endast i undantagsfall räkna 

på fyrar ene~· större sjömärken ooh vissa kuststräckor äro i 

fuHs.tändig saknad av igenkänningskonturer. Ett såd:ant om 

råde är t. ex. Utlängan- Gö Udde. Vid disig sikt eller svag 

morgonhägr,ing är det synnerligen svårt >atl fixera några pun l< 

ter på denna kns·tslräcka. 

Man gör då "an" på drn astronomiska ortlinjen. Denna s 

fel är huvnd·saldigen personligt, ty fel i tid e ller okänt ~nstru 

mentfel bör knapp'asl få förekomma. Å Lerstår alltså förmåga n 

att mät•a höjden rätt. EH pers.onligt fel av högrst l' a 2' b ör 

en .tränad o bs.erv>a lör kunna ~·äkna m ed. Under s·ådana för

håHanden blir det okända angöringsfarvattnet högst 4' b!"eil , 

och de iakttagna för.emålen i land måste förläggas till den d el 

av kusten, som omfattar det okända farvattnet. 

> 
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Kryssar•e, j•aga•r·e och u-båtaif komma· säkerlig·en att ofta 

tvingas att göra an lursten und·er ovissa förhållanden. Den 

förutberäknade ortlinjen b lir då säkra·r.e än övriga navigc

r·ingsmetoder, som kunna stå till buds, .radiop ejling möjlig·en 

undantagen, men denna röjer lätt läget. 

Att förutber.äkna observationerna förutsättC<r, att man 

l<änner sitt ungefärliga läge samt tiden, och a: lt m an kan be

handla de ingående ln·antilete·rna höjd , azimnth, timvinkel, 

d eklinati on och AR, Lat. och Long . på .ett bekvämt sätt såväl 

i r•esp. tab ell er som g.enom e·nkla frigurer. Emedan ställets 

latitud samt tiden {ör observationen äro de bestämmande 

J<v,antitelerna, - azimuthen samm-anhänger ho s oss i Öster

sjön på clt tämlig·en öwrskådligt säH med hmvin'keln - gäl

ler det att sammanstäJJI.a dekli1mtion och AR med stöd av en 

stjärmkarta eller genom app~·oximering i tillgängliga tabelJe[· 

så, ·att en himmel skropp av lämplig höjd och ·storlek väljes. 

Dess·a beräkningar kunna göras i hytten och kräva ingen syn

bar himmel. De äro sålunda lämpliga å u-båtar e ller i all

mänhet under dålig sikt. Vid klar himmel förenklas probl•e

met i :högsta grad, ty man bestämmer då med .hjälp .av den 

synbm'a s·ferrislw trian.geln å himlern den himmelskropp, som 

man •exempelvi·s en rl:imma S·el1iar .e ämnar observera på. Höj

den förutheräknas bill bestämd urtid, och hela obs•e.rvationen 

blir sedan ett lekv.erk. 

Genom klokt förutseende blir navige1iingen på astr :a ort

lirn}er synnerligen trygg sam t fri f rå n felkällor, förors akade av 

brådska ell er nervosite t. När man konuni t fram till det stäUe,. 

där ·kursändring skall göras eller eljest, där ett he·slut skall 

f,attas, uppstår ingen nämnvärd tidsförlust i avvaktan på ort

linj ens utläggand e. Skulle däremot hela beräkningen göras 

omedelbart efter observati·onen, ja, då ka111ske man kan få 

vänt·a både en och två timmar, om den erforderliga Lräningen 

saknas. 
För alt fullt behärska denna del av navigationen behöves 

ingen specialutbildning, om man därmed föntår någon högr·e 

skolkurs, men däremot ford·ras att intet tillfälle försummas 
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.fö.r aU giva vede·rbömnde NO eller FC d.en praktiska övningen. 
Under tillämpningsövningarna borde dessutom vid förekom
mande fa-ll '~issa bestämda operationer finna sitt s-töd i anlitan
det av den aslr. ortlinjcn. För övrigt böra vi lägga på minnet 
elen sbelhet i den lätta k.rågföri·ng.en, •som frånv•ar-on av krono
meber och sextant vållade tyskan1a, v1ad jagare och u-båtar 
belr.äfi·a, i början av världslu·ige t, innan dessa brisler hunnit 
avhjälpas. 

