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1. Meddelade ordföranden att sedan nästföregående samman-
träde följande ledamöter avgått med döden: 

arbetande ledamoten E rik N ordling, 
korresponderande ledamoten l var H ö g bom, 
hedersledamoten Gösta Lundeqvist, 
korresponderande ledamoten Gunnar Lindmark och 
arbetande ledamoten Daniel Landquist . 
Ordföranden lyste frid över deras minne. 

2. Valdes till föredragande i vetenskapsgrenen skeppsbyggeri och 
maskinväsende för 1963 ledamoten Ullman med ledamoten H. Haf
ström som suppleant. 

3. Anmälde ordföranden att två tävlingsskrifter inkommit till 
Sällskapet och redogjorde sekreteraren för dessas behandling inom 
Sällskapet och beredningsutskottet. 

Avgavs beredningsutskottets skriftliga utlåtande över tävlings
skrifterna. 

Beslöt Sällskapet att tävlingsskriften "Lybska Svan" skulle be
lönas med hedrande omnämnande på högtidsdagen . 

. 4. Behandlades frågan ang belöning av artiklar i Tidskrift i 
SJöväsendet för tiden juli 1961-juni 1962. 

Redogjorde ledamoten Ullman för av beredningsutskottet verk
ställd granskning. 



892 

Beslöt Sällskapet tilldela ledamoten Hammar hedrande ornn" 
nande på högtidsdagen för artikeln "Sjöofficerens tekniska utb~w: 
n in g och tjänst". 

5. Beslöt Sällskapet att vardera av tävlingsskriften 'Lybsk 
Svan" och artikeln "Sjöofficerens tekniska utbildning och t j änst~ 
skulle belönas med ett pris av 250 kronor. 

6. Vid brytning av namnsedeln till tävlingsskriften Lybska 
Svan" befanns denna insänd av lötnant Bertil Daggfeldt, Balders
gatan 7 B, Stockholm. 

7. Föredrog ledamoten Lundgren sin årsberättelse i ske'1psbyg
geri och maskinväsende. 

Karlskrona den 7 november 1962. 

U. REINIUS 

sekreterare. 

Meddelande 

från 

Kungl. Orlogsmannasällskapet 

Nr 711962 

Ordinarie sammanträde den 7 november 1962 . 

(Utdrag ur protokoll) 
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1. Invaldes general B. T. Rapp såsom hedersledamot i Sällska
pet. 

2. Invaldes ky rkoherde A . Lindeberg såsom korresponderande 
ledamot i Sällskapet. 

3. Invaldes överste C. G. Eklund och kommendörkapten 2. gr 
S. B. Nydahl såsom arbetande ledamöter i Sällskapet. 

4. Valdes till föredragande i vetenskapsgrenen sjökrigskonst och 
sjökrigshistoria för 1963 ledamoten Ahren med ledamoten Rud
berg som suppleant. 

5. Till redaktör fö r Tidskrift i Sjöväsendet efter ledamoten 
Rollof, som avsagt sig uppdraget efter den 30/11 1962, antog Säll
skapet ledamoten 1.V ickberg. 

Karlskrona den 8 november 1962. 

U. REINIUS 

sekretera re. 
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Årsberättelse i skeppsbyggeri 

och maskinväsende 

Av ledamoten K. G. l. LU NDGREN 

Föreliggande årsberättelse behandlar efter en inledande, kortfat
tad redogörelse för vissa viktigare avsnitt inom vetenskapsgrenen 
ämnet "Elektrisk kraftförsörjning på krigsfartyg" åtfölj t ,w en 
presentation av tre nya komponenter nämligen tyristorn, pressduk
torn och ringtorduktorn. 

Underrubrikerna i den inledande redogörelsen har tillkommit ute
slutande för att få en viss indelningsgrund och ange det område 
till vilket olika avsnitt är att hänföra. 

I. KORTFATTAD REDOGORELSE FOR VISSA VIKTIGA
RE A VSNITT INOM VETENSKAPSGRENEN 

T earetiskt skeppsbyggeri 

Inom det teoretiska skeppsbyggeriet bedrivs avancerad fo rskning 
som går ut på att finna matematiska uttryck för fartygskroppars 
ytor och därigenom möjliggöra vidgad användning av matematik
maskin i konstruktionsarbetet. Ytan hos en fartygskropp a v god
tycklig form kan skrivas som ett polynom med högt gradtal och 
oändligt antal termer. Ytan i varje särskilt fall bestämmes av koef
ficienterna. För att få god överensstämmelse med den sökta ytan 
måste över hundratalet termer medtagas vid en approximation. 
Det praktiska resultatet av ett arbete på detta område, som bedri
vits inom ramen för Bureau of Ships program för grundforskning 
i hydramekanik åskådliggöres av Fig l o 2. I Fig l visas tvärsek
tioner av en tankfartygsmodell (de heldragna linjerna). De strecka
de linjerna har erhållits genom att i polynomet medtaga 140 termer. 
I Fig 2 anger de prickade linjerna verkliga tvärsektioner vid fyra 
vitt skilda former hos fartygsskrovet . De heldragna linjerna har ~:
rekt reproducerats av ett katodstrålrör anslutet till datamaskin IBJv,-
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Fig. 1. 
Tvärsektioner av tankfartygsmodell (heldragna linjer). De streckade linjerna 

erh!tllna genom app roximation med 140 termer i polynomet. 

(Sektion 20 modifierad) 

TANKER OESTROVER 

· .. .. . ... INPUT DATA POINTS -- POLYNOWIAL 

TAAWLER SAILINO YACHT 

Fig. 2. 
Dessa tvärsektioner är direkt reproducerade med katodstr!tlerör anslutet till 

datamaskin IBM-704 . 

704. Antalet termer i polynomet har för de båda översta delfigurer
na uppgått till 140 och för de båda undre 112 resp. 144. 

Vid brittiska amiralitetets skeppsprovningsanstalt har i december 
förra året nya provningsanordningar tagits i bruk. En noggrann 
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Fig. 3. 
Gasturbin G 6 färdig fö r leverans . 

kontroll av varje konstruktions egenskaper har blivit all tmer önsk
värd, beroer~~e p~. marina vapens och vapensystemens utveckling. 
V~d man ~r~mst onskar prova är fartygs kursstabilitet och dyna
rmska _sta~rlrtet samt inverkan från roder och stabiliseringsfenor. 
!'"laon vrl_~ aven kunr~a undersöka fartygs förmåga att hålla hög fart 
1 hart vader. Provmngsanordningarna består av en manöverbassäng 
med vågbildningsmaskineri i ena änden av bassängen samt en ro
terande arm för släpförsök i den andra. För studier av fartygs 
uppträdande _ i vågor arbetar man med fjärrstyrda självdrivna mo
del~er, som u:nehåller all nödvändig instrumentering inkl. regist
renngsutrustnmg. En analogimaskin används för studium a\' rö rel
se- och styrningsförlopp i sex frihetsgrader hos snabbgående ubåtar. 
En siffermaskin står till förfogande för aritmetiska beräk ninuar. 
Anläggningarna har kostat l ,5 miljoner pund. o 

De lätta övervattensfartygens huvudmaskinerier 

Gasturbinen håller på att tränga ut den snabbgående diesel•notorn 
dels som huvudmaskineri på större motortorpedbåtar, dels som hjälp-

m 
\.

. \ \. Exhou•t to 
, / top of fun~~cl 

Fig. 4. 

Air 
int«kc 

Installation av gasturbin G 6 på "General Purpose"-fregatt. 
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maskin för drift av elektriska generatorer. Början gjordes i brit
tiska marinen med de snabba patrullbåtarna av "Brave"-klassen. 

På större nybyggda fartyg, fregatter av "General Purpose" -typ 
och jagare av "Guided Missile" -typ, har brittiska marinen infört 
gasturbinen som boaster i ett huvudmaskineri för kombinerad ång
och gastu rbindrift. Botteneffekten åstadkommes med ångturbin. Bå
da turbinerna arbetar på gemensam reduktionsväxeL Genom om
koppling i "maskin" kan enbart gasturbindrift erhållas, varvid far
tygets fart givetvis nedgår. Fram- och backmanöver åstadkommes 
O:ed hydrauliska kopplingar, som över en separat växel är anslutna 
trll huvudreduktionsväxeln. 
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Table 1.-Applicatian and perlorrna nc 
e of 

Calurnn No . l 2 3 

Engin e G.6 Proteus 1250 ------All en 500 kW 
(see note 5) 

Maker Associated Bristol Siddeley ----w. H. Alle n Electrical En gine> Ltd . So ns and Cc. lndustries Ltd . Ltd . 
Ma xi mum output at 15 

8,608 --deg. C. (60 deg. F.), 3,500 700 
inlet air temperature, 
h.p . 

Dufy and application Boast/dual pro - Propul sian of Base load <1e-pulsion of G.P . fast patrol nereta rs in G p frigales and boats friga le s and · 
G.M.destroyers G.M .destr ye rs 

Cycle (see No te l ) l/LP l/LP 2 SC/CHP/1 

Turbine ini et tempera- -
ture at ma ximum po-
we r, deg . C. 793 812 n s deg. F. 1,460 1.494 1,355 

- -Overall p ressure ra tio 5-68 6 ·4 ?·6 

Airflow at maximum lO? 41 ·6 iO ·S power, lb.fsec. 

Therrnal , elliciency at 20·45 22 17 ·2 max1mum power-per 
cent 

Thermal, efficiency at 15·2 16·7 14 ·3 50 per cent power-
per ce nt 

Specilie we ight, l b./ 4·82 0·83 15·5 h.p., at ma ximum p o -
we r 

Estimated Iife af hot 
2,000 at ma xi-

3.mo 
10,000 at max· 

parts, hr . (based 
mu m power im u m power on 20,000 at 80 per 100 000 at 80 creep data) cent power per ce nt pow er 

Number and l axial 
l axial w ith 

2 axia l type centrifugal Ii-
Campressars nal stage 

Numb or of 13 13 L.P .-7 /H.P.-11 stage:; 

Number and 2 axial 2 a xi al 2 a xia l 
type 
----- -Nurnb er of 2 2 L. P .-2 H .P .-3 Tu rb ines stages per 

1urbine ------
L.P .-11 to 19·5 R.P.M . -u, -'- C. T.- 6·85 C. T. - 11 ·55 1,000 . p .T.- 4·9 P.T.- 11-4 ~ 

l ntercoolers, nu m ber Non e Non e One/ o 91 
and t he rmal ra tio 

-------Combustion chambers, 6 8 l ao numb er and lype Stra ight can Straight can Revers~ 
Nates :- l. Cycl e notation as a dopled in Appendix 'A ' of Ref. l. 's 

2. Maximum output and performanc e figures quoted are based on adu al trio ' 
resulls wi th no allowance for ducting lesses. 

3. Maximum output fi g ures quoled are at e ng ine output coup li ngs . 
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g 
os tu rbine engi nes in the Royal Navy - 4 5 6 7 8 -Mark TF Mark TA Rov er Au rora Turmo , Rover 15/60 

6CO seri es ----- Ruston and Rover Gas Rover Gas Blackburn Ruston and 
Horns by Ltd . Ho rnsby Ltd. Turbines Ltd. Turbines Ltd . Eng ine s Ltd . 

---- l .COO 1,425 60 90 390 

1-
Propulsian of Base lo a d/ Basec load ge - Fire pumps ·~or "Power hel m" 

emerg ency ge- nerater in a ir- genera l use an d propul sion of small craft 
nera tors in cra ft carr iers generoto rs ·ior small cralt 
G.M. destroy- ond depot ship fa st petroi 
ers boats - 1/C l /LP 1/C l /LP l/LP 

760 754 800 750 827 
1,400 1.390 1,472 1,382 1,521 

6·5 4 3 3·5 3 ·73 

25·2 23·6 l ·4 1·8 7 ·l 

13·9 16 ·4 10·5 12·5 12 ·16 

8·6 12·4 6 9 ·3 9·34 

7 ·5 7 ·5 2 3 0·79 

26.000 100,000 30,000 10,000 12,000 

---

l centrifugal l axial l cen trifug al l centrifugal l centrifugal 

-
2 13 l l l - ---l o" ial 2 axial l axial 2 axia l 2 axial 

-
4 2 l l l - ---13·078 C. T.- 11 ·6 46 C.T.- 48 C. T.- 33 

P.T.l 6 P.T.- 30 P.T .- 25 

--------Non e Non e None Non e No n e 

-------- l 
R l l l l Annular 

Elbow ca n Revcr::e flow con Revc rse flow can room ~seflowcan 
4· Spe~ilic we ights quole d inc lude integral red uct1on gear1ng and all eng1 ne dr~ven 
5 °U X1l1ar ies. 
· terfo rmance figures qu oled in column 3 are the average resulls for the lirst 

Production eng ines . 

mush-



900 

Fig. 5. 

MEMBRANE 
(ELECTROLYTE) 

Schematisk uppbyggd av jonmembrancell. 

Följande grundsyn har varit vägledande vid framtagandet av 
ovan nämnda maskineri av blandtyp. Större krigsfartyg opererar 
endast under mycket korta perioder med hög fart och åtföljande 
hög maskineffekt. Det är därför slöseri med vikt och utrymme att 
ombord medföra t unga maskiner vars fulla kapacitet sällan utnytt
jas. Tanken är därför tilltalande att använda gasturbinen med sin 
relativt korta livslängd som boastermaskin vid tillfällen d' hög 
total maskineffekt skall uttagas och låta botteneffekten vid marsch
fart lämnas av ångturbin- eller dieselmaskineri. Med andra ord ut
tryckt har man genom den mera kortlivade boostern, om den är 
rätt avvägd, sparat utrymme och vikt utan att det kombi,,erade 
maskineriets medellivslängd ombord behöver nedgå. M an vinner 
vid kombinerade ång- och gasturbinmaskiner ännu en förd o l. Ett 
fartyg kan ligga med avsläckta pannor och tack vare gasturb inen 
likväl ha hög gångberedskap. Från kallt tillstånd kan gastU< binen 
avge full effekt inom loppet av några minuter. 

En sammanställning av i brittiska marinen f. n. använda gas
turbiner framgår av Tabell I. Boasterturbinens G 6 utförande i le
veransklart skick samt uppställning ombord på en GP-fregatt vi

sas i Fig 3 resp. Fig 4. 
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Fig. 6. 
Jonmembrancell i laboratorieutförande, drivande liten e/motor. 

Okonventionella energikällor 

Kraven på nya former av elkraftkällor gör s1g för var dag allt
mer gällande. 

Redogörelser för sådana okonventionella energikällor, som just nu 
är föremål för skärpt uppmärksamhet har publicerats i Tidskrift 
i Sjöväsendet i april 1961 sid 284, i okt. 1961 sid 851, i dec 1961 
sid 11 38 samt i januari 1962 sid 56. Årsberättelsen har därför i 
detta avsnitt begränsats till att omfatta en översikt av utvecklings
läget för några aktuella bränsleceller (Tabell 2.), en kort beskriv
ning av jonmembrancellen samt några helt nyligen framtagna pro
totyper av en termoelektrisk och en termojonisk generator. 

De bränsleceller som arbetar med vätgas som bränsle och syre 
som oxidationsmedel är utvecklingstekniskt sett längst framme. l 
fråga om hög specifik belastning kommer Bacon-cellen i första rum
met med 70 A/ dm2 , National Carbon-cellen (nr 3 i Tab) därnäst 
med c: a 10 A/dm2 • Jonmembrancellen (nr 2 i Tab) har i jämförelse 
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med de nyss nämnda cellerna icke så hög strömtäthet, endast 4 3 
5,4 A/dm2

, men besitter andra mycket påtagliga fördelar sis ......_ 
. om 

enkel och synnerl1gen kompakt uppbyggnad och en elektrol; t i f 
form. Elektrolyten utgörs nämligen av ett jonbytande plastme~~~ 
bran. Cellens schematiska uppbyggnad samt formlerna för dc elek _ 
rokemiska reaktionerna framgår av Fig 5. I Fig 6. visas en jo ,~ 
membrancell i laboratorieutförande, drivande en liten elmotor. Beta 
cellen har formen av en tunn cirkulär skiva. För erhå'lande a' högre 
spänningar kan cellerna staplas på varandra till ett paket. Det fra

111
_ 

går också av fotografiet att cellen arbetar vid rumstemperatur och 
atmosfärtryck och att rörsystemet utgörs av enklast tänkba ra rör
ledningar. En stor fördel med alla väte-syreceller är att avfallsp ro
dukten är vatten. Nackdelen och problemet är i själva H rket 
bränslet. A ven i flytande form är vätgasen mycket skrym mande 
och därtill ett avsevärt dyrare bränsle än flytande kolväten. Bräns
leceller som kan arbeta med flytande kolväten, exempelvis 
motorbrännolja eller eldningsolja, och helst även med luft 
som oxidationsmedel skulle för flerta let användningsområden vara 
idealiska. De elektrokemiska reaktionerna är emellertid avsevän 
mera komplicerade än de som försiggår vid väte-syrecellerna och ut

vecklingen befinner sig ännu på laboratoricstadiet. Vätgas kan emel
lertid framställas exempelvis genom krackning av kolväten. 
Om gasgeneratorer med tillräckligt små dimensioner kan f ram
tagas, kommer väte-syrecellerna åter i blickpunkten som dc mest 
idealiska cellerna. Det är vanskligt att i nuläget söka förutsäga 
vilken väg, som slutligen kommer att leda till målet. 

Termoelektriska och termoelektroniska eller termojoniska genera
torer är i motsats till bränslecellerna elektriska värmekraftm askiner, 
som aldrig kan uppnå högre verkningsgrad än Carnotverknings
graden. De förstnämnda är en vidareutveckling av termoelementet 
och de sistnämnda en vidareutveckling av vacuumdioden. Hur vär
me tillföres är likgiltigt. Man kan utgå från så väl kemisk energi som 
kärnenergi. På grund av den låga verkningsgraden användes gene
ratorer av nu nämnt slag för närvarande endast för spec i<ll ända· 
mål. I USA har emellertid termoelektriska generatorer för gas-, fo
togen- eller bensindrift redan blivit handelsvara. Ett flertal amer;
kanska firmor tillverkar och säljer sådana generatorer med ute -
felner upp till 500 W. Fig 7 visar en 100 W generator. D enna t~P 
generatorer har fått stor användning som strömkälla till katod1s 't 

Tabell 2. 

Oversikt av några aktuella bränslecelltyper 

~ 
Drift- Drift-Elektrod-

Typ Bränsle Elektrolyt 
n1aterial 

temp. tryck, 
o c atm. 

Trycksatt Vätgas Stark lut Nickel 200- 20-40 
Bacon-cell 250 

Jonmembra n- Vätgas Jonbytande Platina 20-80 1 
celler plastmem- metaller 

bra n 

Celler med Vätgas Stark lut Aktiverat 20-60 1 
kalelek tro- kol 
der 

Celler med Vätgas Stark lut Raney- 20-80 2-3 
aktiva elek- metaller 
troder en!. 
Justi 

Celler med Vätgas Stark lut Nickel, sil- 50-150 1-1 o 
aktiva me- ver, plantina-
tallelektro- metaller 
der 

Amalgam Natrium Lut Amalgam- 20-70 1 
cellen anod, metall-

eller kolka-
to d 

Celler för Metanal, Stark lut Raneymetal- 25 -100 1 
flytande etanol, (syra) ler, platina-
bränslen Glykol, metaller, 

glykos, etc mm. 

Lågtempera- Metan, et an Lut, sy ra Platiname- 25-125 1-20 
turceller för propan, bu- jonmembran taller mm. 
gasformiga ta n, meta-
kolväten no!, etc. 

flögtempe- Gasformiga Saltsmälta, Metaller, 250- 1 
raturceller och förgasa- jonledande metalloxider 1000 

de kolväten, oxid, jon by - ll11TI. 

koloxid, ta n de kera-
tekn. vät- mi sk t mem-

'------ gas, etc. bra n 
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Utveck-
lingsläge 

Pro to-
typer 
framme 

Pro to-
typer 
framme 

Pro to-
typer 
framme 

Labora-
torieeeHer 

La bo ra-
torieeeUer 

Arbete på 
prototyp 

Labora-
torieceller 

Labora-
torieeeUer 

Arbete på 
prototyper 
med karbo-
natsmälta ; 
laboratorie-
celler 
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Fig. 7. 
JOO W termoelektrisk generator för gas- fotogen - eller bensindrift. 

korrosionsskydd av olje- och gasledningar, vilka ofta går fram i 
trakter där elektrisk kraft saknas. A ven kustbevakningen i USA 
har an~änt generatortypen som strömkälla till lysboja r och funnit 
den ändamålsenligare än konventionella batterier. För milit;: r t än
damål har framtagits en fotogendriven generator med en uteffekt 
av 5 k W och en total verkningsgrad av 4,5 Ofo. 

I stället för att producera elektrisk energi med värme, kan man 
omvänt alstra kyla med elektrisk energi. Den termoelektri s~a. kyl
metoden har vissa stora fördelar. Kylelementet kräver ett m1mm:~m 
av utrymme och innehåller inga cirkulerande köldmedia. Ingen for
slitning sker av rörliga delar. Kyleffekten är jämförlig med den 
som uppnås med de mindre kylskåpen av absorbtionstyp. . 

