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Gemensam grundsyn 

[ilträdcsanförandc i f{ÖS 

Av ledamoten LENNART AH RE: N 

N~ir man stud erar utl ändsk sjöm ili tär fac kli tteratur, får ma n ett 
starkt intryck av elen vi kt, som man i andra fl ottor tillmäter fö rc
komsten av en gruncl l ~iggancl e marin do kt ri n. Detta int ryck fö rstär
kes, när man t räffar utländ ska sjöoffice rare och fi nner att denna 
gemensamma g rund syn i all t väsentligt ~i r viigledande för deras ma
rina tänkande och handl ande. Man frapperas ofta av samst~imm i g

heten i de åsikter som t ex br it tiska sjöoff icerare utåt ger uttryck 
för. Det är kanske också främst engelsmännen, som framh åll er nöd
vändigheten av en marin doktri n. E n doktrin , som om fa ttas av alla 
och som fö lj es av all a . Med exempel från histo rien söker man kl ar
göra fö r de unga sjöoff icerarna, v ilket styrkebälte elen gemensamma 
marina grundsynen alltid har va ri t och fortfarand e är för elen brit
tiska flottan. Man pekar på Nelsons berömda segrar, vunna tack 
vare en mans klarsyn, v ilj estyrka och fö rmåga att få sina un cl erl y
clancle at t handla i sin anda - efter sin doktrin . Man visar hu r 
jakten på Bismarch uneler an dra vä rldskriget kunde fö ras t ill ett 
framgångsr ikt slut, genom att de olika befälh avarna ti ll sjöss tänkte 
och handlade efter samma no rmer. Man tar sjöstriderna i Medel
havet som exempel på hur en numerärt underlägsen f lotta genom 
offensivanda och genom en fast mar in doktrin kunde vinna a vgöran
de segrar mot en v~isentligt överlägsen mo tståndare, som saknade 
fasta prin ciper fö r sit t operativa och takti ska handland e. 

Här i Sverige har ord et doktrin fått en dålig klang. E n doktrin 
uppfattas som något stelt, fantas il öst och förelomsfullt oftast mecl 
en konser vativ anst rykning. B lir man besky ll d fö r att va ra doktrin ;ir, 
är det lik tyd igt med att man anses va ra hopplöst fö rstockad och utan 
egentlig egen tankeverksamh et. 

Vi svenskar och därmed även vi svenska sjöoffi cerare är ind ivi
dualister. Det f ramh ålles ofta och i de mest skiftande sammanhang. 
Vi vi ll tänka själva och ha vår egen upp fattning. Vi stirrar därför 
misstänksamt ell er föraktfullt på allt vad doktriner heter. Detta synes 
var<, elen huvudsakliga anl edningen t ill att vi här i svenska f lottan 

ss 
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inte ~ignar den marina doktrinen - den gemensamma marina grun l
synen - samma Intresse och aktning som man gör i andra flott< r. 

Detta är ett olyckligt förhållande , som bl a leder till osäkerh ·t 

hos de yngre officerarna, en osäkerhet, som lätt kan Övergå i tviv l. 
Vi behöver hå lla fast vid en gemensam grund syn på hur vå a 

sjöstridskrafter skall utnyttjas i krig och göra denna grundsyn t Il 
ett rättesnöre för v~trt tänkande och handl ande. Den måste vara el< n 
bakgrund, som ger mening och innehåll åt vår verksamhet, so n 
gör det mö jligt för oss att inrikta vå rt dagliga arbete mot rätt m tl 
och som hjälper oss att fa tta riktig·a beslut i svåra situationer. 

Vi måste tygla vår individualism och inse att ett villkor för < 1 

eff ektiv marin är att vi a lla lojalt sluter upp kring en gemensa n 
handlingslin j e. 

Den gemensamma grundsynen måste vara varj e sjöofficers egc -
dom. Den måste cliirför vara i skri ft klart och entydigt uttryckt i l ll 

för alla sjöoff icerare åtkom lig handling. Det är inte bara CM syn 1•å 
elen framt ida s jökrigföringen utan framförallt CM syn på den n -
tida sjökrigföringen, som behöver studeras av alla s jöofficerar ._ 
så att elen inympas i deras medvetande. 

Genom spel och studi er fö rsöker vi sätta oss in i hur det fram ti< a 
kriget kommer att gestalta sig, för att därigenom skapa en grm d 
för det marina utvecklingsarbetet. Dessa inblickar i framt iden ar 
nyttiga och nödvändiga men de kan lätt förvilla våra begrepp geno.11 
att sudda ut gränserna mellan nutid och framtid, om vi inte stäncli :· t 
har klart för oss hur dagens fartyg och dagens vapen skall utny'' 
j as, för att marinen skall kunna lösa sina uppgif ter. 

Den gemensamma grundsynen måste bygga på sådana fasta O< h 
grundläggande principer för krigföring, som är generellt giltiga o• h 
som förbli r oföriinclracle genom tiderna . Den måste vara real ist i k 
och väl unelerbyggd och utgöra en efter personella, materiella o h 
militärpolitiska förhå llanden anpassad tillämpning av dessa krig f )
ringens grundregler. 

Den gemensamma grundsynen får ej vara fastlåst en gång f )r 
alla. Då blir elen snabbt en föråldrad doktrin, som ingen bryr ~ g 
om och som gör mera skada än nytta. Den måste följa med och hål
la sig i takt med utvecklingen dock utan att göra tvära kast eller 
snabba omsvängningar. Såclana undergräver förtroendet. Den måste 
logiskt utvecklas med hänsyn till de tekniska framstegen och väx
lingarna i elen militärpolitiska situationen. 
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Unelervisningen på de marina skolorna skall inte bara syfta ti ll 
att bibringa eleverna kunskaper om principerna för hur sjöstriel s
krafterna skall utnyttjas i krig och de skäl och resonemang som 
dessa principer bygger på utan även inriktas på att göra klart för 
eleverna nödvänd igheten av att sådana principer finns och att cl e 
följas av alla, som verkar inom det marina försvaret. 

Genom orienteringar och genom analys av genomförcia övningar 
skall chefer illustrera de grundläggand e principerna och därigenom 
hos uneler ställda officerare skapa förtroende för och förtrogenhet 
med elen gemensamma marina grundsynen. 

Aven om det krävs att alla inom marinen lojalt följer de grund
läggande tankarna , ä r det därmed inte sagt att dessa ej får diskute
ras. Tvärt om är a ll sicl iga och fria diskussioner en förutsättning dels 
för att elen gemensamma grundsynen ska ll vinna förståelse och an
slutning av alla, dels för att elen skall kunn a utvecklas efter sunda 
banor. Det är emell ertid väsenligt att diskussionerna om dessa för 
vårt sjöförsvar så viktiga frågo r sker på en saklig grund och att 
problemen blir a ll sidigt belysta. Så kallade "friska synpunkter" iir 
oftast resultatet av bristande kiinnedom om alla de fakto rer, som på
verka ifrågava rande problem. Det är därför v iktigt att orsakssam
manhangen bli r klargjorda och de skäl , som har legat till grund 
för utformningen av elen gemensamma marina grundsynen, komm er 
fram vid diskussionerna. 

Sjömilitär verksamhet bygger liksom annan militär verksamhet på 
samverkan - samverkan mellan individer, samverkan mellan fartyg, 
samverkan mellan förband. För att samverkan skall ge resultat eller 
i många fall överhuvud taget vara möjlig, krävs att den sker eft er 
samordnande normer och med en gemensam målsättning. 

Den gemensamma marina grundsynen är elen samordnande norm , 
som är nödvändig, för att a ll a inom marinen skall kunna samv erka 
i arbetet mot det gemensamma målet - en effekti v och stark ma
rin, som kan lösa sina viktiga uppgifter och hävcia sin plats i na
tionens försvar. 
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Årsberättelse 

för år 1961. 
artilleri och handvapen 

A v ledamoten YNGVE ROL LO F 

Kanon- och raketkrut 

Krut inneh åll er vanligen två eller f ler av följ ande beståndsdel r · 

J ) Syreavgivare (van ligen nitrater ell er perklmater ) 

2) J3riinsle 
3) Kemi ska föreningar som samtidigt är bränsle och sy rea vg tvat le 

(nitrocellulosa eller nitroglycer in ) 

4 ) T ill satser för att underlätta til lverkning etc 

S) Inhibitorer (på krutet t ex gra fitpulver, limmade taperem, or 

ell er dopptorkade sk ikt ) för att begränsa förbränningshasti ghe en 

6) s tabilisatorer ( t ex clifenylamin ) 

7) F lamclämpningsmeclel (t ex kalium sulfat ) 

8) Avkoppringsm eclel (bly och tenn ) . 

P å ett gott kmnonl?ru t stäl ler man följ ande fmd ringar: 

jiimn och regelbunden förhriinning, 

lämp lig storl eksmclning på förb riinningshastigh eten och b m pi ,gt 

tryck fö rlopp, 
stor anpassningsmö j E g het efter dc balli stiska k ra ven, 

varj e sä rskilt krutkorn måste förbrinna "koncent ri skt" och ej 

söndras vid sin fö rbränning, 

jämn verkan, liten \1
0

- och p -Sl) riclnin!! även v id stora va t, a· 
max t u 

tioner i relat iv lu ftfuktigh et (40- 90 %) och temperatur (- 0° 

tiJ) + 40°C) , 
ringa elclrörsslitning, 

f rih et från mynningsflamma och helst aven fr ån bes vära 11 dc 

och g iftig rök , 
ingen förbr~inn ingså terstod. 
lättantändligh et i vapnet, 

god lagringsbeständ ighet (m inst 30 år ) under norm ala fö rh ållan

elen och hanterings- och transportsäkerhet (bö r bl a tåla beskjutning), 

lämpat för tillverkning inom landet till lågt pris, 

lämpat för fabriksmässig tillverkning i stor skala med jämn 

kvalitet. 
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Äldre krut saknar flera av dessa egenskaper. Kr ing sekel skiftet 

intriiffacle sålunda ett f lertal katastrofer till följd av nc-krutets bri s

tande lagringsbeständi ghet Som exempel kan n~imnas det. am erikanska 

slagskeppet il f aincs sprängning i Havannas hamn den l S februari 

1898, som fick stora politi ska kon sekvenser1
) samt dc ödeläggand e 

explos ionerna på de fran ska slagskeppen .Tcn a ( 1907) och Libcrte 

(1911 ), som samtliga tämligen säkert berodde på nc-kruts spontana 

sönd erfall till fö lj d av otillräckliga stabi li seringsmedel ( troligen amyl· 

alkohol ) . .T ena och Libc1' fe blev full ständ igt för störda och 300 man 

fick sätta li vet till. L ibertes akterskepp revs upp , så att 19 cm-tornen 

väneles upp och ned. Krutet på Libcrte var enelast J 2 å r gammalt. 

