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Årsberättelse skeppsbyggnadskonst 
Av ledamoten T. LUNDBER G 

Ubåtsutvecklingen under senare delen av 1950-talet . 

Krigsubåtens förnämsta egenskap för att icke säga dess raison 
d 'etre är förmågan att obemärkt kunna närma sig fienden och 
komma inom skjuthåll samt att utan förvarning kunna öppna eld. 
Förbättring av denna egenskap har under de 60 år som egentliga 
ubåtar byggts varit varje projektörs och konstruktörs ledstjärna. 

Utvecklingen av mottaktik och motvapen har medfört en succe
siv, oftast stegvis ändring av ubåtens utformning, anfallsmedel, 
skyddsmedel och därav avhängig taktik. Man kan urskilja vissa 
huvudfaser i ubåtsutvecklingen under 1900-talets första hälft vilka 
naturligtvis följdriktigt ligger till grund för de ubåtskonstruktioner 
som nu växa fram på ritborden. En kort översikt på dessa huvud
faser kan därför vara på sin plats. 

I början av seklet, då ubåten avsågs insättas såsom defensivt va
pen fö r försvar av inlopp och baser utformades ubåten för huvud
saklig gång i uläge i vad avser skrovform och övriga egenskaper. 

Snart länkades dock utvecklingen in på dykbåtsstadiet':·) d v s 
ubåten utformades så att den kunde göra hög fart i ytläge och hade 
möjlighet att snabbt kunna dyka. Den beväpnades förutom med 
torpeder även med artilleri av olika slag. Dykbåten hade blivit en 
offensiv vapenbärare. Under tiden närmast före, under och efter 
VK l utvecklades dykbåten i många riktningar och för olika än
damål utöver de normala, för minutläggning, för basinträngning, fö r 
ubåtsjakt o s v. 

Under VK 2 försvårades dykbåtens möjligheter till insats, främst 
genom flygets ökade effektivitet vid ubåtsspaning och radarns till
komst och utveckling. Snorkeliden återupptogs då och infördes, 
först på tyska och snart även på övriga nationers ubåtar. Man 

·* J ag har tagit mig friheten att använda benämningarna dykbåt som motsats 
till ubåt och ytläge och ytgång som motsats till uläge och ugång för att bidraga 
till lösningen av sedan länge svävande nomenklaturfrågor. 
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. d om ett konstgrepp dykbåten till något som när-konvertera e gen d"f"k . 
· bo h man strävade efter att genom mo 1 1 attoner made sr g u a ten oc o b k d o 

hö "a dess undervattensprestationer, ofta pa e ostna av ytgangs-
J h d kf. . . oga Ett mycket stort antal snorkelubatar har fart oc y orma . o d 

b der de senaste åren och fortfarande bygges saclana av e yggts un o 
flesta nationer med ubatsvapen. . 

Aven om man genom teknikens framsteg .r d~_g kar: konstruer~ 
k lbatteriubåtar med prestationer som vrda oversuger ~e nu ~ snor e · o · b ·· 

··· arande ubåtarnas så har ubatstypen sma egransmngar I tjanst v .. ' .. .. .. h b 
fart och uthållighet. Stravan ar. darfor n.u att konstr~e~a oc . Y?.ga 
ubåtar vars maskinella utrustmng .h~r l~~a stor uth_~~l.rghet 1 ulage 
som dess besättning och som samudrgt aven har moJhghet att un
der förhållandevis lång tid gå med hög fart. 

Utvecklingen i dag går naturligt ut på att kompensera motm_e~
lens möjlighet att upptäcka _och fö~störa ubåten :amt att ef_fekuv~
sera egen vapeninsats och hksom mom ~~l t~kn~_sk :rtvecklmg b~1r 
resultatet en kompromiss inom ramen for ullganghga medel, ttll 
buds stående tid och teknisk personal. 

De huvudsakliga linjerna som ubåtsutvecklingen i dag följer äro 
vad beträffar eget skydd fö ljande: 

Stor motståndsförmåga mot chocker såväl vad gäller skrov 
och skrovdelar som maskineri, apparater, vapen ?ch perso~al~ 

Tyst uppträdande även vid höga farter od v s lag bull~rmva 
från vattenströmning kring skrov och fran propeller hksom 
från maskineri, apparatur, vapen och förb~ndelse~edel. 

Minsknino- av reflektionen av effekter fran aktrv hydrofon 
genom läm;lig skrovutforn;nin~ o~.h a~d~~ .åt~ärder. . 

Okning av manöverfärmaga 1 ulage saval 1 s1d- som djup-
led utan att göra avkall på det tysta up.~trädandet.. . . . 

Förmåga att på tyst sätt kunna upptacka och folp anti
ubåt s va pen bärare. 

Samtidigt söker man höja ubåtens offensiva effektivitet genom 
att eftersträva: 

Högre fart i uläge än jaktfartygens högsta lyssnarfart. 
Lång aktionsradie med hög fart. . . 
Hög uthållighet i uläge för den maskmella utrustnmgen 

och möjlio-het för besättningen att utan nedsatt prestations
förmåga ;tstå samma långa tid i uläge. 
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Plats för en väl avpassad mängd vapen och ammunition av 
effektiv t slag. 

Goda kommunikationer utåt. 
Förmåga at t upptäcka, plotta och definiera fientliga far

tyg sa_mt förm åga att inrikta och leda egna torpeder till träff. 
. Av_ ~ad pg här sagt, endast nämnande huvuddragen av utveck

lmgslmjerna framgår att komponentarbetet före och under projek
terandet av en ubåtstyp är mycket omfattande och har många fa
setter . 

I de~na årsberättelse skall jag koncentrera mig att redogöra för 
ut:ecklm~sarbete och utvecklingstendenser för viss skrov- och ma
skmma ten el. 

Skrovutformning. 

Svårigheter. vid projekterande av äldre ubåts- och dykbåtstyper 
har ~~ra vant att få p la.:stn at_t räcka till än att få viktskalkylen 
att ga 1hop. Numera har aven VIktsproblemet kommit i förgrunden 
då strävan at t i största möjliga utsträckning använda vikten till 
förs tärkande av skrovet accentuerats. 

Sä~skilt är önskan att minska vikten på högt i ubåten liggande 
detaljer framträdande. Därvid vinnes at t ubåtsvikten vid oföränd
rad st~bilitet samtidigt kan minskas både med borttagen vikt och 
med v1kten av en lika stor ballast. 

All~änt kan dock sägas att ubåtens storlek fortfa rande är en 
funktJO n av. plat_sbeh~vet för de komponenter som önskas inbyggda 
men __ att va~je mmskm~g av komponenternas vikt medför möjlighet 
att oka ~batens dykdjup och dess chockmotståndskraft. 

En ~bats deplacement i uläge och dess vikt måste i det närmaste 
~~ra l~_ka stora. F?r -~tt _gardera sig för osäkerhet i beräkningen och 
for of~rutsedd~ v1kto~mngar bru_k~r man vid projektering reservera 
c~ 5 lo a':" v1kten till ballast. Onskan att göra skrovet så mot
standskraftigt mot tryck och chockpåverkan som möjligt gör att 
man genom mera exakta beräkningsmetoder vill minska ballasten 
och använda .. motsvara_nde ;ikt till ökning av plåttjocklek eller 
an~_ra _skrovf~rbands d1menswner. För att uppnå sådan noggrann 
beraknmg anhtas numera matematikmaskiner med vilkas hjälp man 
med sto: nogg~ann!1et ka_n beräkna - och än viktigare kan kalkylera 
och optimera andnngar 1 - deplacement och vikt. Därigenom kan 
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Ständigt på ett enkelt sätt hålla sig a jour med ubåtens vikt-mw : • . 
deplacement och se till att margmalen halles hten. 

Ubåtar som skola uppträda i ytläge i öppen sjö måste ~a en 
tillfredsställande stabilitet såväl i ytläge som under dy~~enoden 

h i uläo-e. Kravet på ytlägesstabilitet d v s formstab1htet har 
~~ minsk:ts, då en ubåt i dag ej avses _uppt_räda i yt~äge i öppen 
·ö Detta medför att man har större fnhet 1 utformmng av skro

SJe~ och endast måste försöka ernå en betryggande viktstabilitet 
~uläge och en acceptabel stabilitet för lugnv;ttengån~ i ytlä~e ?.ch 
fö r dykning. T ill skillnad mot dykbåtarna far m_~n . saledes .eJ van
ta sig att moderna ubåtar äro lämpade som SJogaende langrese
fartyg. 

D en minskade fo rdran på sjövärdighet i ytläge har medgivi_t att 
man kunnat minska reservdeplacementet och därmed fått mmdre 
ballasttankar och en mindre båt eller om man så vill kunnat er
hålla större utrymmen i båten och åter igen mera vikt att använ
das till tryckskrovet. 

Minskad betydelse av ytlägesfart har även medfört att man kun
nat göra ubåtarna kortare och med bibehållet deplacement giva 
dem ett lämplio-are längd-breddförhållande. På dykbåtarna var 
detta förhålla~d~ omkring 11 - 12 medan på moderna ubåtar det 
ä r omkrino- 8. Diametern av en 40-meters båt blir i de olika fall~n 
3,5 resp. S m vilka siffror åskådliggör de oli~a möj~igheterna t1ll 
arrangement varvid man har möjligheten att mom d1am_~ter.n 5 m 
ha ett däck som är särskilt gynnsamt. En med stort LIE-forhallande 
konstruerad ubåts stora djupgående liksom fordran på tjockare 
tryckskrovsplåt vid samma dykdjup är nackdelar som i viss_ mån 
begränsar friheten att välja små och ur fartsynpunkt opt1mala 
längd-breddförhållanden. 

Kravet på hög fart i uläge har ökat nödvändigheten av att städa 
upp båtens exteriör och giva den möjligaste släta yta. Man fm 
söker därför minska överbyggnaden till minsta tänkbara och pla
cerar nedgångar n ö di o-a förtöj ningsanordningar i recesser i denna. 
R äcken, fotliste; och ~udband saknas, vatteninloppshål till tankar 
o dyl uteslutes i möjligaste mån, hydrofondomar borttages och er
sättes med mikrofoner som placeras försänkta runt förskeppet ba
kom ljudtransparanta fönster. Det är också ett starkt önskemål 
bl a ur fa rtsynpunkt att minska eller helt taga bort tornet. Mo-



6 

derna ubåtar h . d .. -r· · 
ner . .. ar ar or ll.1tet tryckfast torn utan periskopet gao 

l manoverrumn 1 r 
arrangement 1e~ oc 1 tornet omger endast masternas stöd ett 

lingen ~år m:tomattmell ~.er ett smalt och kort falskt torn . Utv~ck-
b a overby~~nad k"] h k k .. 

svinner v'lk df" bb ' o oc ans e aven torn för-
' l et me or at bo o .. . 

ulä~e med l ···r .c t u aten maste manovreras 111 i hamn i 
b 

1Ja P av penskop ell o o 
och ropar order ne. . er av en man, som star pa skrovet 
1880-talet vid ma r .. tr~l _cendtralen. Precis som Nordenfeldt gjorde på 

novreran e av de t bo h 
rade och byggde. n YP u atar, som an konstrue-

För att ernå största fart i u]" d . 
ubåtskroppen utform o age ~1e grven maskineffekt måste 

Denna utfornmina ä;s d~a url'kmotsdtandssynpunkt lämpligaste sätt. 
.. b 10PP 1 nan e med e j 1 · ·· 

storsta cirkulär diamet . .. . l .. n ca ott 1 staven, en 
l o er nara a ner daro h 
angt utdraaet akterpart· p··. .. m oc en mot en spets 

b b L 01 att ~ora det · k · k .. ·r· 
ygga och handha enligt t1a"m d . b • pr a trs t mOJ rgt att 

d 'f'k · n pnncrp byggd bo o 
mo 1 1 atwner göras p o d 'd l a u atar maste stora 
k . a en r ea a formen. f" . l b 

s rovet 1110m en acceptabel k d o ' or att mnna ygga 
cylindrar och koner· som b olstna maste man använda sig av 

o yage ement va -f· b o k 
besta av en kalott en cyl· db . l h ' r or u aten ommer att 

' 111 ns c o c en ell fl k . k 
Akterkonen bör av so .. 1 o d er era oms a delar. 

o o ava motstan s- som vatt b 11 k··r 
ut sa langt som mo" ·r· t h . . c en u ers a dragas 

J rg oc 1 vaqe fall b"- · k 1 
och generatris vara ho" g t 1 0o o 01 vrn e n mellan axel 

s men a a d· 'd 
synpunkt göras så fyllig so ' .. ·r· n ra sr an ur utrymmes-

m moJ rgt. 
En utformning av ubåten so l'k d. 

fördelar. Reflektionen av ett m o \n~r r~ppformen medför andra 
reflekteras av ett klot e d :ag mppke ran en aktiv hydrofon 
d . n ast l en pun t och r· d 

ast l en linJ'e åter r' rr.kt . av en cy 111 er en-
nma mot hydrof h .. · 

reflekteras i andra riktninaa/so l d bl' donen oc ovnga vågor 
format ubåtsskrov reflektebrad. ake es f ; e mot ett modernt ut-
f .. . e e ona ran hyd · f · .. 
orsvagade, vrlket för ubåt k dd .. ro_ onpmg avsevart 

D k .. ens s Y ar av stor vrkt. 
et orta mot andarna särskilt l .. 

tillåter att ubåtens girradie i ulä : uerover o av_smalnande skrovet 

roderkrafter kan göras små D .. g o m_~ld !11attlrga roderarier och 

d 
. etta ar sava vrd anfall so 'd d 

ragande av ytterst stor för·del f" bo D m Vl un an-
k or en u at roppf d 

alottformat förskepp och .. d' . .. ormen me ett 
. en storsta rameter nara f" o bo 

medgrver även att hydrofor1n 'k f '11 oren pa u aten 
o .. 11 ro oner tr stort a t 1 k 1 

p a fordelaktigt sätt i fören b l l' d . ~ a an p a c eras 
cirkelformat bar1d d ba comd. JU genomskmlrga fönster i ett 

me stor asra re. 
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Den tidigare nämnda minskade betydelsen av reservdeplacement 

i ytläge har medfört minskade ballasttankar och detta har givit 

konstruktören möjlighet att placera alla tankar inom tryckskrovet, 

Det bl a därigenom bortfallna behovet av formskrov samt strävan 

att lägga största möjliga vikter i tryckskrovet har gjort att form

skrovet ytterst sällan förekommer på under konstruktion varande 

ubåtar. Därav följer emellertid att alla tryckskrovsspant måste ap

teras invändigt till förfång för det invändigt tillgängliga utrymmet. 

Minskat torn och avsaknad av överbyggnad och kölkonstruktion har 

medfört att hål och öppningar - för vatten och luft m m - av

sevärt kunnat minskas. Strävan är även att få ett utvändigt full

ständigt slätt skrov, varför alla nödvändiga öppningar i kvarva

rande överbyggnad och i tryckskrov - tuböppningar, bottenven

tiler, luftavlopp, vattenavrinningshål, nedgångs- och bryggluckor -

förses med Huschluckor som utan spaltansluta till ytterformen, 

Som jag nu nämnt har den moderna ubåtsformen medfört stora 

fö rdelar även på andra områden än det hydrodynamiska. Vissa 

nackdelar medför den extrema formen dock, ubåtens uppträdande 

i ytläge kompliceras, förtöjningsarbetet försvåras och besättningens 

möjligheter att på däck få frisk luft och rökpauser bli obefintliga 

o s v. Men eftersom goda stridsegenskaper alltid måste tillgodoses 

före fredshänsyn får man genom att anordna lämpliga anordningar 

ombord och i baserna söka tillgodose ubåtens och dess besättnings 

behov. 

Ubåtens ändrade form och den därigenom uppkomna möjligheten 

till högre farter i uläge, en-propellerdrift och rodrens ändrade läge 

och större arior har medfört att ubåten fått nya och ej tidigare 

penetrerade eller kända hydradynamiska ulägesegenskaper. För att 

klarlägga en under projektering varande ubåts egenskaper, dess mot

stånd vid olika farter - i uläge endast förorsakat av friktions

motstånd - dess giregenskaper i tvenne plan vid olika roderstar

lekar och placering, dess hydradynamiska stabilitet, dess propeller

verkningsgrad o s v har dessa studerats i modellskala dels i vind

tunnlar och dels i släptankar. 

Önskemålet är att ge ubåten en sådan utformning att den inom 

alla fartområden icke är dynamiskt instabil - den skulle om så 

vore fallet sedan den börjat gira ej ens med motroder kunna tvingas 

till rak kurs utan fortsätta giren med allt mindre radie. Ej heller 
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Modell av ubåtsskrov /ör k··. · . .. 
omzng z provranna, torr och under körning. 

får ubåten vara för stabil, då dess irh . .. . 
dervinklar bleve fo" lo E g astighet aven Vld stora ro-

r angsam. tt mod'f l b'l 
synes vara att föredraga . l' l lerat a l t uppträdande 

l - v1sser wen fordr f o d 
re ser, en nackdel som kan df" "bk as o ta sma ro errö-
1. o o me ora o at bulle o h "k d h d · 

o Jeatgang - men till fördel för d .. r c o a y rauhk-
Detta gäller såväl sido - d' e al~manna styregenskaperna. 

U f l 
. som JUpstyrnmg. 

t ors mmgen av nämnda k . 
~ätning av sex krafter verkaneJ;nså ap~~ har .fran;tvu:gat .. samtidig 
mstrument - s k sexko ~ u a ten .. Vld. gang l ulage. Mät-

.. . mponentvagar - sarskilt k d f matnmg av nämnda l f h .. . onstruera e ör 
bo . ua ter ar anvants v1d k" · 

u atar l skeppsprovningsrännor och av erhållna o~?ldng afvo modell
var en ran syste-
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matiska prov med varierade modellskrov har sådana slutsatser kun
nat dragas att önskade undervattensegenskaper och data kunnat 
aivas fullskal eubåtarna. Aven manöverprov med fjärrstyrda, själv
~ående modellubåtar har företagits särskilt för att konstatera gir
~ch rollegenskaper, och skarvningsbilder har framkallats för olika 
ändamål 

De krafter verkande på ubåtenskroppen som i detta samman
hang intresserar äro trim- och girmoment vid olika farter, roder
parens lyftkrafter vid olika placering och farter. Det har visat sig 
att i allmänhet är akterlig roderplacering lämplig medan förliga 
roder ej har så stor styrförmåga, medan exakt djuphållning är lät
tare med förliga roder, om 0-trimshållning skötes med de aktra. 
På grund av högre farter i uläge och enpropellerdrift har beräkning 
av rollmomentet aktualiserats på moderna ubåtar. Rollmomentet 
från propellerns radiella kraft kan kränga ubåten ett antal grader 
vid höga farter, men i allmänhet ej så mycket att kompensering 
erfordras. Snedanströmningen på torn och överbyggnad kan dock 
vid gir kränga ubåten så många grader att man kan bli nödsakad 
att kompensera krängningen. 

Skrovhållfasthet. 

Tryckskrovet skall med viss säkerhetsmarginal kunna motstå 
vattentrycket på konstruktionsdjupet - för mindre och medelstora 
ubåtar vanligen beräknat till mellan 150 och 300 m - och utan att 
skadas utstå detonationschocker upprepade gånger. Att många an
ledningar till kollaps finnes visas på bilden. De faktorer som m
verkar på ubåtens motståndskraft äro först och främst: 

1. Stålets egenskaper. 
2. Stålviktens fördelning mellan plåt och spant. 
3. Spantens konstruktion och placering. 
4. Hål och kantkompensation. 
5. skottens placering. 
6. Svetsarnas utförande. 
7. skrovets rundhet. 

Ju högre sträck- och brottgräns ett stål har ju högre påkänningar 
kan det taga upp. För att ernå största dykdjup bör alltså ett hög-
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Spännin;skon
ctntrotion 

TotalbucklinQ 
mgllan skott 

BucklinQ ov 
tryckskrovit 

Bocklin Q ov s kr o
vets koniska del 

~Övo,gången cy
lindrisk- konit.k dal 

Buckling av 
Öndskott 

Exempel på hur vattentryck och undervattensdetonationer kan påverka ubåtens 
tryckskrov. 