Undervattenssignalering och radiopejlting kunna verka 
röjande och stå för övrigt ej aULid till buds. Sjömärken och 
fyrar m ås le lämnas ur .räkningen. Däll"för återstår knappast 
något annat säkert navigeringsmedel till sjöss och v;id osäkra 
angö-ringar än den asLr. ortlinj.en. Och slutEgen måsle ytte'l·
ligare bC'touas•, att natten .en er den mörka delen av dygnet, 
~iJr den tid, då .förflyttningar säkrast kunna ske m ed lätta 
strridskrafter, vilka ej 'kunna tilldelas luftskydd. 

Lätta fartyg, - Juyssare, jag~re, u-båtar och kustnotlan 
tilldelade torpedbåtar - vi l'ka iingå i de 1·ustade styrkorna, 
bö.ra förses m e d tabelkr -och in s trument, som o·fordras för 
u ts.j ön a v·i·geringen. 

Emedan en god •hoTizont under mörk.er icke alltid s.tår 
alt få, där man vill ha den, borde itnslundande ·Sommar för 
sök i större utsträckning än hittilfs gälras med den vid flottan 
in:förda nivåsextanten och h elst fl.era tinstrumen t anskatras 
·därav. Vidare böTa tidssignaler per gnist avgivas Ifrån Krurls
krona radio kl. 5 f. m. och 5 c. m. GMT genom .samverkan 
m ed sjöinstrumentförrådeL Ett gott fickur kan då ersätta 
kronom et.m·n . 

önskvärt yore att en pänyttfödelse av ut·sjön1avigeringen, 
vilken under snar.t 20 år legat i lägervall, måUe finna sitt be
rättigade stöd under sonunar ons förestående övningar och atl 
denna sjömannakunskap å ter komma tillheders och bl,iva bill 
prydnad .för sjöofl"iceren i lil<he l med vad fallet varit under 
äldre l·ider. 

A. Ellsen. 
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Några ord om slaget vid Hangöudd 
den 27 juli 1714. 

Till 250-årsminnet av Nils Ehrenskölds födelse. 

Av G. C.*) 

Det är väl få mariner, vilka i likhet m ed d en svenska i 
sina annakr ha kunnat ant,eckna• dl så vackert n1inne, smn 
schoutbynacht Nils Ehrenskölds strid vid Han göudd den 27 
jul;i 1714, då han med 7 små fartyg upptog st1,id med 94 ryska 
galärer . 

Som den tyske amiral Kirchoff sägm i ·si n "Scemacht in 
der Oslsee" kan denna. slrid jämföras med grekernas försvar 
av Thermopyl::e eller för att ta.ga ett •eX'empel ur sjökrigshisto
ricn, med den g;r eki ska flo~tans strid vid Salamis. 

Mellan de båda greki,sk a .striderna och Ehrcnsl<oölds bragd 
vid Hangö råder dock en s·tor sl<oillnad bill den sistnämndes 
förd el. Först och främst har den 'moderna ,forskningen (bl. a. 
tyske profcssoTn Beloch i "Gr ekischc Geschichte") vis·at att 
de persi ska styrkorna icke a lls voro så stora, som dc anlika 
grekiska ·historiesluivarna vilja påstå. För det an.dr·a stred 
varje gTek .för pers·onli ga "materiella" intressen, d. v. s. för 
at·t skydela still eget hem och för a tt icl< e :han sj·älv, hans hustru 

' ) Untlcr signatmen ··c. G." dölj er sig en f. d. rysl;: 6jö of[;i~cr, f t\'

komling av en av d c rnån, som l ;mari·na frågor ·.sto ll 'l' sar P oler l 
m~· eket n:'lra. H c d a k 'l i o n c n. 
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och barn sk ulle bortföras i persisk fångenskap. De greki sk a 
strid erna kunna i det närmas•te jämföras med de svenska bö n
der, som uneler de ryska plundringarna 1719~20 und er 
prosten Sc harffs och major Y . Fieandts ledning föPsvarad e si.n 
hembyggd . SåYäl hos grekerna som hos dessa bönder var den 
materieHa patTiol:ismen en driYkraft, som framkallad e det 
tappra fönsvaret. 

Ehuru önskvärd oeh l. o. m. nödvändig är den materi ella 
patriotismen icke i stånd att ensam åstadkomma några stor
Yerk på det mil•itära området. Ehuru den är en positiv för e
teelse hos landets medborgare i al lm änhet, kan den vara til l 
större s.k ada än nytta, om den ensam dmninerar truppern a s 
moral. 