När Luth er en gång fick se ett par grova kanoner utbrast han 

förfärad: "Om Gud, då han skapade vä rlden, hade erinrat sig att 

människorna skull e uppfinn a sådant djävulskap , hade han hellre av 

stått fr ån sin sk apelse" . Vad skull e fad er Luther ha sagt, om han 

fåt t se föröd elsen på Libcrte, som man får en uppfattning om vid 

studium av nedan stående bild . 

Ll BER TE - ) -

Bild I . 

Verkan av ex plosion av röksv agt k rut som följd av själv antändning 

(ur Th. H araldsen: Ekplosiv stoffer, Oslo 1950). 

Många försök ha också gjorts att förbjuda krutets användning i 

krig liksom nu med atombomben. Bl a utfärdade ett ekumeniskt råd 

ett edikt att svartkrut endast fick användas i krig mot de otrogna 

----
1

) Den "gula" pressen i USA gjorde gällande att sprängningen berodde på en 

spansk minsprängning och två månader senare ledde presskampanjen till krig. 
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enligt elen primitiva maxin' som präglats i elen gammalfranska J ( J

lanclssången : "Hedningarna hat· orätt, och de kristna har rätt". 
Nitrat och nitroföreningar avsp jälkar v id sitt sönderfall nit risa 

gaser, som katalytiskt påverkar ett ytterligare sönderfall. Det är eL r
för av stor v ikt, att sådana ämnen avlägsnas . N u för ticlen använ\:cs 
som stabiliseringsmedel ämnen som lätt reagerar med nitrösa ga· >r 
såsom substituerade urinämnen, uretaner och elifenylamin (infört 1v 
A lfred Nobel ), va rigenom lag ringsbeständigheten i de fl esta fall 1 'i
vit fullt ti1lfredsställande1

) E n ri sk, som dock åte rstår, även om u ·n 
är mycket säll synt, ä r ofullständig ge latinering av krutet, v ilk et k 1n 
medföra detonationsartad förbränn ing. Det fordras fortfarande ·n 
minutiös kontroll av krut, även om salpetersjucleristaten, som h ;1 le 
till uppgif t att anskaffa och vårda statens för kruttillverkning avsl l
da fö rråd av salpeter upphörde år 1895 och med elen elen ståt k~·a 
ti teln salpeters j ud eriöverinspektör2 ) . 

En annan nackdel med nc-krut ä t- dess relativt höga initieri nc, s
känsligh et med ri sk för detonation om krutet utsättes för beskjutni g. 

Enligt O rclnance 1947 har ett f lertal olyckor inträffat i USA ill 
följd av tändning av krutladdninga r genom sta ti sk elektri citet. ( e
nom omfattande utredningar kunde man konstatera, att statisk e lekt ri
citet kan uppstå vid gnidning av kanlusens silkesavfallstyg mot kogr ·ts 
metallvägg t ex vid vårelslös rullning av kogret. Den sålunda erhål n ;t 

elektriciteten laddar upp en kondensator, bestående av lock och botten 
i kogret, kardusänden och anfyrningsladdningen (i vilken grafiten pt1 
krutkornen ~~r ledare) . E n gni sta kan slå över, n;ir anfyrningslcu d-
1) Teoretiskt sett är difenyl1amin en bas, men i praktiken ä r difenylamin ( >Ci1 
andra stabilisatorer) så svaga baser, att de icke är i stånd att neutrali sera en 

avspaltade sy ran. Stabilisatorernas ve rkning beror på, att dc reagerar med de 
nitrösa gaserna. För difenylamin är rcakr ionsschemat: 

(Cr,H5)zNH + H N0z=(C:;H:;)2NNO+ H20. 
Det bi ldade ämnet, nitrosodifenylamin kan härefter reagera med mer av dc 
nitrösa gaserna och bilda mononitrod ifcnybmin, dinirrodifcnylamin och rr nL

trodifenylamin. 
2 ) Vi d kontroll av svartkrut anv;indes fortfarande en föres krift från r895 n ed 

titeln " Inst ru ktion för krutproberare" . Ännu gä ller bestämmelse n att man m Lstc 
särta på laddor av tyg på skorna, när man går in i ett svartkrutförråd, p å gr 
a v att svartkrutdamm är så lättantändligt. Däremot har väl förbud et i den 
danska Erindering af den 3 die Post Instructionen för Forsigtighed ved al 
Krud-Behandling av den 2 Ju li i 1776 "at lade utgaae af deres Mund nog-en 
Eeder og Bander eller nogen lersindin g eller lindedig snak" med arrest och 
straff som fö ljd upphävts. 
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ningen skilj es hån kontakt med lock och botten , såsom vid resnmg 
av kogret på kant. För att tändning skall ske, fo rdras dessutom, att 
kogret innehåller en explosiv lu ft-e terbl andning, vi lket just kan vara 
fallet med 11e-kru t, som kan ha mycket lösningsmedel kvar. 

Nc- och ncgl-hut. 

År 1888 too Nobel patent på sitt röksvaga Dallistit, som ti ll en 
b . . d 

början bestod av en blandning i ungefär lika delar l ågmtrer~ 
nitrocellu losa (52 o/o) och nitroglyce rin CsH5(0N02)s, (48 %) , vtl
ket är en o-elat in eracl kolloidal blandning. 1

) På den ticlen var det en 
stor sensation, att man kunde blanda två så exp los iva ämnen och få 
så nedsatt explosionshastighet, att blandningen kunde användas som 
drivämne i en kanon. Det är j u inte så som en instruktör påstod på 
en elevs fråga varför man inte använder dynamit i kanoner, att 
dynamit exploderar i alla riktningar, men krut bara i en. Det ~r 
egentligen ingen skillnad mellan spräng~imne och krut. Om det bhr 
en explosion eller en långsammare förbränning beror främst på hur 
initieringen sker. De flesta energirika k rut kan vid häftig initiering 
genom t ex sprängkapsel bringas till detonation. Vid en detonati_on 
förmedlas explosionsförloppet genom en stötvåg. Detonat!Onshasttg
heten uppgår tillmellan 2.000 och 9.000 m/s. Krutförbränningshastig
heten är däremot reglerbar och ligger inom området 0,01- 1 m/s .2 ) 

Kaloritalet på Nobels krut var dock så högt som 1.200- 1.300 kcal/kg, 

1) Lågnitre rad ni troce llul osa svarar närmast t ill formeln (C6Hs03 [ON02]2)n 
( dinitrocellulosa med r r, r % N) men en nöjaktig formel för ni trocellulosa kan 
knappast angivas med enkla medel. En nitrocellulosa, som inneh åller 13,25 % 
kväve, består av 21,25 gram-aromer kol, 25,96 gat väte, 36,63 gat syre och 9,46 
gat kväve per kilo . Den har ert syreunderskort av r 8,2 5 g at syre per kg. N itro

glycerin har ett sy~·eöverskott av r8,85 gat syre per kg. En stökiometrisk bland
ning av dessa två förenin gar skulle därför innehålla 8,57 delar nitroglycerin och 
I del nitrocdlulosa. Ert krut med en sådan sammansättning kan emellerti d int e 
tillverkas. Nitroglycerinet, som är fl ytande, tjänstgör som mjuknin gsmedel. Vid 
gelatinering av nitrocellulosa med nitroglycerin måste därför lägre haiter nitro-

glycerin användas för att en fast produkt skall erhållas. 
2

) Krutförbränningshastigheten är avhängig tryck och temperatur, medan deto
nationshastigheten endast i ringa grad påverkas av dessa faktorer. 
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vartor eldrörss litningen blev mycket stor. Å r 1898 levereraek s r i11,_ 
svagt krut ( 1.200 kg till 12 cm kan m/94) för för sta gången t 11 
svenska flott an. 

Gen om till sa ts av mindre m;ingcle r lösningsmedel (aceton-a lkoh< 'l 
kunde gelatineringen und erl ättas . H~irigenom bl ev det möjligt ;·, l 
minska mängelen nitrog lyce rin och att framstä ll a kru t med m; nd ·" 
eldrörss litande egenskaper än elen ursprungliga 1Jalli stiten. 

N obels uppfi nning modifierades av A bel (1888) på så sät t, ; t t 
högnitrerad n i trocellul osa ge latine rades med ni troglyce rin-aceton va r
efter i krutmassan inbland ades vaseh1 ("cord!te') . 

Conlite lVIark I bestod av 37 % nc, 58 % ng!, 5 'X· vaselin och In
de ett ka lorita l av 1.125. 

l\!Iodifieracl e typer med delvis ersättand e a v nitroglycer in mt d 
andra icke fl yktiga gelatine rings~imnen såsom centralit, fta later m il 
u texperimen terades undan för und an. 