~ärdigt stål användas i ubåtens tryckskrovsdetaljer. skall ett stål 
aven kunna taga upp höga dynamiska påkänningar, bör även ford
ran på hög slagseghet vid låga temperaturer eller med andra ord 
en låg omvandlingstemperatur tillo-odoses. Vidare fordras av ett 
bo o 0 

u atsstal god svetsbarhet utan att förvärmning behöver tillgripas. 
Den ståltyp som med mindre variationer användes i moderna ubåts
skrov är ett normaliserat låglegerat kiseltätat stål med låg kolhalt 
och mangan som legeringsämne. Ett sådant stål har jämförelsevis 
go~a värden, god svetsbarhet och ställer ej särskilda krav på han
tenngen varför det således är mycket lämpligt. Enda nackdelen är 
att kiselslagg lätt bildar stråk i göten och vid utvalsningen föror
saker laminering av plåten. Ultraljudkontroll är därför nödvändig 
av all plåtmaterial som blir påkänt tvärs tjockleksriktningen. För 
ubåtar användes även härdade stål med ett flertal legeringsämnen, 
och med än bättre hållfasthetsegenskaper. Emellertid måste sådana 
s~ål of:a förvärmas vid svetsning och för övrigt handtas på speciellt 
satt, vilket avsevärt fördyrar och försvårar tillverkningen av ubåts
tryckskrov. 

!rycksk~·ovets byggnads?elar, cylindrar och koner, byggas av 
platsv.~p vilka svets~s och mvändigt förstyvas med svetsade spant. 
Man onskar en opt1malt stark konstruktion vid en viss vikt och 
kan för att få en sådan variera stålviktens fördelning mellan plåt 
och spant, spantens avstånd, tvä rskepps- eller långskeppsspantning 
e~ler ru.:spa~:t. Beräkningar har visat att relativt höga lätta spant, 
eJ alltfor tatt placerade och tjockast möjliga bordläggning i all-

11 

Tvärdragprov av laminerad plåt. 

mänhet ger bästa motståndskraften. D:tta gäller. vid statisk, .. m~n 
även och än mer utpräglat vid dynam1sk belastm~g. Modellforsak 
med statiskt belastade cylindrar och koner har vtsat god överens-
stämmelse med teoretiska beräkningar . o En ubåts tryckskrov måste emellertid förses med _genon:ga~1gar, 
tankar, torn och bäddar o s v vilka alla förorsakar d1sk_ontmmt:ter 
i konstruktionen. Beräkningarna av sådana konstruktwners hal_l
fasthet blir svåra och i vissa fall mycket aproximerade. I :n v~nhg 
stålkonstruktion brukar osäkerheten vid sådana aprox1mat10ner 
täckas av säkerhetsfaktorer som normalt ligger mellan två- och fyr
faldig. För att eftertraktat dykdjup skall nåso utan ~tt t~ycksk:,ovs
konstruktionen blir för tung har man för ubatar mast sanka saker
hetsfaktorn till under 2, ja till 1 ,5 . Detta har ~edfört att man 
nödgas tillgripa fullskaleförsök med de n~est komphc:rad? kons~ruk
tionerna för att försäkra sig om att gjorda aprox1mat10ne~ 1 b~
räkningarna varit riktiga. Vid sådana försök brukar man sa sma-
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Ringformad plåt inbuckling. 

ningom trycka konstruktionen till brott, men de viktigaste erfaren
h~te.~·na erhåll~s genom kontinuerliga spänningsmätningar av mest 
pakanda detalJer - oftast medelst elektriska spänningsmätare i 
stort antal. Sådana mätningar företagas numera också under prov
turen med den första ubåten i en serie då man under försiktigt ned
dykande till största tillåtna dykdjup kontinuerligt mäter spänning
arna på vissa särskilt påkända konstruktioners y tterfibrer och ge
nom erhållna mätvärden kan försäkra sig om beräkningarnas rik
tighet. 

Beräkningar och försök har visat att diskontinuiteter såsom tank
byggnader, öppningar o s v fordrar kraftiga förstärkningar och 
böra således av viktsskäl i möjligaste grad undvikas. Däremot ha 
skott och we b bar insvetsats på lämpliga a vs tån d i cylindern för
stärkande inverkan på hållfastheten. 

För att få klarhet i ett tryckskrovs reaktioner vid utvändiga 
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Mise-bucklor. 

chockpåkänningar har man gjort modellförsök. Cylindrar tillver
kade möjligast exakt som ubåtstryckskrov i tiondels skala har ut
satts för sprängchocker av olika storlek. Cylind~arnas uppbygg~ad 
har varierats med avseende på spantvikt, dimensiOner och placenng 
och på plåttjocklek och kvalite. 

Cylindrarna visar efter sprängningarna huvudsakligen tre typer 
av skador, . . 

ringformad plåtinbuckling mellan spa~1t ~unt pen~enn, 
ett antal avgränsade bucklor runt penferm s k M1sebucklor, 
och en eller flera långsträckta bucklor över flera spant mellan 

skott. 
Dessa tre skadetyper liknar mycket dem, vilka erhå~les då man 

statiskt provtrycker ubåtsmodeller i förminskad el~er 1 full o skala 
till brott. Genom att studera tryck eller chockverkmngarna pa mo
deller med succesivt ändrade spantavstånd eller spantfigurationer 
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Utnga bucklor. 

får m.~n en bild av hur dessa faktorer inverkar på skadornas art 
och darmed hur en optimal konstruktion bör utformas. 

. Ett mycket svårbemästrat problem är att beräkna de förstärk

mngar. som fordras runt upptagna hål, påsvetsade torn 0 dyl. Tidi

gare 1:1tade e~ler svetsa~e ~1an s k dubblingar, men numera svetsar 

man ~~. en t;ockare plat 1 tryckskrovet i vilken erforderlio-a hål 

r~dan ~r ~~ptag~a. Vid beräkningar av dessa plåtars erforderliga 
t;ockle~ st.oter sadana. prob~em som beräkning av kantspänningar, 

svetsspa~:m.~gar och dJskontmuitetsspänningars storlek. Men genom 

~odellforsok. och matematikmaskin behandlade beräkningar har 
VIss uppfattnmg om problemlösningarna erhållits . 

. Ubat~tryckskrovsdetaljer hopfogas numera enbart genom svets

nmg. Pa g.rUJ:d av den ovannämnda låga säkerhetsfaktorn är det 

ett 0~~terg1vh?t k:.av att alla svetsar har full hållfasthet och så

ledes aro felfna. For svetsarbeten på vitala tryckskrovsdelar uttages 
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T ryckskrovsgenomgång. 

alltid de bästa svetsarna och man försöker ordna så att svetsarbete 

kan ske under gynnsamma betingelser. Trots detta röntgenfotogra

feras eller u l tral ju d provas svetsarna till 100 Ofo och ett högt betyg 

fordras för att svetsarna skola godkännas. På senare år har man 

använt sig av den billigare ultraljudmetoden som allprovningsmetod 

och endast röntgenundersökt svetsarna där fel misstänkts eller fram

kommit. 

Vad slutligen rundheten av tryckskrovsmanteln beträffar har man 

såväl beräkningsmässigt som genom försök kommit fram till att ju 

bättre mantelsnittet ansluter till den exakta cirkelformen desto 

större tryckhållfasthet erhåller cylindern eller konen. Föreskrifter 

fö r byggandet är numera synnerligen rigorösa och kontrollmät-
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Röntgenplåt och ultraljudprotokoll samt provföremålet. 

ningarna en vetenskap. Som exempel kan nämnas att på en dia
meter av 5 m kan toleransen vara så liten som 2 mm d v s 1/ 2500 
motsvarande exempelvis mindre än 1/100 mm på en vigselrings. 
Detta ger en uppfattning om svårigheterna som åvilar tillverkarens 
plåtslageri. Särskilt viktigt är spantens rundhet och detta har med
fört att såväl skott som spant svarvas efter hopsvetsning och spän
ningsglödgning. 

Om tillverkning sker med rigorösa rundhetstoleranser erhålles 
relativt sett ett lätt tryckskrov med höga tryckpåkänningsvärden, 
men det är känsligt emedan punktchocker kunna initiera orund
heter som nedsätter hållfastheten avsevärt. En medelväg mellan det 
teoretiskt optimala tunnväggiga tryckskrovet och det tåligare gröv
re synes därför vara lämpligast. 
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För ubåtar som konstrueras att tåla extrema dykdjup 1.000 m 
och därutöver fordras särskilda åtgärder. Material med mycket hög 
sträckgräns och hög förlängning såsom aluminium, titan eller glas
fiberplast får användas och tillverkningsmetoderna måste ändras 
och ytterligare finslipas, naturligtvis medförande avsevärt ökade 
kostnader. Redan i dag kostar inmonterat ubåtsstål ca 5 ggr så 
mycket som handelsfartygsstål pr kg. 

Manöver förmåga. 

Vid konstruktion av ubåtar strävar man nu efter att ge den 
sådan utformning att små girradier erhålles såväl i sid- som i djup
led. Detta för att ubåten vid anfall snabbt skall kunna intaga för
rnånliga positioner och vid undanmanöver genom snäva girar och 
snabba djupförändringar kunna undandraga sig ubåtsjakten. Nämn-

2 
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Protokoll frdn rundhetsmätning av tryckskrov. 

da strävat~ up~~ylles s.om näm?ts bl a om ubåten är kort (stort B/L) 

och har sm storsta d1ameter 1 närheten av gircentrum och är av

~.m~lnande .~ot ändar~a. Horisontalprojektionen av en modern ubåt 

ar l detta hanseendeya gru?d ~v andra primära skäl mycket lämpligt 

u~formad. Om vernkalproJektwnen av själva tryckskrovet kan del

VIs sa~ma .sak s.ägas,. men kölbygge, överbyggnad och torn påverkar 

a~sevart gtrradten nll det sämre i sidled. Strävan är således att 

mmska .. dessa påbyggnader. Kölbyggnaden kan ur ubåtssynpunkt 

utan olagenhet borttagas och plats för ballasten - som tidigare 

normalt placerades där - kan ordnas inom tryckskrovet. Däremot 

b~ir dockningarna svårare, särskilt vagga el dyl måste användas 

~~lket .. dels gör fredsdockning kostsammare, dels fordrar kapitalut~ 
lagg for ett antal vaggor nödvändiga ur krigsberedskapssynpunkt. 
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Olika materials lämplighet för ubåts tryckskrov . 

19 

Avsaknaden av kölbygge gör även ubåten mindre lämpad för in

tagande av bottenläge - även om det är utförbart - och käns

ligare för grundkänningsskador på de vitala delarna . .Aven över

byggnaden kan borttagas eller starkt reduceras, men detta förutsät

ter en mera utpräglad bas- och hjälporganisation än vad dagens 

ubåtar behöver vid förtöjning, vid torpedbärgning, vid ombordta

gande av ammunition och andra förnödenheter o s v. 

Ubåtens torn tjänar i första hand som stöd åt periskop, snorkel 

och andra master och i andra hand inom en tryckfast del som 

uppehållsplats för periskopsobservatören. Tornets placering i längd

led är bundet till manöverrummet. Fordran att kunna taga ner, 
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USA - ubåtstyper. 

f~~vara ooch skjuta torpeder genom omladdningsbara tuber med

~~r et~ langt t~rpedrum och gör att tornets placering blir akterlig 

.a manga nu l bruk .. varande ubåtstyper är tornet av den anled~ 
nmgen place~·~t avsevan akter om svängningscentrum då det ·

k~J ~~·m. st;bthsator, ökande girradien och förorsakande rollmor::l~t 
Yl .~gt e. arter och eventuellt hydradynamiskt buller p "T a d 
anstrommng. b v sne 

Ett star~t k~av vid konstruktion av moderna ubåtar är att tor

l~e~ flacer~t:g l båtens svängningscentrum möjliggöres genom ett 

p tgt anangemang av rummen och att det g··. o r· 
möjligt. c ores sa Jtet som 

Inom en önskvärt liten tornkontur kan ett tryckfast t . . . 
ry1 h ··T h orn eJ m-
nm~ oc .. mOJ tg eten att erhålla stora observationsdjup reali-

seras. etta ar en nackdel då ubåtar under gång på periskopsdjup 
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under gynnsamma betingelser lättare kan upptäckas av flygplan 

och vid svår sjö utsättas för risken att kastas upp i ytan. A v den 

moderna ubåtens olika medel till kontakt med yttervärlden får 

emellertid periskopet mindre betydelse i och med att hydrofontek

niken går framåt och ubåtens möjlighet att genom lyssning upp

täcka, identifiera och följa eventuella mål blir större. Detta re

sonemang blir ofta avgörande för avskaffande av det tryckfasta 

tornet. Starka krav på längre periskop och längre master för andra 

ändamål framkommer då, men möjligheten att förverkliga dessa 

krav begränsas starkt av de skakningar i masterna som initieras 

av vattenströmningen och som vid höga farter omöjliggör obser

vationer i periskop eller att andra master föres hissade. Genom att 

förse masterna med strömlinjeformade fenor, kan man dock för

bättra möjligheten till förlängning av masterna, men konstruktio

nen av dessa fenor är behäftade med många svårigheter och komp

romisser varför ubåtskonstruktörer vanligtvis tvekar inför ett så

dant alternativ. Tanken att aptera televisionskamera och antenner 

av olika slag i en boj som är förbunden med ubåten med en kabel 

el dyl har därför blivit mycket aktuell och man arbetar på ut

vecklingen av komponenter härför. 

Ubåtens girförmåga är förutom av skrovutformningen även be

roende av roderutrustningen. Ju större roder ju bättre girförmåga 

är ett axiom. Längden av djuproderplanen begränsas emellertid av 

önskemålet att kunna förtöja ubåtarna på konventionellt sätt d v s 

att rodern ej skall sticka utanför största skrovdiametern. Då en 

breddökning av ett roder utöver ett visst längd-breddförhållande 

ej ger något nämnvärt lyftkrafttillskott blir konstruktören åter 

tvingad till kompromisslösning. 

A v skäl som ovan sagts måste moderna ubåtar tagas omhand a v 

basorgan vid förtöjning o dyl. I krig kan av kända skäl freds

mässiga förtöjningsanordningar ej användas. Nackdelen att djup

roder sticker utanför ubåten får då ringa betydelse och längre och 

större roder kan anordnas. Kravet att sidoroder ej sticker under 

kölen kvarstår dock emedan bottenläge måste kJJnna intagas. 

J u längre mot ubåtarnas ändar roderna placeras ju större girmo

ment alstras. Tidigare placerades därför aktra rodren både för 

sido- och djupstyrning längst akteröver, gärna i propellervatten

strömmen. Den moderna ubåtens enpropellerutformning försvårar 
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Modernt akterskepp. 

sådan .. placeri~g och det av bullerskäl framställda kravet att rod
ren, fo~ att ejo störa den jämna tillströmningen till propellern, pla
ceras langt fran denna eller utanför strömmen omöjliggör den. Ar
ra?~emanget ~ed .. ko.rsrode~ relativt långt framför propellern har 
bhv1t en vanhg losnmg. Djuprodren göres ev utstickande utanför 
skrovko~turen, undre sidorodret flusch med kölen och övre sido
rodret sa stort som möjlio-t. Girradien i ytläge blir dol ·o- · 
1
.. k d o a t 0 , men 1 u age an en göras acceptabel. 
För a~t undvika propellerbuller borde rodren som nämnts ej 

p~acer~s 1 pro?ellervatt~:1str?mm.en, ~en sådan placering försämra r 
g1vetv1s roderverkan, sarsktlt v1d laga farter. Utformas däremot 
r~dren son: ~n dysa runt propellern skulle bättre styrverkan er
ha.llas samt1~1gt som ~ropellerbullret skulle dämpas. Konstruktionen 
bhr emellert1d. klump1g och har ej prövats på större ubåtar. 

En alte1~nat1v placering av korsroder i 45 ° lutning mot hori
sonta~~verttkalpla~:en ?er möjligheten att använda längre roder utan 
att namncia begransmngen överskrides, men fordrar maskinell ut-
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Olika lösningar av aktra roder. 

räkning av de individuella rodervinklar som fordras för att önskat 
styrningsresultat skall ernås. . . .. o D ykbåtar har normalt försetts även med djuproder 1 staven, sa 
långt föröver som möjligt, och antingen lågt placerade oc~ fasta 
eller högt placerade och infällbara. Rodrens främsta up~g1ft var 
att snabbt tvinga ner dykbåten på djup vid en snabbdykmng~ men 
de medverkar även till att förkorta tiden för djupförändnngar. 
På en ubåt som skall kunna gå i uläge med mycket låg fart äro 
de nödvändiga då de aktra rodren vanligen få mycket liten eller 
omvänd styrverkan vid farter under ca 4 knop. 

Rodren är emellertid en bullerkälla särskilt under pågående styr-
ning, då buller alstras dels från vattenvirlar kring rodret dels från 
den mekaniska styrmekanismen. Om, som på de flesta ubåtar är 
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Förliga djuproder placerade på tornet. 

~allet, den P_~ssiva hydrofonens mikrofoner placeras runt stäven 

t~ konst~uktorens strävan att utesluta rodren eller placera de~ 

maangn~ ak ~~rok··ver. C?.m detta av någon anledning ej kan ske får 
n ms ran a anvanda d ·11 · k l · 

senas o n et tr rc e yssnmgsperioder. På USA ·s 
te ~tokmudbatfaro har man tagit steget fullt ut och placerat rod-

ren utstrc an e ran det falska tornet d v s l o f o .. 
mikrofonband och sk ddade fö. l ... . a,!lgt ran stavens 
är även fördelaktigt d~ d 

1
1 s dagsJO vkr? Y_tgang. Alternativet 

a ro eraxe -ro ermas menets placering i för-
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Manöverpanel (och maskinpanel). 

skeppet minskar möjligheten att anordna ett optimalt antal tuber, 

medan däremot inom falska tornet plats brukar finnas för lager

stöd och maskineri. Aven den fördelen vinnes att vid tystast möj

liga gång störvirvlar från rodren ej kommer in i propellerströmmen. 

För att effektivisera styrningen och därmed ubåtens manöver

förmåga har moderna ubåtar utrustats med manöverpaneler i vilka 

alla med styrning, trimning och reglering förbundna funktioner har 

sammanförts och grupperats samt framställts på effektivaste resp 

lättillgängligaste sätt. 
Den eller de besättningsmän som sköta en sådan har båten i sin 

hand och har möjlighet att snabbt och exakt utföra ledningens 

intentioner och även om haverier skulle uppträda kunna överblicka 

situationen och snabbt få ubåten under kontroll. 

En panel brukar innehålla anordningar för manövrering a v sido

och djuproder, de senare ev var för sig för att kunna kompensera 

för roll, för trimning och reglering med reservkopplingsmöjligheter 

samt avläsningsinstrument för kurs, fart, djup, krängnings- och 
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rollvinklar, roderlägen, bottendjup, radar- och astikvarning. Dess
utom kan naturligtvis inkoppling av automatstyrning för djupro
der och, dock mera sällan, av sidoroder utföras från panelen. Styr
ning av ubåt i djupled med automatik medför att styraren kan av
lastas och får mindre tröttande pass. Och att noggrannheten av djup
hållningen i lugnt väder kan bli = l dm vilket förenklar periskops
förningen och att roderrörelserna optimeras och därmed åtgången 
av hjälpkraft minskas. 

Detta är viktigt på moderna ubåtar emedan dessa som tidigare 
sagts äro konstruerade att vara något dynamiskt indifferenta eller 
t o m något instabila för att erhålla bättre manöverförrnåga än 
äldre ubåtstyper. Dessa försågs alltid med stabilisatorer, vilket av
sevärt underlättade styrningen - båten gick rakt fram - men 
naturligtvis försämrades giregenskaperna. De höga hastigheter som 
ubåtarna nu kan ernå i uläge fordrar också en noggrannare och 
mera kontrollerad styrning, varför en koncentration av manöver
anordningarna till en manöverpanel och möjlighet till automatstyr
ning är av behovet påkallat. 

Chockmotstånds förmåga. 