Med slriclen vid Hangöudd förhåller sig sa](en helt annor
lun da. Ehuru den nyare foTSkning en (dc ryska ark~vforsk 

ning.arna under 191 3- 14) vill göra gällande atL antalet ·ryska 
galärer som uerkligen delt,agit i str·idcn icke var så stort, so m 
de syenska thistor·ireskrivarna uppgiva på grund av Ehr·enskölds 
egn.a uppgifter från år 1721, )(an denna omständighet, t. o. m . 
om den skulle visa sig vara sann, icke Ii den ringaste grad 
mins·ka storheten av Ehrenskölds br:agd. Ty när Ehr•ensköld 
beslöt ·sig för sh'iden, kunde han ju icke veta huru många a v 
de 94 rys](a ,fartygen, som skulle deltaga i •densamma. I 
motsats till de gr·ekiska stTid.crna, som voro framkallra-de av 
s. a .s. materiell patriotism, var svenskarnas hopplösa strid vid 
Hangö fram'kallad av en mycket högre känsl•a, nämligen a\' 
d en "licleclla" patrioti sme n. Dess storhet bör •icl(le mätas m ed 
antalet ryska fartyg, som ·deltagit ·i striden, ej med antalet 
dödade och sårade fiender ·eller sk·adade fartyg ooh allra minsl 
med de materiella fördelar, som uppnåddes· g.enom densmntna. 
Des.s storhet bör och kan ·endast mätas m ed den mo1raliska 
styrka, som låg i Ehrenskölcls •OOh hans kamraters heslut att ri 
åsynen av dc 94 fientliga fartygen avslå lmpitulationsanbudel 
och i stället försvara s.ig med en tapperhet, som bäst framgår 
därav a lt antalet döda och sårade på den ·svenska sidan steg 
till 70 % av h ela bersä ltningsstyrkan . 
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Detta besl ut bl~r änn u större, därigenom att Ehrensköld 
S·OI1l en erfaren krigare själv icke kunde ho1)pas att han ge
nom striden skulle kunna åstadkomma några nämnvärda ma
teriella förde lar för fosterlandet och a llra minst rför sig själv. 
Han kund e icke förhincllra fi end en att sprida sig över Åbo
Ålands skärgård; doä rL,ill var hans styrka fö.r liten, i synnerhet 
S•Oll1 den låg rpå siclan 0111 elen stora farled en t i Ii Åbo-Åland. 
Hans föd elseort - Åbo - fordrad e icke mer n ågot f.örsvM·, 
enär el en seelan hösten var i fiend ens händ er. Hans familj 
va~r i Sverige och t. v. icke utsatt för någon fara. 

Då Ehrenskölcl avslog kapitul a tionen , hade han således 
inga allmänna .eller ännu mindre egna materiella intressen att 
försvar a. Till följd häraY kan det icke råda något tvivel d,ä.r
om att svenskarna unel er delta sla g enelast k ämpade för 
Fosterlandets, Konungens ·och den blågula flaggrans ära samt 
för alt rädda sina kamrater på Taubes avdel111ing. Vad kan 
vara större och vackrare än en sådan rhandh·ng? 

stridens storhel ligger .sålunda i de moraliska fakt·orer, 
som framkallat densa mma och icke i dess materiella följder. 
Det är just på .gr u111d :härav, som Ehrenskölds handling har 
blivit b eu ndrad såväl av e gna Janelsmän som av f. d. fien.der , 
ehuru dc senare iclw ·erkänna de srifl'ror angående de ryska 
styrko.rna och förluslern.a, ·som E. anför i sin skt,ivelse. 

Ryssarnas aldning för E'hrensköld framgå r r edan av det 
rsätt, på vi lket <tsaren behandlade sin .fång.e. Den ryska sjö
krigshi slorien omtalar blott tvenne fall, då Peter visade sär
skilda äres.betygelse.r för .sin få ngar. Delta var vid löjtnant 
Wilhelms begmvning vid Nyenskans 1703 samt v id den sårade 
Ehrenskölcls -bädd ombord på .general W eides ·galär 1714. Li
kaså vittna r tsarens behandling av Ehrensköld under åren 
1714- 21 och hans .talrika anbud ·0111 intr.äde rj rysk tjänst att 
han tillfullo uppskatlade E:s bragd. 