Många ol ika sammansättningar a v du bbclbaskrut ha r an v~i.nt s . T i IJ 
sa tser ( 5 ti ll 30 % ) användes för att få v issa fysi kali ska egensk<tpt r, 
under l ~itta tillve rkning, förbätt ra lagringsbestäncligheten, min ska my 1-

ningsf lamman o s v. E n ökning av nc-halten ökar vanligen den 111 ·

kani ska hållfastheten och en hög ngl-ha lt ökar effekten och förbr:i J

n ;ngsh ast igh eten. 
Sammansättningen av de rök svaga kruten för militä1·a änclam d 

växlar länd erna emellan. E n del stater föred rar nc-kru t, andra nq.J
krut. T F rankrike och Relgien användes å tminstone förr nästan utesh
tandenc-k ru t såsom det franska P oudre B från å r 1920 med 96 'l< 1 •· . 
l 7< elifenylamin och 3 % f lyktiga beståndsdelar och ett kalorital , v 
900, i Storbritann:en och Ttalien huvudsak ligen ncgl-krut, Japan, N m 
ge och Sverige har använt 11e-krut fö r hanelvapen och lätta re a rtil le J

pjäser och negl-krut för svåra och medelsvitra artilleri p jäser och rli't 
sä rskilt i marinen. E n av o rsakern a till at t 11e-krut inte är lämprt.t i 11" 
stö rre krtlibra r är a tt kru trö r med sto r Eingd och genomsk;irn i"g 
krymper orege lbundet. 

1 USA har man alltseelan 1906 överv;igande använt 11e-krut i sl;•l
let för negl-krut även vid g rövre kalibra r beroend e på det sena ·c 
krutets nackdela r i fo rm av större urbränning, större mynnings fl am
ma och större ri sk vid tillverkning samt brist på råvaror för glyce
rin f ramställning. 

Det stora problemet med nc-krut är dess stora fuktkänslighet Ge
nom förändringar i fukthalten erhålles (förutsatt att krutet inte f "" r-
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varas hermeti skt tillslutet ) stora vari ationer i ulg[mgshastighet. M an 
måste räkna med en va r iation i fuktigh et av upp till min st l 7o , 
vilket motsvarar en di fferens i utgångshastighet av c :a 3- 5 Jl,· . el v s 
för en p jäs med V0= 900-l. OOO m/ s en differens i V0 av in te minel
re än c :a 30- 50 m/ s . I fråga om 11e-kru t gä ll er än i dag inte minst 
för marinen O liv er Cromwell s orcl: 

"Förtrösta på Gu d men hå ll kru tet torrt" , som elen fromme bit
herren ska ll h ;t riktat t ill sina sold ater v id övergi'111 gen av en fl od före 
slaget vid Dunbar den 3 september 1650. 

Försvarets 1'orskningsansta lt gjorde 1958 en unelersökn ing av sam
bandet mellan kru tfukt och relativ luftfukt;ghet vid olika tempera
turer (FOA l Dm 10248-837002 ) Som resultat erhö ll s att för nc
krut jämviktsförhållandet mell an krutets fu kthalt och lu ftens relativa 
fuktigh et ej ändrade sig med temperaturen, medan för negl-krut och 
diglykoldinitr3.tkru t en viss fukthalt stå r i j;imvikt med betydligt 
högre relativ fuktigh et v id låg temperatu r ;in vid högre temperaturer. 

Hösten 1961 har marinförvaltni ngen börjat genomföra ett stort 
upplagt försök som avses pågå uneler tre å r, för att utröna " lager
faktorerna" och då i främ sta hand fukt; ghetens inverk an. 1

) 

En mångfa ld för sök har utförts för att min ska nitrocellulosa
krutens hygToskopici 1et. Y tbehandling av kruten mecl fuktavv isand e 
ämnen leder i prakti ken endast till en fördröjn ing av fuktänd ringen ; 
de slutliga fuktjämviktsv:irdena bli prakti skt taget desamma. T~ ättre 
är då att inb landa icke fl ykt; ga gelati neringsn:eckl i kru tmassan. H;ir
igenom " utfyll es" ell er mättas nitrocellulosans struktur . varigenom 
fuktupptagni11 g genom kapi llär- och mikrokapi llärstruktur mi nskar 
i proportion till mättn ingsg raden. 1'ör alt erh åll a mera påtagliga re
sultat måste emell erti d mängderna gelatineringsmedel vara r:it t höga. 
Icke s y rea vgi vande ge latin eringsmedel, t ex di amylftalat, nedsätter 
emellertid i större mängder krutels ka lorita l och fö rbränningsförmåga 
alltför mycket. V id större anspråk måste därför syreavgivande gela
tineringsmedel tillgripas. 

I USA gjorde man särski lt under mellankrigså ren omfattande fö r
sök att m inska 11e-krutets fuktkänslighet l\!Ian utvecklade 1935 ett 
nc-krut medl ågt kalorita l med clinitrotoluol, [CH3C6Ha(N02)2] och 
el ibutyl ftalat. 

-----
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Km ten kallas N on Hygroskopic (NH- ) powder ell er F l as h less N ,11 
l-l ygroscopic (FN H -) powder. Dessa krut är mindre hygr oskopi s1-:a 
än rena nc-krut men mer hygroskopiska än ncgl-k rut. För f lamf ril.et 
finns i F N H -krutet dessutom kaliumsulfat 

Som ex på ett FNH -krut kan nämnas nedanstående sammans~i1 t
ning: 

nc = 12,6- 13,0 % N ..... ....... .. . .. ...... . ca 83,0 j!, 
cl initroto luol + elibutylftalat .. .. ... .. . ... ...... . ca 14,0 j, 
difenylalmi n ......... .. ..... .... . . . . . .... . .. . . ca 1,0 % 
lösningsmedel . . ........ . .. . . . ...... ..... ... . . ca 1,0 ft' 
kaliumsulfat . .. .... . ... . ............. .. ... . . ca 1,0 j, 

FN l-I-krutet kan ~iv e n till verkas på clubbelbas. Kaloritalet är t :a 
750 kcal/J.cg. Genom tillsats av kylande ämnen sänkes krutgaserr.·1s 
mynningstemperatur uneler flampunkten , varigenom mynnings fl a·n
man dämpas. 

Jämfört med rena nc-krut , uppvi sar F NH-kruten enligt enge .;k 
uppgift ungefär hälften så stor fukth altsändring vid samma iincln 1g 
i r elativa fuktigheten . FNH-kruten ger dock en otrev lig tjock rr k, 
som är besvärande för personalen på en batteriplats. 

F N H -krut användes i kalibrar upp till15 ,5 cm. För grövre kanon <.: r 
utnyttjas ett annat krut, cbr nc gelatineras med dietanolnitramin Ii
nitrat (DINA) 

,...----- C2H4N 03 

-.........__C2H 4N03 

Detta ~imn e är fast vid van lig temperatu r men smälter vid c :a S.l 0 

Det gelatinerar nc väl i värme och lämpar sig fö r framst~i11 n ng 
av lösningsmedelsfria krut av ncgl-typ. E tt krut med DlNA och J, it
roguanidin benämnes Albanite. 

Det är inte säkert att clietanolnitramindinitratets kemiska stabil,tet 
är tillräcklig för att ge därav framställda krut godtagbar lagrings· 
beständighet. 

I USA var man för r skeptisk mot krut innnehållande nitroglycerin 
då man ansåg att detta uneler ogynnsamma omständigheter skulle 
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];:unna utsvettas ur krutet. J\lloclerna amerikanska krut håll er nu ända 
upp till 45 /r• ngl. De flesta av de modernaste typerna håller 20 ~t 

25 o/o . 
I E ngland gick utveckli ngen från Corclite Mark I Över Corclite lVlD 

av år 1902 (n c 65 %, ng! 30 %, vaselin 5 'lo) med ett kalorital av 
940 till det und er förs ta världskriget använda Cord i te RDB (nc 52 %, 
ng! 42 %, vaselin 6 %) med ett kalori tal av c :a 910. 

Brittiska f lottan antog år 1926 som standardkrut Cordite SC (sol
ventless, carbami cJI ) med n c 49 %, ngl 42 '/o och centrali t 9 % med 
ett kalori tal av 890 och armen å1· 1934 Careli te Vv (\1Val th am A bbey ) 
och i börj an av and ra världs kriget på grund av bri st på ca rbamicl, 
d v s etylcentrali t, Carelite WlVl , där lVl anger modifi ed. För att 
minska mynn ingsflamman infördes omkring år 1940 Corclite N (no 
flash ) , som har hög nitroguaniclinha lt utöver de van liga komponen
terna nc, ngl och centra lit och ett kalorital på 670- 805. Förutom 
nitroguaniclin ("picrite") använder brittern a som f lamdämpnings
medel kaliumaluminium fluorid och kalium fluorid . 

För f inkalibriga vapen användes i Storbritannien ett av I. C.I Ltd 
tillverkat enkelbaskJ-ut N eon i te. Genom ytbehandling med metylcen
tralit eller elibutylftalat erhå lles en progr ess iv acceleration av för
bränn ingen. 

Nitroglycerinkrut ti llverkas allt efter användningsområdet medn it
roglycerinhalter om 20-58 % och med motsvarand e värmeinne
llåll av 7 50- 1.300 kcal/kg. 

Kanoner 
Raketer 

Dr i v laddn in g för 

Haubitser och mörsare ........ . . . . 
Granatkastare 

Nitroglycerinh al t 

% 

20 - 28 

Explosionsvärme i 
kcat/kg 

750- 840 
8oO-I200 

II OO- l 250 

I 100-1300 

Ett viktigt framsteg vid utv ecklingen av drivämne var upptäckten 
att blandningar av nitrocellulosa och nitroglycerin också kunde gela
tineras på varma valsar till kornartat krutgel utan tillsats av f lyk-
----
1l Med osubstituerad carbamid avser man vanligen urin ämne. 
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tiga lösningsmedel, varvid nitroglyce r in själv Öv ertar roll en som t tt 
icke f lyktig t i krutmassan kva rbli vande lösningsmedel. 