Då ubåtar i krig numera huvudsakligen uppträda i uläge har 
alla antiubåtsvapen - sjunkbomber med olika laddningar och olika 
kastsätt, minor av olika slag och antiubåtsjakttorpeder en och 
samma verkan på ubåtar, nämligen chockverkan och ubåtens enda 
motmedel mot denna är stor chockmotståndsförmåga. 

Detonationen har chockverkan dels på tryckskrovet och dels på 
den utrustning, som finnes inne i ubåten. 

En detonations inverkan på tryckskrovet beror på att under det 
tryckvågen passerar skrovet utsättes detta för ett mycket högt 
tryck under en kort tidsintervall. Om detonationer skett nära tryck
skrovet och tryckhöjningen är tillräckligt stor kan trots den korta 
tiden trycket varar skrovet komma att deformeras plastiskt d v s 
varaktigt. Deformationerna blir i stort sett av samma typer som 
vid statiska överpåkänningar. En plastisk deformation hur liten 
som helst medför att tryckskrovet har mindre motståndsförrnåga 
mot såväl nya chocker som mot statisk belastning. Nya detonatio
ner nära ubåten har så att säga fått bättre angreppspunkt och där
med större deformationsverkan. En serie detonationer var och en 
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d 
· rkan kan alltså antingen direkt deformera spant och me vtss ve o .d · d.. f o ·11 b tt eller så mycket att brott uppstar v1 vtsst are ter lat tl ro . d . l P o tatiskt tryck - kanske avsevärt undersugan e maxtma a uppnatt s o d f·· o h k kd.upstrycket. Tryckskrovets motstan s ormaga mo~ c oc er 

~Y.. J på samma sätt som motståndsförmågan mot statiskt tryck 
OJes att optimera konstruktionen vad beträffar stålvikt i spant genom o ·· d lo d 
h låt spantens höjd och avstand, genom att anvan a p at me oc p , .. f hög sträckgräns och hög sl~?~eghet, ge!1om att strava e .ter ~tt 

·· d sao mycket som moJhgt av ubatens deplacement ull stal-anvan a o · "11 k d vikt d v s tjockare plat och profder och genom att t1 ver a me 
små rundhetstoleranser. 

Overbyggnaden med torn och detaljer måste konstrueras m~d 
ke P

å att detonationschocker ej förorsakar skador av allvarhg ta n . l k o d o art. Dessa delar av ubåten påverkas i regel eJ av c 10c vagen, a 
vatten ju helt om flyter dem, men syne~ däremo~ kunna .. ska.das 
enom den chocken efterföljande vattenvagens hasttghetsstrommng, 
~om kan ha tillräcklig styrka att slå upp dörrar och. luck~.r, ~tt 
deformera däck och tornsidor o s v, skador som ofta e_J h~ sarskilt 
nedsättande inverkan på ubåtens stridsvärde men som m~trek\ kan 
ha det genom att detaljer lossnar och förorsakar buller vtd ubatens 
framfart. 

En detonations inverkan på materialen inne i ubåten därigenom 
att tryckvågen under elastisk eller plastisk deformation ge~ tryck
skrovskonstruktionens delar en mycket hastig men kortvang fram 
och återgående rörelse med höga accelerationer. Dessa .. k~n på .~yc
ket stela konstruktioner uppgå till flera tusen g men ar 1 allman~et 
mindre då också vägsträckan för rörelsen blir längre. Alla .detalJer 
inombords måste ju på ett eller annat sätt hängas . up~. l tryck
skrovet och blir således utsatta för chockrörelser 1 ston·e eller 
mindre utsträckning och därmed för dynamiska materialpåkännit~g
ar av olika storlek. Endast en mycket liten del av den matena} 
som inbygges i en ubåt skulle utan särskild~ åtgär?er kunna motsta 
de påkänningar som en eller flera detonationer fororsaka utan att 
haverier uppstår. 

De utväcrar som stå till buds för att säkerställa materialets till
räckliga chbockmotståndsförmåga är att anting;n .. til~verka materia
len så stark att den tål förekommande chockpakannmgar eller ock
så montera upp materialen så att den ej utsättes för stora stöthas-
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Chockupphängning. 

tighet~r och därmed . ~i ~~r ~törre påkänningar än den kan tåla. All 
r~:-ate~ral som med nodvandrghet skall sitta på tryckskrovets bord
laggnmg eller spant såsom vattenintag kabel och spr.nd 1 

o f.· f , e genom-
ganga.r, . asten ~r bädda.~·, kablar, rör, garnering 0 s v måste 
kor::truer as att tala de storsta accelerationspåkänningar som man 
~erakna; att tryckskrovet kan få. övriga materiel skyddas _ om 
~tta . pa grund av konstruktionens hållfasthetsegenskaper är nöd

v:andrgt - genom o s k .. ~hockupphängning d v s genom fastsättande 
td~ ~nderla.?et . p~ . f1adrar, ~ummielem.ent, gummibrickor el dyl. 
P.~rncrren ~.arvrd ar att den rorelseenergr som tvingas genom u _ 
hangnmgsbadden dels skall absorberas i fjädrande elementet J~s 
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skall omsättas i en långsammare, längre och därmed skonsammare 
rörelse. Montering av detaljer på inredningsskott, som i sig själva 
är fjädrande eller på andra chockmonterade och tyngre detaljer kan 
utesluta fordran på egen chockupphängning. Uppsättning av mate
rial på chockelement har visat sig synnerligen effektivt som skydd 
mot chockhaverier. Dock finnes nackdelar: Chockupphängningen 
tar stor plats och de särskilda bäddar och anordningar som erford
ras blir dyra och platskrävande. Ex.vis måste man vid inplacering 
av en apparat som skall chockupphängas, till dess egna mått, lägga 
utrymme för elementen samt på alla andra sidor plats för nöd
vändig fri rörelse vid ev. chock; för upphängning av en maskin 
eller apparat med fötter måste en bädd utformas så att axlarna 
genom detaljens tyngdpunkt och upphängningspunkten bilda en ej 
alltför liten vinkel med varandra. 

Då, som tidigare sagts, problemet vid ubåtsprojekterande är ett 
platsproblem strävar man naturligtvis efter att försöka komma 
ifrån chockelementsupphängning genom att konstruera detaljerna 
i och för sig tillräckligt chocksäkra för den uppställningsplats som 
de beräknas få och man försöker därför förmå varje leverantör 
av materiel till ubåtar att konstruera materielen så att den tål vissa 
definierade chockpåkänningar. Samtidigt som chocknormer angives 
måste även vikts- och utrymmesbegränsningar angivas, hindrande 
konstruktörer att okritiskt "ta till så att det räcker". Prototyper 
av för vissa chockpåkänningar konstruerad materiel provas sedan i 
särskilda chockprovningsapparater i vilka de olika stöttyper och 
stöthastigheter som beräknas uppstå kan efterliknas och i vilka 
resultatet av konstruktörens strävan kan studeras. Vill man prova 
den tyngre materielens hållfasthet mot chocker med större accele
rationer än 0,9-500 g används s k sprängdammar där provföre
målen monteras på stela dammluckors torra sida och vars våta 
sida utsättes för sprängchocker. 

I de fall det skulle ställa sig konstruktiv t ogörligt eller alltför 
kostsamt att uppnå individuell chocksäkerhet måste chockelement

uppsättning tillgripas. 

Då idealet att erhålla all material chocksäker ej går att uppfylla, 

är den näst bästa lösningen att inom tryckskrovet bygga ett inre, 

chockupphängt skal på vilket alla material kunde apteras. Detta 

är av olika skäl ej heller genomförbart, men principen att samman-
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Chockprovningsapparat. (Pendel.) 

föra .~tt f~rt~l maskiner, appa:ater .och detaljer till större paneler 

som a:.o c o~ monterade ~ar vtsat stg ändamålsenligt. Så t ex kan 

man :anka stg att all radwmateriel sammanföres och monte a o 

e~t ~Jukt upphängt radiohyttskott, eller att hela durken i et~ :u~a 
pa vilket ett antal apparater mo t . d l l k ' 
·u b"dd . k n eras, me e st C10c element fästes 

tt a .~r l tryc skrovet. Sådana montageenheter, i vilka man 

samman:or ett oantal de:aljer s~ att dess sammanlagda vikt blir 

stor, bh motstandskraftiga men naturligt nog a" 'k h 
t k .. d .. . . ven VI ts- oc 

u rymmes ravan e, om an l mmdre grad äi1 vt'd . d' 'd 11 
hängning. 1n lVl ue upp-

d Df ?et ej b~r möjligt att beräkna chockpåkänningarna på varje 

.~ta J .1 en u at .eller att separat prova varje detalj och dess u _ 

hangnmgsanordnmgs motståndsförmåga mot chock maoste pd~ 
Prov t d .. d an t a 

.~e o er anvan as. Om stora serier ubåtar av sam 1 b 
gas d k d .. . .. ma s ag yg

ar et ostna smasstgt lonande att tillverka särskilda ubåts-
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skrovliknande attrapper och i dessa montera materielen p å ungefär 

samma montage som avses användas i ubåtarna och utsätta dessa 

attrapper för sprängchocker med succesivt ökande verkan. Om 

attrappen är överstark kan laddningar sprängas på mycket nära 

håll och stora accelerationer erhållas på provmaterielen varmed 

man får en uppfattning om utförda beräkningars riktighet eller 

om hållfastheten på föreslagna montage är tillfyllest eller för övrigt 

ändamålsenlig. 
Om mindre serier ubåtar bygges skulle per ubåt ett sådant för

faringssätt relativt sett bli dyrbart. Man kan då i stället utsätta 

ett av ubåtsseriens exemplar för sprängchocker. Då ubåten under 

sådana prov knappast kan tänkas vara bemannad måste fjärrman

övrering av ubåtens uppblåsningssystem liksom fjärravläsningar av 

mätapparatur anordnas. Vidare är lämpligt genom att montera vis

sa extra anordningar försäkra sig om att vatteninbrott ej kan ske 

och om sådan trots vidtagna försiktighetsmått skulle ske, att snabb 

uppblåsning och tätning kan utföras. Trots detta måste minsta 

sprängavstånd som kan tillåtas naturligtvis ligga väl utanför sä

kerhetsgränsen för allvarliga haverier varför chockprövningsmeto

den är en halvmesyr, men man kan dock få en viss kontroll så att 

beräknade värden för accelerationer och stöthastighet äro riktiga 

och ett entydigt belägg på vilken materiel som ej tål uppnådda 

påkänning a r. 

Tysthet . 

Inledningsvis nämndes att ubåtens förmåga att obemärkt taga sig 

fram genom vattnet är dess främsta egenskap. För att skapa mot

medel mot ubåtarna har man därför bl a koncentrerat sig på fram

tagande av apparatur och anordningar att lokalisera dem och un

dervattensljudsforskningen har inom olika länders mariner varit högt 

prioriterad under de senaste å ren. Undervattenslyssnarapparater och 

sökmetoder har också förbättrats år från år och en snabb utveck

ling pågår. 
Ubåtsutvecklingen måste alltså för att nämnda ubåtsegenskap 

skall bibehållas bl a koncentreras på att göra ubåtarna mer och 

mer tystgående. Jag har tidigare nämnt att y ttre utformning av 

skrovet, släthet, roderplacering o s v har anpassats efter tysthets

kraven. En intensiv forskning på detta område fortgår alltjämt för 
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att man skall kunna komma underfund med det hydraakustiska 
bullrets grundorsaker och alstringseffekter. Sådan forskning kan en
dast delvis utföras i modellskala emedan modellagarna icke synes 
gälla och man är därför i allmänhet hänvisad till dyrbara full
skaleförsök (Albacore, Explorer). 

'A ven om propellerbuller har jag tidigare talat. sådant propeller
buller som i dagligt tal kallas för propellersång är naturligtvis 
fullständigt bannlyst på en ubåt, men eftersom sångmekanismen 
icke ännu är fullständigt klarlagd kan man överraskande erhålla 
sång från propellerserier eller från enstaka exemplar. Oftast är det 
relativt lätt att ändra propellern så att sången försvinner, men 
exempel finnes då avsevärda kostnader har måst läggas ned för 
bortoperationen av sången. 

Det egentliga hydraakustiska propellerbullret i huvudsak alstrat 
vid vattenavlösningen runt propellerbladens kanter och av ojämn
heter och virvelgator i vattenströmmen som träffar bladen blir 
således minimalt om propellern får arbeta med mycket lågt varvtal 
i fullständigt laminärt vattenflöde med jämnt fördelad strömning. 
Vid utformning av ubåtens akterparti strävar man således för att 
få en jämn och virvelfri medström efter att erhålla en mjuk över
gång från midskeppspartiet till propellerspetsen och från nödvän
diga utbyggnader (köl och däck) som man samtidigt låter avtona 
så långt föröver som möjligt. 'A ven rodren från vilka avlänkade 
virvlar vid styrning stör propellerströmmen söker man placera långt 
föröver eller utanför propellerströmmen, vilket kan ge konstruk
tioner som av andra skäl ej är att rekommendera. 

Propellerns utformning påverkar naturligt även bulleralstringcn. 
En långsamt gående propeller har mindre periferihastighet och för
orsakar således mindre avlösningsvirvlar i synnerhet om största de
len av tryckkraften koncentreras till bladcentrum och bladkanterna 
utformas helt avlastade. En långsamt gående propeller måste med 
nödvändighet bli stor vilket medför fördelen att spetsarna som har 
den största periferihastigheten får arbeta i ostört vatten, men de 
nackdelarna att den blir dyr, svår att byta medför större haveri
chanser. För att få små och lätta framdrivningsmaskinerier måste 
dessa gå med högt varvtal. Detta strider mot önskan om långsamt 
gående propellrar och den kompromisslösning som på moderna ubå
tar måste göras kan nog räknas till de svårare uppgifter som 
ubåtskonstruktören ställs inför. 
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D buller som alstras av maskin~r, apparater och andra anord-
et b d o b .. o d t · amt av människorna om or maste egransas sa att e 

mngar s . o dk 
. k kan rÖJ·a ubåtarna. Detta kan antmgen asta ommas genom 
1c e o • 1· d ff k bort eller modifiera bullerkällorna sa att rumsta JU e e t 
att taga .. . l' d . bo D 

o genom skrovet eller genom att stanga m JU et 1 u aten. et 
utgar . . f" d f" 
första alternativet är nat~~hgtvts aott ~.re .. raga, ovar or m:n nu 
· ubåtstekniken i möJligaste man forsaker ga fram pa den 
mom r· · "Il f" d 
l. · v1'd val av materiel. Ex.vis väJer man 1 sta et or roteran e 
!11Jetl . . . . k h l l d .. l 

omformare för eLström ktselhknktar~. resp statts a a v e arvaxe -
riktare, i st f roterande pumpar anvandes kolvpumpar o s v. 

I många fall, när man ej haft möjlighet a~t välja he~~ .tysta o al
rnativ och alltid, när man av olika skäl eJ kunnat valJa, maste 

:an avgränsa alstrat buller, så att det ej tränger Ut genom skrovet. 
Dessa avgränsningsanordningar måste taga hand om dels den stom
burna ljudenergin dels den luftburna. 

För att hindra ljudenergin att tränga ut till skrovet g:~om me
kaniska förbindelser försöker man naturligtvis först och fra~st taga 
bort ljudöverförande kopplingar, som ej ~~ .absolu~ erforderliga, och 
i andra hand söker man att medelst moJhgast lagfrekven:a mon
tage hindra ljudövergång. Behovet av ljudhämmand~ gururutelement 
sammanfaller med behovet av chockabsorberande sadana. Emeller
tid önskar man ur ljuddämpningssynpunkt möjligast veka d : s 
lågfrekventa montage, vilket ur chocks~.npu~kt eJ. är så l~mphgt, 
då chockdeformationerna, liksom utsvangnmgsvagarna bhr stora 
och gummielementen alltför påkä~da. Man är ~ft~st ~ödsakad att 
gå en medelväg eller använda mJukt montage 1 foremng med s k 
amplitudbegränsare, v.ilka ohindrar sto~a ~tslag, ~en . fordrar ~~t 
den upphängda detalJen tal chocker 1 vtss utstrackmng. De~ ar 
emellertid ej enbart de ljudalstrande apparaterna som skall !~ud
avgränsas från skrovet. 'Aven alla ledningar eller andra ruekamska 
förbindningar måste isoleras från skrovkontakter. 

Det luftburna ljudet utgör visserligen den mindre. delen i. su.mman 
av utträngande ljudeffekt, men det är ick: desto mmdre. v1kt1g~ ~tt 
innestänga denna. Detta innebär icke särsktlt stora teoretisk~ svang
heter men däremot stora praktiska. Ett alstrat luftburet ljud kan 
hindras utbreda sig antingen genom reflexion eller genom absorb
tion. För att ernå praktiskt total reflexion fordras exempelvis att 

rummet klädes med av glasull e d tillverkade och med spetsen 

3 
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inåtvända kilar givande väggen flera decimeters tjocklek i vilken 

icke minsta springa får finnas - och för att ernå i praktiken total 

absorbtion skall rummen exempelvis klädas med kanske 1/2 dm 
tjock · blyplåt. 

Man förstår då lätt att vid val av reflexionsvägen får konstruk

tören ett utrymmesproblem och i andra fallet ett viktsproblem att 

lösa och att båda alternativen kan giva värmebortledningsproblem. 
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Man kan dock genom kompromisser uppnå relativt godtagbara 

ljudskärmar för de bulleralstrare som måste användas vid de till

fällen då ubåten absolut måste vara tyst. Sådan materiel som an

vändes mera sällsynt eller kortvarigt och sådan som icke har strids

viktig funktion skärmas med enklare medel, som icke är så plats- el

ler viktskrävande. Därigenom kan summan av ljudskärmningens plats 

och viktbehov hållas inom en rimlig storleksordning. Overhuvudta

get gäller vid all bullerdämpning den regeln att man är tvungen an

gelägenhetsgradera behovet av att tysta ner de olika bullerkällorna. 

Av bullerdämpningsskäl har gummi- och plastmateriel i alla for

mer vunnit insteg i ubåtstekniken under de senaste åren. Alla dör

rar, luckor, durkar och skåp förses med ljuddämpande lister, verk

tyg, skaffningseffekter o s v tillverkas av eller klädes med plast

material för att icke ens det minsta ljud skall alstras vid hante

randet. 
Aven inom det akustiska området som har en målsättning att 

söka finna bullerdämpande medel, metoder och konstruktioner 

lämpade för ubåtsbruk försiggår en omfattande forskning och för

söksverksamhet. Vid beställning av bulleralstrande detaljer för 

ubåtsbyggnaden föreskrives att materielens bulleraltstring skall un

derskrida vissa normerade ljudnivåer, vilket kontrolleras före le

verans. Vidare kontrolleras under provturer att inga av bullerkäl

lornas ljudutträngning överstiger tillåtna värden och denna kon

troll upprepas sedan med vissa fastställda intervaller. 

Uthållighet. 

Batteridrivna snorkelförsedda ubåtars uthållighet på expedition 

under krig varierar mellan två och fyra veckor beroende på ubåtens 

storlek. På uthålligheten begränsande faktorer är 
nedgången i batterikapacitet vid upprepade laddningar, 

förrådens - mat, vatten, brännolja m m - storlek, besättning

ens fysiska och psykiska trötthet, 
och naturligtvis - om strid förekommit - ammunitionsförrå

dens storlek. 
Riktpunkt vid projektering av nämnda ubåtstypers förråd har 

väl i allmänhet varit den uppfattningen att den mänskliga uthållig

heten i en ubåt i stridszonen ej lämpligen borde uppskattas till mer 

än ca tre veckor. Därefter har förråden beräknats och man har fun-
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nit .att ca tre veckors förråd rimligen har kunnat förvaras i den 

prOJ~kterade ubåten. Naturligtvis har även andra utgångspunkter i 
spec1ella fall funnits . 

För ubåtar som skola operera långt från baser medför en sådan 

tidsbegränsning, att beräknad möjlig vapeninsats blir oekonomisk 

varför en ökning av aktionssträcka och uthållighet har varit myc~ 
k et eftersträvansvärt. 