På den enformiga gråra fond en ay svensk sjökrigföring i 
de norra delarna av Östersjön Ll!lcler åren 1702- 21 finnas 
egentligen endast :fem lysarude punkter . Dessa äro skeppet 
Thors stt,id på Lad·oga 1702, jaJ<l,en Viva l s ·strid på Pcjpus 
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samma år, br-~gantinen Astrilds och jakten Geddans strid vid 
Nevans mynning 1703, schoutbynacht Ehrcnskölds strid vi d 
Bengtsar 1714 samt viceamiral Sjöblads strid vid Led:sund 
(Grönh::tmn) år 1720. Dessa strider, av vHka Bhrenskölds 
var den vackraste, men Sjöblads förors•akacte •fitenderna d E" 
slörsta materiella förlus•terna, visa alt dE"n svenska flottan riel<:e 
saknade den karolinska anda, som besjälade armen. Däremot 
sakn·ade den ledare och framföralll förståelse för sin stora be
tydelse. 

Men ·under det aU "T,J1:or", "Astr,ild", "Vivat" neh "Ged 
dan" sh·edo mot oorganiserade l'odjefloNiljer, bemannade med 
odisciplinerade och föga kri·gsYana besättningar, som knap
past kunde kallas för sol'clat er, samtLdigt med att dc svenska 
besättningarnas tro på sin överlägsenhet över den släclse föru t 
slag-ne fiende var orubbad, fick E'hrensköld s.trida under helt 
andra förhållanden. Förs:l och främst inträfl'adc striden vid 
Bengtsar efter Poltava, Reva!, Riga, Viborg, Helsingfors och 
Stoirkyro då tron på dc svens•ka vapnens oöYervinnelighet re
dan till en viss grad var rubbad åtminstone bland manskapet 
odh ·troligtvis även bland befälet, alt döma av att det bland 
Ehrensköld s omgivning funnas personer, som "•för·es.tällde che
fen att fiendens övermakt bi:evc allt för stor ooh att man utan 
vanheder kunde begära kapi lul•a•tion" *). Besättningarna på 
Bluenskölds fartyg voro knappas·t lika goda som på am~Tal 
Num:ers och Löscherns eskadrrur. På de sistnämndas fartyg 
utgjordes besä.ttningarna av ordinarie folk, varr emot Ehren 
skölds fartyg voro bemannade med soldater, som otvivelaktigt 
utgjordes av de rester, som blivit ln·ar, ef.l·er det a.tt de bästa 
hade blivi:t sända ned till Carl XII och till Pommern. 

Och icke heller fienden var numera den s·ammc som för r. 
I ,stället .för de fula, klumpiga lodjor, som uppträdde på La
daga ·och Pejpus och de ouniformeradc bcs~ittningarna, 'hade 
Ehrensköld framför sig en. ordnad eskader av 94 smäckra 
galärer, bemannade med soldater tillhörande Rysslamels bästa 

' ) Munthe. 
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regementen. Sålunda deltoga i striden utanför Bengts•or delar 
av 15 utvalda regementen, av vilka må nämnas d•e blivande 
livgardesregementena Sem eonov,ska, Preobmschenska och 
Mosc:ovska samt sådana r egmnenten som l :a och 2 :a Gre
nad'iö·r, Lcfortovska m. fl. 

Att det bland 900 ·svenskar funnas svaga element, s:om 
vacklade vid åsynen av .fiendens övermakt är icke und erlilgl. 
Det är Ehrenskölds ovanskliga förtjänst att han det oaktat 
fick dessa ·element att s·trida och därtill på et.t sådant sätt, 
som sedan s ked dc. 

Man bör icke heller glömma atl Ehrensköld även hade en 
möjlighet •att reti[·era roch draga ·sig undan striden utan va·n
heder. Från det sund, där E:hrensköld hade posteraL sina 
fartyg, gick det den tiden en farled, som var upptagen på lots
direktör Rosenfelrdts sv•enska sj ö kort*), vi l k a otvivel1aktigt 
funnas ombord. Denna farled förde mellan Kade·rmoön och 
Byön, söder mn Bcng:tsor, .förbi Rågholmen ooh Präs tön ul 
hll ·stora farleden vid Storön. Härifrån går ·en djup och bred 
led till Broma.rp, där Ehrensköld kunnat säUa besättningarna 
i land och tåga till Österbotten, där talrika finska fr~skaroT 
funnas. Då "Elefanten" var .flatborttnad och de svenska galä
rernars djupgående endast 2 m. srumt farledens djup minst 3 
m., v•ar detta återtåg icke omöjligt. 