D å eldrörens livsbngd stige r genom användning av krut med n n: a 
vä rmeinn ehå ll ha1· man iställ et fö r nitroglycerin infört en rad and ra 
f lytande salpetersyreestra r , va rs värmeinnehåll och syrebalans ligg• r 
betydli gt uneler värdet i ör ni trog lycerin. Som exempel kan nämna ,. ) 

Di etyleng lykolclin i t ra t 
T r i etyleng lykoldin i t rat 
Methri oltrinitrat = M etyltrim etylolmetantrinitrat 
1-, 2- , 4-Butantrioltrinitrat. 
Av dessa ä r dig lykolclini tra tet det o jämförligt v iktigaste . 

Diyly /wl lm tf. 

l Tyskland lyckades man strax före andra världskriget framstä ila 
krut med mycket goda egenskaper, s~irskilt i fråga om elclrörssl ,_ 
ning och mynningsflamma. D et var i första hand det nya diglyk< ·l 
krutet och det iilch·e m en a vsevärt förbättrade n itroguaniclinkrul l, 
som mö j ligg j ord e de stora fram stegen. 

U. S. Navy D epartemen t Bureau of Ordnance har från tyska :å il 
översätta och som PB-rappor t nr 47059 publicera t generalmaj or l lr 
l ng Uto Gall witz bok "Di e Geschtit zladung", som också kall as "n n 
tys ka härens mest framtr~id ancl e krutspeciali sts testamente" . 

f:Tans testamente be r~itta r om krututveckl ingen mellan 1918 O•. h 

1942 och då särskilt d iglykolclinitratkruten, men d ~ir behandlas ~t \ n 
problem såsom mynnings fl amm a, pendlande övertryck samt f ram f 1r 
a ll t eros ionsproblemet Gall witz, som var arti llerioffi cer i fö rsta vä!V ~

kriget, ägnade sig efter fr edsslutet åt kr-utforskning . Tian a vslu ta le 
193 1 sin doktorsavhandling , som behandlade möjligbeten att ersätta 
nitroglycerinkrut med elig lykolkrut . vars råvaror ti ll ski ll nad fr In 
ni troglyceri n fanns i riklig miingd i T yskland. U neler första v ~irl < s
kriget bl ev nämligen p rodukti onen av socker och fett lidande >å 
grund av till verkningen av glyce rin för ncgl-krut, medan el ig lykol k.tn 
framställas syntetiskt . 

1) Oerlikon Taschenbuch, Zurich 1956. 
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U tgångsmateri alet för elig lykol ä r karbid ell er alkohoP ) 

karbid ace tylen etylen 
t 

CH2 ......_____ 
l _______ 

CH 2 

etylenoxid 

vat ten 
o 

l svavelsyra 
C2H ,O H 
etylallw /i o/ 

CH20 II ll - 1-_ _,. l a , a 1 

CH20 l [ 
etylenglykol 

------- Clh C l-h O l r 
_,.Q 

......_____ CH2CI:-J20 H 

el ietylenglvkol 

Gall wi tz tj änstgjorde 1935- 1942 i ammunition sdepartementet och 
ägnade s ig då framför allt å t att f ul lända elen fabriksmäss iga t ill -

verkningen a v el ig lykolkrut. . 
"Die Geschi.i tzladung" publi cerades å r 1944 i Tyskland , seel an Ga ll ~ 

witz stupat el en 31 mars 1943 uta nför L eningrad som regementsche t 
för ett a rtill eriregemente. Han obser ve rade vid ett tillfä ll e eld en 
från egn a tunga pjäser och trä ff ades då av egen artillerield, som 
låg all t för kort. P å grund av sina in sa tse r på k rutområdet befordra
des han postum t till genera lma jor. 

Redan uneler första vä rldskriget försökte tyskarna ersätta n itro
glycerin med nit roglykol som gelatin eringsmedel för nitrocellulosa, 
men experimenten miss lyckades hl a beroende på att a rbeta rna f ick 
så svår huvudvärk vid kruttillverkningen till följd av glykolnitratets 
höga ångtryck, a tt svimnings fa ll intrii ff ade. Dessutom var krutet icke 
stabil t ur ba lli stisk synpun kt på g rund av glykolelinitratets fl ykti ghet. 
Försöken fortsattes därför 193 1 i st.ä ll et med diglykol, som nitrerades 
till cl i (etylen )glykoldinitrat (DFGN ) (CFh CH20N02)20 ell er cl i
nitrodiglykol. Som gelatineringsmedel överträffade detta ämne i v is
sa avseenel en nitroglycerin , sedan vi ssa besvä r m ed höga tryck Över
vu nnit s. Även om cl iglykoldini trat gela tin erar något bä ttre ~in ni tro
glycerin ha r detta ej någon avgö rande betydelse, enär andra fasta 
och f lytande h jälpgelatineringsmedel in korporeras i krutet. D essa är 
emellert.id ingen ballast utan har i varj e säriskilt fa ll en uppgift att fy ll a. 
- ----
1
) Artilleritidskrift r 949:6. 
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Enligt Ga ll witz och Stettbacher är cliglykoldinitrat dock ett biit! ·e 
gelatineringsmedel för nitrocellulosa än nitroglyce rin. D iglykolk 1 1t 

har lägre fryspunkt ( - 15°) än ncgl-krut, som har två fryspun kt T 

( + 3° och + 14°) vid vi lka kru tet blir käns ligt för mekanisk påverk; 1_ 

Vid in skjutning av temperaturtryckkurva för negl-krut erhålles ibla1 d 
en ot revlig "knix" v id ~15° Den na egenskap kan bero på såv ill kr -
tets konstruktion som övertändningsmekanismen. 

D iglykoldini tratets värmeinnehåll uppgår till föga mer än 950 kcal/k 
N i troglycerin har ett kalorivärde a v c :a 1.485 kcal/kg, men då d 
a v ger syre uneler förbränningen , kommer det vid an vändningen s u 1 

krut att verka som om det hade än nu högre kalorital (c :a 1.700 k ca 1/ki- ). 
Genom lämpliga till satse r kan kalor italet för negl-krut sänk . 
enligt Gall witz dock knappast uneler 820. Denna uppgift är dock ide 
r iktig. Det går att tillv erka negl-krut med avsevä rt läg re l;alori tal mt 1 

det finns en undre gräns, som beror på att kol avskilj es. Det fi nt s 

negl-krut med kal orital under 700, som har lika goda egenskaper so'n 
ett el iglykolkru t -- i vissa avseenel en bättre. 

Gallwi tz uppger, a tt vid användning av negl-krut en minskning ; v 
kaloritalet från 950 till 820 höjde liv slängelen för en pjäs ( troligtn 
8,8 cm lvkan med V

0 
= 840 m/s) från 1.700 till 3.500 skott All t! "t 

med förd e en sänk ning a v kal oritalet med 130 en fördubb ling av livs
längden. 

Efte r många misslyckanelen bl ev diglykolkrut med goda egenskap< r 
kl ara för masstillverkning år 1937. 

Kemiskt bes tod det nya kru tet (som i tyska arm en kallades G-kn t 
efter Gall witz och i fl ygvapnet K -krut och av Stettbach er fö r "Didi -
p u l v er ) a v clinitrodiglykol, ni trocellulosa (en blandning av hög- o< h 

lågni trerad ce llulosa), centra lit, 0,2 % kaliumsu Hat ( för clämpni1 .; 
av mynningsflamman ) samt magnesium oxid och gra f it Kru tets k:
lorital var c :a 690. Diglykolkrutets energiinn ehå ll kunde varier; , 
U~)påt genom till sats av t ex pentyl och nedåt med t ex trotyl. Skj u.
forsok v tsade, att min skningen i kalorital från 820 till 690 inte so' 1 

man skulle ha väntat gav en fördubb ling av livslängden, utan i stäl
let en femfaldig ökning, el v s från 3.500 till 15.000 a 17.000 skott 
(gäller troligen fortfarande 8,8 cm lvkan V

0 
= 840m/s). Dessa fö r

hållanelen beror inte i första hand på diglyko lclinitratet som sådant 
utan på kru tets effekt. 
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Fördelen med detta framsteg är uppenbart , särskilt genom möjlig
l1 eten att öka utgångshastigheten utan att min ska li vs längelen alltför 
mycket. Å andra siclan måste kanonerna förses med sto ra laddnings
rum för att få in tillräckligt med krut, och man skall cbrför i detta 
avseende ej spara på kru tet. Krutet är ju relativt sett billigare ~in 

eldröret. Ett sto rt laddnings rum kan ha nackdelar ur automatkon
stru ldörens synpunkt, clå skottet birigenom får stor !ängel. Å andra 
sidan erhålles med ett tungt bakstycke kort rekyl, v ilket är en fö rdel. 
Man konstruerar nu för tiden pjäser med större laddningsrum för 
att vinna i livslängel och precision. Detta är nödvändi gt för att inne
hålla elen elduth ållighet som nu bl a fordras ur takti sk synpunkt. 

I finkalibriga pjäser anviindes dock i T yskland under andra världs
kriget huvudsakligen nc-krut. 

Vid större kali brar blir enligt Gall witz vinsten i livs längd med digly
kolkrut inte så stor. Gallwitz ansåg t ex att elen berömda 21 cm paris
kanonen med V 

0 
= 1.600 m/s , som sköt 120 km (j fr T eknisk Ticl

skrift 1952 :42 ), med eliglykolkrut enelast skull e ha få tt c :a 20 % 
ökad livsEingcl. För en konventionell 28 cm kanon bedömdes, att livs
längden kunde förelubblas och för en 21 cn1 kanon tredubblas genom 
användning av eliglykolkrut i stället för negl-krut med 820 kcal/kg. 

Det verkar enligt schweiziska uppgifter som om nötningsmekanis
men i eldröret är olika fö r neg l- och cliglykolkrutl ) N egl-krut skull e 
ge större kontrisseförskjutning, medan eliglykolkrutet uppges ha en 
jämnare slitning av hela eldröret. 

Det eliglykolkrut som sven ska armen köpte från Tyskland i början 
av kriget fö r 10,5 cm haub m/39 och m/40 höll c :a 925 kcal / kg, och 
var avsett för låga utgångshastigheter. 