För ubåtar som har till uppgift att operera inom mindre vatten

orneråden e!.l~: nära .fien.~lig ku~t är ic.ke uthålligheten avgörande för 

ubat.~ns moJhghe~ tdl lonsam msats 1 samma grad som batteriernas 

begra~sade kapaClt~t mellan laddningar. En ubåt med optimalt stort 

batten h.~r v1sserhgen aktningsvärd aktionstid i uläge om lägsta 

fart anvandes,. men de!111a fö~kortas snabbt om högre farter er

f?rdras. I vaqe. fall mast.e ubaten snorkla flera gånger per vecka 

f~r att ladda sma battener eller om längre och snabba förflytt
mngar skall göras. 

. En sno~kla~de ubåt har förlorat förmågan att vara "obemärkt". 

~Judet fran dieselmotorerna kan uppfattas en lång väg från ubåten 

1 .vattnet .?.c? snorkeln är .ett tacksamt radar och IR-mål. Visserligen 

fmnes moJl1gheter att mmska upptäcktsrisken i snorkelläge _ ge-
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om som vanligt utrymmeskrävande konstruktioner för bullerav

~kärmning, snorkelhuvudkylning o s v - men under snorkelperio

den är ubåten trots allt mycket känslig för upptäckt. 

Främst de nämnda, för ubåtens stridsvärde begränsade faktorer

na, men även andra- särskilt önskan att med en ubåt under lång 

tid kunna gå med hög fart, högre än jaktfartygens högsta lyss

ningsfart - har sporrat forskare och konstruktörer att få fram 

den i uläge snabba, uthålliga och tysta ubåten. 

I slutet av andra världskriget hade tyskarna fått fram denna 

med Valter-maskineri försedda snabba och i viss mån uthålliga 

ubåtstyp, som enligt uppgift hade ca 5-6 timmars aktionstid vid 

ca 23 knops fart. USA och USSR har i dag och de övriga större 

nationerna inom en snar framtid atomdrivna ubåtar, som har stor 

snabbhet och stor uthållighet i uläge som kännetecken, troligen väl 

över 30 knop dygn efter dygn, men som däremot ej äro särskilt 

tysta. I Sverige projekteras ett enhetsmaskineri, som avses ge ubåtar

na de ovan sagda egenskaperna. 

I flera länder har man kommit en bra bit på väg med det forsk

nings- och projektarbete som går ut på att kunna använda bränsle

celler som energiomvandlare på ubåtar, och det är att förmoda 

att man, när ett bränslecellmaskineri är färdigutprovat, kan bygga 

relativt små ubåtar med mycket goda prestanda. 

Har maskineriet med bränsleförråd stor uthållighet i uläge är 

det god ekonomi att ordna så att även besättningen kan utstå 

ubåtslivets påfrestningar lika lång tid. Utom rent psykologiska 

faktorer inverkar förläggningens standard och trivsel, mathållning

ens kvalite och omväxling, möjligheten till underhållning, arbets

och vaktpersonalens möjlighet till bekväma kroppsställningar, luf~ 

tens innehåll av syrgas och kvävgas i riktiga proportioner samt 

möjligheten att hålla kolsyre- och övriga lösnings- och luktämnes

halter på låg nivå. 

En hög standard på nämnda faktorer är utrymmeskrävande och 

endast på mycket stora ubåtar kan alla tillgodoses. På mindre ubå

tar måste i kompromissens anda avkall göras på bekvämlighet och 

trivsel. 
Viktigt för personalens goda stridsförmåga är att luftbehand

lingen är den allra bästa. I en ubåt alstras genom förluster i ma

skiner och apparater under drift avsevärda värmekvantiteter som 
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värmer u?p l~ften i _ubåten. Aven människans värmeavgivning ger 

ett avsevart b1drag till uppvärmningen Luften ma0 ste f·· 
k 

o o · or att tem-
peraturen s all hallas pa en angenäm nivå kylas kont· ·1· E 

bo · l" . . muer 1gt. n 
u at 1 u age omg1ves JU av vatten som i allmänhet har en tern-
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Principschema för ett " algbatteri" . 

peratur under 10° , naturligtvis varierande med djup, årstid och 

breddgrad. Overskott på värme kan således kylas bort genom att 

låta tryckskrovet vara värmeväxlare d v s låta luften cirkulera 

mellan toppen på de varma rummen och de kalla kölarna. Detta 

naturliga kylsystem är dock icke tillräckligt, varför kylmaskiner 

för kylning av rum måste användas. Genom att kyla ned luften till 

daggpunkten får man luftens fuktighet att kondensera och luften 

avfuktas. Det är nödvändigt att på detta sätt taga bort avdunst

ningsångan från kölar och maskiner och den från människorna av

dunstande och utanclaude fuktigheten. Under vissa betingelser har 

ubåtens temperaturbalans ett värmeunderskott då den i luftkondi

tioneringsaggregaten underkylda luften åter måste värmas upp. 

En grundförutsättning för längre tids vistelse i en ubåt i uläge 

är att förbrukad syrgas ersättes och utandad koldioxid borttages, 

ett problem som på konventionella ubåtar är löst genom att man 

medför flasksyrgas och kolsyraabsorbtionsmedel. Behovet av dessa 

förråd på en ubåt som skall kunna operera i flera veckor i uläge 

utan förbindelse med yttre luften skulle bli mycket stora; utrym-
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mes- och viktkrävande. Man måste i stället införa en luftrenin<>s

anläggr~ing .. som vikts- ooch. ut;ym.~es~ässigt har bättre verknin~s
grad vrd langre uppehallsud 1 ulage an 5 resp. 9 dygn. En sådan 

s k Mea~.anläggning . (tvättmedlet är monoetanolamin) i vilken kol

syran tvattas bort trllsammans med en hel del andra ämnen finnes 

i bru~ .. men den. ~r ~rots allt utrymmeskrävande och förbrukar myc

~et hJalpkra~:· ?vn.~a ombo;d bildande och avdunstade gaser, lukt

amnen och losnmgsamnen sasom koloxid, vätgas, ozon, metylalko

hol, freon, svaveloxider, kväveoxider, areosaler måste man även 

fö.~sö~a taga hand om. Detta kan delvis ske genom katalytisk för

brannmg eller genom tvättning i lösningsmedel. Allt detta fordrar 

dock apparatur som är än mer platskrävande och energiförbru
kande. 

Kontinuerligt registrerande haltmätningsinstrument för vissa av 

gaserna måste även ingå i utrustningen för att vid längre tids vis

telse i uläge koncentrationerna skall kunna kontrolleras. I USA har 

man experimenterat fram en på vissa algsläkten byggd energiom

vand~a;e. Den~1a . bygger på algernas fö~måga att under mycket 

energmk bestralmng omvandla kolsyra trll syre och utdustningar 

och andra gaser och ämnen i luften till föreningar som äro cell-
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b ggande. Ett sådant "algbatteri" i en ubåt löser syrekolsyre

uppbl:met samt delvis även gasföroreningsproblemet och emedan 

;{;erna även äro ätbara kanske också födoomsättningsproblemet. 

Konstruktionen. 

Projektörens och konstruktörens sträva? är att få fram minst.a 

möjliga båt med de prestanda och krav ullgodosedda som har sti

pulerats under projekta0rbe.te~. Strä~.~~ eft~r små .~båtsproj.~kt är 
främst dikterat av att fa brllrgast moJliga bat men aven av onskan 

att för användning i trängre och grunda farvatten få en lämplig 

och lätt manövrerbar båt och att minska framtida underhållskost

nader. J ag har tidigare nämnt att ubåtsprojekterandet och konst

ruerandet huvudsakligen är lösandet av utrymmesproblem. Kon

struktören är därför tvungen att rita varje detalj som ingår i ubå

ten för att pusslet skall gå ut men han kan även var~ t;ungen att 

låta bygga attrapper som växer fram parallellt med ntnmgsarbetet 

och som ger en fullständig och klar bild av möjligheterna att få 

plats med och optimalt lämpligt placera maskiner, apparater m m: 

Ofta börjar man redan på projektstadiet att tillverka modeller ~ 

skala 1-1 O medan man på konstruktionsstadiet bygger attrapper 1 

fullskala eller möjligen en 1/4-dels skala, det senare billigare men 

ej helt tillfredsställande. Sådant attrappbygge, som delvis måste 

vara detaljerat, är dyrt, men i vissa fall nödvändigt för att få 

ihop en modern ubåt samtidigt som ritningsarbetet något förenklas 

och förbilligas. 
Inbyggnaden av alla detaljer, inredning o s v i en .ubåt ~.v 

mindre typ måste med nödvändighet bli sådan att åtkomlighet for 

underhåll eftersättes. Framtida översyner på ubåtsmaterielen blir 

därför mycket dyra. I förebyggande syfte väljer man därför om 

möjligt sådana konstruktioner och såd~~1 J?aterial. som .~ka~l er
fordra minimal efter- och översyn. De ovnga speciella forhallan

den som är förknippade med ubåtsuppträdandet och som avspeglas 

i höga tryck, tysthetskrav, chocksäkerhetskraov, k~av . på d:iftsäker

het utan eftersyn samt framför allt kravet pa sma dimensiOner och 

liten vikt gör att standardmaterial endast sällan kan a~vändas på 

ubåten. Specialkonstruerade och specialtillverkade maskmer, appa-
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rater och detaljer måste framtagas. Detta medför extra kostnader 
?els för ~wnstruktionen, dels för tillverkningen vilket ju ofta sker 
1 sma sener. 

slutsatser. 

J~g ha_r genom att granska vissa ubåtsproblem försökt visa att 
pr~Jektenng, konstruktion och byggandet av en modern ubåt är en 
n:~ngfaceter~d och krävande vetenskaplig - teknisk arbetsuppgift, 
dar den opt1mala kompromisslösningen för hela komplexet ubåten 
- vapnen - bassystemet eftersträvas. Den marin som fortsätt 
ningsvis vill ha modernt, högklassigt och slao-kraftio-t ubåtsvapen o k ho . b b n:aste satsa myc et art v1d framtagandet av nya ubåtstyper och 
v1d by?gand~t av dem. Den insats som måste göras omfattar grund
f~_rs~nmg, nktad forskning, konstruktion och uppbyggnad samt 
k~rmng av provanläggningar, utförandet av prov och försök av 
ohka slag, projektering på bred basis och slutligen konstruktion 
och byggande. Redan innan byggnadskontrakt kan tecknas har 
mycket kvalificerad personal måst anlitas och stora kostnader läa
gas ner, insatser, som öka för varje år ju längre tekniken framskri
der. Utvecklingen och konstruktionen av en båttyp för 20 år sedan 
kostade kanske 1/5-del av byggnadskostnaderna för en båt i dag 
kanske dubbelt så mycket som en båt och om 20 år möjli~en lika 
mycket som tillverkningen av 10 stycken. 

Då även byggnadskostnaden tenderar att öka avsevärt fortare än 
arbetslön~rna på grund av att inbyggt material blir mera kompli
cerat, snavare toleranser fordras, mera specialtillverkad material 
måste användas, dyrare utgångsmaterial föreskrives o s v förstås 
lätt att mycket stora, ökande insatser kräves för att hålla ett mo
dernt u?åtsbestånd vid liv, dels på grund av ökande forsknings
och proJektkostnader dels på grund av ökade byggnadskostnader 
och dels p gr av större underhålls-, drivmedels- och baskostnader. 
Kostnaderna för forskning och projektering samt konstruktion blir 
kännbara särskilt för små nationer vilka måste slå ut nämnda kost
nader på få byggnadsenheter. Den ekonomiska lönsamheten av ett 
smån.~t.ions~båt~vapen måste således i framtiden noga studeras och 
uppfolps sarskilt mot bakgrunden av att varje nation med ubåts-

43 

--
,~-.. . ~ ' .. ! 

( 

vapen parallellt gör samma forskar- och tekni~insatser, _något s_om 
sett i större sammanhang måste anses oekonomiskt och meffektlvt. 

Insatserna på det ekonomiska planet måste även kompletteras 
med och följas av sådana i personellt hänseende. Forskare och tek
nisk konstruktiv personal måste utbildas och kontinuerligt hå_llas 
bundna till och sysselsatta med ubåtsutveckling och konstruktion. 
Aven på byggnadsvarven samt på detaljlevererande företag måste 
genom kontinuerligt byggande av ubåten kunnigt och :rfaret folk 
bibehållas. Militär och teknisk personal av alla karegoner som av
ses för kontroll, skötsel, underhåll och erfarenhetsuppföljning mås
te utbildas och tränas för sina uppgifter och bindas till dessa eller 
vidareutveckling av dem så att kontinuitet :rinnes . . o o • 

Komplexibiliteten av och den höga tekmska m_van pa _v1lken 
ubåtsmaterielen står fordrar att personalen har ged1gen tekmsk ut-



44 

bildning, men framförallt sådana arbetsförhållande h f ·· o 
att den k h · n oc ormaner 

an a mtresse av och möJ"ligheter att go··r k . l" 
h f o d · a ontmuer rga 

oc ramstaen e msatser inom respektive omrao de p·· d 
11 d d 

n. or att en 
persone a stan ar en skall kunna hållas p o ··d ·· d" h. . . o 

Il r· a no van rg og nrva 
ubt~mba t ordst~ra ko.~tnadsinsatser måste en kontinuerligt pågående 
u ats yggna sakerstallas. 

Hur skall flottans underhållstjänst inom 

marinkommando ledas i krig? 
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Inträdesanförande av ledarnoten K. G. GESTER 

Det låter sig icke göra att här behandla alla de frågor, som hänger 

samman med ledningen av flottans underhållstjänst inom marin

kommando i krig. A.mnet begränsas därför till att avse en speciell 

fråga, nämligen om det är lämpligt eller olämpligt att i krigsorgani

sationen ha personalunioner mellan personal med stabs- och förvalt

ningsuppgifter. 
För att få en fast utgångspunkt för det fortsatta resonemanget 

skall här först dels preciseras vissa principiella, organisatoriska för

hållanden, som kan betraktas som odiskutabla, dels inpassas i bilden 

vissa andra organisatoriska förhållanden, som i och för sig kan 

diskuteras men som inte hinner närmare behandlas i detta sam

manhang. 
Frågan om personalunioner bör alltså diskuteras utifrån följande 

principiella organisatoriska förutsättningar. 

Flottans underhållstjänst inom marinkommando ledes av marin

kommandochefen. 
Under marinkommandochef lyder en eller flera baschefer, som 

har till uppgift att bl a ombesörja underhållstjänst. Vissa av ett 

marinkommandos underhållsresurser kan ställas till baschefs disposi

tion. Sådana resurser kallas lokala (lokala underhållsanstalter) . 

Den personal, som har underhållstjänstuppgifter utan att redovi

sas i staber eller förvaltningar, sammanföres organisatoriskt till un

derhållsförband. I frågan om underhållstjänstens ledning är det 

begreppet underhållsförband som har relevans i högre grad än un

derhållsanstalt. Underhållsförband upprättar underhållsanstalter. 

Ett underhållsförband, som lyder under baschef är ett lokalt un

derhållsförband, medan ett underhållsförband, som lyder under ma

rinkommandochef är regionalt. 
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Ch lokalt 
uh förband 

lokala 
uhanstalter 

(sjö-) operativ lydnadslinje 

förvaltningsmössig lydnadsl inje 

Bild r. 

Bild l visar det grundläggande organisatoriska förhållande, som 

nyss skisserats. (För enkelhetens skull behandlas här inte bevak

ningscheferna. Dessas ställning i underhållstjänstorganisationen är 

dock exakt densamma som baschefernas och det finns därför ingen 

anledning att komplicera framställningen genom att ta med dem 
här.) 

Det arbete, som sammanhänger med den operativa ledningen av 

underställda förband, bedrivs hos marinkommandochef och baschef 

i vederbörande staber. Vad gäller frågan om dessa stabers organi

sation förutsättes den från armen hämtade "standardstaben" med 

sektionsindelning gälla. Bild 2 visar organisationen av denna stab. 

Det a ä~. särski~t sektion II, som har relevans i det här sammanhanget. 

Sava! marmkommandochef som baschef och chef för regionalt 

underhållsfö rband är förvaltningsmyndigheter. Förvaltningsärende 

k~n alltid hänföras till viss förvaltningsgren (enligt FRM). Bild 3 

VIsar de här aktuella förvaltningsgrenarna. 

Förvaltningsärende beredes och föredrao-es av förvaltnin<>sgrens

chef om sådan finns. I annat fall får myndi<>heten fatta besi~t utan 

hjälp av särskild förvaltningsgrenschef med beredningen. Marin

kommandochef har förvaltningsgrenschefer representerande samtliga 

r-

--
Sekt I 

S t a b 

Stabschef 

Sektion II Sekt III 

Kvm avd II a 

Vapenavd II b 

Int avd II c 

Sjukv avd II d 

Kassaavd II g l 
Fartygsavd II h 

Bild z. 

l Exp 

l l 
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Förvaltningsgrenar 

Vapenförvaltning 

skeppsteknisk förvaltning 

In tenden turförvaltning 

(Fortifikationsförvaltning) 

S jukvårdsförvaltning 

Kassaförvaltning 

Bild 3· 

förvaltningsgrenar, och de är samtidigt fö~valtningsmyndigheter. 

'A inom operationsbas förutsättes förvaltnmgsverksamhetens om-

f vten. g kräva att man har särskilda förvaltningsgrenschefer. 
at nin , , b" h "f" 

Bild 1 kan alltså kompletteras med begreppet . sta oc or-

valtningsgrenschefer" i anslutning till. såväl . manukommandochef 

som baschef och få det utseende, som bild 4 visar. .. . .. 

'A ven hos vissa chefer för underhållsförband kan sa~·skilda for

valtningsgrenschefer tänkas förekomma, men det har mte marke-

rats på bilden. . . .. 

I verkligheten kommer de order och anvisnmg.ar etc, so~ forae

kommer i samband med underhållstjänstens ledmng att utga fran 

vederbörande staber respektive förvaltningsgrenschefer. . 

Order med operativ innebörd går från marinkommandostab tdl 

basstab (chef för regionalt underhållsförband). Bakom ~es~a order 

ligger i vissa fall beslut av marinkommandochef, men 1 VIssa. fall 

kan beslut med stöd av bemyndigande vara fattat av stabs- sektJons-

eller avdelningschef. a .. 

Från marinkommandochefs förvaltningsgrenschefer gar forvalt

ningsmässiga anvisningar till baschefs förvalt.ningsgrenschefer (chef 

för regionalt underhållsförband eller förvaltnmgsgrensch~f ~os den

ne om sådan finnes). Bakom sådana anvisningar ~igger 1 v1ssa fall 

beslut fattade av marinkommandochef. Förvaltnmgsgrenschef ... har 

emell~rtid enligt AFR rätt att meddela anvisningar rörande t;ans

tens bedrivande vid förband, som lyder under marinkommando~hef. 