I samband med det amerikanska rymdforskningsprogramr1et hat 
framtagits en prototyp av kärnenergidriven termojonisk generato~ 
med en uteffekt av 20 kW. Hela systemet väger 590 kg ocl: ~ar 
längden 91,4 cm och diametern 33 cm. Generatorn kan hållas 1gang 
mellan l 0.000 och 20.000 timmar i sträck. 
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Il ELEKTRISK KRAFTFORSORJNING PÅ KRIGSPARTYG 

Historik 

på ett fartyg i engelska flottan installerades år 1875 en genera
or för att i första hand förse en strålkastare med elektrisk energi. 
~ex: år senare försågs ett annat fartyg, HMS Inflexible, m~d e~t 
system för elektrisk belysning i vilket lamporna var kopplade 1 sene 
och anslutna till en 800 volt likströmsgenerator. En olycka med 
dödlig utgång inträffade redan första året efter installationen och 
föranledde britterna att sänka generatorspänningen till 80 volt, som 
blev standard. ':· US Navy låg på den tiden efter Royal Navy i ut
vecklingen med den första dokumenterade användningen av elekt
risk energi daterad till året 1883. Kryssaren T renton utrustades då 
med en Edison-generator, som lämnade 13,2 kW 110 volt likström. 
Till en början begränsades användningen till en belysningsinstalla
tion, som omfattade 247 glödlampor. 

Från denna tidiga början då elektrisk energi i första hand an
vändes för belysning och strålkastare gick utvecklingen snabbt till 
andra områden. Vid sekelskiftet kom elektriska motorer till använd
ning för ventilationsfläktar, vridning av kanontorn, diverse hjälp
maskiner och spel. Det dröjde sedan ända till 1913 innan någon 
installation med växelström gjordes i US Navy och då väl att märka 
enbart för propellerdrift. En enda turbindriven växelströmsgenera
tor lämnade kraft till två släpringade induktionsmotorer en på var
dera av de två propelleraxlarna å USS ]upiter. 

Växelst römsdriften utföll väl, varför New Mexico, som togs i 
tjänst 1918, och ytterligare fem slagskepp utrustades med denna typ 
av huvudmaskineri . På hangarfartygen Lexington och Saratoga in
stallerades 1927 växelströmsdrivna propellermaskiner om totalt 
160 000 kVA, anslutna till fyra 40 000 kVA turbingeneratorer. Ge
neratorernas frekvens kunde varieras inom vissa gränser. Trots om
fattande och goda erfarenheter från användning av växelström för 
Propellerdrift dröjde det ända till 1932 innan växelström infördes 
för hjälpkraft ombord. D essförinnan hade relativt små effektbelopp 
Uttagits från motorgeneratorer för sådana ändamål som eldledning, 

-------* Nätspänningen blev då 70 volt. 
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radio och gyron. Den na speciella användning av växelström var · 
. d l d o . b f o ln-sp!rera av tys \:arna, som me pav1s ar ramgang använt svno-

element i sin eldledningsmaterieL · bon-

Beslutet att gå över till växelström för hjälpkraft på en ny · 
f )a-

gartyp artades sedan man ytterst noga penetrerat fö rdc br 
0 

l 
nackdelar. Beslutet får betecknas som dristigt med hänsyn ti ll :

1 

. d' f d d . o l t t en t1 1gare om attan e utre mng som avsag uyssare hade resul-
terat i att ett sådant projekt förkastats. När man väl best l!nt sia
för växelströmsalternativet gällde det att ta ställning till sy s te t11~ 
spänningen och om man helt och hållet skulle gå över ti ll växel
ström. 450 volt ansågs vara en för farlig spänning varfo ·· man 
slu tligen valde 230 volt som tillät användningen av kommersiella 
220 volt standardmotorer. Enligt de ursprungliga planerna skulle 
transformatorer tillgripas för att åstadkomma den för belv,ninos
installationen lämpliga spänningen. Man bestämde sig slutlig, 11 för 
ett arrangement bestående av två generatorer med dubbla >-fas
lindningar den ena avgivande 132 kW, 230 volt för kraFr och 
den andra 45 kW, 120 volt för belysning, vidare två likst öms
generatorer om 30 kW, 120 volt vardera för motorer med va1 iabel 
hastighet, strålkastare o s v. 

Följande år hade farhågorna för 450 volt generatorspänn in; lagt 
sig och denna spänning intogs då i specifikationen för en n) far
tygsklass varvid nätspänningen angavs till 440 volt. Dessa spän
ningar ha sedan dess behållits och är än i dag standard. 

Det är intressant att konstatera att fastän britterna var pion
järer i fråga om användning av elektrisk energi på örlogs l :u ryg, 
dröjde det ända till efter andra världskrigets slut, närrm:·e be
stämt 1946, innan de övergick till växelströmsdrift. Vid den tid
punkten valde de också 440 volt, 3-fas, 60 per, som standard i 
sina sys tem och efter deras ställningstagande slog de andra NA t O
länderna in på samma väg. 

Beslutet om en första övergång från likström till växelström på 
svenska örlogsfartyg fattades 1948. Början gjordes med T 10 l, var
efter följde Hallandsjagarna, övriga elva mtb-större och Ostergö~
landsjagarna. Man följde NAtO-standarden, då övervägande skal 
talade härför. T 101 utgjorde dock undantag med spänningen 38° 
V och frek:ensen 50 pe.rioder_. En bidragande orsak till att avf;Ör:~d 
det kom v1d ovan ang1ven udpunkt var att acceptabel lev cra~:s c~1 _ icke kunde erhållas med utrustning för likström, men väl fö r vaxe 
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Fig. 8. 
Det stigande effektbehovet pli jagare (USA). 
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ström, t rots den anpassning av utförandet som måste ske för att 
framtaga materiel lämpad för driftförhållanden ombord. Skälen 
mot resp för övergång till 3-fas växelström ha i alla länder varit 
desamma. Den tekniska utvecklingen har i stort fö ljt samma linjer, 
som inbördes endast varit förskjutna i tiden. Några problem som 
direkt sammanhänger med övergången från likströms- till växel
strömssystem återstår icke nu att lösa. Ej heller finns skäl till en 
återgång, vilket för övrigt skulle te sig lika verklighetsfrämmande 
som tanken på att omlägga kraft- och belysningsdistributionen i 
landanläggningar till likström. Vi lka är då morgondagens problem? 
I det följande lämnas i korthet redogörelse för hur man inom an
svarigt håll inom Bureau of Ships ser på dessa frågor. De mest 
aktuella p roblemen kan sammanfattas så: Hur skall fartygens el
kraftförsörjning kunna tillgodoses i såväl kvantitativt som kvali
tativt avseende? 
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Det kvantitativa behovet 

Behovet av elektrisk energi ombord har sedan 1932 ständigt ök 
Tiden närmast före andra världskriget var effektstegringen tän ~t. 
ligen måttlig för att sedan under krigsåren genom vapenmateriell l

utveckling (luftvärn, radar, hydrofon och annan teleteknisk maens 
riel) hastigt och markant tilltaga. Effektökningen på jagare är <> :e
fiskt framställd i Fig 8. Som ordinata har avsatts det specifl!-;.ab e~~ 
fektbehovet uttryckt i k \'V per ton fullastdeplacement och som ab
scissa respektive fartygs kontraktsår. Från ett begynnelsevärde av 
0,15 kW/ton år 1932 är behovet 1962 uppe i 0,7 kW/ton. Uncle 
den sista 20-årsperioden har stegringen i effektbehov varit fem gån<>~ 
er större än under första 1 0-årsperioden. Effektbehovet för jaga~e 
ökar sedan 20 år tillbaka med 12,5 °/o per år och är nu uppe i 
2.50 Ofo ~v d~t behov, som förelåg under andra v~rldskriget. Steg
nngen v1sar mgen tendens att avtaga. Behovsökmngen fö r andra 
fartygstyper har samma tendens, men stegringen är icke i lika höo 
grad sensationell. När man studerar effektkurvans stegring son~ 
nästan har exponentialfunktionens karaktär måste man stälh frå
gan: När skall ökningen i effektbehov stagnera? Frågan bn ty
värr endast besvaras med spekulationer. Icke något fysikalisk t fe
nomen, som förlöper efter en stigande funktion kan ha ett funk
tionsvärde som går mot oändligheten. Den allmänna karaktären 
hos sådana funktioner kännetecknas av en inträdande mättning, 
så att funktionen närmar sig ett ändligt värde. Någon gång 1 f ram
tiden måste således det stigande effektbehovet dämpas av en eller 
flera faktorer. 

Som exempel må anföras hur förbättrad teknik också kan verka 
dämpade. Genom transistorisering av viss elektronisk utrustning 
har ett effektbehov nedgått från ursprungligt toppvärde av 450 kW 
till 300 k W. När stagnationen inträffar kan icke föru tsägas, man 
vet bara att den med säkerhet kommer att inträffa. 

Det kvalitativa behovet 

Ett tillgodoseende av det kvantitativa elkraftbehovet d v s till
räcklig effekt är som ovan antytts endast en del av problemko~Y 
plexet. Fartygens elkraftproducerande maskiner och distributionsnar 
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Fig. 9. 
Motorgeneratorernas ökning i antal på jagare (USA ). 

måste även kunna tillhandahålla den elektriska energin med rätta 
dimensioner d v s med rätt spänning och rätt frekvens. Alla av
vikelser från fastställd nätspänning och fastställt periodtal måste 
hållas inom vissa gränser. A ven mycket kortvariga avvikelser måste 
till storlek och varaktighet vara begränsade. Det är inom detta 
område, elkraftförsörjningen i kvalitativt avseende, man möter de 
största p roblemen. Utvecklingen av avancerade elektronik- och va
pensystem har resulterat i att det ombord uppstått behov av rela
tivt stora kvantiteter elkraft med snäva toleranser i fråga om 
spänning och frekvens. Denna inom snäva toleranser reglerade el
kraft uttages från specialkonstruerade motorgeneratorer. Hur des
sa tilltao-it i antal åskådliggöres av Fig 9. som avser installationer 

o b 

Pa jagare. Det ständigt stigande antalet motorgeneratorer har ska-
Pat utrymmes-, vikts- och kostnadsproblem. I syfte att motverka 
denna tendens och minska antal och typer av omformare har el
kraften för fartyg i framtiden standardiserats i tre kvalitetsklasser 
typ l-III. (Tabell 3). Typ I har lägsta kvalitet, råkraften, och 
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motsvarar vad man i nuläget erhåller vid direkt anslutnino . 
fartygens kraftnät. Typ II är en mediumkvalitet och tn rli t~-~~ 
den högsta kvaliteten med de snävaste toleranserna. ar 

All elektrisk utrustning på verkas i någon utsträckning a, va .· 
tioner i den tillförda effekten vare sig dessa variation er '1a ']~la
eller kort varaktighet. Faktorer som kan påverka kraftföri,ruk1.ng 
nas prestanda och funktion är variation i spänning och frekve~r
fasobalans (olika spänning i de tre faserna), övertoner (a,, vike~s, 
från ren sinusform) återgångstid från spännings- och frekvcnstra1~~ 
sienter d v s varaktigheten hos mera betydande, men dock relativt 
kortvariga avvikelser i spänning och frekvens samt modu l n ians
amplituden som är fluktuationen i spänningen i ett fort far ghets
tillstånd. Verkan av dessa variationer är för de fl esta kraftforbru
karna försumbar, onl' variationerna är måttliga. Hos somliga fö r
brukare kan emellertid materielens prestanda bli avsevärt nedsatt 
av variationer i tillförd effekt. De flesta radarutrustningar t ex 
påverkas av även mycket kortvariga spänningsvariation er sä låga 
som 9 °/o. Av denna anledning har spänningstransienter härrörande 
från ofta startande induktionsmotorer fått begränsas till 8 °/o av 
nominell spänning. För större motorer, som icke startas med så korta 
tidsintervall t ex brand- och länspumpar, styrmaskinsmotorer m m 
tillåtes spänningstransienter på upptill 16 Ofo. 

I omedelbar anslutning till det ovan sagda synes mig några kom
mentarer vara berättigade. De allvarligaste störningarna förorsakas 
som nyss antytts av startande induktionsmotorer. Dessa h1 van
li?;en kortsluten rotor. Startströmmar på upptill fem a sex gånger 
fullastströmmen är icke ovanliga, men något lägre värden kan också 
förekomma. Man kan då ställa frågan: Ar icke detta en på taglig 
nackdel med 3-fas växelström? Tesla, som var verksam hos General 
Electric, insåg att den svaga punkten vid likströmsmaskinerna var 
kommutatorn och sökte åstadkomma en kraftöverföring där kom
mutering ej var nödvändig. Han förband varje lamell på såväl ge
neratorn som motorn med var sin släpring och hopkopplade gene
ratorns släpringar med motsvarande släpringar på motorn. På den 
tiden hade man mycket få lameller, 3 a 4 stycken. Komm 1tatorn 
blev på detta sätt överflödig. Med tre släpringar erhålles trefas
ström och med fyra tvåfasström. Den ursprungliga induktions?w
torn som blev fullt färdig 1888 hade faslindad rotor och släpnng
ar. Den startade med motstånd i rotorkretsen, vilka succesivt ur-
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T abell 3. 

standardspänningar och standardfrekvenser för elkraftnät på fram
tida farty g i US Navy, fastställda av Bureau of Ships . 

A Nominell spänning 

B Nominell frekvens 

C Spännin gsvariation stationärt 

tillstånd: 

1 Toleransområde stationärt 
(a) Medelvärde för 3 faser 
(b) För enskild fas(huvudsp.) 

2 Obalans mellan faserna 
3 Modulat ionsampulirud 

D Korrvari g avv ikelse från 

nominell spänn in g: 

1 Största spänningstransient 
2 Återgångstid 

E Frekvensavvikelser i stationärt 
tillstånd 

F Korrvari g avvikelse från 
nominell frekvens: 

1 Största frekvenstransient 
2 Återgångstid 

G Vågform: 

1 d verroner totalt 
2 Största enski l da överton -

Typ I 

440 el. 11S 

60 el. 400 

± S 0/o 
±80fo 

3 °/o 
2 °/o 

± 16 °/o 
2 sek 

± S 0/o 

± 3 °/o·>:-
2 se k 

SOfo 
3 °/o 

Typ II 

440 el. 11S 

60 el. 400 

± l Ofo 
± 3 °/o 

2 0fo 
2 °/o 

± 16 Ofo 
0,2S sck 

vid 400 per 
0,7S sek 

vid 60 per 

± s Ofo 

± 3 °/o'" 
2 s ek 

6 °/o 
40fo 

Typ III 

440 el. 11S 

400 

± l/20fo 
± 1/ 2 Ofo 

lOfo 
l Ofo 

± S Ofo 
0,2S sek 

± 10fo 
0,2S se k 

3 0fo 
20fo 

* Endast l Ofo får ligga utanför det toleransområde som gäller sta tionärt tillst ånd . 
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jämförelse mellan Trislotmotor och faslindad motor, som startar med kontaktorer 

i tre steg. 

kopplades. När maskinen kommit upp i full hastighet kortslöts ro

torn. startst römmen kunde härigenom begränsas så att den ej över

steg fullast strömmen och starten blev mjuk. Sådana motorer kan 

man fortfarande beställa. Den kortslutna induktionsmotorn tillhö r 

ett senare skede i utvecklingen. Små motorer kunde startas med 

kortsluten ro:or. Eftersom induktionsmotorn samtidigt är en "tra t~s
formato r" är rotorspänningen utan betydelse. Lindningen utfördes 

med ett enda varv i varje härva el v s runda kopparstavar som 

kortslöts med ringar direkt placerade på rotorkroppens plana ytor. 

Lindningen som påminner om en ekorrbur har i engelsktalande län

der givit motorn benämningen 'Squirrel-Cage Motor". Eftersom ro

torspänningen är låg och lindningen ej står i galvanisk förbindelse 

~ed kraftnätet behövs ingen isolation. Kopparstavar och kortsluts

tingar är alltid oi~olerade. Det inbesparade utrymmet för isolatio

nen användes för att öka koppar- och järnarean. Man får då en 

s~arkare motor, eller om man så vill en mindre motor med samma 
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Fig. 13. 
Trislotrotorns utförande i storlekar upp till 2 500 hk . 

effekt. Samtidigt slipper man bekymmer för en isolation, som kan 
skadas av för hög temperatur, alltså mindre brandfara. 

Kortslutsmotorn är den enklaste motor som över huvud taget finns. 
Startmotstånd, rotorisolation och släpringar hade blivit överflödiga. 
Fördelen att kunna starta motorn genom direkt inkoppling på full 
spänning utan att maskinen skadas måste medföra någon nackdel, 
nämligen en hög startström och låg effektfaktor under starten. El
verken tillät till en början ej inkoppling av kortslutna motorer 
över en viss storlek, som varierade mellan 1,5-3,0 hästkrafte r. Vid 
större effekt fick istället faslindade motorer tillgripas. Genom frans
mannen Boucherot's uppfinning med flera innanför varandra ord
nade burlindningar kan hur stora kortslutsmotorer som helst till
verkas. Boucherot använde i början ända till fyra lindningar i ro
torn, men numera har man vanligen endast två. Den yttre lindning-
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en, som har högt ohmskt och litet indukt~vt m?tstå?d är verks~~ i 
starten då rotorfrekvensen är hög. Den mre lmdmngen som dare
mot har lågt ohmskt men högt indukti~t mos:ånd blir ~erksam _förs; 
när motorn kommit upp i varv. Det mdukttva motstandet bhr _da 
helt automatiskt litet eftersom rotorfrekvensen är låg, 1 a 2 peno
der. Startströmmen kan på detta sätt begränsas till mellan 2 och 4 
gånger fullastströmmen, beroende på bl a hur stort startmoment man 
behöver. Kortslutsmotorn är genom sina ovan nämnda egenskaper, 
vartill kommer läasta tänkbara underhållskostnader så tilltalande 
att man i det lä1~gsta undviker faslindade , släpringade motorer 
med stora och skrymmande startapparater. . .. 

H ur ström och vridmoment varierar under startpenoden for 
olika typer kortslutsmotorer illustreras av diagrammen i Fig 10. och 
Fig 11. I Fig 1 O. är startströmmen i alla tre falle1\ 5,5 g_gr f~llast
strömmen men vridmomenten är olika beroende pa burlmdmngens 
konst ruktion. Motorn i delfig a) har smala kopparskenor inlagda 
i djupa spår i rotorn , således ett mellanting mellan enl~el o_ch dub
bel burlindning. Motorerna i b) och c) har dubbel burlmdmng men 
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effekt/aktar. 

med olika utförande. Vridmomentet förlöper i alla tre fa llen olika. 
Den första motorn har ett startmoment, som är lika med f ullastmo
mentet. Medan vartalet stiger, stiger också momentet till ett max
värde som är 2,2 ggr fullastmomentet, strax i närheten av synkront 
varvtal. De båda övriga motorerna har startmoment som är unge
fär dubbelt så stort som den första motorns. Driftegenskap ertla är 
väsentligt olika i alla tre fallen beroende på användningsområdet. 

Fig. 11. visar startströmmens a) och vridmomentets b) förlopp un
der startperioden hos en kortslutsmotor med burlindning i t re plan. 
Startströmmen är här endast 4 ggr fullastströmmen, samtidigt som 
momentet är 2 ggr fullastmomentet. Motorn som är av engelskt 
fabrikat benämnes av tillverkaren "Trislot Motor" . Fig 12 är en 
jämförelse mellan en Trislot motor och en faslindad motor, som 
startar med kontaktorer i tre steg. Trislotrotorer i storlekar upp till 
2 500 hk tillverkas i det utförande Fig 13 visar. 
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för att ytterligare belysa motiven till den i Tabell 3 angivna 
kvalitetsstandardiseringen visas i Fig 14 hur en spänningsregulator 
·
1
kopplad mellan förbrukare och nätet t o m kan förstärka en spän-

1\11gstransient. I stationärt tillstånd fungerar regulatorn utan an
~ärkning. Fig 15. illustrerar vilken väsentlig skillnad i spännings
fall som uppstår när en generator plötsligt belastas med ett objekt 
med hög resp. låg effektfaktor. Startande induktionsmotorer ha 
som regel förutom hög startström även låg effektfaktor (0,4) v ilket 
betyder en stor spänningstransient. Ur diagrammet kan följande 
exempel tagas: Vid plötslig tillslagning av 50 Ofo last blir spännings
transienten 11,5 °/o om effektfaktorn är 0,4. 8,7 Ofo om effektfak
torn är 0,8 och endast 2,2 °/o om effektfaktorn är 1,0. 

Man räknar med att elkraft av typ II relativt lätt skall kun
na erhållas med utgångspunkt från kraft av typ I. För åstadkom
mande av de snäva toleranser som gäller för typ III måste om
formare tillgripas. I nuläget är problemet löst med roterande så
dana. Framdeles skall dessa roterande omformare väsentligt redu
ceras i antal och ersättas med statiska. Konverteringen avses åstad
kommas med tyristorn, en ny komponent, för vilken redogörelse 
lämnas i ett följande avsnitt. 

III. NY A KOMPONENTER 

Tyristorn 

Halvledareforskningen som skapat den inom teletekniken full
ständigt epokgörande transistorn, har sedermera även möjliggjort 
framtagning av krafttekniska komponenter nämligen kiselventilen 
och nu senast den styrda kiselventilen eller tyristorn . 