Som exempel på ett krut med låg explosionstemperatur namner 
Muraour nedanstående sammansättn ing: 

nc mecl11,9 % N ... . ... .. .. . ... . . . .. . .. . . . . . 
cliglykolclinitrat (DEG N) . . .. .. .. . .. ..... . . . .. . 
centralit .... . ... ..... ..... .. .... . .... . . ...... . 
kaliumsulfat .... . ..... ... ... ..... . .... . . . .... . 

-----
1
) Oer!ikon Taschcnbuch. 

67 % 
22 7o 
9 % 
2 % 
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För att ytterligare neds~itta förbränningstemperaturen kan man S:it
ta ti ll kolrika nitrofören ingar såsom mono- eller clinitronaftalin e ll er 
n itroguanicli n. 

Genom en noggrann avviigning C!V kaliumsulfattillsatsen kan god 
f lamclämpning erh å ll as ~iven vid hög utgångshastighet, samtidigt 
som rökbildningen höll s inom rimliga g ränser. Röksvagt kru t si. all 
göra skäl för sitt namn! i\nnu bättre flamd ämpning kan enligt S!< tl
bacher erhå l1 as med cle säll synta och dyrbara rubidium- och cesi t 'n
salterna . Vid låg utgångshastighet behövdes inga till satse r. (Fhn
dämpningseffekten bör helst prövas i slitna pjäser) . Enl igt elen a 1 l e 

rikanske generalstabschefen Marshall s rapport av elen 1/9 1945 ar 
de tyska kruten ur f lamclämpningssynpunkt oerhört överlägsna de 
ame rikanska kruten unde r andra världskriget. 

I många fa ll behövs numera inga flamclämpningstill satse r om k ·u
tet är inne1·ballistiskt r iktigt konstruerat. 

Diglykolkrutet hade enligt Gallwitz även god lagringsbestänclig l· d . 
Vi köpte, som tidigare nämnts, cliglyko lkrut, för lägsta utgångsil 1s
tigheten för haub itser i början av kriget. 1953 köpte armen åter s(. ra 
partier krut från samma ti llverkningsperiod 1940- 43. Detta seJ J re 
krut hade varit lagrat uneler delvis ogynnsamma förbå ll anclen. \ id 
p rov 1953 kons taterades, att det då inköpta krutet fortfara nde I öll 
samma utgångshastigb et som vid tillverkningen. Detta iir dock filget 
märkligt då utgångshastigheten enelast är ca 360 m/s . 

Diglykolmecl ett kalo rital av 790-820 utnyttjades i Tysk land ii en 
som rakettill satser till 10,5- 40,6 cm g ranater. 

Från att ha varit ersättning för neg l-krut har eliglykolkrut visat -; ig 
i f lera avseenelen likvärdigt. 

I detta sammanhang kan påpekas, att den gamla regeln , att Ja, ld
n ingstätheten inte bör överstiga 0,7 kg/ lit inte gäll er vid krut n cd 
låga kalorital. 

Ga llwitz har som regel givit 

1\ 570 c~·· Q 
L..:'. max < ~ ar . betecknar kaloritalet Det är dock ov isst, Jil1 

Gall witz räknat med effektivt eller kalorimetriskt värmevärd e el v s 
om vattnet är kondenserat (varigenom kaloritalet blir högre) 'ell er i 
ångform. 

Det troliga är dock, att tyskarna räknar med det effektiva kalori
talet (jfr Paarman: Chemi des vVaffen- und Maschinenwesens , 1936 

829 

ch Streche : J\!Iathematische Jnnenbailistik ) . )\ven t Sto rbritanni en 
0

i_i]..:nar man med effektivt värmevärde ( j fr F.R.\1\! . H unt, Interna l 
~allistics, London 1951) . l Sverige riiknar man i allmänhet med 
det kalorimetriska kaloritalet Skillnaclen mellan det eff ektiva och 
det kalorimetriska kaloritalet beror alltså vå mängelen vattenånga, som 
i sin tur beror på sönderfailsekvationen. Denna iir svår att besLim
ma, men man kan apvrox imati v t antaga, att eld eff ektiva kaloritalet 
ligger c :a 10 7c uneler det kalorimetriska , vilket inneb~ir, att svenska 
kalorital skall reduceras med denna siffra vid jämförelse med tyska 
och brittiska krut. Om kaloritalet för "kall a" kru t besbmmes på van 
ligt sätt erhålles fö r höga värden . T en del hll uppgår felet i jäm
förelse med det på basis a v sammansältningen beräknade t i 11 över 
10 %. Med tan];e på kaloritalets stora v~i r el e som parameter fö r krut
typens potent;elia energi, är det av stor betydelse att man fd\n fall 
t;ll fall erhåller jämförbara värden på detsamma. Vid besbmning 
av kalori talet tar man i vissa fall redan hån början hitnsyn till elen 
vid avkylningen av kalorimete rbomben uppträdande exotermiska Li 
reakti on en : 

2 co +- .... co2 + c 
ex genom att man vid dessa lågeffckliva krutsammansättningar 

blanclat krutet rnecl högkalorikrut. 
För s k ul traerosionsvaga krut ( <600 kcal/kg) kan la clclningstät~ 

heten uppgå till ett värde som i praktiken sällan kan utnytt jas på 
äldre pjäser. 

Man kan ytbehandla nc- och ncP"l-krut för att gö ra dem " kalla". 
Man ytbehandlar kruten med ko ll;~ lti ga, briinnba;a iimnen, i vi lka 
kolet reagera r med vid krutförbränningen bilclacl koloxid, så att vär
me bindes: 

co2 +c = 2 co 
Härigenom nedsättes förbränningstemperaturen och därm ed för 

bränningshastigheten hos krutets yta och man får en progr essiv för 
bränning i vapnet. Detta kallas på engelska "deacl j a eket" och på 
a1:1erikanska "coating" . Denna mantel fördröj er tandn ingen. De först 
b!ldade gaserna från ett sådant krut kommer uppenbarligen att bli 
kallare än de senare bildade, och på så sätt kan man minska urbrän
nmgen just i övergångskonen. 
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D et vanligaste ämnet för detta ändamå l to rde numera va ra cent r tl it. 
som dessutom har iörcl elen att vara ett goa gelat!nerings- och s thi 
li se ringsmeclel fö r nit roce ll ulosan . l England an vändes i VISSa rut 

vase lin . 
D en kemi ska stabi liteten ( lag ringsbeständigheten ) för digl_v k• '! di

ni trat och för eliglykolkru t ä r möjl igen något b~it tre än för n t' ro

g lyce rin och ncgl-kru t. D et ha r dock för ekommit elig lykolkrut (h llll

ställ t i Tyskland uneler VK Il ) som ha ft relativt dålig stabil itet. )en 
kemi ska stab;litet en ~i r kanske f rämst a vhängig den anviinda n· ro
cellul osan. Den kemi ska stabiliteten för cl e konvent ionella ncgl-k n ten 
ä r dock fullt tillräcklig fö r aktuell livslängd, varför en ev. ski l .lad 
jämför t med el iglykolkrut knappast ha r någon praktisk betyclelsl 

En nackdel med elig lykolk rut är at t cl ig lykolclinit ra t ä r flykt i; tre 
än n itroglyce rin. Detta gö r sig fö rst märkba rt vid längre lagr in 1- av 
dig lykolkru t vid temperaturer av omkring + 40° och då sä r- . .;: ilt 
genom klibbning av krutelementen sin semell an . Om elig lykolkrut ag
ras lu ftt~itt (patron er, lufthitt em ballage) erhålles dock ingen ii.nd ·ing 
av de balli stiska egenskaperna vid dessa höga tem pe raturer. 

Nitroyuanidin krut. 

Redan på ett t;digt stad ium under negl -krutets u tveckling vi·- 1clc 
det sig, att det nya krutet hade betydlig t större urb ränn ancl e verkan 
iin JlC-krutet. Vid a v P a ul Vie ill e utförda undersökn;nga r ( /e it
sch r i ft flir das gesamte Schiess- und Sprengsto ff we sen 1906 ;_5'.5) 
e rhöll s c :a 75 '/o minskni ng i eldrörens livslängel med negl-kru t j tm

fö rt med 11e-krut. F ör att minska urbränningen sökte man cl å l iter 
något ämne, som sänk te fö rbränni ngstem peraturen utan a tt al l tör 
mycket nedsätta krutets kra ft. Bl and de ämnen , som cl{t kom i "s],, Jt t

o·]u a-o·en" va r det {u· 1877 upj) t ~ic k ta n it roguanid;net. 
b b h . . 

~NJ-[ 
- -NH --NO z 
-------.. N H 2 

~itrogua niclin C 

I F r ankrike föreslog Pelliot och Hoffman år 1896 nitroguan din 
som t i Il sat sämne till ba lli stit och två å r senare sökte F landrak in

föra nitroguanidinkru t. Ä ven i I talien sökte man samti d ig t lösa sam
ma problem. Härvid användes finpu lvri serat kol som tillsatsämne, va r
igenom den bildade kolox idmängden ökades på koldiox idens bekost
nad, v ilket medförde en sänkning av kaloritalet Krutgaserna bleV 
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o grund a v el en ökade koloxidhal"en g1tt1ga, vi lket kan vara oläg
f;t. D en största n~ckclelen var do~k , att mynn ings flan~i11 al~ till följd 
v kolox idens antandnmg blev ston·e. De 1tal:enska 101·soken fo rt

aattes emell ert id och sedan n it roguan icl in börj at till ve rkas av det b il 
~io a kalkk vävet in troducerade " D inam; te Nobel" i A vigliani år 1906 
d~ första nitroguan:ch 1kruten (ZSS 1906 :285) . Dessa krut v isade 
under 25 å rs för va ring ingen ni1mn värd kvali tetsminskning ( ZSS 

1938: 185) . 
Försök i Tyskland mecl eli g lykolkrut i btta mörsare och g ranat

kastare vi sade, att V
0
-sp ridn ingen i vissa fa11 blev avsevärd på g rund 

v oförbränt bladkrut, vilket i sin tur be rodde på elen låga specifi
~a fö rbränningshastigheten. M ed anledning hä rav fort satte.s under 
Gall witz ledning de systematiska undersökningar, som lett hl! chgly
kolkrutets införande och inriktades 1937 på nitroguaniclinkrut. Man 
utgick där vid dels från ncgl-krut, dels f rån dinitrodiglykolkrut. 