Sådana anvisningar måste dock ligga inom ramen för förvaltmngs-
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l 
l 
l 
l 
~----

Ch regionalt 
uhförband 
Regiona a 

uhanstalt r 

/ ~--~----~ 
l ,..,..,...,. ...... 
l /'' 
l / 
1---" 

Lokala 
uh anstalter 

= (sjö-) operativ lydnadslinje 

------ = förvaltningsmössig lydnadslinje 

Bild 4· 

grenschefs befogenhet att fatta egna förvaltningsbeslut M . k 
ma d h f r· I · · ann om
n · n oc e ~ orva tmngsgrenschefer är emellertid samtidigt förvalt-

b mg~myndtgheter och dera~ befogenhet att fatta förvaltnin s beslut 

h~gilransas ~ndkast av att vrssa förvaltningsbeslut kan vara g förbe
a na mann ommandochef. 

ch:f l~~:ll~~s:~n~;!;r~~~e~- -~ed dopeDrati~- i~~ebörd __ f rå~ basstab till 
. s or an . et ar aven har sa att bakom 

:1~;~a o_~der kan stå ~eslut av baschef, medan i viss; fall beslut 

II 
stoddla_v behmyndtgande kan vara fattat av stabs- sektions-

e er av e nmgsc ef. ' 

Från baschefs förvaltningsgrenschefer går fo··rvalt . .. . 
a · · ·1I h f .. nmgsmasstga 
nvtsmngar tt c e for lokalt underhållsförband (f·· I · 

g h f h d a orva tnmgs-
rensc e os enne om s ad an finnes) Bakom sa0 d · · 

k r b I · ana anvrsnmgar 
~n tgga es ut av baschef, men även här är det sao tt f··. l 

nmg h f I. , a otva t-
förb:g~n~ ; en tgt AFR ~ar _ rätt att till baschef underlydande 

n se e er meddela anvrsmngar rörande tjänstens bedrivande. 
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Ovan har preciserats de principiella, organisatoriska förutsätt

ningar, utifrån vilka resonemanget i fortsättningen kommer att 

fö~~t har på senare tid i olika sammanhang hävdats, att det är 

nödvändigt att draga en skarpare gräns mellan stabs- och förvalt

ningsfunktionerna. Man menar därmed, att det skall vara en skarp 

aräns mellan det arbete, som bedrivs å ena sidan i stabernas sektion 

Il och å andra sidan hos förvaltningsgrenscheferna. Såväl arbets

aruppen för översyn av marinkommandonas stabsorganisation 

(Ag/MK) som arbetsgruppen för utarbetande av förslag till an

visningar för verksamheten vid flottans operationsbaser (Ag/Bas) 

har i sina rapporter hävdat detta och i konsekvens härmed fördömt 

personalunioner mellan stabs- och förvaltningspersonaL 

Sin uppfattning i den här frågan motiverar arbetsgrupperna bl a 

på följande sätt. Ledningen av underhållstjänsten utövas dels efter 

en operativt ledande linje, dels efter en teknisk-ekonomisk verkstäl

lande linje. 
Den operativa ledningen av underhållstjänsten utövas av staben, 

och detta sker genom att staben preciserar vad som erfordras samt 

var och när detta skall tillhandahållas. På grundval av bl a detta 

stabsarbete skall förvaltningsorganen vidtaga verkställighetsåtgär

der av teknisk-ekonomisk art, d v s åtgärder betingade av att man 

besvarar frågan "hur". 
I Tidskrift i Sjöväsendet (januari 1955) publicerade undertecknad 

en artikel med rubriken "Vad, var, när - hur?" och det förefaller 

som om det vore den artikelns teori om gränsen mellan stabs- och 

förvaltningsfunktionerna, som användes i arbetsgruppernas motive

ring. Det intressanta är emellertid, att man dragit felaktiga slut

satser, då det gällt att omsätta den i praktiken. 

Vid den tidpunkt, då artikeln skrevs var dess författare lärare i 

underhållstjänst på sjökrigshögskolan och som sådan kom han inte 

ifrån att för eleverna definiera begreppen underhållstjänst och för

valtningstjänst. Detta var det ena syftet med artikeln, som slutade 

som följer: "Underhållstjänst utövas i såväl staber som förvalt

ningar. Den del av underhållstjänsten, som utövas i staberna, må 

kallas operativ underhållstjänst och består i att besvara frågorna, 

vad, var, när? medan den del som utövas i förvaltningarna, för

valtningstjänsten, består i att besvara frågan hur?" 

Det är tveksamt, om underhållstjänst i egentlig mening kan sägas 

4 
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bedrivas under fredstid. Vad som förekommer i fred är väl snarast 
krigsplanläggning avseende underhållstjänst. Den planläggningen 
bedrivs i fred i staber och förvaltningar huvudsakligen i central och 
regional instans. I det planläggningsarbetet har det under årens lopp 
inte sällan gnisslat i samarbetet mellan staber och förvaltningar 
främst av den anledningen, att det inte alltid för berörd personal 
varit klart, vilka uppgifter i krigsplanläggningsavseende, som verk
ligen bör ankomma på staberna respektive förvaltningarna. Att kla r
lägga detta sistnämnda var förfat tarens andra syfte med artikeln. 
Nyckelorden "Vad, var, när - hur" har nämligen för författaren 
alltid varit till god hjälp, då det gällt att avgöra, om i krigsplan
läggningssammanhang ett aktuellt ärende varit av stabsnatur eller 
förval tningsna tur. 

N å, men är det då inte lika betydelsefullt i samband med under
hållstjänstens ledning i krig att skilja på om ett ärende är stabs
ärende eller förvaltningsärende? Innan den frågan besvaras skall här 
återges ett citat ur en artikel i Tidskrift i Sjöväsendet (juni 1955) 
av dåvarande löjtnanten Naesman: "Frågeserien Vad, var, när och 
hur passar ju förträffligt på all verksamhet. A ven en renskötare, 
ett stadsbud, en fastighetsskötare, en ombudsman eller en diktare 
måste väl föru tsättas planera och utföra sin verksamhet efter den 
mallen, ja t o m kolingen kan inordnas i serien!" Det återgivna ci
tatet var sannolikt avsett som det verkliga dråpslaget mot "vad, 
var, när, hur - teorien". Men i själva verket gäller givetvis för 
kolingen likaväl som för en chef för operationsbas, att han kan ha 
skäl att fråga sig "vad, var, när, hur". För kolingen råkar det emel
lertid vara så, att hans problem som regel är så okomplicerade, att 
han inte har behov av att hålla sig med stab och förvaltningsgrens
chefer. Förutsättningarna för att hans beslut skall bli kloka är så 
tillvida stora, att han inte löper så stor risk, att de operativa och 
de förvaltningsmässiga synpunkterna inte skall vara sammanjäm
kade, när beslutet fattas - han är chef, stabsman och förvaltnin gs
man 1 en person. 

Svaret på frågan om det verkligen är så viktigt att skilja på, om 
ett ärende är ett stabsärende eller ett förvaltningsärende blir alltså: 
För kolingen är det inte så viktigt. Det är det inte heller för en 
militär chef, som inte har någon stabs- eller förvaltningspersonal till 
sitt förfogande. För en militär chef med ett antal medarbetare, som 
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betar intimt dels med chefen dels inbördes,o är .. nog. fråg:n 
sarnabr.. de eller förvaltningsärende" inte heller sa vasenthg. Na-''sta saren .. f" h f h tabs o glio- betydelse får frågan forst or en c e , som ar s -
gon l~~~alt~ingsorgan till sitt förfogande ... Men även i det f~ll~t 
och problemet om samma personer ar sysselsatta med sava! reduceras : o 

bs- som förvaltmngsfragor. . .. .. 
staD .. sålunda i och för sig mte anskvart att draga en skarp et ar f k · I "'l k t .. ellan stabs- och förvaltnings un ~twnerna . s p .v~ .ver e 
grands n: . t sao att frao go rna "vad var när" alltid defmmvt be~ är et JU m e ' , , . D 

f"rst av stabsmannen oberoende av förvaltmngsmannen. et svaras o o d . kan inte sällan vara nödvändigt a~t stabsmannens sv.~r p a ... ~ tre 
fråo-orna korrigeras, sedan förvaltnmgsmannen underso}n moJl.lgh.~
tenb att besvara sin fråga. De båda funktionerna är salunda t h~g 

d beroende av varandra, och ju närmare varandra de lzgger JU 
t:~tre måste det vara. Enbart det fö~hållandet, .att man . ka~ ur
skilj a en operativ funktion och en tekmsk-ekonom1sk f':.nkuon l un
derhållstjänsten utgör inte skäl ~tt ~raga skarpa o granser mellan 
dessa funktioner. Nej, man bör 1 stallet se det. sa,. att om man 
tvingas att vid ledningen av und:rhållsotjänsten 1 .~ng arbe~a .me~ 
stabs- och förvaltningsorganen sblcia pa samma satt som ~1~t1lls o 1 
fredsorganisationen, så är det önskvärt, att man kan sblja P.~' 
vilka uppgifter som ankommer på det ena och de.t andra .. Det ar 
på den här punkten som Ag/MK och Ag/Bas drag1t felakuga slut
satser av "vad, var, när, hur - teorien". 

Vilka praktiska slutsatser kan man då draga av det hittills förda 
· o 1 d · fl t under-teoretiska resonemanget 1 fraga om e mngen av ot ans 

hållstjänst inom marinkommando i kri.g? . . . 
Vad först gäller frågan om bemanmngen av sektton II l mann

kommandostaben så bör förvaltningsgrenscheferna (d v s chef~rna 
för vapen-, skeppstekniska, intendentur- och .sjukv.årdsförvaltnmg
arna samt kassan) ingå som avdelningschefer 1 mannkomman~.osta
bens sektion II. Sett enbart ur regional synpunkt vore det en for~el, 
om dessa chefer kunde ha uppehållsplats tillsammans m~d m.~.r~n
kommandostabens övriga personal. Det är dock inte all.:1d mojhgt 
och heller inte nödvändigt. Förvaltningsgrenschefe.rnas framsta .~pp
gift i krig är nämligen att leda verksamheten mom understalida 
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förvaltningar och de bör därför som regel uppehålla sig bland fö r

valtningarnas personal. Och denna personal kan av olika skäl tnte 

alltid ha uppehållsplats i anslutning till staben. 

Om staben och förvaltningarna har olika uppehållsplatser k an 

problemet lösas så, att en avdelningschef underställd officer (veder

like) uppehåller sig i marinkommandostaben. Denne bör i egenskap 

av stf avdelningschef medverka i det löpande stabsarbetet, då ordi

narie avdelningschefen inte uppehåller sig i staben, medan denne 

kallas till staben vid beredningen av viktigare ärende. Stf avdel

ningschefen bör givetvis söka upprätta ett så intimt samband med 

avdelningschefen/ förvaltningsgrenschefen som m ö jligt. 

I betydande utsträckning baseras flottans fartyg i krig inom sam

ma områden som används i den fredsmässiga övningsverksamheten. 

Man hör ibland den frågan ställas, varför inte underhållstjänsten i 

krig för flottans fartyg inom dessa områden kan bedrivas i ston 

sett på samma sätt som i fred, då marinkommandots förvaltningar 

tillgodoser fartygens behov a v förnödenheter och tjänster. 

Den väsentliga skillnaden mel lan underhållstjänsten i fred (om 

man nu i alla fall skall tala om en sådan) och underhållstjänsten i 

krig är den, att den senare måste vara mer aktiv. Det innebär 

bl a, att man i krig måste så långt möjligt följa upp de olika 

stridsfartygens underhållsläge (föra underhållsplott). I vissa situa

tioner måste man, med ledning av den kännedom man har dels om 

fartygens senaste underhållsläge dels om aktuella operationer m m 

så långt möjligt bedöma stridsfartygens underhållsläge och med ut

gångspunkt häruti vidtaga lämpliga åtgärder. Kännetecknande fö r 

denna aktiva underhållstjänst är, att den kräver en omfattand< 

stabsverksamhet, vars motsvarighet inte existerar i den fredsmä s

siga underhållstjänsten. Men kan då inte det stabsarbetet bedrivas 

i marinkommandostaben? Jo, men även om det är tänkbart, så är 

det i praktiken olämpligt. Den verksamheten bedrives bättre inom 

organisationer, som har bl a detta till huvuduppgift, nämligen opera

tionsbaserna. Och arbetet i marinkommandostaben skulle sannolikt 

förlora på, om man där blandade de större regionala uppgifterna 

med det otal lokala uppgifter av detaljkaraktär, som det innebär 

att planera, leda och ombesörja underhållstjänst för ett relativ t 

stort antal stridsfartyg. 

Den aktiva underhållstjänst avseende flottans fartyg m fl, som 
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nal och lokal nivå. Det kan kanske tyckas, att man därmed i själva 
verket satt den teoretiska organisationen helt ur spel. Men så är 
det inte. Vad som föreslås är, att den för underhållstjänstuppgifter 
mest kvalificerade personal, som finns disponibel inom marinkom
mandot vid mobil isering, d v s förvaltningsgrenscheferna och dem 
underställd personal, utnyttjas för de kvalificerade uppgifter som 
sammanhänger med underhållstjänsten och dess ledning. 

Innebär detta då kanske i alla fall, att det är förvaltningsgrens
cheferna som leder underhållstjänsten i krig på samma sätt som de 
gör i fred? Det gör det inte. Otvivelaktigt har de det allra största 
infly tande vid underhållstjänstens ledning i och med att de förenar 
stabs- och förvaltningsfunktionerna på såväl regional som lokal 
nivå. Men skillnaden i förhållande till fredsverksamheten ligger 
däri, att det hela tiden förekommer ett intimt samarbete med den. 
operativa delen inom respektive staber. I och med detta intima sam
arbete mellan stabs- och förvaltningssidan kommer underhållst jänst
ledningen på såväl regional som lokal nivå att bilda en enhet, inom 
vilken man i likhet med kolingen faktiskt kan underlåta att ständigt 
tänka på de skarpa gränserna mellan stabs- och förvaltningsfunk
tionerna. 

Bristen på kvalificerad personal är i och för sig ett skäl till den 
vertikala personalunionen. Men den skulle inte förordas, om den 
vore förenad med väsentliga olägenheter. Så är emellertid ej falle t, 
snarare tvärt om. Systemet innebär i hög grad en enhetlig ledning 
av flottans underhållstjänst i dess helhet inom marinkommandot. 
All regional förvaltningsverksamhet och dessutom den lokala fö r
valtningsverksamheten inom visst basområde kommer att ledas eller 
bedrivas av förvaltningsgrenscheferna. Huruvida förvaltningsgrens
chef i olika konkreta fall bedriver denna verksamhet i egenskap av 
regional eller lokal förvaltningsmyndighet får därmed närmast en
bart akademiskt intresse. Det som är mest betydelsefullt är, att 
förvaltningsgrenscheferna har klart för sig, att då det gäller ut
nyttjande av regionala resurser, så är det inom marinkommando
staben som de operativa aspekterna på frågorna hämtas, antingen 
det nu sker genom att förvaltningsgrenschef i egenskap av avdel
ningschef i staben deltager i ärendes beredning i staben eller endast 
genom intim kontakt med den i staben ständigt placerade stf avdel
ningschefen. 
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S 111111anfattning. 
a . .. · h" g·ad beroende av h f" rvaltningsfunkt!Onerna ar t og r . .. Stabs- oc o l . . . horisontell led bidrager trll att narrna d Persona umoner 1 .. varan ra. ' 11 dra och ökar möjligheterna att utova en k . onerna n varan 

fun n _ l d in <> av underhållstjänsten. .. enhethg e n. "' . . 'k l l d bidrager också till att underlatta 
P onalumoner 1 ve r n a e . k d ers . l dnin av underhållstjänsten inom mann omman o .. en enhethg e_ .g. bär inte att man sätter den vedertagna orPersonalumoner rlnnNe . d ·n' nebär att man i den marina orga-. · nen ur spe C), e 1 • ' · k aanrsatto .. · . d ·ssa entydiga organisatons a stan-o. . kan ror a st g me v t . .. do k nrsattonen h . . mtidigt som organisatronen an a an d db grepp oc pnncrper sa k . ar e .. ·n d ... k'lda förhållanden som an vara anpassas med hanshyonll tt e sar s t ' 

rådande på olika a i marinen. 
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Kärnenergidrift för fartyg. 

Kylning av reaktorkärnan 

Av civ.ing. BO KUML I N 

Den lättvattenkylda tryckvattenreaktorn tycks för närvarande 

vara den lämpligaste reaktortypen för fartygsdrift. Detta betyder 

ej att den är den mest ekonomiska. Den är en av de få kraftreak

tortyper, från vilken man har längre tids drifterfarenhet. De ame

rikanska ubåtsreaktorerna är alla av denna typ liksom de första 

civila fartygsreaktorerna i den ryska isbrytaren "Lenin" och det 

amerikanska good-will-handelsfartyget "Savannah". 

Framställningen i denna och några följande artiklar kommer 

därför att med få undantag koncentreras på den lättvattenkylda 
tryckvattenreaktorn. 

Nedan ges bakgrunden till de karakteristiska tryck- och tempe

raturförhållandena vid en maskinanläggning med denna reaktortyp. 

Värmeöverföringsproblem och temperatu rförhållanden i reaktor

kärnan och dess bränslestavar beskrivs, varvid speciellt de ur vär

meteknisk synpunkt dimensionerande och begränsande faktorern~ 
beaktas. 

Termisk verkningsgrad, tryck och temperaturförhållanden 

För att få en god ekonomisk utnyttjning av kärnbränslet i en 

kraftproducerande reaktoranläggning fordras lång utbränningstid 

för bränslet, största möjliga värmeeffekt ur reaktorkärnan och hög 

termisk verkningsgrad på den sekundära kraftprocessen. Isynnerhet 

de två sistnämnda faktorerna påverkar även kapitalkostnaden per 
erhållen hästkraft eller kilowatt. 

Anläggningens termiska verkningsgrad, definierad som förhåll an

det mellan effekten på propelleraxeln eller generatorn och reaktorns 

termiska effekt, bestämmes framför allt av reaktorkylmediets tem
peraturnivå. 
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_ rocessen ( fig . l) är enligt termodynamiken den id~ala 
e arnot p d .. 'llf" l '11 d m 

· k ocessen. Den arbetar me varmet1 orse t1 ett me m. 
enms a pr T f" l f . . d 

t . hö re konstant temperatur 1, or ust n expansiOn, varv! 

vid ken h~ lles värmebortförsel vid en lägre konstant temperatur 
ffe t er a ' · · o .. • 'd · ff k 

e h f" lustfri kompreSSJon ull utgangslaget, vatvJ VIss e e t 
T oc or k . d .. 