Det är troli•gt att Ehrrenskölds å tgärd alt låta sänka den 
rekvirerade skutan Simpan i sundet mellan Kadcrön och Byön 
icke allena•st var förm·-sakad av önskan artt skydda sin rygg, 
uban även att hos de vacklande .förhindra en tanke på en 
reträ.U längs den ovannämnda farleden. 

Att Ehrensköld upptog sll·iden !huvudsakligen för flag
ga1ns ära, d. v. s. för ett icleclt intresse och att dc materiella 
vinningar, som därav kund e fram-kallas, spdade ·en underord
nad roll i hans beslut frmngår tydligt av det vackra och man
liga tal, som han höll s;trax före ·suriden. Detta trul , som är 
ett av de vackraste någon befälhavare rhåHit tiH s'in döds-

' ) Enlig.t tlppsifl. I Llen Klintska allasen är l eelen ulsa tL . 
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dömda besäHni111g, består eg•entligen av 7 skillda punkter, av 

vilka blott en 'hand lar om materiella intressen. Bhuru deHa 
la! torde vara känt av varje svensk sjöofficer, liksam Nelsons 
dagorder för•e Trafalgm är känd i engelska flottan, tillåter 

jag mig att upprepa detsamma . 
l. "Ryssarna hava allt int'ill dc11ma dag brutit kapilula

lioner och l"omma icke hell er denna gång att vara mera nog

granna. 
2. Dess u Vom skull e j u schoulbynacht Taube m ed sin 

~ly rka vara förlorad och 
3. skärgården prisgiv.en. Fienden kunde j u tränga fram 

till sjä !Ya Stockholm, clär in ga ansta lter till Iförsvar äro vid

tagna, 
4. om vi icke i c!1ag göra vår plikl till de t yttersta. 

5. Det är ju bättre för oss alla att med h eder och gloire 

uppoffra våra liv för /(ungt. Maj:t och vårt kära fosterland, 

då våra effPrkommande f å njuta fruktana av vårt välförhål· 

/and e. 

6. Däremot skull e ju varje ärlig man, svensk som finne, 
anse oss som kuj.oncr och pultroner, om vi •inträdd e i dag
lingan med Bn sådan fi·end c 

7. och sedan försmäktade i ett vanhederlig l fängels e." 

Som man ser voro punkterna l, 4 ocll 7 avsedda för de 
vacklande. Genom alt framhålla kapitulationens vanskl ighet 
försö kte Ehrensköld ingiva dem övertygelse alt s.triden var 

. oundviklig. Punktern1a 2 och 3 visa att E'hrensköld var en 
utomordentligt god kamrat och alt han i li>khet med alla 
framstå•ende krigare, m en i m otsats till •en d el andra befäl

havare under samma krig, förstod den strategiska betydelsen 
av principen am det "ömsesidiga understödet". 

Genom att olira s.ig >~id Bengtsor önskade han rädda sin 
kamrat, som låg i Jungfrusund för att denne .skulle bliva i 

liHfäll e att med sin eskader stärka försvaret av Stockholms 
skärgård. Sommal'en 1719 vis-ade ·sedermera •att dc galärer, 
som räddades genom E'hl"ens:kölds manliga handling, voro till 

stötT•C nytta i Slackholms s•l<ärgård, än vad de skuHe ha varit 
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det i Åbo s-kärgård 171-:l. Punkt 3 utgör f. ö. den enda del aY 
Ehrenskölds tal, som indirekt antyder materiella förde<lar. 

Tillsammans med punkt 4 kan den jämföras m ed Nelsons 
"E·ngland expects that every man will do his duty" och Togos 
"Rikets framtid beror av detta slag" . Denna del av tal e t visar 

hur Ehrensköld förstod, huru man "genom r.ätla o rd, sagda 

vi·d ett rätt ögonblick" kan uppegga manskapet till strid. 

Den vackraste delen av talet är dock punkt 5, som är hål
l en i äkta "karolinsk" anda och vilken visar att t a laren inom 
sig bar dc bäsba av karolinernas egens kaper - mod, trohet 
till fädernes landet och k on ungen samt framför allt viljan alt 

dö för den blågula fla ggan o.ch dess ära. 