N itroguanidin framställes med utgångspunkt från karb id ell er 
kalkkväve på relativt enkelt sätt: 

CaC2 

karbid 

_k_v_ä_v_e _ _,. CaCN 2 vatten ..,Nt b CN vatten -> (NH2CN )2---+ 

kalkkväve cyanamid elicyanamid 

guanidin n i t rat 

svavelsyra ___..---- N l-h 
- ---... NH · C 

-------.. N H N O 2 

nitroguanidin 

För tyskarna beredde fram ställningen inga svårigheter ena r god 
tillgång till karbid ell er kalkkväve förefanns. 

Det av D ynamit A.G. ti llverkade n itroguanidinkrutet, ell er som 
det kallades, Gudo lkrut (namnet hä rl ett ur Guan idin och glyko1), 
visade sig ha både liten m·brännande verkan (kalorital 960 ) och obe
tydlig mynningsflamma genom att högre kvävehalt erhålles i för
bränningsgaserna, varigenom dessa ej antändes så lätt. 



832 

I vanlig-a tall erhttlles vic1 slutet a v ett eldrörs livslängel en I lar
kant minskning i utgångshast;ghet. Detta var clock inte fall et •l1c:d 
Gudolkrut i blaclform. Enligt Gallvvitz var eldrörsslitningen i fi n
kalibriga eldrör så liten, att elclrören måste kasseras, i törsta 1 ·1nd 

på grund av den mekaniska förslitningen (skador på bommar m lllj 

snar;1re än genom urbränning. Försök i eros;onsbomb visade ( J kså 
ai.t vie! samma kalorital hade nitroguanidinkrul t o m mindrl' Ur

brännande verkan iin clig lykolkru t, som låg ptt ungef~ir samma 1ivt1 

som nc-krut, meclan negl -krut som viintat var de mest erosiv a. or

sök i erosionsbomb ~ir dock ej hcl t representati va för att bed 'llla 
ett kruts slit:mde förmi'tga och är en delvis förlegad försöksme t .rlik 
utan proven måste kom p letteras me el om fattande s]; j u hörsök . 

Det stora problemet var dock i början nitroguaniclinkrutets s ura 

Vo-spridning. Denna visCtde sig i första hand bero på olämplig kri
stailform, vilket övervanns genom en förbättrad tillverkningspro• ess 
N itroguanicl in är olöslig i krulmassCtn och de använda lösningsnw · lien 
måste därför blandas in i mycket finfördelad form. 

Nitroguanidinets specifika yta bör enligt amerikanska speci i\ ;a

tioncr ligga inom intervallet 12.000- 18 000 cm2/ cm a E nligt a 1cira 

uppgiftn kan intervallet 8.000- 20.000 cnNcm3 Ctccepteras. Om ;,pcc. 
ytan är för liten el v s kristallerna allt rÖJ' sto ra, ger detta upph en tiil 
ojämnheter i fö rbr;1nningsmekanismcn . 

I fråga om irihet från mynningsflamma visade sig Guclolk1 utcl 
t o m mycket hät!.re iin eliglykolkrutet för samma ba lli stiska ef ckt. 

] p jäser med låg efiekt behövdes inte ens s~irsk ilt flamdämp n i. Jgs
medel. /\ven rökutvecklingen var enligt vissa uppgifter obetydlig. \)en 

är dock normalt kraftigare än för FNH-krut. I pjäser med 1 Jyn

ningsbroms och halvau tomat isk mekanism, t ex i st rid svagnar, erln lies 

ofta bakf lam, men vid användning av Gudolkrut erhölls en avse ärcl 
förbättring i detta avseende. Kanske ligger skillnaden inte så lll ) eket 
i kvCtntiteten som i kvaliteten. Ngcl-röken ii1· n~im li gen lättfl) ; tig. 

Nitroguaniclin användes iiven i tyska pansarbomber med ra kt- ttiil

sats. F rämre f järeledelen av laclcln ingen bestod då av JOO % nit ro· 

guanidin. 
Ni troguanidinkrut utan flyktiga lösningsmedel tillverkades i Tysk

land för nedanstående vapen: 
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r::= för Ni tro-

guanid in 

Halt av 

Diglykol 

Explosions
värme 

kcal/kg 
------------------~----------~-------------~----------

Haubitser och mörsare 

Kanoner från 75 mm 
Kanoner från 0111kring 

75 
mm som ' 'kalla krut '' 

)0--}l 

ca 22 

17--19 

'/r 
'Yr 

'/r 

.f\ven i S torbr itann;en framställdes uneler anclra världskriget ett 
nitroguanidinkrut med mycket goda egenskaper. Kaloritalet låg mel
lan 670 och 800 kcal/kg. K rutet kallades Eritish Fiasbless Conlite 
och bestod av nitroceilulosa, nitroglycerin och nitroguaniclin. Ett dy
likt krut kallas "tri p le bas e powcler". 

Som exempel kan nämnas neclanståemic sammansättning: 
nitroguanidin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,0 Ya 
nc (13,1 /c) .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 19,0 Ya 
ngl .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.6 '/o 
centralit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,3 ft, 
flamclämpningsmeclel . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . 0,3 '/u 

Krutet var enligt uppgift nära nog rök- och flamfritt, vilket nog 
får tas med en nypa salt ittminstone betr~iffande röken, och eldrö rs
slitningen var mycket gynnsam. j \ ven fuktupptagningen var ringa. 

Enligt Interna! Ballistics utnyttjades i Tysklancl ~iven ett GudoJ 
krut med nedanst:tencle huvuclhesttmclsclelar: 

n c 43 ;,, 
DEGN .. . ....... . . ....... ... . ... .. .. . .. ... . . 20 '/<:· 
nitroguanidin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 ft 

Tyskarna experimenterade för automatkanoner i f lygplan ~i ven med 
krut baserade på pentyl (nitropen ta ), som kal!aclcs Ni polit, med ka
lorital av 1.050- 1.100 kcal/kg. P[t grun d av stora variationer i tryck 
särskilt vid kyla övergavs försöken och man övergick i stället t ill 
l1C-krut och cliirmed lägre utgångshastighet. Man kan förmoda att 
det även fanns stor risk för detonation med dessa krut. 

.. Man har lyckats framställa " kalla" nitroguanidinkrut som j äm
fort med "kalla" eliglykolkrut i samma vapen gett halva elclrörsslit
nmgen, varvid även mynningsf lamma (fastän med större rökbildning 
som följd ) kan dämpas ännu lättare. För närvarande är med hänsyn 
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t ill eldrörsslitning . rök- och mynn ingsf lamma nit roguan iclinkru t de 
gynn samm aste lösningen fö r medelsvå ra och g rövre kalibrar. 1J 

Inom svenska marinen är därför också kusta rtilleriet nu utr 1st 
med ngd-k rut för att erhå ll a en lättf lyktig rök. F lottan har dä n·n1at 
flamdämpningseffekten base rad på vin sten som har bättre fl am(tm1 ~: 
ningseffekt men större rökintensitet v ilket dock fö r f lottans eL 1 

1 
' . til 

av mindre betydelse. 
För att säkerställ a god Övertändning och därm ed liten V0- ~ 1 Jl' id 

ning fo rdras med moderna kall a kru t långa tändskruvar ell er l ra i
tiga anfyrningslacldningaL 

Det är en besvärlig och komplicerad sak för ett land att helt c ver
gå t ill en ny kruttyp . Först och främst krävas ingående vetem kap
llga ketmska och mnerballistiska undersökningar för att utreda den 
lämp ligaste sammansättningen med hänsyn till såväl pjäsmaterial som 
Önskael grad a v f lam fri h et, slitage, stab i litet, köldsäkerhet etc. lä r
e fter måste ett mycket sto rt anta l prakti ska sk jutprov ut föra ~ fö r 
bestämning av neds litningskurvor, V

0
-spridning o s v. För små litn

der kräver detta proporti onsvis stör re uppoffringa r än i ett -; tort 
land. Man kun de nyligen i dagspressen läsa att "Försvarets F t rsk
ningsanstalt u texpe rimenterat ett helt nytt krut som inte sli ter eld
rören i art i Ile r i p j ä s e rna så mycket som tidigare krutsorter "men någ
ra nä rmare uppgifter har ej bekantgjorts" . 

RAKETKRUT 
O likh ete rna mell an kru t för konventionella eldvapen och f ö ra

keter är relativt stora. I en ordinär raket sker förbränninge1, vid 
kon stant tryck ( till exempel 100 kg/cm2 ) - i kanoner stiger tr eket 
kraftigt under förbränningen f rån atmosfärst ryck och upp till '- 000 
~t 3.000 kg/cm2 . V id raketkrut, som inte belastas med så mycke1 t ra
dition, anges dock trycket vanligen i bar ( l b - 1,02 kg/cm! )1

) 

Ett raketkrut skal l ha jämn fö rbränning även vid låga tryck l )0-
200 bar ), ha stor mekani sk styrka samt i jämfö relse med kano1 krut 
ha en lång bränntid . Speciell t v iktigt ~i r att fö rbränningshastig-h ·tens 
beroende av kruttemperaturen är r inga. Fordri ngarna är för (,v rigt 
ungefär desamma som för kanonkrut 

Krut ansågs från början uteslutand e lämpade för korthåll sraketer 
Tntresset för "solid pespellents" har dock stegrats i hög g rad de sista 

1) Som för övrigt rät teligen borde skrivas kgf/cm2 ell er numera hp/cm . 