Kiselventilen med sina små dimensioner och oöverträffade verk
ningsgrad, 99,6 °/o, har trängt in på områden som tidigare endast 
behärskats med roterande omformare eller kvicksilverlikriktare. 
Kring årsskiftet 1957-1958 kunde man ana möjligheten att göra 
en ventil av kisel med kiseldiodens låga spänningsfall men med 
samma möjligheter till styrning som hos en jonventil eller en tyra
torn. Den i Sverige införda benämningen tyristor är en samman
dragning av tyratron och transistor och anger därigenom släktska
Pen med dessa båda komponenter. Tyristorn har egenskapen att 
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Sfärr~ i en riktning, spärriktningen, och att i den riktningen, led
nktnmgen kunna blockera tills den tänds med en tändpuls . Där
efter leder den med lågt spänningsfall även sedan tändpulsen upphört. 
För att släck~ tyristorn måste man tillföra en ny styrpuls, som gör 
anoden negat1v. Om strömmen upphör, vilket exempelvis intra ffar 
i en växelströmskrets efter halvperiodens slut, blir tyristorn åter 
oledande och måste för att tända under halvperioderna i ledrikt
ningen tillföras tändpulser för varje sådan period. Tyristo rns styr
egenskaper kan sammanfattas så att den verkar som en ventil som 
antingen kan öppnas helt eller stängas men icke har några m~llan
lägen. 

Den aktiva delen i tyristorn utgörs av en kiselskiva skuren ur 
en kristall av kisel med n-ledningskaraktär (I halvledare av n-typ 
är elektroner laddningsbärare) . Gerrom en diffusionsprocess har man 
sedan på vardera sidan åstadkommit ett skikt med p-ledningska
raktär (I halvledare av p-typ är elektronunderskott, "hål" , ladd
ningsbärare). På skivans ena sida legeras därefter en antimondopad 
guldkontakt (små mängder antimon i guldet) så att man f" r en 
npnp-struktur. En schematisk bild av tyristorns uppbyggnad fram
går av Fig 16. Molybdenplattorna på båda sidor om kiselskivan 
har till uppgift att ta upp de mekaniska spänningar som uppstår 
vid temperaturväxlingar. Fig 17 visar en genomskärning a v den 
färdiga tyristorn, lödd och kapslad. Tyristorn monteras på kyl-
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kropp, försedd med flänsar för att öka kylytan i erforderlig ut
sträckning. Vid luftkylning får tyvärr kylkroppen avsevärt större 
dimensioner än tyristorn. Det principiella sambandet mellan ström 
I och spänning U för en tyristor framgår av Fig 18. Tändelektro
den är i detta fall ej inkopplad. Tyristorn spärrar för spänningar 
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2 

l Ledriktning 2 Spärriktning 

Fig. 18. 
Samband mellan ström l och spänning U för en tyristor. (princip) 

A+~-·n·· 
A B C N 
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OUTPUT POWER 

Fig. 19. 
Statisk frekvensformare . 
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HIGH RtEOUiiNCY VOlTAGE 

lOW fliEOIJiNCY C\JttRENT 

Fig. 20. 
Konverteringsförlopp för omformare i Fig . 19 . (princip). Effektfaktor 0,7. 

Fig. 21. 
Oscillogram av förlopp en!. Fig. 20 . 
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mellan 400 och 600 volt toppvärde i spärriktningen. I ledrik 
ningen blir spänningsfallet 1,5 a 2 volt när strömgenomobång o ttn
träffat. 

Man knyter stora förhoppningar till tyristorn för elektriska a 
Il-

läggningar av skilda slag, i första rummet kommer statiska omfor-
mare för omvandling av växelström till likström, likström till växel
ström, växelström av en frekvens till växelström av en annan frek
vens, spänningsreglering av synkrongeneratorer, eftersläpningsreg
lering av asynkronmotorer samt som kontaktdon att ersätta brytare 
och kontaktorer av sedvanlig elektromekanisk konstruktion Ut
vecklingsarbetet har ännu icke, bortsett från styrda likriktare kom
mit så långt. I många fall befinner man sig utvecklingstekniskt sett 
ännu på laboratoriestadiet. 

Den principiella kopplingen av en statisk omformare som konver
terar 3-fas växelström från en generator med hög frekvens och 
stora variationer i periodtalet till 3-fas växelström med lägre frek
vens och noggrant reglerat periodtal visas i Fig 19. Anslutningen 
av tyristorernas (PNPN, switch) tändelektroder till styrdon har 
utelämnats för att ej onödigt komplicera schemat. Konvertermgs
förloppet åskådliggöres grafiskt i Fig 20. A v oscillogrammet i Fig 
21 framgår det verkliga förloppet. Den kvarvarande högfrekven
sen har ännu icke bortfiltrerats för att möjliggöra en jämförelse 
mellan konstruerat förlopp och verkligt. 

Pressduktorn 

Pressduktorn är ett mätdon som utan rörliga delar "omvandlar" 
en mekanisk tryckpåkänning till en elektrisk spänning och dänned 
möjliggör att man på en voltmeter graderad i kp, ton eller 1 000 ton, 
direkt kan avläsa en mekanisk belastning. Den lämnade utspän
ningen kan givetvis också användas för regleringsändamål av olika 
slag, automatiskt överlastskydd eller larmsignal vid överlast. Drag
påkänningar mätes genom att påkänningarna får påverka pressduk
torn som tryckpåkänningar. Mätmetoden grundar sig på att per
meabiliteten hos järn ändras när mekaniska krafter uppträder i god
set. Pressduktorns principiella uppbyggnad framgår av Fig 22. Den 
består av ett antal lika tjocka järnplåtar, som hopfogas till ett pa
ket. Genom fyra hål i plåtpaketet är primär- och sekundärlindningar 
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a Pressduktorns primärlindning 

b Pressd uktorn s sekundärlindning 

C Flödesbilden vid obela stad pressduktar 

d filidesbild e n vi d be laltod pressdukfor 

Fig. 22. 
Pressduktor, principiell uppbyggnad. 

dragna så att de korsar varandra i rät vinkel. Primärlindningen 
matas med växelström. Denna åstadkommer ett magnetiskt flöde 
som icke passerar sekundärlindningen när pressduktorn är obelastad 
(c) Belastas däremot pressduktorn minskar den magnetiska led
ningsförmågan (permeabiliteten) i tryckriktningen. Detta medför en 
ändring i fä ltbilden (d) varvid flödet delvis passerar genom sekun
därlindningen och inducerar en växelspänning i denna så länge be
lastningen varar. Spänningen är direkt proportionell mot lasten. Mät
felen ligger normalt inom ± 1 Ofo av aktuellt värde vid 10- 100 Ofo 
av nominell last. Bland de många användningsområdena kan näm
nas vägning av last i kranar, mätning av propellertryck på fartyg, 
mätning av dragkraft i bär- och draglinor. Pressduktorn är inbyggd 
i en kåpa, som utformas efter mätändamålet. 

Ringtorduk torn 

Ringtorduktorn är ett mätdon, som utan släpringar eller andra 
rörliga delar "omvandlar" torsionsspänningarna i en stålaxel till 
en elektrisk spänning och därmed möjliggör uppmätning av vrid
moment, oavsett om axeln roterar eller ej. Mätmetoden grundar sig 
~å att permeabiliteten i stålet förändras under inflytande av tor
Stonskrafterna i godset. Axeln får således icke vara utförd av omag
netiskt material. Torduktorn består av tre identiskt lika polringar 

63 
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Fig. 23. 
Ringtorduktorns princip. ± n Huvudspänningar. N, S Primära poler. A, B se
kundära poler. a, b) Den principiella uppbyggnaden. c) Utbredning av axelytan 
under torduktorns poler. 

anordnade runt axeln som Fig 23 visar. Poltalet väljes all tid som 
en multipel av fyra för att minska inflytandet av skarvar i ringen. 
Tudelningen är nödvändig för att man lätt skall kunna montera 
torduktorn runt axeln. Den mellersta ringen användes normalt som 
primär, magnetiserande polring. Spolarna matas med 50- eller 60 
periodig växelström. De två yttre ringarna används som sekundära, 
avkännande polringar. Lindningarna är seriekopplade med mot· 
satta lindningsriktningar (antytt med bokstäverna A och 13) . De 
primära polernas spolar ha också växelvis omkastade lindningsrikt
ningar (N och S) . Ytterringarna är i förhållande till den inre ring
en förskjutna en halv poldelning, den ena medurs den andra moturs. 

Då axeln utsätts för torsionspåkänning erhålls tryck- och drag
spänningarna ± o såsom anges i figuren (c). Permeabiliteten ~kar 
i dragpåkänningsriktningen och minskar i tryckpåkänningsriktlllng
en. På så sätt bringas alla A-poler magnetiskt närmare N -polerna 
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Fig. 24. 
Ringtorduktorhalva ( ASEA). 

Fig. 25 . 
Ringtorduktor installerad runt fartyg; propellerax el. 
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och alla B-poler magnetiskt nännare S-polerna. De resultera d 
fl d l l ' n e ö ena genom ytterringarnas po er samver {ar och inducer 
en utgångsspänning i de seriekopplade lindningarna. För grova a ~r 
l ar är den elektriska utspänningen av storleksordningen 1 o vor
Instrument eller känsligt relä kan anslutas utan någon förstärka/ 
Tord_uktorns utgång:spänning är en rätlinig funktion av skjuvp~~ 
kännmgen och praktiskt taget oberoende av varvtalet mellan o ocl 
400 r/min. (200 mm axel, 8 poler, 50 per). Om varvtalsoberoende~ 
behöver utsträckas till högre varvtal ökas magnetiseringsströmmen 
periodtal. Kalibrering måste utföras med torduktorn monterad p~ 
plats omkring axeln, eftersom känsligheten är beroende av axel
materialets sammansättning och värmebehandling. Kalibrering kan 
göras statiskt med god noggrannhet. Torduktorns utförande fram
går av Fig 24. Fig 25 visar ringtorduktor installerad runt propel
leraxel på fartyg. Enkelhet i montering och exceptionell( Kon 
axellängd utmärker den i alla avseenden eleganta konstruktio nen. 
Förutom till mätning av vridmoment eller härav uppkomna tor
sionspåkänningar, kan torduktorn användas som kännan de organ 
för regleringsändamåL 
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Att vara amiral och försvorsgrenschef 

Av hedersledamoten AKE LI NDEMALM 

(Det följande är ett i viss mån kompletterat och korri<>er, 

drag ur CM anförande inför Göteboro-s Juniorhandelskam~ar :· t .. Ut-
b . .. .. o t. over 

ru ncerat amne. Amnets rubrik satt av handelskammaren p0·· . ' 
. d . l . . . . reura<>et 

utgJor e m ednmg ull en mtervju som ingår i en serie föret· "'1 
d · · . ,1gs c-

aresemmaner orgamserade av ledareutvecklingskommitten · 
.. d h d l l 

1 ovan-
namn an e s <ammare. I inbjudan till OB uttalade ord fö · d 

.. .. k d . ran en 
att man aven ons ·a e synpunkter på "ledandets problematik f .o 

ho Il .. l · Il 1 an 
annat a an mmmers1e a företag - - - och är det d o f Il 

r . 'j bl' l o a u t 
n~tur I~t att Vl .. n ua 1c \:arna pa den militära organisationen. Det 

g~ller _JU av havd, att om man vill lära organisation och admi

mstratwn skall man studera krigsmakten eller katolsl·a k ·l 
" . . .. . "' } l \ 311 

~ - -.. OB som var forhmdrad ställa upp beordrade C M att 
!osa uppgiften.) 

Herr Ordförande, Mina Herrar, 
----- ----- ----- --- ---· 

Låt mig först klara ut vad det är att vara amiral. 

. Det är . ~tt för alltid ha sagt adjö till sjön, till befäl på fartyg och 

~dl d~n nara ko~takten med människor i praktiskt arbete. D et finns 

l mannen en am1ral, som seglar till sjöss och det är chefen för kust

flotta~1. Vi övriga få göra mer eller mindre tillfälliga besök i den 

prakuska delen av marinen, vid inspektioner eller motsvarande. 

Att _vara amiral det ~r at.~ al_ltid få fatta de obehagliga besluten 

Beha?h~a beslut,_ so~ gor manmskor glada och positivt inställda, de 

k~~~ l v_~r orgam_sauon som regel fattas av någon annan under den 
mva, dar en am1ral arbetar. 

... At~ :ara amiral det är att ha en pensionsålder av 65 år Alla 

Jamnanga som inte når amiralsgraden slutar vid 50 55 eller 60 år. 

En amiral blir därför så småningom en mycken ei~sam man dä ri

genom :u han förlorar den yrkesmässiga kontakten med sina kam

rater fran_ ungdom~n ocl: mannaåren då dessa kamrater går i pension. 

En am1ral och 1 vaqe fall en chef för marinen kan ald rif" helt 

lämna tjänsten hemma. Den mångsidiga organisationen och det 
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01ång~idi?a ansva_ret. förhindr~r detta. ?ch därm~d , mina herrar, 

föresiar pg att VI lamnar amiralen och agnar oss at försvarsgrens

cheferna. 
p en nya organisationen av den militära högsta ledningen har gett 

försvarsgrenscheferna en ändrad uppgift. Tidigare var, i varje fall 

chefen för marinen och chefen för flygvapnet, ledare för den ope

rativa verksamheten i krig och ansvariga för planläggningen i fred. 

pen nuvarande organisationen har lagt ansvaret för produktionen 

av förbanden helt på försvarsgrenscheferna och överfört den ope

rativa verksamheten till överbefälhavaren. Försvarsgrenschefen har 

blivit förbandsproducerande. 
Försvarsgrenschefens uppgifter är alltså att anskaffa och behål

la personalen, att utbilda personalen, tekniskt och militärt samt att 

i personalen ingjuta den rätta andan. Det kan tyckas egendomligt 

att den nuvarande organisationen är utformad som den är. Det 

skulle förefalla naturligt att den som är ansvarig för utbildning 

och organisation och dessutom har den längsta erfarenheten och 

högsta befälet i försvarsgrenen jämväl borde vara ansvarig för ut

nyttj andet i strid. 
Många skäl däribland kravet på hög snabbhet vid beslutfattning 

i krig har emellertid gjort att överbefälhavaren ensam beklätts med 

den operativa ledningen i krig. 
Ett förband består av personal och materiel och förbandet får 

effekt först genom att det utbildas och ingjutes en god anda. 

Det viktigaste problemet, det allt överskuggande problemet är 

personalproblemet. Materielen är död. Utan en kunnig personal med 

god anda är den oanvändbar eller ineffektiv. Och för att Ni ska 

förstå några av de största svårigheterna vi har, då det gäller att 

skapa effektiva förband, ska jag visa upp några av de hinder som 

möter oss i vårt arbete och som vi bedömer såsom svårast att över

vinna . 
Det kan sägas att en del större fredsförband i mångt och mycket 

kan jämföras med civila företag. Statskontoret har därför nyligen 

tagit initiativet till en administrativ kurs, företagsledarkurs för mi

litära chefer, regementschefer, skolchefer för större skolförband 

(motsvarande). Det är måhända sant att likheten med de civila fö

~etagen finns, men betingelserna för den militära verksamheten skil

Jer sig från den civila på några väsentliga punkter. 



930 

.. ~rganisation, _fö:,valtn~_ng, teknik, __ utbil_dnjng och personaltj änst 
ar hka aktuella 1 bagge lagren. Och aven rfraga om teorierna l· .· 

. . ' llno dessa verksamheter torde de ovila och de militära företagarna v ."' 
ungefär lika kunniga. Vad som skiljer dem åt är bl a arten av p: ta 
duktionen, möjligheterna att förverkliga ambitioner och nya id ,o~ 
och möjligheten att behålla personell kvalitet och utnyttja per~c ~ 
nalen på ett riktigt sätt. 0 

Försvarets hela fredsorganisation är underbemannad på crrund 
lb . . o av 

persona nst mom nästan alla kategorier. Vi kan inte köpa arbet _ 
k:aft. Vi kan inte heller på kort sikt täcka förtidsavgångar. T~
~rgare var krona_ns kaka knapp men säker genom den statliga pen
swnei~ . Genom . trllkomsten av ATP är den bara knapp idag. Det 
h_a~ g;ort att vr förlorar en stor del av den yngre kraften till den 
Civila verksamheten. Vi har ingen möjlighet att rekrytera vår per
sonal från sidan. Det tar 12-15 års utbildning att göra en kapten. 
statstjänstemännens löner släpar tyvärr alltid efter, varför mån o-a 
som innerst inne trivs med det militära yrket hoppar av. I en ci"'e! 
fall är även staten sin egen fiende genom att militär personal i ston 
antal kan fö rena tjänst i civila statliga verk och institutioner. 

Det verksammaste medlet i kampen om själarna är alltså en m
tensiv rekryteringsverksamhet och en helhjärtad personaltjänst. Nä
ring åt idealitet och tro på uppgiften måste till fö rst och si st. 
Många hävdar att det militära yrket ska betraktas som vilken för
sörjningskälla som helst. Det kan ju de som inte är i yrket tycka, 
men vi som är i yrket anser att man inte kan förena djup och var
aktig tillfredsställelse med sitt liv i vån yrke utan en viss ideell 
inställning. 

Trots att vi militärer mestadels sysslar med påtagliga ting är den 
yttersta produkten av vårt arbete ett ganska imaginärt begrepp, 
som inte direkt kommer samhället till nytta, åtminstone inte enligt 
många medborgares sätt att se. En hög krigspotential och en god 
beredskap som skydd för landets oberoende och som ett instrument 
i utrikespolitiken är för många icke något gripbart. Det är inte 
ovanligt att vi yrkesmilitärer själva har svårt att finna inspiration 
i arbetet genom att våra arbetsresultat inte direkt bidrar till med
borgarnas världsliga och kulturella standard. Och inte ens en hel
hjärtad satsning lyfter den personliga ekonomin en tum. Vi förbru
kar stora belopp för staten och drar alla svenska män ur den fred-
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jjga produktionen under_ långa tider, .v~lket p~ver~~o.ar ?åde national
·odukten och den enskildes ekonomi 1 negatiV nktmng. 

pt 1 den skeva publika uppfattningen av den militära verksamheten 
ligger en stor svårighet. En svå:ighet s~m !?åste övervinna~. v~rje 

0 na en ny generation träder trll. Var;e gang en ny uppsattmng 
g a o . . h . o o kl · · ga officerare börjar sm t;änst oc var;e gang en ny ars ass tan-
~~nde värnpliktiga träder till måste denna uppfat~ning förklaras, 
ngripas och bekämpas. Den militäre ledaren, särskrit d~n som har 

\ r stort ansvar kan alltså aldrig bli effektiv om han mte har en 
~a s t tro på sin uppgift, en tro som han inte bara själv ska leva på 
utan också förmedla till och ingjuta hos alla de underlydande, 
som är svagare i anden. 

Just svårigheten att i den militära organisationen uppvisa konkre
ta resultat gör att man ofta vill och bör skifta chefer och även le
dare på andra nivåer icke blott vid befordran utan då och då för 
att stimulera och ge nytt blod i en organisation, som eljest lätt kan 
stelna. - Givetvis är en sådan ordning även nödvändig i rent ut
bildningssyfte för att hos individer, som t e skall befordras snabbt 
skapa en allsidig fond av erfarenhet. 

Den militäre ledaren måste därför engagera sig djupt i personal
frågor och ha en levande kontakt med personalen på alla plan i 
en utsträckning, som kanske är ovanlig för en civil företagsledare. 
Mycken tid går åt till detta speciella personalansvar. 

Det militära befordringssystemet skiljer sig även väsentligt från 
det i den fria marknaden. På de lägre nivåerna bygger befordran 
på ganska strängt preciserade grunder. Faktiska krav skall vara 
fyllda. Kompetens skall finnas . 

Befordran till och inom de högre nivåerna sker som regel på re
kommendation av befordringsberedningar, ett slags kommitteer, som 
genom urval avger befordringsförslag. Individerna vägs relativt va
randra. Hittills har vi i den militära organisationen sluppit ifrån de 
uppslitande personliga fejder, som t e ofta karaktäriserar den aka
demiska karriären. 

Jag har en stark känsla av att individerna hos oss med förtroen
de omfattar det militära urvalssystemet. - Visst kan många bli 
besvikna över en utebliven befordran, inte minst då konjunkturerna 
ibland kräver en sträng sovring bland relativt jämbördiga kandida
ter, men som regel accepteras situationen. 

Jag tror att det är viktigt att en militär chef inte får bli bara 
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en namnstämpel eller en figur som uttalar sig djupsinnigt i sto . 
f o H o . • h . . 1. ta ragor. an maste vtsa stg oc vtsa stg vara en van tg människ 
med kunnande och gott omdöme. a 

Ett stort problem för den unge ledaren på en lägre nivå i dag är 
slitningen mellan personal och materiel. - Förr, då materielen va. 
relativt enkel kunde han ägna mycket tid och intresse åt personal~ 
len; leva med den i nära kontakt, komma underfund med individer
nas särdrag och på så sätt få det bästa ur "sitt gäng", ur sin be
sättning. - l dag är materielen så komplicerad och kräver så myc
ken service, testning, rapportskrivning, protokollföring m m att den 
nära personliga kontakten minskar. 

Den sociala utvecklingen och samhällets tilltagande komplexitet 
reser också k ra v på särskilda experter som biträder personalen i 
deras personliga bekymmer. Därmed "befrias" - tyvärr - den 
militäre ledaren från många personliga kontakter med den under
lydande. 

Vi måste emellertid verka för att denna utveckling inte går fö r 
långt. Om en dag kriget skulle komma, måste alla i ett förband 
ha obegränsat förtroende för varandra. Detta kan inte nås utan 
kännedom om och tillgivenhet för motparten. 