Vad var det, som dr.cv Guslaf Adolfs ·och Carlurnas seg

rande truper genom halva Europa, om icke just dessa eg•en
skaper. Även ·om man bör antaga att konungarna och deras 
närmaste män vmo fullt på det klara med de mat-eriella för

de-lar, som krigen i d c avlägsna länderna medförd e för fost-er
landet, kund e de breda lagr-en av de svenska trupperna icke 
se sakel'l1a lika klart. Det är nog säkert att Svel"ige uppnådde 
s•in stormaktsställning, icke till följd av att massan av dess 
krigare förstod värdet av en sådan ställning, utan endast till 
följd av att denna massa inom sig bar dc moraliska eg,cn~ka

per, som .äro de först·a förut sä ttningarna för varje större seg.er , 

nämligen mod, tr.on på ledar en (här Konungen) och viljan 
att dö för flaggans ära. Samma egenskaper finn er man hos 

Napol eons och Fredriks trupper, h'OS tysl<arna und er världs

kriget och särskilt på amira l v. Specs eskader. 

Det är denna moraliska styrka, smn ger åt kri.ga ren dem 

djärvhet, som vågar hoppas seger och framgång, där andra 
endast se nederlag och fördärv. Dcn'lla styrka hos de svenska 

trupperna gjorde visserli·gen icke ensamt Gustaf Adolf till vad 
han blev. Men den förulan hade han sannerligen ick:c heller 
blivit det. stålsatta därur stodo också karolinerna lugnt mol 
halva Europa ·oc'h föllo uta n .att vika och uta:n att övergiva 
S!ina fanor. 
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Punkten 6 visar slutligen att E~1l'ensköld mycket m era 

fruktade de moral'iska kval och den ,förned ring, som skull e 

medfölja ·lwpitulalionen, än han uppskattade de materiell a 

fördelar, elensamma kunde giva honom personligen. Och del 

var denna starl<a ärcskänsla, s1om även gjorde det omöjli gt 

för honom att kapitulera inför P et ers anbud om en ·lysande 

stäl'lning inom d en ryska fl,ottan. 

Den direkta följelen av Ehrcnskölds tal var som bekan t 

alt alla "lovade med hand och mun" alt troget stå varandra 

hi och strida till det yttersta, ett löfte de troget fyllde. 

Det var genom sitt beslut, att hellre falla än svika sin 

flagga, sc.houthynac:ht Nils Ehrensköld gjorde sitt namn Qc]öd

ligt 'och inskrev i den svenska {lottans historia ett a.v de ss 

iirorilmstc bla(l. Detta intryck får man oberoende av om m an 

läser de svenska ell er dc ryska käJJ,orna, ty de detaljer i vilka 

dessa skilja sig från Yaranclra, hava ringa inverkan vid b e

dömandet av storheten av Ehrenskölds bragd. 

Oaktat stridens materiella fö,ljdcr hade ett så lite t infly

tande på krigels gång, att man inom ett par år i Sverige glöm l 

namnet Nil s Ehrcnskö ld, är det dock med rätta, som både vän

ner och fiender räkna detta namn bland Sveriges förnämst a 
sj ö·hj äH a r. 

Det är troligt att Peter sj älv i .grund och botten kke an

såg striden vid Bengtsor, vilken han själv kallar "striden vid 

Rilax", som en verklig seger. Han 1f.irade j u icke hcllier "se

gern vid H.ilax" ula n "segern vid Hangöudd", med v il,ka ord. 

man kan förstå två o1lika 'Operationer : pas·sagcn förbi "Watt

rangs eskader vid Hangöudd och anfallet mot Ehrcnskölds 

eskader "vid Hil>ax i närheten av Hangöudd", som det heter i 

Apraxins journal. Genom den första av dessa operationer, i 

vilken tsaren sjä·lv f. ö. icl"c dello,g, vunno ryssarna en stor 

strategisk ·f'J-,amgång, som ändrade hela krigsläget och flyttad e 

Ryss1lands gräns till Ålanclshav. Samtidigt fingo ryssarna d en 

askaUbara fördelen aH ·sjövägen kunna sända trupper till 

Norra Finland, vi!lke't skulle hava var·it svårt alt utföna land

vägen, då vägarna om sommaren voro dåliga och förbindelsen 
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med trupperna sku]![e hava lidit av de friskaror, som funnos 