åren särskil t i USA ef ter de många m i ss lyck~ 11dena med ~l e s tora vät
kedrivna ballistiska robotarna. K rutmotorn s tordelar bestar 1 enkelh et, 

sJ "o· funkt ionssäkerhet och ögonblicklig insatsberedskap, då elen mte 1~ .. · rdrar på fyl lning av bränsle i sista stund. Vätskeraketmotorn ar to . .. l l . ti ll sin uppbyggnad mycket komplicerad n1 ed ror ec nmgar .. pumpa1~. 
ventil er , reläer och andra regleringsdon. r.atnmgstJrob lemen a r o:ksa 
besvärliga. Drivmedelskomponenterna utgo rs av vatskor som 1 manga 
fa ll är svåra att lagra och hantera . exem pelvis flytand e syre som kokar · 
vid __ 183°( och fl ytande väte som kokar vicl - 253 ° C. En sådan 
motorkonstruktion medför diirför lägre total iunktion ssäk: rhet , v ill:et 

n1erikanarn 2. blivit smärtsamt medvetna om under en t oljd av ar. 
~nvändningen av krutrak eter medför in te hell er ck probl em i fråga 

0111 
kor rosion, g iftighet och f lyktighet, som gäller för raketer med 

flvtancle bränsle . Krutraketers prestanda är emellertid känsliga for 

01
;1.givni ngens temperatur . Därför kan vissa å tg~irder erford_1~as . för aU 

håll a temperaturen något så när kon stant och dangenom t a on skade 
prestanda hos raketen. .. . .. . 

K lassif ikationen när det gäll er raketkrut a r a ll t tcl besvarllg. För när-
varande aktuell a kru t skulle kunna samm anfattas sålunda : 

A . D ubbelbaskrut t ex: 
N c + ng! eller 
Nc + dig! 
(ev + A l) 
A l = alum;nium 

R Saltkrut t ex: 
AP + plast eller 
'AN +plast 
(ev + Al) 
AP = amm oniumperklorat 
AN = amm oniumnitrat 

C. K rut innehållande såväl dubbelbas- som saltkrutkompon enter 
t ex nc, ngl, A l. A P , polyuretan. 

Dubbelbas krut. 

Det homogena eller kolloidala krutet, som kanske är det mest 
kända raketkrutet, utgörs av kemiska föreningar som i sig innehåller 
såväl bränsle som det fö r förbränningen erforderliga sy ret. Oxida
tionsmedlet och redukt ionsmedlet eller bränslet ingår all tså i sam
ma molekyl. T ill denna gru pp hör ncgl-kruten. 
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Ett av de svå raste problem en ä r t;llve rkni ngen av raketkrut, ",111 

oftast har avsevärt grövre dimensioner ä n ka nonkrut Om m an 11 _ 

vänder sam m a teknik (va lsning, pressning ) som man tidigare am 1nt 
fö r f ramstä llning av kan onkrut så möter man nya p rob~em främ st 1 Jr

an leclcla av att de enskilda ra ketkrutlacldn'ngarna har så myc ket st i n: 

dim ensione r ii n kan onkrut "hornen" . 

K rutmassa n måste vara abso lut homogen . D en m insta hå ligh et a11 

mcclfnr;t expiCJsion vie! förb6 nningtn. l USA kontrollerades un In 
andra viiridsk riget därfö r i början a llt ra ketk ru t med röntgen, 1 l" il 

på grun d av elen enorma förbru b1ingen av rön tgenfilm öve rg ick 1 ·tn 

till kont in uerlig kon troll n~ecle l st ultra ljud. T yska rna hade ut vec l b t 
en myc ket förnäm li g pressteknik, som enligt ame r;ka nska uppg·i er 

i PB-rapporter var lå ngt överhlgsen an: erikansLa m etoder . 

Under ticlen för VK .l J fanns p ressat clubhelbitskrut i nära J "g 

a lb ra keter . A llteftersom kraven p~t stora laddninga r ökades l ev 

det nöd väne! igt att ti ll g r ipa g j utfö rfa rancl e. Vad el et gäller g j u n a 

laddninga r av clubbelhaskrut, fram ställ as de en ligt följande. En JS

nmg a v flytande salpetersyreester , van ligen n it roglycerin pressas ~ e

nom en gjutform fy lld med nc-krut av ungefär samma korn stol ck 

som strösocker . Nitrocellu losa och nitroglycerinet ge la61Crar se' an 

under viss tid och en massiv krutk ropp erh å lles. Dylikt kru t i1 1 f1r 

ex~mpelvi s i dc amerik ansket robotarn a l ianes t John och Little J o,l n. 

Vi d t iclen för deras fra mställning hade man också kommit pit lll l k l 

a tt reducera förbränningshasti g-helens tcmperatu rhe roende . På sen tre 

år har energi innehi'dlet för denna kru ttyp kunnat förbätt ras öve1 de 

200 kps/Lg man uppnåclcle i bör jan . 

Salt!?rut. J) 

Det hete rogena krutet eller blandkrutet, som a r eld ä ld sta, erh ;t k s 

genom att man på meLanisk väg int:mt blandar clc två kornponen ·r-

1 ) KALLOR 

Miss il es and rockers 27-7-1959 s 3I 
28.9 .1959 s 31 

Indust ri al an d cngineeri ng Chemistry r 960:12 s 97 4 
Aviation Wcck 23 .6 1958 s 47 

3·8 1959 s 26 
12.10 1959 s 67 
2 ).I I 195 9 s }2 

7.12 1959 s 32 
2!.3 1950 s 6r 
I 8-4 1960 s 58 
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a det syrebä rande saltet och bränslet. H i t hör sva rtkmtet, där n , 
kaliumn itratet är sy rebä1·aren som i p ul verfo rm bl andas med kolpul -

ver och svavel som bränsl e och dä r sv av le t ä ven verka r som hincle

mecl el. 
Stökiometriska blandn ingar för modern a rakctkmt innehåller r e

lativt låga ha lter bri1nsle, o ftas t mind re än 20 )!c . 
Man har a lltsechm för sta v~1rlc1 s kriget g jort mänga försök att an

vända elen li"ittillg·~i n gl;ga och bi lliga an"monit.:msalpetern som driv 

mede l i kanoner. Fastän dy lika krut m otsva rar alla bal li st iska och 

kemi ska ford ringar u tnytt j ades cl e ej i stö rre ut st r;icknin rz på grund 

av sin sto ra fuktkä nslig het Det till sammans m ed kolsto ft pressa0e 

ammoni umnitrat krutet som anviin cles i första värld skriget gav u töver 

el en stora fu kt bins ligheten ofta då li g antändning. vilket m ed förde k lick 

ell er a ll tför ko rta nedslag . 
O m. amm onium krutet alltså in te var lämpat som kanonkrut har 

dock krut med ammoniumsa lpeter funn it viss an vändning som driv 

mede l i raketer. Emel lert id har e:t annat ammon ium salt n iimligen 

perklo ratet få tt en full stäncligt dominerande an v~i ndning i drivmedel 

i. raketer. 
Antalet t; ll gäng liga fasta syreb~irare ~1r egentligen ganska begrän

sat. Det består van ligen av kri sta llina oorgan iska salte r såsom ka 

lium- , natrium-, litium- och ammoniumnitrat eller -perk lorat. Men 

även organi ska föreninga r såsom amm on iumpikrat kan ibland an 

vändas. i-\ ven an cl ra pe rkl orat t ex nit rosy lpeterklorat , NOC l 04, och 

n;troniumperk1 orat, N02C lO.~. kan bli akt uell a i framtid en. 

Tabell l 

Till gängligt Produkter v id Täthet 
Syrebärare Moleky lvikt sy re full ständig kg/dm3 

v ik ts-% förbränning 

-
LiCI04 I06,J97 6o, r 52 LiC! 2,429 
NaC\04 122 ,454 p,265 N0C I 2,5 )6 

KC:o4 q8,553 46,192 KCI 2,5 2 

NH4Cl04 r 17,497 J4,043 N2, HCI, H20 I ,9 5 
LiN03 68,948 5 8,0lj Li2 0 2,)8 
NaNo 3 89,005 47,056 Na20 2,26! 
KN0 3 IOI, I04 39>56 3 K 2'0 2,109· 

NH4N03 80,048 19,9·88 N2, H 2,o I ,72 5 
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l tabell l anges formle1·, mo leky lvik t, viktsprocent t il lgängli gt s · r~ 

proclukter vid f ullständig förbränn ing och täthet för olika oo rgan •sk~ 

syrebä ra re. H ög sy reha lt ä r av värde, genom att man kan an vzi•lda 

större mängd bränsle-bindemede l. Förbränn ingsp roclukterna bör l el st 

va ra gas formiga. E n hög täthet hos sa ltet ä r gynnsamt vid in b!; nd

ningen. P erklorat ger gif t!ga eller korrosiva förbränningsprodu ter 

sär skilt i f uktig atmosfär. Det ä r f ram för a llt kl o r väte , som mcc för 

dessa nac kdelar. Ka lium - och natrium salter ger fasta förbrä1111it ~-s

p rodukter och därmed kraftig rökbildn ing. E n del syrebä rare. t t \. 

magnesi um- och natriumperkl ora t och amm oniumnit rat, är hygrocko

piska, abso rberar vatten begä rligt och är därför mindre läm pl ~- a. 

V issa sy rebä rare kan ha kri stall omvandlingspunkter inom de akl t. ·Il a 

områdena . Detta är särski lt fal let med ammoniumnitrat Dessa k ·is

ta llom.vancllingar k1.n ske under kr<1.fti ga vo lymfö rändringar. 

L itiumperklorat ä r v isserligen sy reri kt och har hög specif ik ik t 

2,43 genten1ot l ,95 för ammoniumperkl orat. v ilket ä r en fördel t·1e
11 

~i.r hygroskopiskt och ge r fö rb r~i.nningsproclu kte r med hög m oJ e yl

v ikt. vilk et sänker specifika impul sen . De t ä r relat ivt dyr t och t;n 

dessutom fas tc. produkler i förbränningsgasern a, vilket allt gö r att 

dess förd el<1.r som oxiclato r gentemot <1. mm oniumperklorat ä r d i·-ku

tabelt. 