Chefen för ett affärsdrivande företag får svängrum för nya ideer, 
utvidgningar och förbättringar om han framgångsrikt sköter före
taget. Framgång åtföljs av ökade resurser. Så icke för den militä re 
chefen. Hans möjligheter att effektivisera och förbätt ra innebär 
ofta att onormalt stora arbetsuttag måste tvingas på underlydande, 
samtidigt som han själv genom många instanser ägnar sig åt det 
svåra och långdragna tiggeri, som heter äskande av medel. 

Han arbetar inom ramar, ekonomiska och organisatoriska och 
måste ändå ofta fråga om lov för att göra något utöver det vanliga. 
En stor utgift idag, en stor besparing i morgon ligger sällan inom 
det möjligas gränser. Det finns många exempel på detta i den mili_
tära verksamheten, och ofta brukar man väl peka på det slösen, 
som en långsam utbyggnad av stora anläggningar innebär, genom 
att den är orationell. Ur beredskapssynpunkt måste man dock de
la på de begränsade medlen att täcka flera objekt. 

Inom ramarna och för att hålla ramarna uppe måste vi arb~ta 
hårt genom ideliga uppvaktningar, ideliga argumenteringar, idehga 
nya föredragningar för nya sakkunniga. Allt detta har utvecklat 
ett utredningsraseri, som förbrukar energin hos våra skickligaste 
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män. Då dessa sli~i: ner sig på en förträ~flig utredning, t .. ex ~B/~2, 
beställe r man av OB ett annat alternativ. Detta arbete ar standtgt 
pågående. Det är klart att för sådana uppgifter använts de bästa 
krafterna. 

H är kan väl en parallell dras mellan försvaret och t ex industrin. 
Vi "säljer" försvaret genom övertygande försvarsutredningar i kon
kurrens med samhällets övriga krav. Industrin måste hävda sig i 
konkurrensen för att leva vidare. 

I båda fallen krävs optimism och tro på uppgiften. 
Det bör väl också här framhållas att svårigheterna att finna ar

betsro i de ständiga organisationsreformerna är stora och att det är 
verkligt svårt at under sådana förhållanden uppehålla personalens 
intresse. 

Konkurrensbegreppet finns utöver det ovan nämnda även i det 
militära. Den mest kända konkurrensen är väl den mellan försvars
grenarna. En företeelse som ofta karakteriseras med ordet "för
svarsgrenstänkande". Då därmed förestås osund konkurrens och 
intrigerande till den egna försvarsgrenens fördel på en annans be
kostnad, är det en högst klandervärd företeelse. 

Försvarsgrenstänkandet har emellertid en mycket positiv sida. 
Det grundar sig på förtroende för det egna kunnandet och tilltron 
till den egna förmågan. 

Företrädarna för armen, marinen eller flygvapnet ser väl i grun
den lika på våra försvarsproblem i stort, men deras uppfattning kan 
sägas skilja sig åt ifråga om nyanserna. Den nya organisationen av 
högsta ledningen, arbetet i militärledningen och den gemensamma 
utbildningen vid militärhögskolan kommer att utjämna resterande 
motsättningar, grundade på bristande kunskap om varandra. 

Nya operationsanalytiska metoder m m kommer också att mera 
rättvisande ge antydningar om de sakliga lösningarna på många 
tvistefrågor. 
--- ------------ - --- ~-

Mina herrar, låt mig till slut sammanfatta. Det väsentliga i vårt 
Yrke och i vår tjänst är att få vår personal att känna tillfreds
ställelse med sitt arbete. För det behöver vi inte bara våra egna 
krafter utan vi behöver alla goda krafter inom samhället i sam
Verkan för att hos den militära personalen uppamma känslan av 
att man verkligen har ett jobb att sköta och fyll er en uppgift. 
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Funderingar kring tekniska fa rtygsl a g 

Av ledamoten M. HAMMAR 

I en föregående artikel i TiS benämnd "Människan och mask;ncn än 
en gång" berörde jag en del problem sammanhängande med konstruk
tion och underhåll av modern tekniskt kompliceradmateriel och häv
dade att materielen behöver en viss "personell" miljö som medger att 
vissa ej alltför komplicerade manipulationer såsom felsökning och ut
byte av vissa delar o dyl kan utföras i omedelbar anslutning ti ll ma
terielens användande. 

Sådan omsorg kräver av ifrågavarande personal en viss teknisk 
kunnighet och skicklighet. T illgången på dylik personal minsLas i 
oroväckande grad, vilket medför risker för materielens funk tions
säkerhet. 

Detta problem har en del ytterligare aspekter som kanske kan vara 
värda att något belysa och fundera över. 

Materielens skötsel sker i olika nivåer och fö r flottans vapenma
teriel kan dessa i p rincip beskrivas på föl jande sä tt: 

Betjäningen (operatörerna) gör viss enklare rutinmässig avprov
ning, putsning, smörjning och liknande åtgärder. 

Den militära tekniska personalen utför sådan felsökning, reparation 
och reservdelsbyte som fartygets materielresurser medge. Orlogsvarvets 
militärtekniska sektioner (motsvarande) bör besitta fullständig teknisk 
kunskap om materielen och gör den ytterligare felsökning och repara
tion som dess större resurser medgiva samt bedömer om materiel fö r 
iståndsättande skall remitteras till verkstad, som kan tillhöra varv 
(motsv) annan försvarsgren eller leverantör. 

Sådan "central" verkstad avhjälper större haverier och utför period
vis återkommande större översyner varvid materielen demonteras och 
detaljgranskas. 

Dessa olika nivåer av materielvård ha benämnts på olika sätt; det 
mera traditionella var tillsyn, service och översyn. Inom teleområdet 
har man sedan någon tid rört sig med begreppen A-, B- och C-arbeten 
och på senaste tid har lanserats begreppen driftsvård, service och över
syn. 
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för att verksamheten skall flyta friktionsfritt krävs att det råder 
balans mellan de olika nivåernas såväl personella som materiella re
surser. En rimlig sådan balans kan nog sägas ha rått tidigare men 
materielens ökade komplicitet, svårigheten att få kvalificerad personal 
samt allt kraftigare ingripanden i organisationen ha medfört sådan 
obalans och sådana störningar att materielunderhållet på längre sikt 
inger allvarligare farhågor-
Materielens ökande komplicitet är ett uttryck som ständigt återkom

mer på tal om modern krigsmateriel. Det är förvisso inte enbart en 
fras utan innebär högst påtaglig verklighet i form av ett allt större 
antal ingående komponenter, mera omfattande system och mindre 
marginaler till prestandagränser. Ofta innebär det mera automatik 
och minskat antal operatörer men också ökat krav på påpasslighet och 
händiga vårdare. Det innebär också behov av periodiska grundliga 
översyner efter viss drift tid eller förvaringstid. Flygmotorer är en 
välkänd illustration av detta. 

Avancerat teknisk materiel kräver ökade omsorger såväl för den 
omedelbart tillgängliga "första hjälpen" som för långsiktiga peri
odiska större översyner. 

Samtidigt som materielens krav på omvårdnad ökat synes möjlig
heterna att tillgodose det därför erforderliga personalbehovet ha min
skat. Om man börjar med "driftvården" ombord måste tyvärr konsta
teras att det beträffande teknisk personal finns betydande brister, 
kvantitativa och/ eller kvalitativa. Det kan vara vakanser eller lägre 
kvalitet i besättningslistans befattningar men också att besättningslis
tan ej fyller de krav som numera behöver ställas - om verksamheten 
skall bedrivas som tillförne d v s utan all tför starkt beroende av ba
sernas resurser. 

Bristerna märks inte minst på nästa nivå- lokalförvaltningarna -
som tvingas utöva en påfrestande och dyrbar "brandkårstjänst" för 
att avhjälpa funktionsstörningar och haverier. Den verksamheten 
försvå rar eller förhindrar planmässig förebyggande materielvård på 
lllateriel i förråd eller inneligggande fartyg. 

A ven för civila tekniska tjänster i lokalförvaltningarna föreligger 
svårigheter att få personal även om dessa svårigheter är väsentligt 
mindre än de som möter vid försörjning med militär teknisk personal. 
Men där föreligger ett annat bekymmer och det är organisatörernas 
ökade iver att överflytta verksamheten till centrala verkstäder. 



936 

Organisationsundersökningar och därav följande omorganisari 
försiggå undan för undan i olika organ. Deras syfte är fö rvisso hö on 
b l ·· M d 0 dl b ·· d ·· · bo gst ea nansvart. en e as ta wmmer esvaran e stornmgar ade f ö 
och under operationen, och det tar ofta lång tid att efteråt komn~e 
i balans. För närvarande är ögonmärket beträffande materiel under~ 
hållet en rationalisering av arbetet genom dess förläggand e ti ll verk
städer - mer eller mindre centrala. 

Tankegången och inriktningen är säkerligen rätt i många fall, men 
något oroande är tendensen att reducera de ansvariga förvaltnmgar
nas resurser för den viktiga nära till hands varande servicen - "första 
hjälpen". Särskilt oroande är detta eftersom fartygens möjligheter 
att själva klara ut sådant undan för undan försämrats. F n ä· t ex 
den yngste eldledningsmaskinisten 42 år, och det är dåligt med 
o .. 
atervax ten. 

Om den tekniska servicepersonalen alltmer uttunnas på fa rtygen 
och bortrationaliseras från baserna (varven) och de enda egentl iga 
underhållsresurserna förläggas till centrala verkstäder, då frågar man 
sig verkligen om detta blir en miljö där moderna vapensystem kan 
förmås fungera någotsånär tillfredsställande. 

Det är inför denna om inte förtvivlade så åtminstone förbryllande 
situation som det kanske kan var motiverat att åtminstone som ett 
tankeexperiment undersöka begreppet "tekniska fartygslag" som skulle 
vara militära förband - helst förs tärkta med någon civil personal -
knutna till sjöstyrkor eller baser på liknande sät t som f n är , allet 
med mtblag och minröjlag. Att man drivs mot en sådan lösmng är 
förklarligt nog; när den tekniska militära personalen inte längre ricker 
till att bemanna fartygen och serviceorganisationen vid lokalförvalt
ningarna blir hårt beskuren av rationaliserande organisationer, då 
måste man uppenbarligen ordna något liknande de reparationsgrupper 
som ingå i armens eller KA:s underhållsförband. 

Men det är lätt att säga tulipanaros. En sådan organisation som 
tanken här leker med kan bli bekymmersam nog att realisera Det 
är svårt att rekrytera militär personal. Förutsättningen är att det för 
den militära tekniska personalen skulle synas mer tilltalande och lock
ande att tillhöra ett sådant förband än att ingå t ex i en fartygsbcsätt· 
ning. Vissa krav på standard komma säkert att ställas, men vore kan
ske möjliga att tillgodose. Emellertid är det säkrast att räkna med att 
viss civil personal skall ingå. Några bestämda hinder för detta torde 
knappast föreligga. 
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:Men ett annat villkor skulle också behöva uppfyllas och det är 
tt fartygens övningar uppläggas så att laget får rimliga arbetsför

~å!landen. Det kräver förmodligen en viss modifiering av utbildnings
J11etoder och arbetssystem i kustflottan. 

En tröst för ett tigerhjärta är kanske att v i ingalunda är ensamma 
i våra bekymmer med skötseln av modern materiel. I en artikel i 
VSNIP sept- 62 med titeln "Needed: More Professionals", pläderar 
Lr-cdr Glennon för större stabilitet och kontinuitet i befälets utbild
ningsgång - särskilt för officerarna. Problemställningen är visser
ligen något annorlunda än vad som här tidigare anförts, men ett citat 
belyser ändå vissa likheter i situationen: 

"The supply of men capable of absorbing additional technology 
over the basic requirements of their rating has never been !arge. As 
advanced systems grow in size and number, we are forced to spread 
this supply even more thinly. The increasing demand for "top drawer" 
people is creating an impossible situation. They are urgent!y requi
red aboard ships where their talents can be used to best effect, yet 
rhey are also required ashore, there they can be learning the next 
generation of equipment. Achieving a balance between these requi
rements is further complicated by forced rotations between sea and 
sh o re du ty". 

Detta är vardagsproblem, visserligen mindre fascinerande än ut
veckling och anskaffning av högt utvecklade vapensystem eller opera
tiv och taktisk analys och planering - men knappast mindre betydel
sefulla. 
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Storamiral Erich Raeder 

Av JORG MEI STER 

Utgående ifrån antagandet att mänskligheten har ett kort m· In-
ne har under de senaste åren ett stort antal högre tyska off i c,_ 
rare publicera t sina minnen f rån andra världskriget. J ämte e o 

l. d sa 
otrev 1ga an rarangsgestalter som Kesselring, Hausser, Rendulic oc] 
många andra grep också staramiralerna Raeder och D önitz til~ 
pennan. De uppträdde i Ni.irnbergerprocessen för att mer clle 

. d r 
mm re övertygande framställa "hur det verkligen gick ti ll". N a-
turligtvis har samtliga herrar aldrig önskat kriget, var aldria 
antisemiter, var aldrig ense med Hitlers krigföring, v isste in<>cn~ 
ting, framförallt ingenting om koncentrationslägren, ja några : är
deles kloka hyste från och med januari 1945 till och med vissa tvi
vel om att kriget ännu skulle kunna vinnas, men då de var bedårade 
av Hitlers "förtrollande blick och magnetiska personlighet," som 
en skolflicka inför en filmstjärna kunde de tyvärr inte göra något 
annat än sin plikt som tydligen bestod i att de måste sör ja för att 
så många tyskar som möjligt omkom på möjligast gagnlösa sätt! 

Raeder och Dönitz utgör inget undantag. Efter fr igivandet från 
fyrmaktsfängelset i Spandau satte sig dessa trogna Hitlertjänare ned 
för att förklara för de överlevande sin egen krigskonst, att inte de, 
utan huvudsakligen de allierade, var ansva~iga för det skedda och 
Hitler som hade bedragit dem, något litet också. Därvid kan deras 
framställning principiellt analyseras ur två synpunkter, dels för
hållandet till Hitler, hans världsåskådning och politik, dels den 
egentliga sjökrigföringen. 

Erich Raeder föddes 1876 i närheten av Hamburg som son till 
en läroverkslärare. Han inträdde 1894 i kejserliga m arinen och 
blev befordrad till löjtnant 1897. Som sådan var han med på det 
gamla linjeskeppet Deutschland, som i slutet av 1897 avgick t ill 
Ostasien med prins Heinrich ombord. 

Vid detta tillfälle höll Wilhelm II ett av sina talrika dumma tal, 
i vilket han uppmanade sin bror att om någon skulle sakna respekt 
för tyskarna i nödfall slå till med den "pansrade näven" . Senare 
kom Raeder till marinakademin, där han som en ödets ironi för-
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fattade ett arbete över ämnet "krig utan krigsförklaring". U n der 
åren 191 0-1912 var Raeder navigeringsofficer på kejsaryachten 
f[ohen zollern, vilket ansågs vara en särskilt eftertraktad befatt
ning. Raeders kommentarer om kejsaren och prins Heinrich är här 
fullkomligt missvisande och bevisar hans brist på omdöme. s:t 
skriver han t ex om Wilhelm II, vars vansinniga yttranden 
och sabelskrammel till en stor del bar ansvaret för de europeiska 
spänningar, som förde till första världskriget, att denne för det 

111esta hade yttrat sig över militära och po!itiska ting på ett syn
nerligen träffande sätt. Likaså ansåg Raeder, att prins Heinrich 
var en framstående och omtyckt sjöman, fastän hans högfärd så
väl som hans förlustbringande östersjökrigföring 1914-17 var 
väl kända även utanför marina kretsar. Hösten 1912 blev Korvet
tenkapitän Raeder utnämnd till förste amiralstabsofficer hos "Be
fehlshaber der Aufklärungsstreitkräfte" och deltog i denna egen
skap i Doggersbank- och Skagerack-slagen. För chefen för Auf
klärungsstreitkräfte, amiral Hipper, hyste Raeder en närmast hek
tisk beundran och publicerar i slutet av första delen av sina me
moarer två närmast pinsamma brev från Hipper till Raeder, av 
vilka det framgår att "allt vad det var Hipper förunnat att uträtta, 
det hade han Raeder att tacka för". I breven finner man mening
ar som "Ni var min goda stjärna och den bleknade när ni lämnade 
mig" . I januari 1918 fick Raeder sitt första och enda befäl, den 
nya lä tta kryssaren Cöln, som dock inte mer kom i strid. Redan 
i oktober 1918 blev han chef för centralavdelningen vid Reichs
marineamt i Berlin, där han var med om den kejserliga flottans 
myteri, sammanbrottet och krigsslutet. Här ~isar sig för andra 
gången den fullständiga bristen på objektivitet och politisk "Finger
spitzengehihl". Raeder blev "totalt överraskad" av de första my
terierna i flottan, fastän förutsättningarna för dessa händelser, 
nämligen det dåliga förhållandet mellan officerare och meniga, 
som gav jordmån och framgång för den marxistiska propagandan, 
rnåste ha varit kända för honom. N a turligtvis blev Raeder också 
bragt ur fattningen av det stora myteriet i november 1918, men 
försöker inbilla den naive läsaren att "egentligen" hade inte marinen 
svikit utan armen, då denna uppvisade siffermässigt många fler 
desertörer än marinen! 

Oförklarligt är däremot varför Raeder redan efter första världs
kriget stod på de allierades krigsförbrytarutlämningslista, då man 
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utom bristande insikter och omdöme verkligen inte kunde r · 
brå honom något. Denna sak rann dock ut i sanden. ore-

Lika naiv är Raeders framställning om Kapp-upploppet i sy 
nerhet som marinledningen med amiral von Trotha låter nar~
sig av general von Liittwitz osanna förklaring. I övrigt kritisera a 
Raeder Kapp-upploppet, som framför allt utlöstes av marinbriga~ 
den Erhardt, en inbördes krigsformation, och beklagar de svår 
följderna för marinen som äventyret orsakade. a 

Från början av år 1920 var Raeder, numera Kapitän zur See 
verksam i marinarkivet och skrev två delar av det officiella sjö~ 
krigsverket, som ägnades åt kryssarkriget. För detta erhöll han 
senare hedersdoktortiteln av universitetet i Kiel. 

Hösten 1922 blev Raeder, som nu var konteramiral, inspektör 
för marinens utbildning och övertog hösten 1924 befälet över de 
lätta sjöstridskrafterna i Nordsjön för att redan i januari 1925 bli 
utnämnd till chef för "Marinstation Ostsee" och befordrades 
samtidigt till viceamiral. 

Är 1927 kom så den s k "Lohmann" -skandalen, varvid <>en om 
indiskretion avslöjades, att marinen förfogade över hemlig: pen
ningmedel för propaganda, dold upprustning och försök med nya 
vapen. Till följd härav måste marinchefen, amiral Zenker och 
Reichswehrminister Dr Gessler avgå år 1928. Fastän amiral Zen
ker föreslog amiralerna Bauer och Oldekop som lämpliga efter
trädare, lyckades Raeder under två dagars samtal hösten 1928 över
tyga Reichswehrminister Groener om att Raeder var den lämp
lige mannen att övertaga posten som marinchef! Hans utnämning 
ägde rum den 1 oktober 1928, trots protest~r från några tidningar 
och politiker, som hänvisade till hans politiska misstag och brist 
på ryggrad. Groener beklagade för övrigt snart därefter Raeders 
utnämning och yttrade att han ansåg honom blott som en over
gående företeelse. Tyvärr bedrog han sig i detta avseende, då R ae
der innehade denna befattning i hela 15 år! 

Nu kunde Raeder ägna sig åt striden mot Versailles-fö rdragets 
bestämmelser, den älskade syndabocken för den tyska politiken 
mellan 1919 och 1945. Visserligen hade Tyskland 1919 haft valet 
att antingen underteckna detta fördrag som i jämförelse med de 
tyska Siegfridsplanerna och fördragen i Brest-Litowsk och Buka
rest var mer skonsamt om också oklokt eller också att återuppta 
kriget. Bestämmelserna för marinen var dessutom så ti llvida 

941 

g)rnnsamma, att Tyskland visserligen fick till sig överlämnat blott 
föråldrade örlogsfartyg, som dock så småningom kunde ersättas 
rned nybyggnader. I allt fick marinen omfatta 6 linje- eller pansar
skepp på vardera 10 000 ton med 28 cm kanoner (och två reserv
skepp), 6 lätta kryssare på 6 000 ton med 15 cm kanoner (och 2 
reservkryssare), 12 torpedbåtar på 800 ton (och 4 reservfartyg), 
12 små torpedbåtar på 200 ton (och 4 reservbåtar) samt ett stort 
antal hjälpfartyg. Faktiskt befann sig emellertid vid Raeders 
ämbetstillträde av moderna fartyg endast en lätt kryssare och sex 
torpedbåtar i tjänst, medan fyra kryssare och ytterligare sex tor
pedbåtar var under byggnad. Tyskland hade alltså ännu inte till 
följd av penningbrist inhämtat den i Versailles-fördraget fastställda 
gränsen för sin marina rustning, så att all klagan över marinens 
otillräckliga styrka var endast tillkommen av propagandaskäL 

I bemödandet att kringgå fredsfördragets bestämmelser hörde 
t ex undanskaffandet av 119 marinkanoner av alla kalibrar samt 
ammunition, lagring av nedmonterade marinflygplan, den hemliga 
utbildningen av marinflygare och amiralstabsofficerare, byggandet 
av ubåtar och motortorpedbåtar efter tyska ritningar på spanska, 
holländska och finska varv, mobiliseringsförberedelser och liknan
de. Denna verksamhet kan visserligen för de deltagande ha varit 
ganska roande om det blott gällde att spela den allierade kontroll
kommissionen ett spratt, men något större militärt värde hade 
naturligtvis inte dessa rostiga, delvis i hövolmar och ladugårdar 
gömda vapen och ubåtar under främmande flagg. 