~ t 'll fo" ~'as earnot-processens v er nmgsgra ar 
maste 1 • · 

T, -T~ 
l -

T1 T1 

V Sy11es att värmet skall tillföras vid så hög temperatur som 
vara .. ·1· h" 

.. ·1· t och bortföras vid så låg temperatur som moJ 1gt om og 
mOJ Ig · h Il 'd ]" · 

1 'ngsgrad eftersträvas. En verkhg arbetsprocess ar a t1 ag te 

~~~~~~ngsgrad än Carnot-processen, beroende på fö~ ldus te.~ i ~~aft-
rnaskiner och nödvändiga temperaturdifferenser v1 varmeover-

föringen. o .. 1 "Il h 
Hur kan man nu uppfylla temperaturkrav(n pa varme \.a an_ oc 

värmesänkan i en reaktoranläggning? Förhållande_na .. granskas 1 ett 

fö renklat schema över en tryckvattenreaktors pnmar- ?ch . sekun

därkrets (fig. 2). Det primära kylvattnet uppvärmes .. vid sm pas~ 

sage genom reaktorkärnan till en temper~tu-~ T 1 . Varme avg~s I 

ånggenerato rn till sekundära kretsen och pnn~arvattnet pumpas ater 

till reaktorkärnan vid en temperatur T 2 • I anggeneratorn avkokas 

sekundärt vatten till mättad ånga med temperaturen T 01. Ångan 

expanderar i turbinen och kondenseras i kond_ens~rn vid tempera

turen T 03. Matarpumpen återför kondensatet till angger~eratorn. 

Fig. 3 visar en idealiserad bild av reaktorns - turbmens _ kra~~

process. Expansion och kompression har ant~gits ske förlustfnt:. ~-or 

värmeöverföringen fordras en temperaturdrfferens mellan pnmar

och sekundärkrets. Värme tillföres sekundärkretsen mellan A1-B-C 

och bortföres mellan D-A. Temperaturen T0~ bestämmes av tern-

. peraturen på kondensorns kylvatten och kan inte påverkas ne?.åt. 

För att få en höo- verkningso-rad måste därför sekundärångans matt-
b b • b k . 

ningstemperatur hållas hög. Fig. 4 visar termiska o ruttover mngs-

graden som funktion av temperaturen T 01 • Med angtryckskurvan 

för vatten (fig. 5) kan man då skapa sig en uppfattning om de 

tryck, som måste råda i primär- och sekundärkr~tsen. 
Välj exempelvis 25 ata sektmdärångtryck, varvid T 01 225 °C 
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T 

D 

VARME TILL 

VÄRME fRÅN 

Fig. I. 

EffEKT

UTTAG 

s 

Carnot-process i T -S-diagram. 

PRIMARI<RETS SEKUNDARI<RETS 

T, 

CIRK.PUMP MATARPUMP 

Fig. 2. 

TURBIN 

Principiellt kopplingsschema för tryckvattenreaktoranläggning. 
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l
. t figur 5. Den termiska bruttoverkningsgraden uppskattas till 

en 1g · k · k d' ff · o 

9 
o;

0 
ur figur 4. En mmsta e onom1s temperatur 1 erens 1 ang-

2 eratorn är ca 20°C, varför T~ = 225 + 20 = 245 °C. För 
g~_n meöverföringen i reaktorkärnan fordras en temperaturdifferens 
va~lan T och T~ på 10 - 30°C, varför T 1 = 265 °C. Tryckvatten-
me l . . l o k l . k . fo aktorn dimensiOneras 1 rege sa att y vattnet 1 rea torn eJ ar 
reo kokpunkten ens i den mest ansträngda delen av reaktorkärnan. 
~~r att säkerställa detta fordras ca 50°C marginal mot kokning, 
räknat från medeltemperaturen T 1. Mättningstemperaturen på pri
märsidan kan då sättas till 265 + 50 = 315 °C. Ur ångtrycks
kurvan, figur 5, erhålles det nödvändiga trycket i primära kretsen 

till 11 O a ta. 
Exemplet visar de karakteristiska tryckförhållandena i en tryck-

vattenreaktoranläggning. Måttliga sekundärångtryck, som ligger un
der de konventionella ånganläggningarnas och ej ger en särskilt 
hög termisk verkningsgrad, fordrar höga primärkretstryck på 11 O 
-150 ata, vilka ligger långt över de tryck, som är normala i ång
pannorna även på de modernaste fartygsanläggningar. 

Värmeöverföring i reaktorkärnan, grundbegrepp . 

Uppbyggnaden av en tryckvattenreaktors kärna illustreras av fi
gur 6 och 7 (kärnan i "Savannah's" reaktor). Kärnan är i princip 
cylindrisk med höjden ungefär lika med diametern. Den är upp
byggd av bränsleelement innehållande ett stort antal bränslestavar 
med liten diameter, omgivna av en fyrkantig stålbox. Kylvattnet 
passerar kärnan i ett eller flera genomlopp, varvid boxarna styr 
strömmen längs bränslestavarna. 

Värmet, som alstras vid kärnreaktionerna i bränslestavarna över
föres till kylvattnet på huvudsakligen två sätt: 

a) Genom ledning, genom bränslestaven under samtidig värme
alstring och genom omgivande kapslingsmaterial till kapsling
ens ytteryta. 

b) Genom konvektion från kapsl ingens ytteryta till det förbiström
mande vattnet. 

För att göra framställningen klarare införes v1ssa approximatio-
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[ dcaliserad arbets pmcess T-S-diagram för primär- och sekundärkrets. 
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l'' igur 5 

Termisk bruttoverkningsgrad /ör tryckvattenreaktoranläggning som funktion av 

mättningstemperaturen på änggeneratorns sekundärsida. 

Fig. 5· 

Angtryckskurva för vatten. 
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Fig. 6. 

värsnitt av "Savanna? s rea to r T J' " k (J 2 bränsleelement, två kylvattengenomlopp ). 
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1
er: Värmeutvecklingen per volymsenhet av bränslet antages kon-

1 tant. Ett medelvärde över temperaturintervallet användes för ma

~erialens värmeledningsförmåga. Från axiell värmeledning bortses. 

Ledning. 

Lagen för värmetransport genom ledning har formulerats av 

fourier: 

där q 
A 

6 t 
x 

k 

k A · 6 t 
q 

x 

värmeflöde per tidsenhet 
area vinkelrätt mot värmeflödet 

temperaturdifferens som orsakar värmeflödet 

a v stånd mellan två plan i mediet mellan vilka det 

råder temperaturdifferensen 6 t 
mediets värmeledningsförmåga. 

Med värmealstring i materialet, varvid värmeeffekten qg alstras 

per volymsenhet, erhålles för rektangulär stav (fig. 8 b): 

2 k 

För cylindrisk bränslestav (fig. 8 c) radiell värmetransport, er

hålles: 

k 

Temperaturfördelningen i en bränslestav ar således en parabel. 

Tabell 1 v1sar värmeledningsförmågan för några olika material. 

Tabell 1 

Kapslingsmaterial k W /m o c 
Rostfritt stål 16 

Zirkonium 85 
Aluminium 210 
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''Bond" -material 

Helium 
Luft 
Xenon 

V AGGYTA 

a 

c 

Beteckningar 
vid härledning 
av uttryck för 
värmetransport 

x, 
t, 

Fig. 8. 

0,14 
0,025 
0,005 

a) Värmeledning genom plan vägg 

(20°C, 1 ata) 

" 
" 

b 

d 

b) Värmeledning vid värmealstring i materialet (bränsle
element), rektangulär stav 

c) Som b för cylindrisk stav, radiell värmetransport 

d) Värmeöverföring vid konvektion från vägg till kyl
medium. 

Bränslematerial 

Metalliskt uran 
Sintrad urandioxid 

Konvektion (påtvingad strömning) 

25 
1,6 
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Problemet att klarlägga förloppet vid överföring av värme från 
en vägg till ett förbiströmmande medium är ett av de klassiska inom 
värmetekniken. Förloppet är till sin natur mycket invecklat och 
har hittills varken teoretiskt eller experimentellt kunnat ges en all
mängiltig lösning. För att praktiskt komma till rätta med beräk
ningen av värmeöverföringsproblem av olika slag har man fått 
lita till försök, vars resultat redovisats under dimensionslös form, 
men vars giltighet givetvis alltid är begränsad. 

De inverkande faktorerna kan sammansättas till dimensionslösa 
storheter, vara v 

N usselts tal N u 

Reynolds tal Re 

Prandtls tal Pr = 

hydraulisk diameter 
4 

(diametern för ett runt rör) 

a· dh 

k 

w. dh . (! 

Tf 

"l . cp 

k 
strömningens tvärsnittsyta 

vätta omkretsen 

w hastighet m/ s 
k värmeledningsförmåga W /m °C 
cp= specifikt värme Ws/kg °C 

e täthet kg/ m3 

rt dynamisk viskositet N s/m2 

a = det sökta värmeöverföringstalet W /m2 °C 

Man får för olika kanalformer och olika strömmande medier ut
tryck av typen 

Nu = konst · (Ret · (Pr)Y 

5 

m 
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och för det här aktuella fallet, vatten som värmes 
brukar en ekvation enligt Colburn användas: 

i raka kanaler 

Nu = 0,023 · Re0·8 
. Pr0·4 (Re > 10.000) 

Ur detta uttryck beräknas a enligt 
k 

a = 0,023 · d- · Re0·8 . Pr0·4 

h 

' 

För värmetransporten från vägg till vätska fås slutligen (figur 8 d) 

tvägg - tvätska = _j_ 
A 

Värmeöverföring vid kokning: 

l 

För fullständighetens skull skall här nämnas något om värmeöver
föringen vid kokning. I en tryckvattenreaktors kärna tillåtes nor
malt ej kokning, men i vissa exceptionella fall, exempelvis nöd
körning, kan kokning erhållas. I flera förslag till avancerade tryck
vattenreaktorer arbetar man också med lokal kokning i den mest 
ansträngda punkten i kärnan. 

Om temperaturen på ytan av ett bränsleelement överstiger den lo
kala mättningstemperaturen för omgivande vatten med någon grad 
uppstår endast konvektionsströmmar kring ytan. Först om ytan når 
en temperatur av 3-4 °C över ångbildningstemperaturen börjar 
små ångblåsor att bildas vid ytan men dessa kondenserar genast i 
omkringliggande vatten. Detta tillstånd kallas lokal kokning. Om 
övertemperaturen ytterligare ökas till ca 10°C börjar verklig kok
ning, blåsbildningen är kraftigare och vore det en fri vätskeyta i 
systemet skulle en ångproduktion erhållas. När temperaturskillna
den nått 30-40°C blir blåsbildningen så kraftig att vätska ej hin
ner in till ytan utan ett instabilt ångskikt bildas, som då och då bry
ter samman. På grund av ångskiktets dåliga värmeledningsförmåga 
sjunker värmeflödet kraftigt. Om temperaturskillnaden ytterligare 
ökas inträder en stabil filmkokning, varvid temperaturen på bräns
leelementet, på grund av det stabila ångskiktets isolerande inverkan, 
blir så hög att sönderbränning (burn out) sker. · 

Diagrammet, figur 9, visar det karakteristiska utseendet på över
förd värmeeffekt kontra temperatur på ytan över mättningstempe
raturen. 
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Fig. 9· 
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Värmeöverföring vid kokning. Värmeflöde som funktion av dif fer ens mellan 
värmeytans temperatur och vattnets mättningstemperatur. 

Effektfördelning i reaktorkärnan 

Effektutvecklingen, som är proportionell mot antalet fissioner 
(l Watt = 3,1 X 1010 fissioner/sek.), är inte konstant över kärnan. 
Figur 10 visar att effekten är störst i kärnans centr~m och av~.ar 
till O på dess begränsningsytor. I radiell led beskn;s effekt~or
delningen av en Besselfunktion, i axiell led av en cosmusfunkuon. 
Förhållandet mellan värmeeffektens maximala värde i centrum och 
dess medelvärde över hela kärnan är 3-3,5 (totala formfaktorn) 
vid homogen bränslefördelning. 

I vissa reaktorsystem kan man genom konstlade arrangemang 
platta ut den radiella effektfördelningen, exempelvis genom att 
placera bränsleelement med lägre anrikningsgrad i centrum. Effekt
~ördelningen ändras i takt med kärnans utbränning.' då brän~let 
1 kärnans centrum först bränns ut, varvid en naturltg utplattnmg 
kommer att ske med drifttiden. 

På denna makroskopiska fördelning överlagras "mikroskopiska" 
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!lv~~7//t7/%~~+-- RADIELL F"LOOESF"ORDEL NING 
l KARNAN 

-H74'-h-Y->4-:~+-r<-ft--'--- A X l~ LL F L O DE SF O R D E L N l NG 

R 
R, 

Värmeeffektfördelning 

l KARNAN 

l----EXTRAPOLERAD KA RNA 

Fig. ro. 

fär sk cylindrisk reaktorkärna med homogen 
bränsle fördelning. 

ojämnheter i flödet på grund av t ex flödesdepression i bränslestavar och omkring kontrollstavar, lokal övermoderering i vattenspalter mellan elementen eller av ojämn uranfördelning i bränslestavarna på grund av ojämn tillverkning. Dessa tillkommande fakto rer brukar benämnas hot channel-faktorer, om de appliceras på den hetaste kanalen i kärnan och kan multiplicerade med varandra uppgå till l ,5-2. Vid en noggrann analys av temperaturen i ett bränsleelement måste hänsyn tagas därtill. 

Tabell 2 ger exempel på värmeflödens storleksordning för olika applikationer : 

Tabell 2 

Max. solflöde på jordens yta 
Industriella värmeväxlare 
Eldstad i modern ångpanna 

Värmeflöde W /m2 

0,01 
0,1 - 1,5 

3 

x 105 

" 
" 

z 

AREA A 
d 

Fig. r r a . 

Central kylkanal med cylindrisk bränslestav 

Dresden BWR, max. flöde i kän:an .. 
Shippingport PWR, m~.x. ~!öde 1 karnan 

Flöde för centrumsmaltmng 
Burn-out gräns .. 

Dounreay, snabb reaktor, ~1ax. flode 
Munstycksutlopp, vätskednven .~aket 
Satellity ta, återinträde i atmosfaren 

T em peraturfördelning i en kylkanal 

r 
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reaktor kärna . 

Värmeflöde W /m2 

10 x 105 

13 " 16 " 22 " 95 " 150 " 1.400 " 

Den centrala kylkanalen (figur 11 a) blir enligt föregåen~edre-.. d T peraturerna 1 en-sonemang den termiskt sett mest anstrang a. em . d' . na kanal och i de centralt placerade bränslestav~n:a bhr l~:nslOnerande och begränsande för den termiska utnyttJnmgen av karnans bränsle. 
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z 
-e-, 

zt-~~-----C~~~ 

·~ ... -f......,:-------...:..---

1 
MAX KAPSLING 

""0,65 H 

-t.~,~----------~ 
H " -.y "-------------

Tz 
Fig. II b. 

Temperaturförlopp i kylkanal enligt a . 

Kylvattentemperaturen kommer att variera sinusformigt längs 
kanalen. Kylvattnets temperaturstegring 19r vid passage genom ka
nalen blir 

Wo. 7f d . H 
19 = -------------

1 ~ · w · A · e · cp 
där W 0 är maximala värmeeffekten per ytenhet av staven 

~ är den totala formfaktorn 
Den maximala temperaturskillnaden 190 mellan kylvatten och 

kapsling inträffar i kanalens mitt. 

19 Wo 
o - ---

0'.: 

där a är värmeöverföringstalet mellan vatten och stavyta. 
Den maximala kapslingsyttemperaturen inträffar ovanför reak

torkärnans centrum på ca 65 °/o av höjden från inloppet räknat. 
Temperaturfördelningen framgår av figur 11 b. 

T MAX BRÄNSLE 

B BOND 

~AP SLING +---4T 

Fig. 12 b. 

Temperaturfö rdelning i kapslad bränslestav, radiell värmetransport 
(Obs! ej skalriktig bild). 
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Temperaturfördelning i en bränslestav 

~.e~1 temp~ratur, so~ uppnås i centrum av bränslestaven, är oftas t 

avgotande for hela bransleelementdimensioneringen Ft·a0 n k l' 
"k o f' · aps mgs-

ytan ra nat ater mnes temperaturstegringat· t' kap l' . l . 
k k d ' s mgsmatena 1 

onta tme tet mellan kapsling och bränsle s k "b d" ' . 
"·l b .. 1 · . ' · · on , samt 1 

SJa ~.a rans et. Ftgur 12 a Vtsar tvärsnitt av en bränslestav 

b .~0~ att f~ en möj!igast god kontrollerbar värmelednin~ mellan 

. rat}s .emat~~tal, e~.' smtrad urandioxid, och kapslingsmaterialet, ex 

rost ntt sta:. anva~der man ofta en bond av helium. Helium är 

~n mycket ~.at~~e varm.eledare än luft och med gasfyllning till visst 

~:e~try~~l' fors~.mras eJ de värmeledande egenskaperna så kraftigt 

e a tgt .va~meledande fissionsgaserna, som samlas inne i sta
ven under dnftttden. 

. Med de uttryck, ~om härletts i det föregående, beräknas de 

xtmala temperaturdifferenserna i bränslesta v ens olika delar. 
ma-

T 

No = värmeflöde per längdenhet av staven 

= W 0 
·~·d 2 - qg . ~ . r l 

e 
kapsling 

e 
bond 

eb .. 1 rans e 

~ · 

d . 
kapshng 

No 

d 
bond 

l 

s 
d 

'kapsling 

t 
-k -

bond 

k 
bränsle 

Maximala bränsletemperaturen i centrum av staven: 

el 
= T2 + 2 + e0 + e e 

kapsling + bond + 
max 

bränsle 
e + bränsle 
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Figur 12 b visar temperaturfördelningen i bränslestaven. 

För en bränslestav av sintrad urandioxid, kapslad i rostfritt stål 

och med heliumbond, är temperaturdifferenserna av storleksord-

ningen: eo = 5 - 15°C, ekapsling = 20 - 40°C, ebond 

= 300 - 500°C och ebränsle = 1.200 - 1.600°C. 

Dimensioneringskriterier 

De faktorer , som har det största inflytandet vid den värmetek

niska dimensioneringen av reaktorkärnan är: 

1. Den maximala centrumtemperaturen i bränslet måste med en 

viss säkerhetsmarginal underskrida smälttemperaturen. På grund 

av att temperaturskillnaden i bränslet är proportionell mot 

kvadraten på bränslestavens diameter ger detta villkor en ma

ximalt tillåten stavdiameter. 
Smälttemperaturen för metalliskt uran är ca 1.1 00°C, men vid 

500 - 600°C uppträder ett svällningsfenomen. En lämplig max. 

temperatur är därför ca 450°C. 
Urandioxid har smälttemperaturen ca 2.800°C och där kan 

man tillåta upp till cirka 2.400°C. Genom urandioxidens dåliga 

värmeledningsförmåga ger detta stavdiametrar i storleksord

ningen 7-12 mm. 

2. Yttemperaturen på kapslingens utsida måste med en viss sä

kerhetsmarginal underskrida den mot primärkretstrycket sva

rande mättningstemperaturen; detta för att undvika lokal kok

ning. Villkoret ger främst ett maximalt tillåtet värmeflöde från 

stavytan men sätter även en gräns på tillåten temperaturhöj

ning över kärnan. 
Kokning i ett element ändrar kylmediets modererande egenska

per, vilket påverkar kritikalitetsförhållandena. Tryckförlus

terna förändras när ångbildning sker och en pulserande kylvat

tenström blir lätt resultatet. Inte desto mindre dimensioneras 

avancerade tryckvattenreaktorer för lokal kokning i ansträngda 

punkter vid maximal belastning. 

Optimering av en reaktorkärna så att både värmetekniska och 

fysikaliska krav uppfylles är en balansgång mellan vid första an-
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blicken helt oförenliga betingelser. Volymförhållande vatten/uran, 
kylvattenhastighet, kylvattenflöde, temperaturhöjning över kärnan, 
stavdiameter, värmeöverföringsyta, totalvolym, av kärnan och 
bränslets anrikningsgrad är några av de faktorer, som beaktas vid 
en sådan optimering. 

Som exempel på hur avvägningsproblemet kan lösas visas i tabell 
3 de värmetekniska data för "Savannah's" kärna. 

Tabell 3 

NÅGRA DA TA FOR SA VANNAHS REAKTORKARNA 

Kärndimensioner 

Kärnans totala längd 
Aktiv bränslelängd 
Ekvivalent kärndiameter 

Bränslestavens data 

Bränsle 
Kapsling 

Bränslekutsdiameter 
Kapslingsdiameter, utv 
Kapslingstjocklek 
"Bondens" tjocklek (Helium) 

Termiska och hydrauliska data 

Reaktorns maximala termiska effekt 
Drifttryck 
Kylvattenflöde 
K y l vattenhastighet 
Kylvattnets inloppstemp. vid max.effekt 

, utloppstemp. , , 
Kylvattnets temp.stegring 
Kylvattnets max.temp. stegring 
Maximala temp. skillnaden mellan kylvatten 

och kapsling 

229 cm 
170 cm 
158 cm 

Urandioxid (U02) 

Rostfritt stål 

1,08 cm 
1,27 cm 

0,089 cm 