i ös.terbotten. Den andr a roperahanen - striden vid Bengtsor 

- v:ar däremot såväl för svenskarna som för ryssarna en 

srekundär militär betydelse, ehuru dess morallska verkan var 

stor, ja mycket större än den är framställd hos de svenska 

historie·skrivarna. 
Från morahsk synpunkt var s~ Lridcn utan lvivelen svensk 

seger, enär elen visade för Pder, alt svenskarna ännu voro 

d esamma s'om förr, blolt dc fingo dugliga ledare. Genom stri

den v.id Bcngtsor, 'lyckades Ehrenskölcl på 3 limmar åte rge dc 

svenska vapnen den g.Ians, som under en 12-årig olycklig 

krigföring under sådana S·Om Cr.onhjort och Lybecker nästan 

hade förbleknat. DeL är mycket troligt, att det var den mora-

1iska verkan av denna strid som föranledd e Peter att i sitt 

marinreglemente av år 1720 införa en artikel, som fordrade 

att ~e n rysk befälrhavarc enelast i del fall fick öppna slr·id med 

svenskar "om 3 rys·ka fartyg kunde stälilas mot 2 •svenska''. 

Det är som sagl föga troligt, all Peter skulle hava ansett 

att en strid mellan 7 S'Venska småfar.ty.g ·och 35- 40 ryska ga

lärer, s!om hade bakom sig ylledigare 60- 55 andra och de·ss

utom fl era tusen man reservtrupper på Sicvers f m· tyg*) i 

Lappvik och på själva Hangöudd som en verklig s•egcr. 

Därom vittna r~edan inskriptionerna på dc medalj er, som 

Peter läl prägla med anledning av händelserna den 27 juli. 

På den s.tora medalj en står det: "Class•i,s H. ussicae pr mi tias, 

vie to ria .naval is propc Alandin m 27 j u l ii", vilket skulle tyda 

på passagen förbi \Vattrang. På dc silrvermedaljer, ·som ut

delades ål 3,274 man (av 3,676 deltagare, s·om överlevat stri

d en) ·stod det på ena sidan (på ryska) "Petr A·lcxejevitch 

Ry.sslands sjä lvhä rskare", på elen andra "FJi.t oc:h trohe t över

tr.äffa styrka 27 juli 171.f". Ehuru denna mcda·Ijs baksida 

vissedigen framställer en bild av striden, anger den icke lwller 

den plats, där framgången blivit vunnen. 

' ) Dessa uLg}or·dPs ;w n il~Til jakte r , <'n bombilt'Li gaHint oe /1 lO-J·~ 

galä t· c r föruLom lran,;porl farLyg· r' ll. Dessa. l'a rt:·g passe rar/ c Ha ng öllrld pit 

c . m. lien 2R juli. 
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Att tsaren det oaktat und er festen med anledn'in g av 

"segern vid Hangöudd" uppvisad e h··ofeern a fr ån "striden vi d 

R·ilax i närhet·en av Hangö udcl" har sin förklaring däri , al l 

den lfullriggacle skottpr åmen, srom hknad e en fr ega tt*), d e 

Srex galärerna, de två skärbåtarna och av elen fin ska skutan, 

som han ka ll ad e "skepp" utgjord e e lt ypperligt m edel att hos 

ryssarna inpränta betydelsen av en f lotta. 

Mred andra ord, frirand el av en relativ taktis'k seger i st. r. 
en verklig stor st rategisk framgång var enelast en betydels efu ll 

länk i ctcn marinpropaganda, som Peter var tvungen att igån g

sätta för atl icke h an s livsverk - flottan - efter hans d öd 

skull e sammanfa ll a till följ d av ryssarnas oförstående för sjön. 

Slutli,gen sammanblandades de båda operati·onerna tro

ligtvis även därför, att tsaren själv icke kunde h yll as i sam 

band m ed Han göudct-passagcn, i vilken h a n som sagt icke 
el e !tog. 

Nil s Erhren skölcls öde visar än en gång, huru ett folh 

ell er rätt are sag t den aHm änna opinionen bedömer en krig s

operation s betydelse och en krigares värde. Redan i slute l 

av 1714 torde man i Sve rige ha känt huv uddetalj erna fr å n 

s trid en . Av \Vatlra ng s rapport visste man a lt 94 ryska fartyg 

h ade pas serat Hangöudd elen 2G och 27 juli . Den 28 på mOrr

g.oncn var löjtnant Engelholm ombord på d en ryska eskadern, 

som då låg vid sj ä lva H angö ucld , dit Apraxin hade fört elen

samma för att ic'kc bliva inst~ingd, om \Vattrang skulrle k orm 

ma in i skärgården. Del var troli gtvis 'här som Ehrcnsköld 

såg 115 fart yg efter det Sicvers med sin avde lni ng iför enat sig 

med Apraxin den 28 juli på aftonen . Av den rysl>:a relationen 

av slaget vis'stc man även att sv·enskarna hade försvarat s•i<> o 

m ed sådan tappcr'hcl , att deras för lu ster stigit hll 70 % av 

deras totala antal. Ur samma k ä ll a torde det hava fram gå tt 
" tt . o l l f a eJ nag'o svens d m·tyg hade giv it sig, ,förrän det blivi t 