Raeder lyckades 1928 erhålla erforderliga medel från riksdagen till 
byggandet av det första pansarskeppet, som sedermera fick namnet 
Deutschland. Ytterligare två fartyg av denna typ stapelsattes 1931 
-1932 liksom några motortorpedbåtar och minsvepare samt hjälp
fartyg. Pansarskeppen skulle angripa framför allt de fientliga sjö
förbindelserna enligt formeln "snabbare än starkare beväpnade 
fientliga fartyg". Tonnagemässigt överskred fartygen redan med 
2 100 ton Versaillesfördragets bestämmelser. 

Raeder ägnade sig också och tydligen inte utan skicklighet och 
framgång åt bildandet av en enhetlig officerskår och bemödade 
sig om ett gott förhållande mellan officerare och meniga. Utom
ordentligt orealistiska var däremot vissa operativa studier och 
krigsspel i marinen, som bl a drömde om en segerrik sjökrigföring 
lh.ot det med Polen förbundna Frankrike: Den von Papenska rege-
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ringen godkände den av Raeder föreslagna "ombyggnadsphnen" 
som ganska öppet kränkte Versailles-fördragets bestämmelser De: 
förutsåg till 1938 förutom rustning av de tillåtna fartygen ocks~' 
uppsättandet av nio marinflygdivisioner och byggandet av 16 ubå~ 
tar. De senare kunde dock först börja byggas vid en särskilt gynn
sam politisk tidpunkt. De beviljade jagarna om 2.232 ton borj ade 
byggas först den 7 april 1934, men anställningen av person;:d ut
över Versailles-fördragets 15 000 man hade redan börj at. 

Raeder lär ha träffat Hitler första gången den 2 febru ari 193 3 1 

alltså få dagar efter maktövertagandet och kort tid därefter fö1:_ 
säkrade Hitler Raeder, att han aldrig skulle föra krig med En)! and . 
Italien och J apan och att han önskade komma till en överens
kommelse angående det ömsesidiga styrkeförhållandet, varvid Rae
der föreslog den bekanta kvoten 100:35. Båda antog undcrfö:-::ltt 
att Versailles-fördragets bestämmelser på ett eller annat sätt skul
le inhämtas, att England troligen skulle acceptera detta ens id iga 
fördragsbrott och att de övriga makterna sedan inte hade nigot 
annat att göra än att instämma. Tyvärr skulle Hitler och R,,eder 
få rätt i detta avseende. 

Utöver marinanslaget för 1933 på 186 miljoner riksmark sLilldc 
Hitler ytterligare 116 miljoner till förfogande ur arbetslöshe ts
medel, medan för 1934 487 miljoner och för 1935 650 mil joner 
anslogs. Raeder äskade för åren 1934-38 tillsammans 3 400 mil
joner och fick av Hitler full förståelse för sina planer. Ar 1934 
var redan under byggnad de båda slagkryssarna Scharnhorst och 
Gneisenau på vardera 31 800 ton, 2 tunga kryssa re på varde ra 
13 900 ton, 16 jagare och 28 ubåtar, som alla var förbj udna en
ligt Versaiiles-fördraget, liksom en lätt kryssare och några smärre 
enheter, som ännu motsvarade fredsfördragets föresk rifter! För 
att så länge som möjligt hålla uppe skenet om "fördragstrohet", 
e~·höll dc båda slagkryssarna blott k anoner med 28 cm kaliber, 
en omständighet, som skulle hämna sig i kriget. Likaså var nnski
nerna till jagare, eskortfartyg och tunga kryssare mycket ömdliga, 

l Ett stort antal ty piska händelser nämn s dock klokt nog inte av R:1c ie r 1 

ham bok eller relateras oriktigt. Så hävdar Raeder t ex att han inte hacl'· ha ft 
någon förbindelse med Hitler före 1933, medan hans propagandaskrift "Die 
Kriegsmarine" nr 7/1941 säger: "Bei der Machtergreifun g ko1111te Admira l Raed er 
dem Fiihrer, zu dem er schon vor 1933 Verbindung gesucht und gefunden hane ... " 
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deras aktionsradie och sjöduglighetsegenskaper otillfredsställ ande 
h flottans uppbyggnad bar i materiellt och p ersonellt avseende ~ . 

rägel av hast och bristande utprovmng. . . 
P Att det vid de blodiga händelserna den 30 ;um 1934 int~. skulle 

l 
aa0 tt helt lacr ligt till lär den intet ont anande Raeder forst se-1a " o d bl l d .. . -- ha erfarit ryktesvis. För honom fanns et ott en e stprna, nar c c . .. . o 11 r -k "mligen att hålla sil! själv och mannen f;arran fran a po 1t1 , 

r:rninstone all inrikes~olitik. Efter Hindenburgs ~öd hade Raeder 
'" lvklan inga som helst betänkligheter att aviagga trohetseden 5
!1a1 den bömiske vicekorpralen, då denne "enligt allmän uppfatt-
u l l f "d " ning kunde betraktas som Hindenburgs ega e e tertra are , en 
framställning, som inte överensstämmer med faktum. . ... 

Den 16 mars 1935 uppsade Hitler Versailles-fördragets _rmltt~ra 
bestämme1ser och den 18 juni 1935 underteckn~de Storbnta~men 
den tysk-engelska flottöverenskommelsen, som ttll for.m och mne
håll helt motsvarade det tyska önskemålet och som ~~Idar en bot
tennivå av engelsk värdighet och klokhet. Med bevt l;andet av 35 
o;0 av det engelska tonnaget, för ubåtar till och med ~5 .0/o, stod .. . det 
fritt för Tyskland att bygga en flotta som. tonnagem.aSStgt ~~r ;am
bördig med Frankrikes och Itali:,ns ~nh?t Washmg~~n-overens
kommelsen. Tyskland trädde nu ater 111 1 de stora s;omakternas 
krets . Raeder kan inte dölja sin tillfredsställelse över detta spratt, 
som förde till spräng ni ng av "Stresafron ten". Mot Versailles-för
dragets c:a 144 000 ton skulle marinen nu omfatta ca 420 000 ton, 
vilket motsvarade en tredubbling och då dessutom den engelska 
flott an planerade ett omfattande _ nybyggn~.~sprogram, kunde det 
tyska tonnaget också växa ytterltgarc. I s;alv~ verket var .Tysk
lands varvskapacitet emellertid inte alls tillräckhg så att d?t ttlla.tna 
tonnaget kunde byggas inom överskådlig tid och ända ulls kngs
utbrottet blev utöver de redan 1934 under byggnad varande e.n
heterna blott ytterligare 3 tunga kryssare, 2 hangarf:nyg, 10 ;a
gare, omkring 20 torpedbåtar och ytterligare 30 ubatar och ett 
ston antal smärre fartyg stapelsatta, så att byggnadskvoten e~
dast blev utnyttjad beträffande tung;:t kryssare, hangarfartyg, uba
tar och jagare. Med slagskeppen ianspråktog de b~da redan un~~er 
byggnad varande slagkryssarna helt enkelt ~n tre~!edel av det Ltll
låtna tonnaget och från byggandet av ytterligare la.:ta k;yssare av
stod man helt och hållet. Marinens budget 1935 forutsag byggan
det av två slagskepp Bismarck och Tirpitz, på officiellt 35 000 men 
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i v:erkligheten på 4~. 700.-:-~2 900 t~n, som blev färdiga fö rst efte 
kngsutbrottet. Fastan vald1ga krediter stod till förfogande k r 
varven inte in,!lehålla leveranstiderna 1936. År 1937 färdigstå~~de 
endast fem ubatar! es 

Oaktat den tyska upprustningens och då framför allt m ; 
b l f llb d d 

.
11 

o .. . . ar nens 
a. so ~~ o u . . or ~ e t1 stand . boqade . Hitler. 1936 sin äventy r-
liga nskpolmk narmast med mtervent10nen 1 Spanien · 'lk 
d k fl 

o • 1 Yl en en tys a ottan deltog pa ett uppmärksammat sätt med 
f h . k d' k over-vattens artyg oc 1 myc et 1s retare form med ubåtar N " 

k 
· ar pan-

sars eppet Deutschland skadades genom bomber från den "d 
k 

'd ro a s~~ns ,; Sl an var ~aeder .?enast. med p~ reJ?ressalier för dessa "oer-
h?rda ang~~pp, vilket f~r~e. till beskJutmng av Almeria. Därvid 
v1sst~ han val att tyska fnvilhga och krigsmateriel deltog på fran
cos s1da och att dessa med direkt eller indirekt stöd av den tyska 
flottan hade trans~orterats till Spanien, så att det röda spa~ska 
bombanfallet var mte oberättigat. 

H jälplös som alltid stod Raeder inför von Blombergs och von 
Fritsch' fall, .. var_:id. R~eder i sistnämnda fall fungerad e som do
mare. Han lar darv1d hkväl ha anmärkt att de mot generalövers
ten r~sta fa}ska anklagelserna hade lanserats ·av Gestapo, men han 
drog mte nagra konsekvenser därav: Sålunda svarade han till exem
pel den pens~.onerade oamirale.? von Keyserling, som hade ~jort 
hon?,m uppmarksa~ pa den vaxande farari av den tyska politiken, 
att ?en tyska nat10nens ära hade lyfts åtminstone lika bra som 
a v B1smarck o s v". 

Rae?er v_ille alltid framstå som en djupt religiös protestant, som 
froamholl v1kten av kyrkobesök för sina underlydande. O mbord 
pa ~ryssaren. Cöln ~öll han själv korum och i övrigt höll han 
beotraffa~de s.ma .?ff1cerare strängt på moral och hade ingen för
sta~lse for sblsmassor, brutna äktenskapslöften och elegant klidda 
offlCersfruar. Desto mer främmande verkar det att Raeder ock
så o~fentl~g: delto~ i Tredje rikets judehets, ocl; dessutom på ett 
re~at1vt t1d1gt stad1Um bl a med anledning av en minnesfest för 
Hmdenburg och Ludendorff, liksom i ett tal den 12 mars 1939. 
Också i .. marin~. ti~skrift~r förde han under kriget i detta avseen
de ett hogst ovard1gt sprak. Raeders försök att senare framstå som 
b.es~yddare av judarna är därför fåfänga, även om det kan vara 
nkugt att Raeder vid ett tillfälle intervenerade till förmån fö r 
en judisk sjöofficer. Lika litet kan någon tro honom att han verk-
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!igen trodde att koncentrationsläger var ett slags rekreationshem 
för politiska motståndare i stil med pastor Niemöllers " hedershäkte" 
eller blott korrektionsanstalter för asociala element! 

Raeder är stolt över att det lyckades honom att behålla marinens 
själasörjare ända tills krigsslutet, som dock är en helt betydel selös 
sak, när man betänker vad som i övrigt försiggick i Tredje riket. 

Raeder, som sedan 1936 var generalamiral, deltog i en Fi.ihrer
konferens den 5 november 1937, då Hitler öppet omtalade sina pla
ner mot Osterrike och Tjeckoslovakien. Den "gode kristne" R ae
der visste nu att Hitler ville börja krig åtminstone med tjeckerna 
och fann detta helt i sin ordning. Medan representanten för ar
men åtminstone klart varnade Hitler för en engelsk-fransk inter
vention, sade Raeder över huvud taget ingenting, då som han 
skriver, trots den något skarpa tonen ett avsteg från den hittills
varande linjen inte var planerat: I maj 1938 blev Hitler ännu tyd
ligare, när han förklarade för amiralen att han nu också måste 
räkna med England och Frankrike som motståndare. I motsva
rande studier av sjökrigföringen togs därför medvetet med i be
räkningen att skapandet av en tysk världsmakt inte skulle kunna 
nås utan ett krig mot England. I slutet av 1938 meddelade den tyska 
regeringen att den nu önskade bygga 100 °/o av det engelska ubåts
tonnaget, medan marinen gav order att alla under byggnad va
rande fartyg måste vara i tjänst senast i augusti 1944. Vintern 
1938/39 framlade Raeder för Hitler en nybyggnadsplan, som re
dan sprängde ramen för det ännu inte tillkännagivna tysk-engels
ka flottfördraget och som skulle ge Tyskland möjlighet att fram
gångsrikt kunna klara ett sjökrig mot England, Frankrike och 
Polen. Denna fantastiska "Z-plan" förutsåg för 1946 en flotta om 
10 slagskepp, 15 pansarskepp, 4 hangarfartyg, 49 krys
sare, 158 jagare och torpedbåtar, 223 eller 249 ubåtar samt 312 
smärre fartyg och hjälpfartyg. I januari 1939 godkände Hitler 
denna plan och krävde dess genomförande inom sex år. I själva 
Verket var planen helt ogenomförbar dels emedan Tysklands skepps
byggnadskapacitet och krigsindustriella läge inte räckte till, dels 
emedan de övriga staterna inte hade kunnat åse detta hot overksam
ma. Krigsutbrottet drog försorg om att av detta jätteprogram inget 
enda fartyg med undantag av ubåtar någonsin blev färdigt; de 
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redan under byggnad varande 2 hangarfartyg, 2 tunga k ryssare Ocl 2 slagskepp blev till och med nedlagda, icke färdigställda eller såld 
1 

ti ll Sovjetunionen: 
a 

Raeder v~r fullkomligt o med:ete~ __ on~ att flottan inte var i stånd at~ genomfara_ ett f~amgangsnk: SJokng n;ot England och gjo rde H1tler flerfald1ga ganger uppmärksam pa denna omständiohe Däremot hade Raeder absolut inget att invända, att Hitler bbö t~ jade ett angreppskrig från och med 1944 eller ännu hellre 1946. r Den 28 apri l ti llkännagav Hitler flottöverenskommelsen med Storbritannien, officiell t som svar på den engelska garantiförklaringen för Po~en, i själva verket tro ligen för att få fria händer fö r "Z-planen", varvid han inte ens lär ha konsulterat Raeder, vilke t denne accepterade med lätt förvåning! 
~m det våldsamma införlivandet av det kvarvarande Tjeckoslovabet unde r fullkomlig kränkning av de av Tyskland aivna försäkringarna yttrar sig inte den t ill storamiral befordrade R a(;der. När allt kom omkring handlade det ju blott om saker av underordnad betydelse! 
Den 23 maj ägde ytterligare en Fuhrerkonferens rum varvid Hitler på ett sätt som inte k unde missförstås meddelade si'tt beslut att angripa Polen _vid ~örsta lägliga ti ll fälle. Därvid togs också Englands oc_h :rank n kes m träde med i räknin gen ," och Hitler yttrade, att han 1 sa fa ll skulle anfalla de neutrala hollän darna och belgarn a. Raeder vill emellertid låta sina läsare t ro att hela talet hade blott haft t ill ändamål att upprätta en liten studiestab( !) utanför generalstaben men en sinnesändring hos Hitler kunde inte märkas ! A ven när Hitler under sitt tal påstod att om Tyskland i Sb ge rackslaget hade haft ytterligare två slagskepp och två kryssare oc11 om denna drabbning hade börjat på morgonen i stället för på kvällen, så hade England förlorat första världskrio-et inte en> då . 

b ' mgrep Raeder för att genast tillrättalägga dessa felaktigheter och varna Hitler för felaktiga slutledningar. Sedan Hitler mellan fyra ögon ännu en gång hade försäkrat Raeder att det inte skulle komma till krig med England på grund av hans fordringar på Polen, var Raeder åter lugnad. 
Desto pinsammare var hans överraskning, när Hitler åter församlade sina palladiner den 22 augusti 1939 och förklarade att kriget med Polen nu var "oundvikligt", varvid han räknade med västmakternas intervention. Hitlers största bekymmer var bara, 
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i sista ögonblicket "kunde någon fähund lägga fram en medlingsa~:n" . Nu fick Raeder som tänkte på. sin helt ofullbordade flotta ~ock vissa betänkli g~eter och bad H1tler o:1 ett s~_mtal. N a turr rvis försäkrade H1tler, att allt skulle ga bra, fordraget med ~~alin räckte för att avh~lla västmakterna från angrepp, Polen var ·solerat och kunde angnpas utan fara. Raeder accepterade detta ~udskap och mobiliserade sin blygsamm_a flotta~ t:'å P.~~1sar~~epp . z5 ubåtar och trängfartyg gi~k redan 1 augusti till SJOSs for o att uppnå ~tlanten redan_ före kngsutbrottet. Den 3 september maste en tämligen snopen H1tler meddela ~aeder, ~tt England oc~1 Fran~rike nu h ade förklarat Tyskland kng, varpa Raeder slutl_1gen fra-ade sig om Hitler inte hade kunnat förutse denna utvecklmg. g R aeder beslöt att för Hitler i ett memorandu m av den 3 september 1939 påvisa omöjligheten att med en flotta, som uteslutande bestod av 2 slagkryssare, 3 pansarskepp, 2 tunga och 6 lätta kryssare, 34 _j agare oc~ torpedbåta~. föruto~1 sz ubåotar. att up~_nå mer " än att 1 detta kng, som utbrot omknng atta ar mnan Fuhrern hade försäkrat, det lilla som är färdigt eller ännu blir krigsberet t i f rå o-a om fartyg blott kan gå under efter anständig strid". Tanken at /'som svar på Hitlers bedrägerier inlämna sin avskedsansökan tycks Raeder in te ha berört. Den "gode kristne" Rae~er protes terade inte heller mot det faktum att Hitler övermo:h~t provocerade ett krig, han var blott uppbragt över att detta kng 
utbröt alltför tidigt! 

Frånsett den siffermässiga svagheten led flottan också av andra tungt vägande svagheter. Sålunda hade det aldrig lyckats för Raeder att mot Görings motstånd hos Hitler genomdriva ett eget starkt marinflyg, fastän han var fullkomligt på det klara med att en?ast marinens egna flygplan kunde utföra strids- och spa1;ingsupp_g1f~er över havet på ett tillfredsställande sätt. Hela den v1dare sjokngföringen led sedan också av denna brist: hangarfartyget Graf Zep-
pelin kunde inte ens färdigställas! . Flot t an hade före kriget trots stora svårigheter lagrat omknng en miljon ton brännolja för egna behov, av vilket .P~ Hitlers order stora delar måste avstås till armen och den CiVila verksamheten som var sämre försörjda, vilket skulle visa sig ogynnsamt för de stora fartygens insatsmöjligheter under krigets förl opp. Flottans ledningsorganisation var mycket tungrodd och bestod av OKM, sjökrigsledningen, marinkommandona Nord, Väst och Syd, flott-
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chefen med underställda chefer och fartyg, den självständigt ope
rerande chefen för ubåtarna, Dönitz, och senare den tyske a111i
ralen i Italien. Därtill kom talrika sjö- och hamnkommandon 
som slutligen sträckte sig över nästan hela den europeiska kus~ 
ten, som slukade mycket personal, medan beståndet av egentli
ga övervattensstridsfartyg ständigt avtog. Raeders uppfat tning 
om sjökrigföringen var däremot avgjort klokare än hans be
dömning av Hitlers politik. Då det brittiska herraväldet till sjöss 
inte kunde bestridas med de fåtaliga fartygen, skulle de tyska 
tunga kryssarna och slagskeppen endast insättas mot den allierade 
handeln och därvid om möjligt undvika strid "pour l'honneur" 
mot fientliga örlogsfartyg. Utrustningen av de förut uttagna 26 
hjälpkryssarna var i praktiskt avseende otillräckligt förberet t och 
de första hjälpkryssarna kunde först utlöpa i början av 1940 och 
nådde då till slu tet av 1942 relativt goda framgångar . Mindre 
framgångsrikt förlöpte däremot insatserna av kryssare och slag
skepp i handelskriget på Atlanten . Visserligen band närvaron av 
endast ett enda tyskt fartyg samtidigt ett stort antal allierade ör
logsfartyg men endast några få dylika operationer ägde rum eme
dan tyska flottan inte förfogade över tillräckligt antal enheter och 
ett fartyg som återvände, blev ofta liggande mycket länge i hamn. 
Tillsammans gjorde tyskarna mellan 1939 och 1942 med två tunga 
kryssare, t re pansarskepp och tre slagskepp sju framstötar i At
lanten (Nordsjön) för vilka 62 handelsfartyg föll offer, medan på 
tysk sida ett pansarskepp, Graf Spee, och et t slagskepp, BismaYck, 
gick förlorade. 

Med kampgruppen Bismareks misslyckade operation upphi>rde 
de tyska handelskrigsoperationerna med tunga sjökrigskrafter i At
lanten. Dessa insattes sedan utan större framgång blott mot all iera
de Rysslandskonvojer. 