0,0057 cm 

69 MW 
123 ata 

1.000 kg/s 
2,8 m/s 

257 °C 
271 °C 

14 °C 
21 °C 

51 °C 

Maximal kapslingtemp. 
Marainal mot ångbildningstemp. 
Maximal centrumtemp. i .?rä~slet 
Marginal mot centrumsmaltn~ng 
Effekt för att få lokal koknmg 

(procent av maximal effekt~ . 
Genomsnittliga värmeflödet vtd maxtmal 

effekt 
Maximala värmeflödet vid maximal effekt 

(inkl. hot-channel faktorer) 
Värmeöverföringstalet, kylvatten - kapsling 
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317 o c 
8 o c 

1.820 o c 
980 o c 
121 O/o 

19,6 W /cm2 

86,3 W /cm2 

('V 2 W / cm2 , °C 
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Artilleri-, torped- och ubåtstjänst 

två eller tre tjänstegrenar 

Av kapten ÅKE JOHNSO N 

Lämpligheten av stamofficerarnas nuvarande indelnino- vapen-
tjänster kan ifrågasättas. o 

Rubrikens frågeställning utgör ingen nyhet för dem, som har 
praktisk .erfarenhet av utbildning och personalplanering ombord. 

Indelmngen i vapentjänster har tidigare diskuterats i denna tid
skrifts februarinummer 1960. 

Vi har nu som bekant dels en tjänstegrensbenämnd, dels en far
tygsbunden indelningsgrund. 

Artilleri-, torped- och mintjänst hänför sig sålunda till tjänster
grenar, ubåtstjänst till fartygstyp. 

Ubåtsofficeren förutsättes behärska de flesta förekommande 
tjänstegrenar på sitt fartyg. Samma krav ställs i praktiken också 
på mtb- och msvp-officerare. 

Det återstår att se, om jagare- och fregattofficeren kan bli en 
realitet. 

Ubåtsjakttjänstens ökade krav på utrymme har resulterat i en 
gemensam torped/ubåtsjaktlinje. Denna kombination överensstäm
mer väl med stridstjänstens förutsättningar på jagare, mindre väl 
med fregatternas förhållanden i de fall dessa saknar torpeder. 

Det finns många utvecklings- och andra skäl, som talar för en 
fortsatt kombination av torped- och ubåtsjakttjänsterna. Bl a torde 
torpedlinjen vara den enda vapentjänst, som i en kombination 
kan erbjuda ubåtsjakten erforderligt utbildningsutrymme. 

Skall kombinationen torped/ ubåtsjakttjänst bestå fordras emeller
tid. en .konsekvent samordnad ansvarsfördelning på materiel- och 
utbddnmgssidan även inom landorganisationen. 

Ubåtsjakttjänstens företrädare anser emellertid, att utYecklingen 
kräver en särskild utbildningslinje. 
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Detta skall icke bestridas .. Ubåtsja~.ttj~~1St~ns storle~~.sor~ning 0~!1 
komplicitet motiverar ?.nekhgen en sarstallmng, om pmforelse go
. med andra vapentpnster. 
tesEn särskiljning av t2rped- och ubåtsjakttj~nsterna in~1ebär, att 

befattningshavare pa Jagarna framdeles ersattes av tva. De rent e~aktiska konsekvenserna av detta ur bl a förläggningssynpunkt 
b~ r nämnas, men skall icke o diskut.eras h~ r. . . Huvudfrågan gäller, hur langt vt ha r rad att dnva uppdelnmgen 
av årskontingenten stamofficerare. o • • . • • . Om ubåtsjakttjänsten brytes ut ur torped/ubatspktlmJen fngores 
ett stort utbildningsutrymme. 

Detta utrymme har i praktiken större omfattning än som fram-
"år av timplanen för vapenofficersskolan. (Se nedan) Ubåtseleverna 
inhämtar, som framgår av timplanen, torpedtjänstens kursomfång 
på 90 timmar. Torpedeleverna bör kunna inhämta motsvarande 
kursomfång på samma tid. 

Timpbn för vapeno fficersskolan stam, sommaren 1961. 

Antal timmar 
A M N E 

l l l AOL TOL UOL MOL 

Artilleritjänst •••• • • • • ••• o •• •• •• 230 30 - 50 
Torpedtj änst ••••• o •••••••••••• o. 30 !80 90 30 
Ubåtstjänst • •• •• • o . o • ••••• o •• • • - 20 !80 20 
Mintjänst ••• o • • ••••••• • ••••• o • • 20 40 20 25 0 
Ubåtsjakttjänst • o •• ••••• •••• ••• 70 15 0 q o 70 
Radar- och stridsledningstjänst .. 70 70 50 70 
Sambandstjänst •• • • o • • •• • •••• • o 70 70 70 70 
Taktik .. ......... .. . .. .. .. .. .. 50 50 50 50 
Teleteknik • •• • ••••• • •••••••• o. 50 50 50 50 
S jukvårdsstridst jänst •• • o •••• •• •• 40 40 40 40 
skyddstjänst och skyddsdykar-

utbildning • •••• o. o • •• • ••• •• o •• 52 52 52 52 
Robottjänst ••••• • ••••••••• o •• • • 74 4 4 4 
Flygtjänst • •• • • • o • •••••••••••••• 8 8 8 8 
Idrott ...... : . . ........ . . . .. .. \ 36 36 36 36 

Elevarbeten .... .... . · · · · · · · · · · · 40 40 40 

\ 

40 
l 

Summa l 840 840 840 840 

l 
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Den praktiska utbildningen ombord innebär i fråga om tillgängli g 
tid inga problem. 

Det kan ifrågasättas, om vi med våra små årskontingenter offi
cerare har råd med en indelningsgrund, som vilar på ett så ringa 
utbildningsomfång. 

Dagens torpedofficer måste i sitt eget och flottans intresse kun
na utnyttjas inom ett vidare område på tjänstegrensplanet. 

Om ubåtsjakttjänsten med hänsyn till sin storleksordning, särart 
och svårighetsgrad bryts ut ur torpedlinjen bör därför andra kom
binationsmöjligheter med torpedtjänsten prövas. Därvid ligger väl 
en gemensam artilleri- och torpedlinje närmast till hands. 

Tanken på en sådan kombination utgör ingen nyhet, vilket bl a 
framgår av den inledningsvis nämnda TiS 2/60. 

Erfarenheten visar, att artilleritjänstutbildade officerare kan ut
nyttjas i vissa torpedbefattningar. Torpedtjänstutbildade officerare 
bör därför kunna utbildas för tjänstgöring i vissa artilleribefatt
mngar. 

Granskas timplanen (se ovan) med utgångspunkt från en torped
linje med 90 timmar torpedtjänstutbildning finner man, att minst 
30 (art) + 90 (torp) + 20 (ub) + 20 (min) + 80 (ubj) = 240 
timmar kan disponeras för t ex atrilleri- och robotutbildning utan 
att s k gemensamma ämnen eftersättes. 

Man ser omedelbart, att samordningsmöjligheter finns beträffan
de teoretisk grundutbildning. 

Den praktiska utbildningen ombord innebär inga tidsproblem, i 
synnerhet om en tvåårsplacering kan bibehållas för aktuella elever. 

Många invänder, att specialisering erfordras, om tjänsten skall 
drivas framåt. 

A ven om specialisering fortfarande erfordras för vissa befatt
ningar både ombord och iland anser jag inte, att man därmed skall 
frånsäga sig fördelarna av ökade placeringsmöjligheter på · m&nga 
andra befattningar. 

Specialisering i begränsad bemärkelse blir alltid en tillfällig följd 
av det man håller på med. Detta får emellertid inte tagas som 
intäkt för en grundspecialisering, som med ett litet ingångsvärde 
begränsar användbarheten i stort av en eftertraktad åldersgrupp. 

Såväl praktiska möjligheter som taktiska och tekniska förutsätt
ningar tyder på, att en kombination av artilleri- och torpedutbild-
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h d .. d en ökad utnytt)·andemöjlighet av sålunda utbil-. en oc arme . "" 11 d rung l b .. r vara möJ"lig och gynnsam. Icke mlnst ga er etta d d persona o .. .. · b I d a ·d do de båda t)"änsternas sarart mots 1 ro oten. em . framtt en, a h k o l . tt aemensamt framtidsvapen, som pockat oc poc ar pa har v1 e o 
uppmärksamhet. 

I rubriken till denna artikel har felaktigt tryckts Ubåtstjänst 
U båtsjakttjänst. 

stället för 
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Litteratur 

" VA SA - REGALSKEPPET l ORD OCH BI LD." 

Av Anders Fra nzen. 

Norstedts och Bonniers, Stockholm. 

Pris I7: 50. 

O 
Ofm skeppet Vasa har redan skrivits mycket och mycket är a·· k · 

m arrande k · b o nnu os n ve t 

f ' onservenngsar eten aterstår att utföra. Värdefullt j·· d ]" · 

ortfarande på Strömmens botten ocll .. o bl. osgo s lgger 
, vantar pa att 1 up ] k D k 

mande aren ko ··k 1. P oc at. e om-
mmer sa er 1gen att ge stoff för tterl · 

f
av v;tenskapsn:än, djupdykare och vanliga författ~re . .J:~;a e~a antal volym~; 
ramat fmna sm egen bärgn ing i Vasas. n annu en t1 

Anders Franzen har av Vasanämnden fått . d 
d ·· "k . .. . ' 1 upp rag att sammanställa e 

;n ~a olve~~~ t ~v "bargnlngsföretaget, den första utkom hösten I959 ("Wasa ~ 
yn oc 1 argmng ). Resu ltatet har blivit m eket ott _ "ll . .. 

klassi<>a texten lätt"!! .. ]" J r·· y g l ustranonerna forst -
o ' l gan g 1g oc 1 ut orandet smakfullt. 

SC HN EL LBOOT E. 

Av P. P. Möbi us . 

Ernst Gerdes Verlag. Preetz/ Holstein I96r. 

U. R. 

Inom den rika litteraturen om den tyska K . . 
f negsmanne under k · 

45 mner man mestadels böcker behandlande d h Id d o nget I9J9-

de större fartygen såsom bJ·a··s B. k et om u a e ubatsvapnet eller 
' ' sarna tsrnare och T . 1 d l f 

Admiral Graf Spee och Admiral Sch h ... 
1 

k trpttz, .1an e s Örstärarna 

Kormoran m fl D . d eer, . Ja p ryssarna Atlantts, Pmguin, Orion 

tystnad. Sålunda. ha: :~~:nreb::r;;e~: :n:~ts har i allmäl!het fö~bigåtts med 

Och dock sänkte detta flott . y a motor.torpedbatarna mte utgivits. 

b f
. . ans yngsta, men effekt1va vapen ö .

1
. 

rt. lentltgt handelstonna<>e och ett 6 l .. l f ' ver en ml JOn 
" o-ta or ogs artyg a !"k l k 

kan säga, arr stor verkan åstadkoms med ta·· r· o v do 11 a stor e ·. Man 

A d · m 1gen sma me e 

. v . e .l Tyskland byggda mtb trädde något över 'OO . .:. 

akt1vt 1 sJökriget på praktiskt t ll . .- 1 t;anst. De deltog 

kanalen N d .. . 'a· . ... ~get a a europelska kngsskådeplatscr Engelska 

' , or SJon, stersJon Fmsk ·k M d ]] ' 

krigshandlingar gick I I 8 båt~ r förlo:a~l en, .e k e lavet, Svarta havet. Genom 

2 nedskrotades efter kollision, 8 såldes e,o:~ s~n te]~ av deget .folk, I strandade, 
9 ut amna es ttll segrarmakterna 
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efter kriget. Operativt var båtarna först underställda FdT (Fi.ihrer der Torpedo

boote), kommendör (Kapitän zur See), sedermera konteramiral Hans Bi.itow, 

men den 20 april I 942 inrättades en ny post, Fi.irer der Schnellboote (FdS), som 

intill krigsslutet bestreds av kommendör Rudolf Petersen. Av mtb-männen de

korerades 24 med Järnkorsets Riddarkors, 7 av dessa därtill med Eklövet. 

De tyska Schnellboote konstruerades av specialisten i branschen, firman Li.irs

sen i Vegesack. Dc var enligt dåtida måttstock stora motortorpedbåtar med 

lång aktionsradie och goda sjöegenska per. Träskrovet, J 5 m långt och 5 m brett, 

deplacerade IOO ton. Tre Daimler-Benz dieselmotorer på 6.ooo hkr gav båten 

39 knops fart. Beväpningen utgjordes av tvenne 5 J,J cm torpeder i fasta stäv

tuber och två som reserv. Därjämte kunde 6 sjunkbomber resp 6-8 minor med

fö ras. Två 20 mm pjäser representerade luftvärnet. Under kriget gjordes en 

del förbättringar, ny apparatur installerades, anta let lv.kanoner utökades, bryggan 

bepansrades m m. Besättningsstyrkan växte samtidigt från I 7 till 2 5 man. 

Kontinuerlig förläggning och skaffning ombord var utesluten, varför flottiljerna 

åtföljdes av depåfartyg, där detta var möjligt. Befälet ombord fördes vanligen 

av en löjnant (Obcrlcutnant zur See) , hans närmaste man och nummer I var 

en underofficer (Maat). Maskinchefen var flaggunderofficer (Oberfeldwebel), 

som biträddes av två underofficerare. Ett tiotal man utgjorde däckspersonal, sam

rna uppsättning fanns i maskinen. Därtill kom r-2 signalmän, radister och tor

pedmekaniker. 

Ett försök att skildra livet ombord på en dylik Schnellboot, den tyska be

nämningen för motortorpedbåt, har gjorts av Peter Paul M ö b i u s, skriftstäl

Jare och reservofficer och en av dem, som var med så gott som hela tiden från 

början till slutet. När kriget bröt ut, var Möbius verksam som journalist i 

Berl in, blev inkallad och tjänstgjorde som frontkorrespondent på förpostfartyg, 

minsvepare och torpedbåtar. Men redan r 940 kommenderades han som offi

cer t ill en mtb-flottilj, vilken han medföljde under dess operationer på de 

mest olika krigsskådeplatser. 

H ans bok "Schnellboote" är inte att betrakta som något sjökrigshistoriskt 

verk över de tyska motortorpedbåtarna, utan blott och bart som en ögonvittnes

skildring av huru en handfull män upplevde krigets vanvett ombord på en av 

dem. Berättelsen verkar alltigenom äkta och liknande episoder har säkerligen 

de flesta av dessa havens "husarer" varit med om. Boken baserar sig på (för

bjudna) dagboksanteckningar förda intill september I942, då förfarrarens båt 

S. 27 gick under med större delen av besättningen. Möbius räddades och ned

skrev sina upplevelser under den därpå följande sjukhusvistelsen i Holland. Be

sättningen han skildrar förblir anonym, de medagerande nämnes inre vid namn, 

ej heller flottiljen och de därtill hörande enheterna. Tidpunkten för de olika 

händelserna och platsen, där de inträffade, får man ibland gissa sig ti ll. Den 

sjökrigshistoriska bakgrunden till Möbius' och hans kamraters upplevelser torde 

vara denna: 

Mtb S. 27 tillhörde r. Schnellboot-Flottille, som under den tid skildringen 

6 
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omspänner kommenderades av kapten (Kapitänleunant), sedermera kommendör
kapten 2 gr (Korvettenkapitän) Heinz Birnbachcr. Flottiljen deltog i fälttåget 
mot Polen, insattes mot sjöfarten vid Englands östkust, Holland och Engelsk :1 
kanalen samt åtföljande Grupp III (kryssarna Köln, Königsberg m fl) till Bergen 
vid ockupationen av Norge. Försommaren I94I förlades sex båtar ur densamma 
tillsammans med 2. Flottilj en till den finländska skärgården och opererade änd:1 
till senhösten i Finska viken mot Sovjetunionen. Våren I942 sändes S. 2G, 27, 
28, 40, 7 2 och 102 till Svarta havet. Transporten skedde från Kiel längs El be 
till Dresden, därifrån landvägen längs autostradan till Ingolstadt, v idare län gs 
Donau till Linz, där båtarna ånyo rustades och bogserades till Sulina, varifrån 
de gick till sin nya bas Konstanza. Flottiljen hann vara med om Sevastopols 
belägring från sjösidan och vann under de närmaste månaderna flera fram
gångar. En del båtar gick förlorade, men nya hämtades från hemlandet. Vid 
utrymningen a v Svarta havet i augusti I 944 förlorade flottiljen emellertid samt
liga båtar. S. 27 · hade redan den 4 september I 942 sprängts i stycken av en 
torped vid Kaukasuskusten. Första Flotti ljen sattes upp p å nytt och opererade 
i Ostersjön till krigets slut. Så långt dess historia i korthet. 

Möbius' välskrivna bok är hå ll en i en realistisk, frisk och medryckande stil. 
Man ser, att det är en fackman och solid skribent som fört pennan. Vi få r 
vara med om dramatiska episoder, häftiga konvojstrider, rasande dueller, nerv
påfrestande ubåtsjakt, med- och motgång, glädje och sorg. Också en annan 
sida av livet inom ett mtb-förband belyses, glada stunder ombord p å moder
fartyget, uppfriskande eskapader i land under fritiden. Anrättningen kryddas 
p å lämpliga ställen med en god portion humor. 

Drygt en tredjedel av boken s 295 sidor behandlar gästspelet i Finska viken 
under senare hälften av I94I. Detta avsnitt intresserar väl också oss nordbor 
mera än dc övriga kapitlen. Man kom från Nordsjöns vidder och konfronta
tionen med den finländska skärgården, den "trånga" Finska viken och de ljusa 
sommarnätterna utlöste till en början en viss häpnad. Men man anpassade sig 
så småningom efter förhållandena. "De otaliga öarnas land" och dess invånare 
ger författaren oförbehållsamt högsta betyg. Gästfria människor och goda kri
gare. Han döljer inte sin förvåning över Vapenbroderns flytetyg: båtar, som 
flodpolisen i hans hemstad Halle hade förvägrat trafiktillstånd. Och med dylika 
lådor förde man t o m krig. Han lovprisar den finska bastun och beskriver 
utförligt badritualen. 

Den tyska flottiljen fick mycket litet till stånd, emedan fienden mestadels 
lyste med sin frånvaro. Antingen var man ute på säkringsuppdrag åt de egna 
minfartygen, fördrev tiden i stödjepunkten Sveaborg utanför Helsingfors, eller 
gästade nyförvärvade vänner. Möbius' påstående om sabotage överraskar smått. 
Men motorerna krånglade och man fann järnfilspån i smörjoljan. Explosionen 
vid Helsingfors' örlogsstation, där tre tyska minsvepare (R Go, Gr, G2) jämte 
besättningar strök med, stämplar han också som sabotage. Förövarna nämns inte, 
men de säges ha tillhört ett annat "fältpostnummer". 
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. tora chans fick flottiljen, när evakueringen av Reva! de~1 28 aug in-
Sm s as effektiva avvärjnin<>seld hindrade den emellernd komma dc 

l dd s Ryssam b . l d po o e e · k 1 ·n paa livet och torpederna blev mte av ossa e. astaen-' k ep ps ·o annerna l , . · d k langa s fl T bl tt haft till uppgift att locka motstandaren m l e ort det, att otti Jedn o .. arna har man svårt att skänka tilltro. Det väldiga .. utplantera e mmsparr . . .. h 1 forut Il J . da och Söderskär sträckte sig praktiskt taget over e a · f .. l et mc an umm ·· l dd J11ll1 a t .k så att evakueringsflottans väg till Kronstadt nodtvunget e e 
Finska Vd! en, Någon lockfå<>el behövdes nog inte här. Att tyskarna a llena . om etsamma. b • d 1 Igen . b .··· a 11a' ller eJ· heller sträck. Sm an ra stora c 1ans, ut-PP mm ar11arern .. . byggt_ u H .. . ssade tyskarna helt. De låg då redan darhemma l rymnll1gen a v ango, mi , 

vint:~~:e. var Svarta havet i turen. Männen gjorde stora ögon: när motorerna 5 
1
.. ades bryggan och backen skalades bort och bogsenngen langs El~e 111 av agsn, , . , o 6 1 1 g m För resan Dresden-Ingolstadt lyftes varJe bat upp Fa ~n 4- 1JU 

1 

vidtog. l o b det iväg längs landsvägen. Återbördade tlll Sltt ratta element agn o c 1 sa ar o d H.. f k o t v fl ottil'en längs Donau till sitt nya operationsomra e.o ar K· mai.1 a er for J f h !t obekanta förh ållanden, upplevde harda stnder, tnumfer anpassa s1g e ter e . .
11 

. o l 
h d . Boken slutar där mtb S. 27 hunmt t1 sm resas ma · oc trage 1er. b kl' tek-Som bilaga medföljer en kort historik över de tyska _mt :~ utvec mg, !'k 

'ska data över samtliga båtar, uppgifter om deras slutliga ode s_~mtd de ko.~ a 111 
' d E k"ll "sa ur for en ngs-flottilJ'ernas chefer och operationsomra en. n ·a a att o O dl' d · .. · o nga men goda r 1stan me historiskt intresserade. IllustratiOnerna ar mte ma , .. .. · , . · k sedd för därmed icke förtrogna läsare, ar aven pa sm plats. manna uttryc , av ... ll ... · om En läsvärd bok, icke minst för den, som i tiden qanat e er nu qanar 111 

mtb-vapent. 

ADMIRAL TOGO. 

Av George Blond. 

(J arrolds, London)· 

P. O. E. 

. . det för oss litet var står en underlig nimbus kring D et kan mte hJalpas, att . · .. h , 