ä-n trat" sam t att "cl.et snnska mols·lånde l var våldsamt'''. 

' \ E nl ig t G. l'ngl' l' "C'Y. :Ojökl·ig ;;llislori<t del u· · ,·oro skotLpl'ilmarn " 

fllllt·i,~}~· adt1 . Likaså enli!-!·L arnii'nl en H ~i!-! t-2 ~ J' i l.ning·aJ·. 
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Men då striden icke m ed förd e några större i ögonen fal 

land e mil·itära förd ela r , glömde man till don grad bort denna 

bragd , att " varken Carl XII ciller r egeringen gjorde något all

varligt fö rsök att ur fången skapen utväxl a Ehrensköld" . 

Först efter del han å tervän t till Sverige, d . v . s. 7 år e ft er stri 

den oCJh blivit tvungen a tt sj ä lv påminna om sin bragd genom 

en s.Iuivclse bl! kronungen, erinrad e man sig striden vid Bengt

ser 1714 sam t började förstå att denna strid egen tli gen var en 

av de ärorika ste i Sveriges historia och att Erhrensköld själv 

var en ovanligt begåvad ·och tapper a mira:l. 

Histori en upprepar sig. Unel er världskriget då Sveriges 

n eutra:!itet ej så sä ll an var hotad och landet nära all mot sin 

vilja indraga s i kr'igct, var del floltan som under sommar och 

v.inter, stiltj e och st,orm, .regn och snö höll elen långa ooh mö

dosamma vakten u Laniför Sveriges lå nga sjögräns . Icke en 

enda gång blev den svenska n eutt'a Hteten bruten, ty " mellan 

kri,gets fasor och d et n eutral a fredli ga Sverige stodo d e storm

-bitna, gråa svenska örlogsfartygen". Denna fullkomliga sä

ker·het och detta lyckl iga lugn uppnådde Sverige för elen i jäm

förelse m ed verkliga krigskostnader ringa summan av 72 mil

lio ner kronor. Detla är verklirgen ett slående bevris på amiral 

Fishers rord at!l "battleships are clh eapcr tha n battle,s". 

Det var Sveriges utm är,Jda och .för krig i Finska skär

gården, Bälten och Kattegal särdC'les väl lämpade flrotta, som 

gjorde landet till en önskvärd bunds förvant ooh en fruktad 

fiende m ed vilken in,gcn av dc t re närmaste stormakterna vill e 

stöta sig g.cnom grövre n eutralitetsbrott 

De t fur därför tu se nta ls svensl'a kvinnor, som ha flottan 

att tacka för att deras m ä n 10ch söner äro vid liv i dag. Del 

är lrikaled es hela svenska folket, som h ar fl.ottan att tacka 

för att sjöförbind elserna stodo öppna under h ela kriget. Utan 

f'J.ottans vakthållning skulle Sverige redan 1915 ha blivit så 

grundägt inkapslat m ed minor, att alla sjötförbindelser skulle 

ha måst inställas. 

Nu är kriget slut och det direkta hotet för en tid framåt 

borta. Därför h ar man i Sverige redan glömt bort friottans 
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st.ora tjänste[·. Polottans materiel får föDfalla och ersättes icke 

genom mots•varande nyans'kaffn•ingar. Marinpers•orualens seg

lati.onsmöj:Iigheter i·nskränkes 'och därmed dödas dess själ -

sjömannaandan - och i·ntr·es·set för tjänsten. Slutl.igen vi ll 

man .reducera fl.ottan 1 samma proportion som armen. Man 

ha1r i Sverige synbarligen glömt den urgamla sanningen, som 

dock torde vara känd ur egen historia, aH en arme vid beho \· 

kan s•kapas jämförelsevis snabbt, vi•lk·et aldrig är faUet med en 

flotta. 

l 
r 
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