Raeders i och för sig riktiga order att inte söka strid med mot
ståndarens stridsfartyg, medförde flera gånger att tyska chefer av
bröt en strid när en framgång gentemot en underlägsen fi ende ab
solut hade varit möjlig. Detta var till exempel fallet när Graf Spec 
inte vidare förföljde den svårt skadade Exeter, eller utanfö r N ar
vik den 9 april 1940 när de båda tyska slagkryssarna under storm 
träffade samman med en engelsk slagkryssare och de båda tyska 
slagkryssarna avböjde att engagera ett ensamt engelskt slagskepp, 
som i Atlanten ägnade sig åt konvojering och till slut då Bisrnarek 
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efter den segerrika striden ~ot Hood. inte. expediera~e den svå~·t 
skadade Pri~ce ~f W ales. H1tler som 1. var!.: fa l ~. allt1od var orohg 
är tunga s JÖStndskrafter opererade nll s JOSS forebradde Raeder 

!1 ch flottan denna återhållsamhet vid ett tillfälle i föga väl valda 0 
dalag och denna meningsskiljaktlighet skärptes alltmer med tiden. 

or Av avgörande betydelse var Raeders inflytande beträffande besär-
andet av Danmark och Norge. Så snart det började ryktas att de 
~!lierade inte kunde respektera den norska neutraliteten blev Raeder 
förespråkare för ett tyskt besättande av dessa län~er. ~an, s~m an
nars prisade fosterlandskär leken som en absolut phkt for vaqe tysk 
och som betecknade de tyska motståndsmännen som förrädare, drog 
sig inte för att mottaga och till Hitler införa Quisling och att orga
nisera den femte kolonnens verksamhet i de norska hamnarna. Det 
norska fälttåget förlöpte sedan också mer eller mindre planenligt även 
om flottan aldrig skulle hämta sig f rån de där lidna fartygsförluster
na och att dessa fartygs fel gjorde sig starkt märkbara, vilket påver
kade den planerade landst igningen i England. Dec var utan tvivel 
felaktigt att döma Raeder på grund av invasionen i Norge, då de 
allierade stängt taget hade haft samma plan och endast kom ett par 
timmar för sent, men moraliskt förkastligt och politiskt dumt blev 
hela tyska Norgeaktionen. Det hade också varit militärt mycket klo
kare att lugnt låta västmakterna landstiga i Norge och som svar ba
ra besätta Danmark och sedan energiskt angripa de engelska för
stärkningarna till Norge. Efter Frankrikes sammanbrott hade Eng
land i varje fall måst dra sig tillbaka från Norge, då numera den 
siste mannen, det sista fartyget och det sista flygplanet måste an~än
das för det omedelbara försvaret av England. Tyskland skulle da ha 
fått den ovanliga rollen av "befriare" och i stället för att behöva 
hålla kvar omkring 30 divisioner i Norge och vid Ishavet hade dessa 
stått till förfogande för den avgörande stöten mot Moskva. Raeder 
har alltså ingen orsak att betrakta det taktiskt lyckade Norgefält
tåget som ett strategiskt mästerstycke. Likaså var de tunga tysk~ 
sjöstridskrafternas lyckade genombrytning av Engelska kan~l~n 1 
februari 1942 en taktisk framgång och ett slag för den bntnska 
Prestigen men ur strategisk synpunkt ett nederlag, vilket Raeder 
också medger. .. 

Med rätta var Raeder föga intresserad av tanken att utfora den 
Planerade landstigningen i England med den efter Norgefälttåget. med 
ca en tredjedel förminskade flottan. Visserligen organiserade han wrd-
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ningställandet av ca 3000 transportfartyg i kanalhamnarna men v·· 
rade att låta dessa utlöpa förrän det tyska fl yget hade skapat a~
solu t luftherravälde. a -

Under vintern 1940/41 välvde Hitler många fantastiska pi 
a 'b l ane r· angrepp pa G1 ra tar, besättande av Kanarie- och Kap Verdeo" · 

'd fl arna v-~~v1 otta1: skulle ~pela den avgörande rollen men den hac'e tid 
folJd av den s1ffermäss1ga svagheten inte varit i stånd till detta D: ·_ 
m~t förs~_kte Raeder ständi~~ göra Hitler uppmärksam på Medeiln~~~~ 
kngsa~?or~nde bety?else dar England kunde s~adas allvarligt. Eng
lands fordnvande fran Medelhavet och ubåtskngets skärpning "'P'1 
b l 

. . o- om 
a so ~~.t pr:?ntet .. var ~~~~ers helt riktiga m~l, som Hitler slutligen 
gav dodsstoten nar han ooqade Rysslandsfälttaget som Raeder bekäm
pade med alla argument. 

Lika litet lyckades det för storamiralen att .så.väl för den e"'IM son 
för den italien~_ka flottan få d:n nödvändiga brännoljan till de tung~ 
fa_:rygen, f~sta~ Tyskla.n~ ull och med juni 1941 fick ansenl iga 
n:ang?er olJa fran Rumamen, Ryssland, Estland, Ungern och Oster
r~ke hksom från de syntetiska anläggningarna i Tyskland, som dock 
ull största delen sipprade bort på grund av den nationalsocialistiska 
överorganisationens order och kontraorder. 

Slutligen lyckades det inte för R aeder att accelerera ubåtsby"'"
andet så som han och Dönitz ansåg önskvärt. På tysk sida bedömd~s 
~tt best_ånd av 300 frontubåta r som nödvändigt. I sjä lva verket bö r
pde knget med 57 färdiga, 13 under byggnad och 64 beställda ubå
tar, av vilka ett stort antal användes för utbildningsändamåL f;1~ tän 
Raeder alltid framhöll och ib land även fick medhåll av Hitl e1 fär
digställdes mellan september 1939 och januari 1942 end ast 511 ubå
tar, av vi~ka red~n 161 hade sänkts. De tillgängliga båtarna kun de 
dessutom mte allud användas med rätt tyngdpunkt, emedan talrika 
ubåtar på ~itlers uttryckliga order måste avdelas för specialupp
~rag, ';,~re s_1g ~et gällde ~orge, Medelh;wet, Ostersjön eller ~lll d ra 
andamaL T1dv1s blev ubatsvapnet ocksa lamslaget aenom to~ped
klickar och ständigt led operationerna av brist på luf~spaning . 

Raeder hade strategiskt riktiga åsikter men kunde hos Hitler s:·il lan 
genomdriva de nödvändiga åtgärderna, så att resultatet av hans verk
samhet till slut blev negativt. För rent taktiska framgångar eller ne
derlag för ubåtsstridskrafterna var han endast medansvari P" i operativt 
hänseende, då han på grund av de tekniskt förändrade fö~·u tsättning
arna inte själv ledde operationerna från ett flaggskepp, som t ex 1miral 

951 

Scheer i första världskriget. I januari 1943 blev det en slutlig brytning 
rnellan Hitler och R aeder. Skälet härtill var att de tyska k ryssarna en
dast halvhj ärtat utkämpade en strid mot underlägsna engelska eskor;:
fartyg i Ishavet. Hitler råkade i sådan vrede över denna engelska 
framgång, att han ofördröjligen befallde att alla tunga, tyska krigsfar
tyg skulle tas ur tjänst. Raeder försökte förgäves få honom att avstå 
från detta psyko logiskt och strategiskt vansinniga beslut och ingav 
slutligen sin avskedsansökan, som Hitler biföll den 30 januari 1943 
under samtidig befordran till amiralinspektör. Raeder hade då tjänat 
J-lider i tio år. Hans avskedsord till Hitler var "skydda marinen och 
min efterträdare för Göring" och däri ligger väl en träffande ka
rakterisering av stämningen och spänningen inom den "svurn a" ge
manskap som omgav Hitler! 

Fastän Raeder f o m februari 1943 inte längre utövade något befäl 
och aldrig mer rådfrågades av Hitler i betydelsefulla marina frågor 
avbröt storamiralen dock på intet sätt sina förbindelser med der 
Fuhrer. Raeder hade av Hitler erhållit en gåva på 250.000 riksmark, 
och 1937 det gyllene partimärket, som i allmänhet endast tilldelades 
"gamla kämpar". 

I slutet av augusti 1943 ledde Raeder den tyska delegation, som 
bevistade kung Boris begravning i Sofia och kort tid därefter dök 
han upp i Budapest för att på Hitlers uppdrag överlämna en motor
yacht till den ungerske riksföreståndaren Horthy. 

Efter attentatet mot Hitler sökte Raeder omedelbart tillstånd att 
få komma till Fi.ihrer-högkvarteret för att göra Hitler sin uppvakt
ning, som ägde rum den 2 juli på ett ovärdigt sätt. Därvid lär Raeder 
för sitt eget skydd haft en laddad pistol i fickan ... , och å andra 
sidan endast för sin personliga "befrielse" ha begivit sig till Fiihrer
högkvarteret. Civilcourage och hållning hörde a v gjort inte till den 
för re marinchefens mera framträdande egenskaper! Vid krigsslutet 
föll Raeder med maka i ryssarnas händer. De behandlade honom 
väl och förde honom till Moskva, där han sysselsatte sig med skrift
liga studier över sjökriget, ett ämne som helt naturligt intresserade 
de i detta ämne föga erfarna ryssarna 1• 

Raeder som enligt sina egna ord under sin långa karriär ständigt 

1 Enli gt v issa källor (bl a Bauer: "Ich fl og Mächt ige der E rde" s 266) iär R aeder 

t o m ha befunnit sig bland de oförlå tli ga som r; ratulerade Hitler på hans sista 
f "d 0 elsedag den 20 april 1945 ( !) 
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kom mycket bra överens med så skilda politiker som N oske . Eber 
Dr Gessler, Groener och vars meningsskiljaktigheter med H itter vat, 
av rent yrkesmässig men inte av moralisk eller politisk natur, såg natur~ 
~igtvis på grun~ av sin o opportun~.stiska . och ryggradslösa __ ,h,g Ilning 
mgen orsak att mte ocksa arbeta for SovJet. Som Raeder SJ alv säger 
om sig själv var han "politiskt ointresserad(!)" 

I den för ryssarna författade studien yttrade sig Raeder förintande 
om sin efterträdare Dönitz, liksom andra högre militärer och poli
tiker i Tredje riket, vilket under "Niirnbergs-processen's" förlopp 
hade som följd slitningar mellan de anklagade. 

Obestridligt var "Niirnbergs-processen" ett juridiskt föga lyckat 
och politiskt oklokt skådespel och Raeders dom · till 20 års fä r gelse 
för sammansvärjning, fredsförbrytelse och krigsförbrytelse v rkar 
föga övertygande. Med rätt tillvitades han visserligen att ha brutit 
mot Versaillesfördragets bestämmelser och att han utan protest accep
terat Hitlers fruktansvärda tal före krigsutbrottet och att ha11 vi
darebefordrat Hitlers order om Leningrads och dess innevånares 
förintelse liksom anvisningar om allierade commandosoldaters ome
delbara dödande (krigsförbrytelse) liksom hans roll vid överfal
let på Norge. Då de allierade hade haft precis samma avsikter var 
domen på denna punkt helt förfelad, då t ex engelsmän och ryssar 
i augusti 1941 hade överfallit och förintat den neutrala iranska 
flottan "för att eliminera det tyska inflytandet"! Däremot hade 
Raeder utan tvivel inför en tysk domstol fått avlägga räkenskaper 
för sin kompletta brist på politisk och moralisk instinkt. 

I oktober 1955 blev Raeder benådad av hälsoskäl och fr igiven ur 
fängelse. Därefter levde han i Lippstadt och Kiel på sin pension, som 
den storslagna, godlynta och föga minnesgoda Bundesrepubliken med
gav honom och skrev sina innehållsmässigt betydelselösa båda memoar
band "Mein leben". Den 6 november 1960 dog han i en ålder av 85 år. 
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Eldledningens nomenklatur 

Av löjtnant C.-G. HAMMARSKJOLD 

Då man önskar beskriva räknegången vid lösning av eldlednings
ohlem använder man sig, liksom inom teknik och matematik över

h~vudtaget, av ett system av beteckningar, av vilket man i och för sig 
· te behöver kräva mer än att det är känt av läsaren samt konsek-
JU ' .. d . 

nt använt under hela räkneprocessen. För att underlatta en m-
ve f k .. 
bördes förståelsen mellan tekniker verksamma inom samma ac ar 
det dock angeläget att sök~ skapa ~tt gemensaamt nomen~lat~lfSystet!1. 

På den militära eldlednmgstekmkens omrade har tyvarr mgen sa
dan utveckling ägt rum. I bästa fall har varje nation sin egen nomen
klatur och de som saknar en sådan, får godtaga det eller de betecl<
ningssystem, ~om instrumentleverantörerna anv~nder. Så ä_r tyvä.~r 
fallet hos oss. Våra leverantörer använder helt ohka beteckmnga_r _for 
samma sak (t. ex. avstånd, som kallas A av Hosa och S av Phlltps) 
och omvänt kan samma bokstav betyda helt olika saker (t. ex. S, som 
betyder framförpunkt hos Hosa, avstånd hos Philips och sidsättning 
enligt ISF Art:S 1). Det har till och med gått så !~ngt, att s~mme 
leverantör använder olika nomenklatur för eldledmngsutrustmngar 
till olika va pen. . 

Det torde vara uppenbart, att denna tingens ordning är synnerligen 
opraktisk och vållar onödiga svårigheter för dem, som försöker sk~ffa 
sig kännedom om mer än ett eldledningssystem~ De~_na babylomsk: 
fö rbistring på eldledningsnomenklaturens omrade ar dessutom sa 
mycket onödigare, som det principiellt existerar endast ett och samma 
eldledningsproblem, oberoende av om projektilen råkar vara en 
artillerigranat, en torped eller en au-raket. . 

Det bör inte vara omöjligt att skapa en logtsk och konsekvent 
eldledningsnomenklatur, som kan bli gemensam för alla berörda va
pentjänster inom marinen. Jag tillåter mig att här skissera ett utkast 
till ett sådant system. 

Principen vid val av beteckningar har ~ärv id varit .. dels att punk
ter och sträckor betecknas med stora latmska bokstaver (A, B, C 
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~e fe renariktning 

Fig. l. 
Polärt koordinatsystem. 

etc.), medan vinklar betecknas med små grekiska bokstäver (a, (3 , y 

etc.), dels att i görligaste mån behålla invanda beteckningar, v1l ket 
senare dock av ovan anförda skäl ofta kan vara svårt. 

Storheters tidsderivator markeras med en eller två punkter över 

symbolen p( och X för första resp. andra derivator). 
Punkters och kroppars lägen och rörelser beskrivas allmänt med 

veletorer, varvid en rörelsevektor är derivatan av en lägesvekto r. Inom 
eldledningen är samtliga värden utom tiden, atmosfäriska förhållan
den, projektilvikt, kruttemperatur o. dyl. vektorer - även vinklar 
kan nämligen med fördel betraktas som sådana, varvid vink e 1 vek
torns derivata blir en rotationshastighetsvektor. 

För att kunna beskrivas och behandlas måste en vektor hänföras 
till ett tredimensionellt koordinatsystem, varigenom den kan uttryckas 
med tre talvärden, vilka antingen är dess storlek (A) samt rikrning 
i två sinsemellan vinkelräta plan (vinklarna (3 /beta/ och E /epsilon/ 
i ett polärt system, fig. 1) eller också dess projektioner på (komposanter 
längs) tre inbördes vinkelräta axlar (X, Y och Z i ett kartesiskt system, 
fig. 2) . 

Inom eldledningen är man av instrumenttekniska skäl endast in
tresserad av de tre talvärdenas numeriska storlek. De behandlas där
för normalt som skalärer. Vanligtvis betraktas inte heller lägesangiv
ningar som vektorer, utan de tre talvärdena utgöres av resp. punkts 
koordinater i motsvarande koordinatsystem. De punkter, vars lägen 
behöver anges vid behandlingen av eldledningsproblemet, är bl. a. : 

Fig. 2. 

/ 
/ 

Kartesiskt koordinatsystem. 

Mätpunkten (målets nuläge) M 
Träffpunkten (målets läge vid skjuttidens 
slut) F 
Ball. framförpunkten (tänkt punkt i rym-
den, mot vilken vapnet riktas) S 
Vapnet P 
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Dessa beteckningar fogas som indices till resp. punkts koordinater . 
Det är uppenbart, att det koordinatsystem man använder måste 

definieras, för att ovannämnda uppdelning och beskrivning skall 
få någon mening. Härvid måste man ange, förutom vilket slag av 
system som avses, även dess nollpunkt (origo), referensplan och refe
rensriktning. 

Koordinaternas beteckningar- A, (3, och E resp. X, Y och Z -
visar om systemet är polärt eller kartesiskt. 

Referensriktningen kan vara antingen nordriktningen (azimuthgyro
referens) , egen stävriktning eller lodplanet genom siktlinjen. Avsedd 
riktning anges genom att koordinaterna förses med endera av bok
stäverna N , E och M som andra index, varvid det är praktiskt att 
Utelämna M vid kartesiskt och E vid polära system. 

65 
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Exempel : (3 MN 

(3M 

bäring till mål 

sidvinkel 

horisontalavstånd 

horisontalavståndets kom posant 
i nord-syd-led 

Y MN = d:o i ost-väst-led. 

Nollpunkten kan vara antingen centralsiktet (eller motsvannde 
mätorgan) eller vapnet. Det är möjligt och fördelaktigt att infö ra den 
konventionen, att mätorganet är nollpunkt, då .man sysslar med punk
terna M och P, medan däremot vapnet är nollpunkt, då man behandla r 
punkterna F och S. En liknande konvention går förmodligen att in
föra även för torpedvapnets fiktiva skjutläge. 

Exempel : (3M 

f3s 

CS (motsv) sidvinkel 

Pjäsens sidriktvinkel (jfr nedan) 

Avståndet mellan de två aktuella nollpunkterna - parallaxen -
kan anges antingen med de treaxlade koordinaterna XPE (långskepps) 

YPE (tvärskepps) och ZPE (lodrätt) eller med de polära koordinate rna 

Ap, f3p och s p. Slutligen kan man använda de från sjöartilleriet 
kända värdena höjdparallax L, L' p och sidparallax 6 (3 p (mera om 
dessa beteckningar nedan). 

Referensplan är, i för oss aktuella fall, horisontalplanet ell er däcks
planet. Åtskillnad göres genom att däcksrefererande koordinater 
förses med ett primtecken. skjutelement korrigerade för tvåaxelriln 
ning markeras med ett bis-tecken. 

Exempel: L'M = Kippvinkel 

s" s = Höjdriktvinkel 

Lutningen mellan planen betecknas med (! (rå) och a (sigma) för 
rullning resp. stampning eller lutning tvärs resp. i referensriktningen. 

Exempel: a E = Eget fartygs stampning 

(!s = Tappaxellutning. 
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Eftersom man, som ovan sagts, vanligen inte betraktar lägesangiv
ningar som vektorer, måste deras derivator, d. v. s. målets och eget 
fartygs hastigheter betraktas som självständiga storheter, vilka beskri
vas med sina riktningar (d. v. s. resp. kurser) och storlekar (resp. farter). 
Målets rörelseriktning kan också anges som målvinkel och dykvinkeL 
Beteckningen K för kurser är så inarbetad från navigationsläran, att 
det kan anses motiverat, att här göra ett undantag från principen, att 
vinklar ska betecknas med små grekiska bokstäver. Egen kurs blir 
alltså K E, målets horisontalkurs KM samt relativ kurs KR. Motsva-

rande farter skrivs V E' VM resp. V R· Farternas komposanter längs 

och tvärs siktlinjen i horisontalplanet samt vertikalt kallas V EX ' 

V EY och V EZ resp. V MX' VMY och VMz· De relativa fartkompo

santerna VRX' V RY och VRz kan också tecknas XM·· y·Moch 

i . M Om farterna i stället uppdelas i komposanter i ett nordorienterat 

system får VEXN och V EYN resp. VMXN och VMYN samt de rela

tiva komposanterna V RXN och VzyN resp. :X.·MN och YMN· I de 
fall , där hastigheterna mäts relativt lufthavet, användes W i stället 
för V. 

Vindens sanna riktning och styrka kan anges med Kwoch VW 

(med komposanterna V WX och V WY) medan relativa vinden beskri

ves med VwR och KwR· 
a (alfa) betecknar horisontell målvinkel och r (tau) målets dyk

vinkel. 
Inom olika vapensystem måste, med hänsyn till de olika vapnens 

särart, finnas speciella beteckningar. Inom sjöartilleriet har man t . ex. 
en hel rad symboler för lufthavets tillstånd och dess inverkan på 
projektilbanan. Dessa för resp. vapen skilda nomenklaturer är tiil 
stora delar av den arten, att de utan svårighet går att logiskt infoga 
i ett gemensamt system. I de fall, där så icke är möjligt, får man välja 
sina symboler med stor omsorg, så att missförstånd och förväxlingar 
så vitt möjligt förhindras. Några fristå.ende beteckningar förtjänar 
att nämnas: T S för skjuttid och D för skottvidd. 

Ett tillskott till eller en förändring av en storhet betecknas med 
6 (delta) följt av den störda storlekens symbol samt ett index, 
som anger orsaken. Dessa index kan t. ex. vara : 
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1+----- "~ ------tM.t~--.AlCvll---+t 

Uppsättningen =i!~ t =k E •\.. t +k E +k t •l.. C 
" c. v. f c;."' t> t>.6tr+ M.vt+E kt. 

Fig. 3. 

V E l 
V M{ resp. rörelse under 

VR 
skjuttiden 

C förändring i luftmotståndet 
G projektilbanans krökning i normallufthavet 

W vinden 

V 0 ändring av utgångshastigheten 

15 krängning i höjdriktled 
(! krängning tvärs skjutplanet 

Korrektioner för resp. störning anges genom att 6 ovan utby tes 
mot k. 

I detta fall tillkommer index L för EL korrektioner. 

Exempel: 6 s R v 
6 (J f2 

k t
0 

kAs L 

k,B L 

Hö j d vinkel tillskott 

Tappvinkelfel i sida 

Krängningskorr. i höjd 

EL korr. i längd 

EL korr. i sida. 
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Ett exempel: Av fig. 3 framgår hur höjdriktvinkeln bildas vid 
luftvärnsskjutning med central. 
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Bluffade amiral N elson ? 