d ·a anske s'öhJ'alten, som skrev världshlstona, na~ ans namnet Togo, en J P J . d .. · ryske motstandare. flotta I9D5 hemförde segern i Tsushima-sun et over sm_ d p l H -

Därmed lades otvivelaktigt grunden för en fonsatt utveckh~~,d:~ d e~r a~a 
bour och Hiroshima som dess höjd och avgrundsdju~ . Togo, o 1

. et P?~ns ' . 
8 l. ' tideräknmg - vann sm pasmon 1 kejsarrikets år 2508 - 184 en 1gt var , . japanska flottan och kejsarens bevågenhet trots fysiskt handikdap. S~artb ang7;n .. 1· ·d tt par tillfällen ra s1g ort ran av reumatism tvangs han nam Igen Yl e l d o ·.. o • kd h' d idare avancemang. ung omsaren t) ansten; ett tag ansags hans SJU om 111 ra v 
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höll dessutom en ögon sjukdom på art sätta stopp för hans karriär. Med en 

beslutsamhet, som kunde förs ätta berg, och en vi ljekraft, som ej visste av några 

hinder, övervann han sjukdomen och fullföljd e sin tjänst till det yttersta. sju k

domstiden förva ndlade han till studietid och fördjupad e sig bl a i internation ell 

rcit t under påpekande, att " ingentin g :ir så v:i rdefu!lt för en befälh avare t ill 

sjöss som att behärska diplomatin" . 

. Togo hade redan som un g kad ett fäst sina överordnades uppmärksamhet på 

s1n person och blev en av dc tolv bli vande sjöofficerare, som r 87r sändes til l 

England för språkstudier och militär utbildning. Han hade då bakom sig del 

tagande på kejsarens sida i det inbördeskrig, som avgjordes till sjöss och som 

gav Togo hans första krigiska uppleve lse r. H an utmärkte sig hä rvid som ar

tilleri st och artilleriet skulle ock så allt framgent bli hans huvudintresse. Ha ns 

upplevelser i England , som kom att sträcka sig öve r åtta å r, blev av grund

läggande betydelse för hela hans framtid . Han upplevade under denn a tid hur 

han som japan under förevändnin g av platsbrist vägrades inträde i Sjökrigsskolan 

och i ställ et f ick söka sin sjömansutbildnin g inom handelsflottan . Att vistelsen 

i England utsträcktes berodde på en japansk beställnin g på tre krigsfartyg _ 

ett på 3-700 to ns, två på 2 . 2 5 0 ton s - v id vilka byggen de utsända kadettern a 

placerades som "inspektörer". Under han s Englandsvistelse bröt en ny revolt 

ut riktad mot kejsaren. Bland insurgentern a märktes denna gång Togos bröder . 

Hur hade Togo ställt sig till revolten, om han då va rit i Japan? Frågeställnin gen 

ger vid a perspektiv. 

Väl å ter i hemlandet, blev Togo befälha va re på den kungli ga yachten Jingei. 

H ä r reform erade han ordergivningen, när han övergav det omständliga uttrycks

sätt, som var japanerna eget. "Det viktigaste med en order" , yttrade Togo, " är 

att den genast blir förstådd. Ombord på ett krigsfartyg hänger allt på att man 

kan v inna tid". Han visade på sin nya post en pliktuppfyllel se, som inte visste 

av någon dag tin ga n. I ur och skur, till sjöss eller i hamn gjorde han tre gånge r 

varje natt sin rond genom fartyget, a lltid i oklanderlig uniformklädseL 

1882 uppl evde världen en Koreakris, senare följd av många andra. Japan ska 

legationen i Seoul a ttackerades av koreanska civiliste r och soldater. Flera ja

paner mörd ade s. Mini stern och några av legation spersonalen lyckades undkomm a 

till sjöss. Korea hade tidi gare på uppmanin g av En gland och USA öppnat sin a 

hamnar för hand el med västerlandet. Inte bara Japan utan oc kså Kina sände 

nu krigsfart yg till Korea . Befäl et på kinesisk sida förd es av amiral Ting Ju-chan g, 

en man , som >enare sk ull e bli Togos motståndare och besegras av honom. Ja

pan ern a land satte truper und er Togos befä l, som intog hu vudstaden Seuol, 

medan den kinesiska flott styrk an ]ärtade an kar. 

I konflik ten 1894 me!J an Japan och Kin a - alltjämt med Korea som närmaste 

::t nlednin g - utkämpades sjöslaget i Gula sjön, betecknad som världshi storiens 

första sjöslag i modern menin g. Fö r fö rsta gången fick modernt artilleri och 

torp~de r spela en a.vgörand e roll i tvekampen mellan fartyg, skydd ade av järn 

bekl adn ad. D en km eSJSkc amiralen till skrev sig sege rn. I ve rkligheten had e 
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. nska flottan vunnit herraväldet över Gula havet och hade samtidigt kunnat 

J apa fl d l o · • • 

k nstatera, att den ryska ottan un er attt att mgnpa. . . 
0 
Bland de uppdrag, som vid denna tid tillkom Togo - nu utnämnd ull amt

l -, var att rekognoscera kinesernas ställningar på Formosa. Han fullföljde 

ra draget till sammans med en fransk löjtnant vid namn Joffre. Så följde den 

upp · b · l"k F 
· ansk-kinesiska striden om Manchunet, som esattes av ):J.panerna 1 som or-

JaP . k . o f . . d " o d" 
mosa. De europetska storma tema mgrep. Japan maste oga stg 1 eras ra : 

Kina fick goda fredsvillkor och Japan avstod från landvinster. . 

Åren 1896-1900 blev Togos stora insats chefskapet över den japanska SJÖ

kri sskolan, där han på schemat också införde schack som obligatoriskt ämne. 

Un~er mer än fyra år berövades Togo vad han mest längtade efter - ett sjö

kommando. Först när boxarupproret bröt ut, beordrades han till hamnen Taku 

som chef för den japanska säkerhetskåren, som deltog i
1

o en expedit:o: me~ 

mycket gemensamt med FN-insatser av i dag. I hamnen ~g. SJU enge. s ~' tva 

ryska, fyra tyska, ett amerikanskt, fyra franska,. ett ö:terr.tktskt, ett nahe~skt 

och tre japanska krigsfartyg. Togo begagnade uden val ull att studera hvet 

ombord på de främmande fartygen. Han drog snart den lärdomen, att den ryska 

flottans stridsvärde var överskattat, disciplinen ombord var långt ifrån god 

och han konstaterade allvarliga brister i utbildningen. Japanska trupper deltog 

tillsammans med övriga skyddsmakters styrkor i intagandet av Tientsin. Togo 

kallades emellertid hem. Regeringen i Tokio befarade nämligen att det rörde 

sig om något mera än en polisaktion och att de västerländska makterna siktade 

mot ett förintande av Kina. Samtliga inblandade makter utom Ryssland drog 

tillbaka sina trupper från Manchuriet. S :t Petersburg förklarade sin avsikt att 

göra likaledes men i tre etapper. Men ryssarna stannade kvar! För Japan stod 

det därmed snart klart, att krig med Ryssland var oundvikligt. Det föll på 

Togos lott att göra flottan stridsberedd. I oktober 1903 anförtroddes honom 

högsta flottbcfälet. Med sådan omsorg valde han ut varje officer, att intet enda 

utbyte behöv,de ske på någon post under hela kriget. Av intresse är vidare att 

konstatera vad underrättelseväsendet betydde för Togos planläggningsarbete. 

Det fanns japanska spioner snart överallt i det aktuella området, många var 

helt enkelt japanska arme- och marinofficerare. Aven stämningarna i Ryssland 

pejlades och rapporterades samvetsgrant till Tokio. 

De efterföljande krigshändelserna ges en utförlig men traditionell beskrivning. 

Som nytt kan antecknas, att ryske överbefälhavaren amiral Aleksev föredrog 

att föra befälet från ett modernt salongståg. Han älskade sova länge om mor

narna. För att inte den höge chefen då skulle bli störd, inställdes all trafik på 

järnvägen! Hans efterträdare general Kuropatkin var lika förälskad i tåget. 

Men inte nog med detta: varje rysk befälhavare av betydenhet gjorde anspråk 

på liknande bekvämlighet; disposition av ett sådant specialtåg togs som synhgt 

bevis på deras höga värdighet. 

Från striderna till sjöss är av intresse att anföra vad som hände då två ja

panska krigsfartyg kolliderade. Det ena sjönk nära nog med man och allt ; endast 
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ettk ~u sfsl n av de om bordva rande lyckades sjösätta en räddningsbåt i vi lken d 

oc sa att med ett po t ·· k · ' (' 
.. dd d : ratt av eJsa ren . De hade nära nog ri skerat l ivet fö r 

att ra a enna d yrgnp ur det sjunkande fartyget. 

Slaget 1 Tsushunasundet utkämpades mellan fyra · k o 
l k ' lk Japans a mot arta rysk a 

s ags epp, av VI ·a senare blott fem voro moderna T ·· ' k d.. ' 
J å · ·· · '· ogos overv1 t aremot 
'g 1 uppsattn111gen av kryssare och torpedbåta D.. 'Il k · 
. d b k r. artt om, att Japanern a 

gJor e ru av nykonstruerade pansargenomträngande projektiler som k '. 

genom det ryska skyddet, som om det varit papper. Själv fick To ~ I I I ~ a~ 
lev; att hans eget flaggskepp förintades vid en explosion av ok~nt ~rs r!np 

Tva timmar ttdtgare hade han lämnat fartyget och undgick da.. d P_ g. 
J f I ]' rme att sprangas 

1 u ten. rea tteten slutade hans aktiva bana med denna händelse T 1· 
des se f.. ff ' · ll · ogo an tta-

nare or rent o ICte a uppdrag och bevistad e bl k .. · · L d 
H .. a rotungen 1 on on 

1
9

1
!. ~mvagen tog han över USA där han bl a gästade Theodore R 1 

De d d.. 'd ooseve t 
nn e v tsa e .. ar~t . upp för Togo de tvenne svärd, som mikadon sänt honom . 

v.apnen var fornam ltgt konsthantverk, besatta med juveler och fulla med in~ 
laggmn gar. Togo drog ett av svärden ur skid an en dast för att h.. .. 
lll · kl' . . apna ove r 

tr rostan gnpet tn ga n b!tvtt. Fram med sa nd och trasor·' Togo o ... 
1 .1! ' . maste sp v 

se tt o att rosten kom bon. Han kunde inte våga att lita p å Roosevelts löfte 

att lata putsa upp svcirdsklingorna. D et var ändå inte fraoga 
0 

o f 
åva 'lk 1 o .. m nagon pro an 

g ~ ~ en som 1elst. De t va svarden materi al iserade själen hos den h .. 

sam urat, som en gång burit dem. oge 

. Togos omsor_g_ er om paradsvärden ger onekligen en god b 'ld 
J f I av denne märk-

' '
tg_e man, en a rgs tark p ersonlighet, som i sig fo .. renade · 1 
l sm ands krav p å ökat 
. tvsrum" med personligt mod och v isionär blick, allt d 
d k etta som redan i li vs-

u en s ap ade legendbildning kring en pliktmänni ska 
Il d 

av sto ra mått och en 
t t et y ttersta hän given fosterlandsvän. 

Eric Hägge. 

SYSTEMATISK UTSUGN I NG 

Gunther Wagenlehner, D · · · 
as SOWJettsche Wi r tschaftssytem und Karl Marx. 

Kiepenheuer & Witsch. 

So~jetunionens ekonomiska system har egent ligen endast ett s fte· 

Det ar ett faktum, som i dag både i väst o h . .. d k y ... utsugnin g. 
d d ' c 1 ost en as t an fornekas a v 

.. cm som rar fördel. av systemet el ler av fanatiska kommunister. Men h'ur 

ar d:tta system forenltgt med de krav som uppställts av Marx' 

Fragan besvaras i Wagenlehners bok " D . . l w· · 
K I M " . . as so w Jetlsc Je lrtschaftssystem und 

ar . arx '.som _mgående granskar Moskvas ekonomiska teorier i relation till 

verkltgheten l SovJet och till Karl Marx läror. Med hj'älp av 

tabelle: . och detaljbilder från det k . . k .. . . en mängd siffror, 
ommumst ts ·a nanngs!tvet får läsaren stifta 
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bekantskap med den nakna och fattiga verkligheten i öst, som dö ljes av Kremi 

i ett moln av propagandistiska fraser. 

Den sovjetiske arbetaren är försvarslöst uri ämnad å t sin arbetsgivare staten. 

Varken arbetarorganisationer ell er hckföreningar, varken tidningar ell er par

lament kan skyd da honom, och han intar en sämre position i förhålla nde till 

sin arbetsgiva re än en ti llfä llighetsarbeta re i de s k kapitalist iska länderna. 

Den revolutionära p arollen "Mera lön åt a rbetarna !" har i dag förvandlats 

till " Mera arbete åt sta ten! " Wagenlehner påpekar, att den ryska samhällsord

ningen intar en plats mellan feodal ism och kapitalism och långt ifrån utgör 

något framsteg jämfört med väste rn s ekonomiska sys tem. 

Men a rbetaren hämnas på sitt sätt. För honom framstår arbetet liksom förr 

som ett nödvändigt ont, oc h han anser der va ra fu llt legitimt att bedra sta ten, 

vilket för övrigt hans överordnade gör med ännu större iver och framgång . 

Det ä r förklaringen til l att så många fabr iker lönar sig dåligt och varornas 

kvalitet är så usel. 

Den härskande funktionärsklassen är ange lägen om :Ht inför de exploa terade 

massorn a av industri- och lantarbetare uppehålla fiktionen, att Sovjet är en 

arbetare- och bondestat. D etta genomföres med en oöverskådlig mängd socialis

tiska fraser. Sovjet har lagt beslag på produktionsmedlen, använder den makt, 

som staten därigenom har erhållit, till att efte r gottfinnande fördela dc pro

ducerade varorna bland invånarna (mycket åt funktionärerna, litet åt arbe tarna 

och nästan ingenting åt tv:'tngsarbetarna) och "kallar oförskämt nog detta system 

för socialism"! 

Bland mängden a v andra frågor, som behandlas a v författa ren, kan det va ra 

lämpligt a tt dra fram de kommunistiska manipulationerna med budgeten, vilka 

syftar till att dölja de ve rkliga inkom sterna och utgifterna. Hit hör t ex 

propagandasvindeln med skat terna . Eftersom Sov jetunionen a v propagandaskäl 

inte k lassificerar omsättningsskatten (r 95 8: 301 miljarder rubel) som en indirekt 

skatt utan r äknar den till "inkomsterna från näringslivet" går det utmärk t att 

jämföra de re la tivt låga direkta skatterna (r958: 50 miljarder rubel) med de 

"höga skatterna" i andra länder. E rin rar man sig Lenins p åpekande att "dc 

indirekta skatterna med hela sin tyngd drabbar de fattiga och utgör ett pn

vil egium för de rika", förstår man, hur långt Sovjet har avlägsnat sig tnte 

bara från socialismen utan ä ven frå n själve Lenin! 

Vidare innehåller boken mycket intressant material om Sovjetunionens eko

nomiska hjälp till a frikan ska, asiat iska och sydamerikanska länder, vilken alltid 

- i motsats till den västl iga hjälpen - har ett politiskt, och inte ett ekono

miskt eller rent av humanitärt syfte. 

Författarens undersökningar av förhållandena i Sov jetunionen visar att förc

bilden för den ryska ekonomiska utvecklingen är den kapitalistiska industriali

seringen. Därför står också Kreml i dag inför sam ma ekonom iska problem, 

som väststaterna måste lösa redan för decenn ier sedan. C hrusjtjov har vid upp-
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r~pade tillfällen lovat, att Rysslands produktion skall hi o •. 

vasterns. Det finns faktiskt t" l k nna upp och ga for bi 

f 
na JOn a e onorner som tror på d .. . 1. h 

För attaren påvisar med rätta att dett Id . k enna mOJ lg et. 

Sovj~tunionen övcr?år till väststaternas ~ra~g~l!gsr::n:~ona::i~~:kas, 0~1 inte 

Vasrems ekonomlska system närmar sig inte komm . meto er: . 

h ·· 1 · umsmens som Ch rus t 
oupp or lgen av propagandistiska skäl påsr • . .. h ' . J JOV 

d k . l ' a r, evartom ar SovJet la t . .II 

me ap!ta istiska metoder, av vilka en del för län d .? Slg tl 

har förklarats såsom oförenliga d d g~. se an av vasestaterna 
me ett mo ernt samhalle. 

Oskar Angelus. 
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Notiser från nar och fjärran 

samm anställd a vi d Marinens P ressdeta lj. 

USA 

Hangarfarty g. 

Enterp rise, C V A( N) 6 5, världens första atomdri vna hanga rfa rtyg och största 

ör logsfartyg togs i t jänst den 26/r r r 96 r. 

Marin e Run dschaLL D ecem ber 1961. 

Äter har en ol ycka hemsök t den splittern ya Constellation . D enna gång dödade 

en brand i ett maskinrum fyra och skadade ni o man. Han garfartyget på 6o.ooo 

ron drabbades av olyckan den 5/r r under en provtur. En o ljelednin g sprang 

läck och oljan antändes av en het ånglednin g. 

T he Navy. December 196 r. 

Robotar. 

En ligt v issa uppgifter kommer den tredje ve rsionen a v Polaris- roboten, A 3, 

att kunna bära t re kärn laddningar. Dessa skall kunna lösgöras var fö r sig öve r 

separata mål. P å så sätt kan en A 3 göra t re "gamla" robotars jobb. Räckvidden 

för A 3 anges t ill 2 5 .ooo mil es. 
Our Navy. N ovember 1961. 

Storbritannien 

Hangarfartyg . 

Ark Royal har under sin sex månader långa generalöversyn bl a förse tts med 

en ny apparatur för fl ygdirigering. Den kallas HILO (high and low) och medger 

di rigerin g in för landning från avstånd på upp till ro n m. 

1vl a rine Rundscha LL D ecember r96 r. 

Jagare. 

Den 7/ 12 sjösa ttes London, den sista i raden av C ounty-kla ssens robotj agare. 

Seaslug och Seacat är robottyperna i bestycknin gen. En Westland Wessex Il e

Iikopter för ubåtsjakt ingå r i utru stnin gen. 
The Navy. D ecember r96r. 

Fregatter . 

I slutet av november tog Royal Navy emot den första fregatten av den n ya 

Tribal-klassen. 

Ashanti, som den n ya fregatten heter, ä r det fö rsta större örlogsfartyg med 

två olika system för framd r ivning. Dels har A shanti konventionellt ångturbin-
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maskineri för rutinmässiga förflyttningar, dels gasturbinmaskineri för hög fart under strid och för hög gångberedskap. 
Ashanti är också den första fregatt som från början konstruerats för att b ära en helikopter avsedd för ubåtsjakt . 

The Navy. December I96r. 

Ubåtar. Väst-Tyskland 

D en 9/rz sjösa ttes U 2 vid Howaldtswerke i Kiel. 

Marine Rundschau. December I 96 r. Torpedbåtar. 

Puma sjösattes den z6/ro i Rendsburg. Samma dag sjösattes Pfeil i Portsmou th. 

Marine Rundschau. D ecember I 96 r. 
Fregatter. Japan 

Den japanska fregatten Magami (se foto) har gått provtur under hösten. Enligt japanska källor kännetecknas typen av ansenligt fribord, låg silhuet t, goda sjöegenskaper, god manöverförmåga och liten girradie. Man beklagar att beväpningen ej är hypermodern. 

Marine Rundsch au . December I 96 r. 

(F o to M itsubishi ). 
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Finland 

B vakningsfartyg. . T·s k /6 e · k ll få ett nytt utsjöbev akmngsfartyg. D å i 1 0 t 
1 

Sjöbevaknwgen s a l f·· tt nytt dylikt upptagits i budgetförslaget för l d att ett ans ag or e ·11 u· k medde a es d k Il bli ett systerfartyg u ts ·o som . d andct att etta s u e f ' 1962 gJor es antag Detta blir också delvis fallet, nybygge~ kommer att a färdigstalldes 1959· u· k deplacementet höJS ull 440 ton. I tseende som lS o, men .. ngefär samma u bl " f·· d . t 1963 kommer det att ersatta u d d fartyget 1r ar 1g ... samband me att e_t nya t r 886 som tjänstgör i Finska v ikens SJobevak-bevakningsfartyget Tnra~ bygg ' T k (ca 3·3 milj. kr .). Bygget igång-. Kostnaderna uppgar ull ca 200 mi J m nl11g. 
sättes snarast. Uusi Suomi 9 jan I 962. 