Av skriftställaren NllS HEWE 

. Vår.en l 962 vistades den internationellt kände engelske sjök rws

lmtonkern Du?ley Pope i Köpenhamn för att genomgå det 0~1 -
fattan~e ma~enal om slaget på Köpenhamns redd 1801, som fö r

varas 1 manne~s arkiv och i riksarkivet. Han ämnar skriva en 

~ok om drabbnmgen, och det är särskilt amiral Nelsons insats som 
mtresserar honom. 

. Efter ~laget ~tdelades inga medaljer till de engelska officerarna, 

vllket elJest alltid skedde efter en seger. Den engelska allmänheten 

hade att döma av tidningsuttalandena mycket delade meningar 

om slaget och dess ledning. Många ansåg att det inte var någon 

bedrift att med sådan övermakt nedkämpa det danska försvare t 

och många nästan skämdes för att amiral Nelson vunnit seger~ 
genom bluff och inte med kanoner. 

Om han .verklige? bluffat har hittills inte kunnat avgöras. Un

der drabbmngen skiCkade han till den danske kronprinsen-regen

ten ett brev, vars innehåll inte är känt, men som förmådde mo t

tagaren att inställa försvaret. Nelson själv uppfattade det famösa 

brevet som en ~~. fin ~rigslist, att kronprinsen-regenten duperades, 

gav upp och boJde s1g för de engelska kraven. För sin del anser 

Pope, att Nelson inte fick den ära som tillkom honom. Just det

ta slag var ett av de mest betydelsefulla i hans karriär och i Eng
lands kamp för herradömet på havet. 

De betecknar honom som en ärlig historiker. Danska marin

historiker väntar nu på Popes bok, som de är övertygade om kom

mer att ge en rättvis skildring av drabbningen, med sol och blåst 
fördelad i rätta proportioner. 

oKris~ian ,V'!I, som formellt var Danmarks kung 1766-1808, var 

f~an sm .. t1d1~aste . ungdon: si?nesslö, vilket alltmer till tog och 

t1ll slut overgiCk tlll obotlig smnessjukdom. Hans tyske livl äkare 

Struensee v~r ~~nn:arks egentlige regent 1770-1772, och gjorde 

efter preusSISk foreblld ~'kungens kabinett" till statsstyrelsens mitt

punkt. Full av reformiver utfärdade den allsmäktige kabinetts-
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rninistern förordning på förordning. Under de sexton månader 

hans styre varade, utgick över 2.000 av honom undertecknade 

kabinettsorder. Hans reformfeber och hänsynslösa styrelse skaffa

de honom snart mäktiga motståndare, och under ledning av än

kedrottningen bildades en sammansvärjning, som lyckades störta 

den mäktige ministern. Han anklagades för att ha tillägnat sig 

kungens makt och för intimt förhållande med drottningen, och 

dömdes till döden. Kungaparets äktenskap upplöstes, och den unga 

drottningen skickades till Hannover. 

Efter Struensees fall behölls kabinettsstyret, och en hovklick 

med kabinettssekreterare Guldberg i spetsen hade makten till 

1784. Den 16-årige kronprins Fredrik, som då för första gången var 

närvarande i statsrådet, genomförde härunder efter samråd med 

utrikesminister A. P. Bernstorff en resolut statskupp. Han fram

lade för kungen ett skriftligt förslag om nyordning av regeringen, 

och kungen undertecknade som han var van vid utan att läsa 

skrivelsen. Guldberg fick avsked, och det gamla kollegie- och stats

rådsstyret återinfördes. Eftersom kungen var ur stånd att regera, 

blev kronprinsen regent. Han var en humant tänkande yngling 

med stark pliktkänsla men utan djupare andliga intressen. Till lyc

ka för Danmark böjde hans sig villigt för den nya regeringens förs

te m an, A. P. Bernstorff, så länge denne levde. 

Från 1773 till sin död 1797 ledde Bernstorff klokt och smidigt 

Danmarks utrikespolitik. Det viktigaste målet för hans strävanden 

var att under stormakternas strider bevara neutraliteten, när det

ta kunde ske med ära, men hotades danska livsintressen var han 

redo att med fasthet värja dem. 
En tvist mellan England och dess amerikanska kolonier hade 

lett till, att de sistnämnda öppet avfallit från moderlandet, och när 

Frankrike 1778 och Spanien 1779 gav dem sitt stöd, uppstod ett 

krig vars verkningar sträckte sig även till Norden. Frågan om 

neu trala makters rätt att idka handel med krigförande stater hade 

nämligen ännu ej blivit ordnad genom en allmän överenskommelse, 

utan de stridande såg i denna angelägenhet endast sina egna för

delar. Vid detta tillfälle iakttog Frankrike och dess bundsförvanter 

i allmänhet en för de neutrala fördelaktig hållning, medan däre

mot England på det mest tyranniska sätt begagnade sig av sin över

makt på havet. För att förlama Frankrikes handel med andra län

der, uppbringades till franska hamnar destinerade fartyg även om 
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de var neutrala, och lasten undersöktes. Utgjordes den av otvety
digt kontraband, alltså vapen och ammunition, konfiskerades den 
på platsen. Men eftersom någon internationell definition av be
greppet kontraband ej fanns, räknade engelsmännen dit även 
skeppsfurneringsartiklar såsom timmer, tjära, järn, spannmål och 
andra livsmedel. Fartyg med sådan last infördes till engelsk hann 
och här avgjorde en engelsk domstol, prisrätten, om lasten skull; 
konfiskeras. 

Hösten 1778 försökte Gustav III i Sverige förmå engelska re
geringen till större billighet, och då detta ej lyckades, föreslog han 
Danmark-Norge och Ryssland, att de nordiska makterna genom 
ett förbund borde söka skydda sin handel. I början av 1780 lyc
kades den ryske statsministern Panin övertala kejsarinnan Kata
rina II att åtaga sig rollen av den neutrala handels beskyddarinna, 
och den 10 mars 1780 utfärdade hon en deklaration med de av 
Bernstorff föreslagna sjörättreglerna: 

l) Fritt skepp ger fri last. Fientligt gods - krigsförnödenheter 
dock undantagna - ombord på ett neutralt fartyg kan alltså icke 
beslagläggas. 

2) Blockad skall vara effektiv för att vara giltig. En hamn är 
alltså blockerad endast när den är verkligt innesluten. (Efte rsom 
neutrala skepp var förbjudna att anlöpa en blockerad hamn eller 
kust, var det en fördel för en krigförande makt att förklara bloc
kad, även om spärr inte lät sig genomföra med till förfogande stå
ende krigsfartyg, och det alltså endast var fråga om "pappers
blockad" .) 

Deklarationen slutade med en inbjudan till de övriga neutrala 
makterna att till upprätthållande av de föreslagna sjörättsreglerna 
ingå i ett väpnat neutralitetsförbund. Danmark-Norge, Sverige, 
Preussen och den romerske kejsaren ingick i detta, och mot den
na mäktiga sammanslutning förmådde England inte upprätthålla 
sina obilliga anspråk. 

Första koalitionskriget mot Frankrike började 1792, och i skydd 
av Bernstorffs neutralitetspolitik försåg Danmark-Norge de krig
förande makterna med livsmedel och skeppsförnödenheter (lant
bruksprodukter från Danmark och socker från Västindien, norskt 
trä, järn, koppar och fisk). Samtidigt tjänade de danska Kinafa
rarna stora belopp på silke och te, och dansk-norska fartyg upp
tog en inbringande fraktfart på Medelhavet. Som östersjöhandelns 

963 

edelpunkt blev Köpenhamn en handelsstad av världsrang. De ~rigförande och särskilt England iaktta~ med ~v~lja den neutrala 
handelns uppblomstring, men trots m~nga svangheter lyckad~s 
}3ernstorff att fredligt bilägga al!a konflikter, och. med en lyc~hg 
förening av smidighet och fasthet hävda en för. nket lyckobnng~ 
ande neutralitet. Hans anseende var lika stort 1 hemlandet som 1 
utlandet, och få danska statsmän har fått ett eftermäle som h~ns. 

Bernstorffs död 1797 inträffade på en för Danmark ödesd1ger 
tidpunkt, ty under andra koalitionen ~ot Frankrike, som bö.:jade 
1798, undergick sjökriget en skärpnmg, och de engelska over
greppen mot de neutrala tilltog. Eftersom protester var fruktlösa, 
gick dansk-norska regeringen över till att låt~ . hax:delsfartygen 
konvojeras av örlogsmän, som vägrade engelsk v1s1tenng, och det
ta ledde till strider mellan engelska krigsskepp och konvojerande 
dansk-norska örlogsfartyg. Efter press från England måste kon
vojeringen uppgivas efter någon tid. 

Som motdrag mot Englands hänsynslösa behandling av den neut
rala sjöfarten ingick i december 1800 Danmark-Norge, Sverige, 
Ryssland och Preussen det andra väpnade neutralitetsförbundet 
till försvar för 1780 års grundsatser. Englands svar kom snabbt. 
Den 12 mars 1801 avseglade en engelsk eskader om 53 fartyg från 
Yarmouth till Öresund under befäl av amiralerna Parker och 
Nelson. Eskadern följde skånekusten och ankrade på Köpenhamns 
redd. De ryska hamnarna var ännu isbundna, flottan i Karlskrona 
hann ej löpa ut i tid, och Danmark-Norge måste alltså ensamt 
möta den överlägsne motståndaren. 

Den 2 april stod slaget på Köpenhamns redd. Under amiral 
Nelsons befäl angrep 12 engelska linjeskepp jämte några fregatter 
den danska försvarslinjen av blockskepp och flytande batterier, 
bakom vilken den dansk-norska flottan låg skyddad. Danskarna 
gjorde tappert motstånd mot övermakten i över fem timmar, 
men så lockade amiral Nelson med sitt famösa brev kronprinsen
regenten att avblåsa striden. Den beviljade vapenvilan följdes den 
9 april av ett stillestånd, varigenom Danmark-Norge tills vidare 
frånträdde det väpnade neutralitetsförbundet. 

Nu skulle Sverige näpsas. Den 13 april lämnade engelska flottan 
Köpenhamns redd och lade sig den 19 april utanför inloppet till 
Karlskrona, i vars hamn den svenska flottan låg skyddad. Men 
något anfall blev dock ej av och behövdes inte heller, ty i Ryss-
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Skiss av slaget på redd 2 den 2 april 1801. 
För att undgå Tre Kronor seglade en avdelning av den engelska flot tan under 
Nelson öster om Middelgrunden och angrep från söder de danska blockskeppen 
i Kongedypet . A: Nelsons flotta f öre angreppet; B: Nelsons flotta under striden; 
C: De danska blockskeppen under Offert Fischers befäl; D: andra danska sA'cpp; 

E: den övriga engelska flottan under Parkers ledning; F: Tre Kronor. 

land hade en händelse inträffat, som kom det väpnade neutrali
tetsförbundet att upplösas av sig självt. Den 23 mars blev näm
ligen tsar Paul mördad, och amiral Parker fick den 21 april un
derrättelse från ryske ministern i Köpenhamn att den mördade 
tsarens son och efterträdare, Alexander I, önskade förlikning med 
England. Eftersom man ju kunde vänta, att det väpnade neutra
litetsförbundet i följd härav måste upplösas avseglade den eng~~s
ka eskadern från Karlskrona den 23 april. Kort därefter avslo;s 
ett fördrag mellan Ryssland och England, vari Ryssland med na
gon jämkning erkände Englands rätt att visitera de neutrala h~n
delsskeppen, och Sverige jämte Preussen hade intet annat att gora 
än att godkänna denna rätt. Men det danska försvarets tappra 
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försök att avvisa en överlägsen angripare fann genklang hos hela 
folket, och bidrog till att skapa en medveten nationalkänsla. 

Under de följande åren höll sig Danmark-Norge neutralt, men 
ställningen blev allt svårare. När de franska härarna under strider
na i Tyskland ryckte närmare Danmark, samlades en här i Holstein 
till skydd för sydgränsen. Eftersom kronprinsen-regenten i regel 
uppehöll sig vid den södra hären, och statsrådet stannade kvar i 
huvudstaden fick statsstyrelsen två centra, Köpenhamn och Kiel, 
något som snart visade sig ödesdigert. 

År 1805 bildade England, Ryssland, Osterrike och Sverige den 
tredje koalitionen mot Napoleon, och i november 1806 utfärdade 
denne från Berlin sitt dekret om kontinentalspärren. Danmark-Norge 
önskade att så länge som möjligt bevara neutraliteten, men blev ett 
val mellan stormakterna oundvikligt, så skulle man föredraga att 
sluta sig till England. En brytning med Frankrike utsatte visser
ligen Jylland och hertigdömena Holstein och Schleswig för fransk 
ockupation, men ett krig med England skulle lamslå handeln, pris
giva kolonierna, avskära Norge från Danmark och skilja Jylland 
från öarna. Men Danmark-Norge ställdes dock inte inför ett fri
villigt val. 

Redan sommaren 1807 slöt Ryssland genom fördraget i Tilsit 
inte endast fred utan även förbund ;ned Frankrike, och i hemlig
het avtalades, att man skulle tvinga de nordiska länderna att stänga 
sina hamnar för alla engelska fartyg , så att det stora nordiska 
hå!et i blockadringen blev tilltäppt. Varken de nordiska regering
arna eller den engelske utrikesministern Canning hade kännedom 
om detta avtal, men själva förhandlingarm i Tilsit oroade Eng
land starkt, och när så rykten begynte spridas att Napoleon hade för 
avsikt att bemäktiga sig den starka dansk-norska flottan , beslöt 
engelska regeringen att handla snabbt. Canning sände i augusti 
1807 en eskader om 32 linjeskepp o:::h fregatter med 20.000 land
stigningssoldater till Själland, som omringades, och till kronprin
sen-regenten i Kiel avsändes en ambassadör, som på engelska re
geringens vägnar fordrade, att Danmark skulle sluta sig till Eng
land och som pant utlämna flottan så länge kriget varade. Full 
av harm avvisade kronprinsen-regenten först förslaget, men sökte 
därefter vinna tid. När ambassadören inte kunde få definitivt svar 
Vare sig i Kiel e!ler Köpenhamn, beslöt den engelske eskaderchefen 
att ta flottan med makt. Nästan hela den danska hären stod i 
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~ols~-~in, varför han _hade lätt att landsätta de medförda trupperna 
pa SJalland och omnnga Köpenhamn. 

Danmark är det första land i världen som haft mörkl äggni o 

När huvudstaden omringades anade regeringen att den skulle bo~o~ 
barderas, och en förordning utfärdades med förbud för alla so 

1 

bodde :'id Köpenhamns stränder, att ha ljus tänt om kvälle~ 0~ 
natten 1 de rum som vette mot sjösidan, med mindre fö nstren va 
försedda med lämmar eller var täckta med något material så tattr 
att ljussken ej kunde märkas. Den som bröt mot förordn ingen l td~ 
första gången böta 10-50 riksdaler, som var en stor summa på 
den tiden, och andra gången 50-100 riksdaler. En tre d je fö rsum
melse, medförde tvångsarbete från två till sex månader. 

Efter ett våldsamt bombardemang av Köpenhamn 2- 5 sep
tember, som bl a lade kvarteret kring Vårfrukyrkan i aska, måste 
regeringen kapitulera. Hela örlogsflottan, 18 linjeskepp och 15 fre
gatter med förråd bortfördes till England. Rånet var sannerl io·en 
föga ägnat att öka Englands krigsära och aktningen för dess poli~ik. 
Harmen var också så stark överallt i Danmark-Norge, att ingen 
protesterade när regeringen beslöt att gå med i kriget på Frank
rikes sida. 

Kriget med England visade snart, vilka faror det medförde för 
ett utpräglat kust- och örike, ty handeln och sjöfart ruinerades, 
och hundratals handelsfartyg beslagstogs i engelska hamnar eller 
uppbringades på haven. Norge kunde inte föda sig självt med bröd 
utan måste årligen införa stora mängder spannmål, och eftersom 
landet blev nästan hela avspärrat från Danmark och inte h~ Ji er 
kunde få brödsäd från Sverige, som ju stod på Englands sida, bör
jade Norges befolkning svälta och lida nöd. Men då slog sig norr
männen på kaperi. Engelska skutor uppbringades och fördes till 
norska hamnar, och om skepp och last av en särskild domstol 
förklarades för "god pris", vilket för det mesta skedde, så fi ck 
kaparen sälja det hela mot att betala staten en del av den summa 
som försäljningen gav honom. Kaperiet drevs särskilt från Syd
norge, och här bildades stora kaparebolag. Skuta efter skuta in
fördes till Kristiansand, prisdömdes och såldes. Engelsmännen blev 
naturligtvis rasande, och de försökte landstiga flera gånger, men 
alltid förgäves. 

Sedan 1640 fanns i de norska städerna s k borgarkårer, d v s 
avdelningar av borgare, som hade litet militär utbildning. Det 
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kom nu nytt liv i dessa kårer, batterier byggdes, och längs kusten 
ordnades ett kustvärn rhed tjänstgöringsplikt för alla män mellan 
16 och 56 år. Det gamla signalsystemet med vårdkasar på fjäll
topparna kom åter i bruk, och dessutom anlades signalstationer 
för flaggtelegrafering längs hela kusten. När enaelsmännen fann 
att de inte k~nde rå på de genstörtiga norrmän;en slog de in pi 
en ny kurs . L1ksom norrmännen behövde de engelska köparna -
största delen av den norska exporten gick i fredstid till England -
så behövde engelsmännen de norska varorna, och därför gick 
engelska regeringen 1810 med på att tillåta sådana norska skutor 
att segla på England, som erhållit särskild tillåtelse ("licens"). Så 
stort intresse hade England av handeln med Norge, att kaptenerna 
på de engelska fregatterna i Skagerak fick order att blunda när 
norska småskutor passerade för att hämta spannmål i Jylland. 

Fredrik VI, som blev kung i Danmark-Norge efter faderns död 
1808, höll hårdnackat fast vid förbundet med Napoleon. Först när 
han 1813 förstod att dennes fall var nära förestående, sökte han 
bli upptagen i den stora koalitionen, men då var det för 
sent. Den 14 januari 1814 måste Danmark underskriva freden 
i Kiel med England och Sverige. Fredrik VI avstod Helgoland till 
England och Norge till Sverige. Danmark fick behålla Färöarna, Is
land och Grönland, och som ersättning för Norge fick Danmark 
svenska Pommern, som han snart bytte med det lilla Lauenburg. 
Härmed avslutades det sista och mest ödesdigra kapitlet i den 
dansk-norska unionens 400-åriga historia. 

Några veckor efter Kielfreden meddelade världspressen i extra
blad, att "Europas brandstiftare" hade abdikerat. Med brittiska 
utrikesministeriet som källa tillkännagav de engelska extrabladen 
föl jande: "Efter att de allierade makterna har förklarat, att kej
~ar Napoleon var det enda hindret för återupprättandet av fred 
l Europa, förklarar kejsar Nepoleon, trogen sin ed, att han av
skriver sig och sina arvingar rätten till tronerna i Frankrike och 
Italien, och att det icke finns något personligt offer, även intill 
döden, som han icke är redo att bringa i Frankrikes 1ntresse. 

U tfärdat Fontainebleau slott, april 1814." 
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Apropå Wasas konservering 

Av MARGARETA von KONOW 

Dagl igen och några år framåt är regalskeppet Wasa föremål fö r 
experternas omsorger, där hon ligger på sin ponton ute vid Djurgår
den. Det gäller ju att så effektivt som möjligt och med utnyttjande 
av moderna metoder konservera det stolta skrovet. För över 200 år 
sedan sökte en svensk sjöofficer utfinna det lämpligaste tillvägagångs
sättet för att rädda flottans fartyg från förr uttnelse - för Wasas del 
rör det sig ju om det rakt motsatta: att rädda skeppet från att 
torka sönder. Officeren ifråga hette Gustaf Fredrik Lei jonanc!eer, 
och han slutade som viceamiral i Karlskrona, för vars skeppsvarv 
han vidtog "flera gagnande anstalter" . 

Född 1686 och död 1756 hann han göra sig känd även gen m 
krigiska bedrifter, bl. a. i det stora sjöslaget i Bält, där han forde 
skeppet Göteborg, ett av de fyra svenska skepp, som utstod anfallet 
från en mer än dubbelt så stor dansk styrka. L. blev fången, och 
hemkommen placerades han i Karlskrona, där han bl. a. blev tillskyn
dare till K. Orlogsmannasällskapet. 

Han tycks ha varit en mycket mångsidig herre, vars intressen str ~:ck
te sig över ett så omfattande register som slipstenar, "jern i allmänhet" 
och "stål i allmänhet: Et godt wattn att härda stål uti". Han gjorde 
utdrag av "Polheims anmärkningar öfver jernberedningen i Svenge" 
och uppehöll sig vid " jerns förhållande, som legat länge under wattn" 
för att citera ur titlarna på de handlingar, som förvaras i K . O rlugs
mannasällskapets manuskriptsamlingar. 

"Jern som legat i wattn" tycks ha lett hans tankar till far tygsv "rke 
i samma situation. Och här kommer så anknytningen till skeppet ute 
på Wasavarvet. Jag citerar här ur ett gammalt "Åminnelsetal öfver 
Kongl. Vetenskapsakademiens framledne Ledamot, vice-Amiralen och 
Riddaren af Kongl. Svärds-Orden Herr Gustaf Fredrich Lejonanka~, 
hållit i Stora Riddarhus-Salen den 16 Junii 1756 på Kongl. Acad~ml: 
ens vägnar af Dess Ledamot Pehr Högström, kyrkoherde i Skellcftea 
i Västerbotten." Och tryckt hos Lars Salvius samma år-

"Vid Varfvet har herr Lejonankar gort den nyttiga inrättning, at 
skepp, som til större delen af deras kroppar, inom 20 å r gått i för-
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Leijonancher, Gustaf Fredrich 1686-1756 v ice-amiral. 

ruttnelse, kunna hädanefter många, om icke till hälften flera ~r för
varas oskadde i tjänstgörings stånd. Detta påfund består ut1 et af 
Honom så kalladt, åderlåtande, förmedelst 3 eller 4 öpna planke
gångar in uti skeppen, hvilka så länge skeppen ligga stilla. hållas öp
na, hvarigenom en, för detta inqväfd oren luft, som fördärfvade skep
pens innanvirke, får nu fritt utdofta til ansenlig båtnad och längre 
varaktighet för skeppen." Den minnesskrivande prästmannen fram
höll, att L. nog hade tänkt utge en utförlig beskrivning, "då Han 
ville visa, hur skepp kunna på detta sätt konserveras, men genom 
dess frånfälle läre vi och eftervärlden med det Allmännas skada få 
sakna en så nyttig underrättelse", fortsätter han och tillägger "men 
af hvad Han med detta påfund uträttat har Allmänheten redan fått 
nytta med besparing af en kostnad, som torde gå öfver mångens 
tanka." 

Huruvida "påfundet" var epokgörande eller ej undandrar sig emel
lertid lekmannens bedömande, hur som helst får det väl anses som 
ett litet lustigt apropå till den alltjämt aktuella Wasa-konserveringen. 
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Litteratur 

BROWNS EGET KRIG 

(Bonniers förlag, Stockholm 1962) 

De svåra disciplinförhållandena inom den brittiska flottan under slutet av 
1920-talet har starkt påverkat C S Forester vid utformningen av huvudgestalten 
i ett hans tidigare verk "Brown on Resolution"·:<-, som nu utkommit på svenska 
under titeln "Browns eget krig". Troligen kände författaren inför trycket a\ de 
nyssnämnda förhållandena ett behov av att rekonstruera en marin värl d, dä r 
god brittisk disciplin åstadkommer underverk. 

"Browns eget krig" är den fantastiska historien om hur en engelsk korpral 
ensam lyckas betvinga eller rättare sagt uppehålla en tysk kryssare till räckligt 
länge för att den skall tillintetgöras av en brittisk sjöstyrka. Händelserna ut
spelas alldeles i början av första världskriget i Stilla oceanen. En sjöstyrka under 
von Spee med bl a pansarkryssarna Gneisenau och Scharnhorst åstadkom mycken 
irritation för engelsmännen. Till detta kom flera självständigt opererande krys
sare t ex Emden och Dresden. I boken tillkommer den tyska kryssaren Zicthen 
med samma ärende som Emden och Dresden men fritt uppfunnen med ett l''t nat 
namn från ett tyskt hjälpfartyg. I Singapore färdigutrustades vid krigsu tb rottet 
den brittiska kryssaren Charybdis med bokens hjälte ombord. Albert Brow n, 
den illegetime sonen till en sjöofficer och en grönsakshandlardotter med starka 
ambitioner och stark fatalistisk läggning, hade efter två års tjänst i flottan 
nyligen blivit befordrad till korpral. Han hade redan tidigt av modern bi
bringats en myckenhet av kunskaper om den brittiska flottan med baktanke 
att detta skulle leda in honom på en sjömilitär bana. Ambitionen sträckte sig 
ursprungligen till sjöofficer. Odet i form av en förskingrande förmögenhets
förvaltare tvingade henne att sänka anspråken till värvning som menig i flot
tan. Med sina kunskaper reflekterar och reagerar Brown annorlunda än sina 
kamrater på trossbottnarna. 

Charybdis har order att spana efter von Spees eskader men påträffar härunder 
Ziethen, som är starkare bestyckad men med en obetydlig underlägsenhet i fa rt. 
Striden som Charybdis måste etablera för att engelska flottan skulle få en 
chans att vinna något kunde endast sluta på ett sätt. Den engelska kryssaren 
sänks av den överlägsna tyska elden. Tyskarna bärgar tre överlevande bland 
dem korpralen Brown. När Ziethen slickar sina sår i en bukt på Resolution s: r 
Brown sin chans att föra sitt eget krig mot den tyska kryssaren. Hur han gor 
det är så fantastiskt att historien mår bättre av att läsas än att kort
fattat relateras i en rescension. Med sin insats lämnar den engelska matrosen 
utan att veta det möjlighet eller mera nyanserat uttryckt slumpen en möjlighet 

' Namnet på en av öarna bland Galapagosöarna. 
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att sammanföra en engelsk sjöstyrka med Ziethen. Sänkningen av den tyska 
kryssaren leds av - Albert Browns fader. Äterigen ett urslag av slumpen. 

Foresters bok är självfallet en äventyrsberättelse och skall läsas som en myc
ket god sådan. Men den har andra dimensioner ocksiL Brown utför sitt aggres
siva dåd med en inre övertygelse att det egentligen inte tjänar något till. Han 
dör till slut på sin ö i bitterhet att allt var förgäves. Händelsernas utvecklin g 
vis,tde dock att han segrat. 

Claes Edgren . 

ATLANTIC FURY 

Av Hammond lnnes 

(Collins, London 1962) 

Att Hammond Innes seglat till sjöss märker man när han skriver om livet ombord 
och om havet och dess våldsamhet när det stormpiskat river upp skyhöga vågor. 
I förel iggande bok ger författaren en dramatisk skildrin g från nordligaste Skott
land där två bröder, den ene artist och den andre soldat, spela huvudrollen. Det 
är artisten, som berättar historien som huvudsakligen handlar om brodern, som 
kommenderats till en militär förläggning långt norrut där han skall biträda vid 
evakueringen av personal och materiel från en ensligt liggande ö utanför den 
skotska västkusten. Odet gjorde att olyckliga misstag, besvär med personalen och 
vidriga väderleksförh ållanden ledde till en katastrof och brodern-soldaten blir 
syndabock. Men det är inte förrän de båda bröderna till slut konfonteras med 
varandra ute på den ensamma ön som soldatens tragiska hemlighet helt blottas. 
Skildringcn härav är ypperlig och samtidige skrämmande i sin realism över temat -
leva eller dö. 

För en sjömilitär är dock beskrivnin gen över ett fartygs kamp med stormen i ho
tande närhet av klippor och skär det mest fascinerande och man kommer ibland 
act tänka på Joseph Conrads oöverträffade skildringar från havet. 

Den, som varit med om en storm till sjöss när det viner och tjuter i riggen och 
sjöarna vräker in över däck, kanske i någon mån förstår hur besättningen och de 
vid sjön ovan soldaterna kände det ombord på det lilla farty get när Atlantens vrede 
gjorde allt för att dränka skepp och last. 

"Cloe on the starboard bow the skerry rocks of Sgeir Mhor !ifred grey molars 
Streaming water, the waves exploding against them in plumes of white like an 
nedless succession of depth charges. - Not Milron even, describing Hell, has mat
ehed in words the fri ghtful, chaotic spectacle my eyes recorded in th e dawn; the 
Atlantic in the full fury of a storm that had !ifred the wind right to the rop of 
the Beaufort scale." 

Pedro Ahlmark 
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VASA, THE KING'S SHIP 

av Bengt Ohrelius 

"Vas::t, Kungens Skepp"', som utkom 1959 av samme författare , har l" , plct
terats, bea rbeta ts och översatts till engel ska, de salta sjöromanernas spr~k. l! 1sto
rien om Vasa, som - ti ll lycka för arkeologer, museibesökare och mån g::t .. ndra _ 
aldrig fi ck känna saltvatten på däck utan efter en exempellöst kort segl ats r:ill dc 
sig till ro i Strömmens smutsiga sötvatten för att 333 år senare åter vi s:~ s;, i en 
helt annan värld , erbjuder en mycken het stoff. 

Bengt Ohrelius har lyckats vä l med sitt ämne, som han behärskar. Stilcn är 
länläst och fram ställnin gen delvis fasc inerande. Bland de många goda böd ,r om 
Vasa, som nu ligger på bokhandelsdiskarna, fyller detta senaste alser väl sin plats. 

d. R. 

PAVEN OCH KRIGET 

Alberto G iovannetti, Der Vatikan und der Krieg ("Il vaticano e la guerre"), 

Ve rlag J. P. Bachem 1961. 

Monsignere Alberto G iovannetti, det p åvliga rikssekreta riatets mångårige 
medarbetare, v isar i sitt arbete hur p åven, först Piu s XI och efter dennes död 
(1939) P ius XII, på ett outtröttl igt sätt försökte förhindra andra världskt-igets 
utbrott och, när detta dock bröt ut, göra allt för att åstadkomma fred . Boken 
belyser därmed i första hand vatik::tnens politiska och diplomatiska, in te kyt:k
lil!.a och sociala verksam het, fast även detta behandlas i boken. H an bJuder 
ocl,så läs::tren ett v isst nyhetsmateri ,ll ur varikanen s arkiv, som inte tidigare 
publicera ts. Därmed belyses krige t från en helt annan aspekt. 

l'i.nnu intressantare är boken därför, att den visar hur stor roll kyrkan spelar 
i västern, och detta oberoende av at t den varken har mil itära sty rkor eller ka
noner att hlla tillbaka p å. Den H eliga Stolen försattes under andra världsknget 
i en svår situ ation. D en fördömd e natu rligtv is den nationalsocialisti ska 1tcts· 
men, som enligt bolsjevik isk t mönster beslutat, att det inte finns något _Gud. 

k k f .. · s f ·111dcr Men den romersk-katolska yr an var tvungen att orsvara sma tro , · 
såväl i Tyskland som i stater, som befann sig i krig med Tredje Riket . M. a. o. 
den romersk-katolska kyrkan befann sig inte enbart mellan två utan r. 0

· n1· 

mellan tre och flera eldar. Allt detta krävde stor skicklighet, god vil ja och cltplo-

matisk klokhet. 1 
När SovJ'etunionens krigsmakt den 30 november 1939 överskred grän sen til 

o f ' k . . med· Finland och i hastigt tempo nådde 10-15 km in pa ms t terntonum, 
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delade bolsjevikerna, att Finland (4 miljoner invånare) provocerade krig mot 
savjetun ionen (180 miljoner invåna re). Vidare att den finländska regeringens 
hållning gentemot Sovjetunionen allt id varit fientli g, och att Leningt·ad alltid 
botats av finnarna. På ven s språkrör "Osservatore Roma no" fördömde redan 
från första början - ännu tidigare än den 14 december 1939, då Sovjetu n~onen 
på grund av sin aggress ion mot Fin lan d uteslöts ur Nationernas Fö rbund - det 
sovjetryska anfallet mot Finland och förkl a rade, att detta ensidiga brott mot 
nonaggressionspakten från Kremls sid ::t "är ett iögoncn falla nde bev is för Sovjet
union ens aggressiva str~vandcn, v ilket land med för st::t bästa förevändnin g bröt de 
band, som knöt det ti ll in ternationell rätt". Samma tidn ing skrev om femtio 
mänc krig mot en man och den civ iliserade världens stora förtr ytelse över det 
med "berått mod utstuderade brottet" och delgav sin djupa sympati "för det lilla 
modiga folkets kamp", vilket " med sitt blod försnrar sitt lands obe roende". 
Den bolsjevikiska rege rin gen var enli gt tidningen inte bara t illfredsställd över 
att "den handlande enligt djungeln s lag, utan försvarade t. o. m. sitt handlings
sätt offentligt" . 

Aven påven personligen uttalade sin beund ran och högaktning för det finska 
folket i sitt julbudskap 1939, varvid han på det bestämd aste och med allvarl igt 
eftertryck fördömde aggressionen. Särskilt poängterade han det faktum, att 
bolsjevikernas handlin ga r under kr iget in te var i övercnsctämmelse "med de 
mest primära minskliga känslor" och att kriget fram kallades under förcYändning
cn av ett hot, som inte fanns och a ldrig hade var it möj ligt. H an uttalade sig även 
skarpt mot användandet av dc vapen och det krigssätt (flygte rro r), som va r 
riktat mot civi lbefo lkningen, fl ykt in gar, gam la samt kvinnor och b::trn. 

O skar Angelus. 
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Notiser från na r och fjärran 
Sammanst ;illda vid Marinens pressdetalj 

Finland 

Inspektionsfartyg 

Sjöstridskrafterna har av Rederi Ab Wasa-Umeåinköpt passagerarfartyget Ko rs

holm l! för att användas som inspektionsfartyg. Korsholm l! - v ilk et namn hon 

kommer att bära under örlogsfla gg är ännu inte känt - är ett ångfarty g pa 33 3 

brr med dimensionerna 40 x 7 x 3.2 meter, fanen uppgår till 10 kn. Hon by;~g des 

ursprungligen som privat lustjakt å r 1893, och ombyggdes och moderni >erades 

senast år 1955 då bl. a. oljeeldn ing insullerades. Innan hon tas i tjän st kor, mer 

diverse ändringsarbeten att företa s på henne v id Åbo flottstation. 

Hufvudstadsbl adet den 19 ok t 1962 

U b!lt 

Ubåten Vesikko, som övertagits av Krigsmuseet, har nu i tre delar av en punton

kran transporter,us till Sveaborg, där den åter hopfogad uppställts vid n1l.>eets 

marinavdelning. Tillsvidare kan den endast beskådas från utsid an, men man 

kommer inom snar framtid att upptaga ett hål i förskeppet, s1 at': museibesök u na 

kan göra sig förtrog na också med ubåtens inre. 
Uusi Suomi 12 okt 1962 

Försvarsbudgeten 1963. 

I regeringens budgetförslag för 1963 ökar 9. huvudtiteln med 15 °/o til l d rygt 

214 mi ljoner nmk . Tilläggas bö r att tilläggsbudgeterna under å r 1962 öka r denna 

summa rätt kraftigt. Största delen av höjningarna är automatiska, d v s J e är 

förorsakade av lönehöjningar, ökade underhå ll s- och reparation skostnader, nyin

rättade tj änster m m. Anslagen under 20. Ht för försvaret s grund anskaffningar 

sjunker något till 63,6 miljoner nmk . 
Fö r sjöstridskr,1fternas del innebär förslaget att nyanskaffnin gen av farryc: från 

inhemska varv kommer att för tillfället upphöra. Enda undantaget utgörs av ett 

kabelfartyg, för vilket bestäl lnin g föreslås utlagd. Vissa nya tjänster in rätt.1S, bl 

a en viceamir2.lstjänst i Huvudstaben. - Sjöbevakningen kommer att få ett ny tt 

utsjöbevakningsfartyg och en patrullbåt . Valsörarnas sjöbevakningsstation Bort

niska viken skall få en radaranläggning och bevakningsradarn p å Åland kommer 

att kompletteras. Vid de o lika bevaknin gsavdelningarna inrä ttas samman l.1g t ett 

å ttiotal n ya tjänster, va rav sju är office rsbefattningar. - En ny isbrytare P't 120°0 

hk ä r redan under byggnad. 
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Anm. Vid årsskiftet kommer en myntreform att genomföras i Finland. Reformen 

inn ebär att två nollor opereras bort, d v s 100 mk 1962 = l nmk 1963 (nmk = 
nyma rk) . Fr o m årsskiftet är alltså l nmk = 1.60 svenska kronor. 

Fregatt 

Matti Ku.rki kommer under vintern a tt upptas i docka för v issa ändr in gsarbeten. 

Bl a kommer man skapsutrymm ena på denna exengclska fregatt att modernise ras 
så att de motsva rar nuvarande fin sk stand ard. 

Uusi Suomi 10 okt 1962 

M o to rkanonb!lta r 

A v N uoli-klassens nio båtar har hittill s sju levererats. Den åttonde kommer att 

bli färdig under denna höst och den nionde före ingången av nästa seg lat ions
period. 

Uusi Suom i 10 ok t 1962 

Frankrike 

Kryssare 

Den lätta kryssaren Terrible sjösatt 193 3 skall skrotas ner. 

The Navy oktober 1962 

Holland 

H ftg 

Det hollänska fartyget Amstelland på 10700 ton har utrustats med sex meter 

långa körriktningsv isare, som uppl yses med lampor. Vid kursändrin g fäll s en av 
de hydrauliskt manövrerade pilarna ut. 

Nautisk tidskrift nr 6/62 

Kryssare 

D e Zeven Provincien skall ombyggas och fö rses med "Tartar"-robot. 

La Revue Martime, aug-sept 1962 

Indien 

Jagare 

Fyra jagare skall inom kcrt byggas i Indien. De är de första större stridsfar 
tyg som byggs för indiska flottan p å indiskt varv. 
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Indonesien 

Landstigningsfa rtyg 

Indonesisk:1 flottan har uneler sommaren från USA mottag it 3 "tank l andi n;~ 
ships" (4080 ton) och 3 motorkanonbåtar. Från Sovjet 10 kanonbhar och 8 torped 
båtar. 

The Nav y ok t 19() 

Malaya 

Patrullbåt 

SR!KEDAH, sjösattes i slutet av augusti 1962. 

Marine News okt 1962 

Sovjet 

l sbrytare 

Ett systerfarty g till atomisbrytaren Lenin skall byggas inom kort. 

Proeecdings aug 1%2 

Storbritannien 

Jagare 

Den fjärde jagaren i engelska flottan s "County"-klass sjösattes vid The \Xfa Jl,_ 
end Shipyarcl of Swan i december. I bestycknin gen ingår l v-robotar. 

US Naval Institute Proceeclings, sept 1962 

Ubåtar 

8 ubåtar skall i Medelh::tvet utföra försök med uppskjutningar från ubåt fran 
ett djup av 80 meter (260. feet). 

The Navy okt !9u2 

Tyskland 

Jagare 

Den 14 augusti sjösattes i Hamburg jagaren Bayern, som är det fjärde hr t) get 
med detta namn i elen tysk,l marinen. Deplacementet är på 2850 ton. 

skolfartyg 

Skolfartyget Scharnhorst kunde den 25 juli efter ett års ombyggnadstid ,,ter 
tas i bruk. Schamhorst, som ti llhör Schiffsartillerieschule, kan i sitt nuvarande 
sk ick även användas som stridsfartyg. 

Leinen Los, okt J 962 
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Ubåta r 

Den fjärde i en se rie på fyra ubåtar om 350 ton sjösattes elen 22 augusti vid 
How:J. ldtwerke i Kie l. Ubåten heter U 4. 

Leinen Los, okt 1962 

USA 
Bärplanbåt 

US Navy har i aug 1962 tillförts en bärplanbåt för ubåtsjakt . Det är ett 
fartyg på 110 ton, kallat High Point. Den använder s k "gräshoppsteknik", d vs 
sätter ca i!O k nops fart , stoppar, lyssnar någon minut och rusa r sedan å ter iväg. 
Bestyckning: 4 antiubåtstcrpeder. 

The Navy okt 1962 

Robot 

Seaslug, amerikanska flott:J.n s medeldistansrobot är nu klar för t jänst. Under 
de senaste försöksskjutningarna har 90 % av robota rn a uppfångat målet. 

Proeecdin gs aug 1962 

slagskepp 

North Carolina, upplagd vid Cape Fear River N C som ett flytande mmn es
märke över stupade under :1ndra världskriget. 

Marine News okt 1962 

Ubåtar 

Atomubharna Skute och Seadragon bröt samtidi gt ytan (2 / 8 1962) vid Nordpolen. 
Skute startade från New London Cover. Seadragon f rån Pearl H arbour. 



LEVERANTÖRER Till MARINEN 

Charkuteri 

AB Bröderna Klaess,on 
Charkuteri 

Karlskrona 
Konstapelsg. 19 te l 120 35, 

fabr. 19715 
Egen tillverkning 

Gravyranstalter 

Firma MASKINGRAVYR 
Pilgatan I 5. Telefon 5 I 48 oo 

SKYLTAR- SKALOR
INsTRUMENTTAVLOR

INDUSTRIGRA VYR 
- NUMMERBRICKOR 

I ndustrisllyltar 

Industriskylt 
Fabrik för 

ELOXERING, ETSNING 
DFFSETTRYCK, SCREENTRYCY 

Tel. OI59/IOI p, I05 53 
MARIEFRED 

Metallslangar med !w p pling ar 

Metallslangsfabriken AB 

Dalhemsvägen 40, 

HUDDINGE 
Tel. växel 57 25 20 

Mätinstrument, Elektriska och Elektroniska 

Erik Ferner AB 
Box 56 

BROMMA l 

Tel. växel 25 28 70 

Ost en gros 

Firma 
Johan Lagercrantz 

Värtavägen 57 

STO()KHOLM NO 

Tel. växel 63 07 90 

Saft i tarti 

Oscar Ericsson Ost AB AB Ernst Ryberg 

Amiralitetsgatan 6 A 
Grovt salt - Hösalt- Sicdesalt 

"Jozosalt" 
Tel Karlskrona 190 35 

Telefon OI0/44 98 So 

Stängselnät och G1·indar 

AB Stängselnät 
i Rydsgård 

Flätverk, grindar och stegar i starkt 
förzinkat utförande 
Tel. ~4II/443 8o 

RYDSGARD 