P erkloraten framstä ll es t al lmänh et genom elektrolys av kl onder 

som lä tt erh å ll es i na turen. Perkl ora ten är tillgängliga i form a v m;'t 

vita kri stall e r . 

T kr igets sista skede framställ eles i de flesta krig förand e länder er

kloratkru t, som bestod av ka liu m- ell er ammoniumperkl orat in baltt i 

te rmoplast. A mmonium perk loratk rut kan få s a tt bri nn a jämnt vid r,: la

tivt måttl iga t ryck, v ilket ge r låga motorvikter . Brännegenskapt rna 

kan i v iss mån fö rändras genom en mindre än dring i krutets ~;, 111-

mansättning . T emperaturkänslig heten är betyd ligt mindre än de 

" rena", icke temperaturkompenserade ncgl-krutens. Krymp fr ia ]; lcl 

ningar, som är lämpade fö r än d förb ränning med mycket lång bnn n

tid, kan till verkas av perkloratkrut D et ä r av största v ikt at t >er

kloratet har en lämplig kornstorlek, då k rista ll storleken påverkar 

förb ränningshasl igheten, och att man erhå ll er en homogen blan dn ing 

utan luftinneslutning samt att krutet dimensioneras på ett lämp ligt 

sätt för a tt man ska ll erhå lla j ämn verkan. 

Förbränningsex ponenten för ammoniumperkloratkruten är låg. 

T emperaturkänsligheten ä r också rela tivt låg. Förbränningsh ast i ~-; he-
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1000 ------------------------------------~ 

100 

lO 

lO 

Krutaammansättning1 

76,5% KCl04 
23,5% asfalt + ol j a 

100 

Tryck p bar 

Bild 2. 

FC. rbr2nningshC's tighet för ett saltlerut. 

1000 

ten för denna typ a v krut l;gger mell an 4- 20 mm/s och t o m mer. 

I all mänhet ökar förbränningshastigheten med syrebä ra rhalten . Även 

specifika impulsen och tätbeten ökar med ökande halt sy rebärare. 

Genom val av lampliga kornsto rleksför delninga r på saltet och genom 

ti llsats av lämpliga katalysatorer kan förbränn ingshastigh eten för 

samma sammansättning vari eras ganska mycket. 

Kaliumperkloratkru ten få r hög täthet, vilket är en fördel. De fo rd -
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r a r dock relativt högt tryck, om kr ing 70 bar , för all brinna. F r 

hrii nningsexponenten är relat ivt hög . Förbränningshastigheten är 1 1g· 
och ka n ligga mellan 30- 60 mm/ s vie! 100 ba r och cEiröver . T krig ,5 

s lutskede påbö r jarles i USA til lverkn;ngen a v ett kru t för start- c ·h 
driv raketer s k boostcrs, som henämneles Golcit. D etta u tgör t:n 1_ 

tim blandning av c :a 75 '/r ka liumper].J orat som oxiclationsmede! c ·h 
c :a 25 '/r as falt m ecl t ill sats av en liten m ängel olja. 

Vid ti ll verkn:ngen upph etta s asfaHcn och olj an t ill om krin g 175 r ·. 

] den heta v~itskan ti ll sättes ka liumperkl o rat under 0mrör ing . R la1 · 1-
ningen tappas diirefter ned i gjutfo rmen och får steln a. 

/) en färdiga proclukten iir vie! r umstemperatu r en t rögf lyt<1' le 
m assa . Ga!ci ten kan enelast m ed sto;· svå righet br ingas till cletonati < 11. 

D ess förbr iinnings vä rme är omkring 800 Lcal/kg. Ga lcit har c! 
stab ililet (formbestäncl;gh et) , om clcL förvaras vid temperatur L , _ 

derst igande -t 40° Galc it utvecklar cl ock mycket rök, vi lket i v i a 
fa ll begränsar dess an vändning. 

Kalium- och na t r ium n itrat ger kra ft ig röku tveckling ti ll fö ljd <V 

de fasta iimnen, som f in ns i förb riinningsproclukterna. Ammon iu J 

nit rat et, som iir deL enda n it ra tet av betydelse för raketkrut, l Lr 

fördelen av en rök fr i, icl 'e f r iit;1 ncle krutgas men dess sy reavgivande 
fö rmåga är då lig och det ä r därför endast bmpligt för krut m d 
lå ngsam fö rbrän n ingshasti g het (omkring 1- 3 mm/ s v id 70 bar ) . v r
vie! l ~tga prestanda erh~ll l es. Ammoniumnitratet ~ir s~irski l t lämpl <l 
i kru t, som skall brinna uneler längre tic! . Fn ytte rl igare nack ,el 
föro rsa kas av ammon;umnit1·atets polymorfa tem perall!rfö ränclr iJ ~ . 

v ilket resu lterar i vo lymföränd ri ng och svårigheter vid ti llverk 111 1g· 
och lagr ing. Det i1 r vida re hygr oskopiskt. Då ammon iumnitrat end st 
har 20 '/r syre till gäng ligt fö i· rea ktion med brän slet måste en s 1r 
procent a mmoniumnitrat ingå i krutet. Då am mon iu mnit rat a nv i\nc c:s 
som göd n ingsämnen och a ndra ind ustriell a t ilbmpningar och ä r L t
ti llgäng liga i naturen , ha r d e kommit till r elat ivt stor 2nvänclni n :.., i 
sa ltkrut 

Saltkr ut kan i vissa fa ll föriind ras un eler lagring t ex genom att 
sy rebära ren p åverkar b indemedlet så att det sönderdelas . Binde
m edlet kan ä ven i sig s jä lvt vara instabil t, så a tt förändringar sker 
med t iden. Då kan h å ll fast hetsegenskaperna änd ras på ett icke gy1 n-
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amt sätt och sedan på ver ka c! e ba llistiska egenskaperna och m ed föra 
5

tt raketerna exploderar eller på annat sätt inte fungerar ti ll fr eds-a .. 
stä llande. Det är därfö r av sto r v ik t , a tt dessa f rågm u ppma rksam -
mas vi d val av krutkomponen ter. 

HP- KRUT T IL L V ERKNING 

Bil d 3· 

Härd plasttillverkning. 

Några exempel på saltkrut ska ll ges nedan. Ibland anviinds även 
benämni ngen plastkrut efte rsom valet. av bindemedel för saltet -
ox ida tionsmedlet spelar stor ro ll. D enna k ru ttyp ka ll as även härd
Plasthut efte rsom b indem edlet som. under gj u tningen ä r i f lytande 
form "h ä rdas" genom polymeri se ring, varv id elen fas ta kru tm assan 
erhålles . 
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Bi ld 4· 

Fördelning av perklorat ett härd plastkrut, 3 50 g g förstoring. 

Pol)ISu!f idyumm.i!?n tl är en blandning av granu lär ammoniu mpL" r
klorat i polysulfidgummi. Andra ingredienser (i mindre kvant itek r) 
tjänar som vulkanise ringsmedel ell er som förbr~inningshastigh < ts
acceleratorer. Polysulfidgummi är en sirapsli kn ande polymer, ,. 1111 
använd es i gjutbara suspensioner med ammoniumperklorat i prOJ 1r
tionen 60- 80 viktsprocent amm oniumperklorat och ca 20- 40 v , ts 
procent polymer. Detta krut har goda fys ikaliska egenskaper ~iven id 
låg tempera tur genom att det inte sp ricker. Det är dessutom lätt atl Il
verka, har liten krympning och är ti ll förlit ligt. Detta krut använ les 
troligen i stora robota r som Polaris, Minui eman , P ersb ing och N i , e
H ercules. D et finn s krut som är ändå fatti ga re på p last och ~ 1111 
fungerar bra. 

Th iokolbolagets kemister har förbättrat sina polysulfidkrut på fö l
jande sätt1

) Utgående från elen först använda polymeren etylformal 
polysulfid ökade de först antalet enetylengrupper (CH 2) i polymeren-

1) Aviation W eek 2 r. 3 r 960. 
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]1 eter tran 4 t ill 8 (man överg ick från etylpolysulficl till butylpoly
sulfid ) och höjde därigenom plastens förbrännin gsenergi. Serl an in
förd e de en en kel eterbindning ( -0-) istället för elen mind re energi-
'] " t forma lbinclning·en (-0 -Cl-12-0- ) . Därefter eliminerades denna n , c -

bindning helt och hållet och man lade till ytterliga re fyra Cf-12-enheter 
för att få clodecametyl polysulfi dpolymer. s lu tresultatet bl ev en poly
su lfidpolymer, som påminner om ett ko lvätekru t men som fo rtfa rande 
kunde ti ll verkas på samma sätt och med samm a utru stning som det 
ursprungliga polysulfidkrutet. Det nya s k C- 12-krutet har också en 
lägre glasomvancllingstemperatur, 15- 20° F läg re än det biista av 
de ursprungliga polysulfidkru ten. Dessutom har man som ett result at 
av borttagandet av formal- och eterbinclningarna, ett krut som är 
mindre benäget att krympa och at t åldras än cl e tidigare kruten, ali t 
en ligt Th iokol's kemister. 

1. ETYL F ORMAL P OLYSULFJD P O LYMER 

2. 

3. 

HH 
l l 

H HR 
l l l 

- S- C- C-0 - C-0 - C-C- S-

1 l l l l 
HH H HH 

BUTYL F O RlVlAL P O L YS ULFID P O LYMER 

HHHH H HHJ--lH 

l l l l l l l l l 
-S-C- C- C- C-0 - C-0- C-C- C- C- S-

1 l l l l l l l l 
HHHH H HHHl-T 

BUTYL E TER POL YSU LFlD POLY MER 

HHHH HHHH 
l l l l l l l l 

-S- C- C- C-C-0 - C-C- C-C-S-

1 l l l l l l l 
HHHH HHHH 
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4 . DODFCAMETYLEN POLYSULFJD POLYl\if i ~R 

HHHHHHHHHH 
l l l l l l l l l l 

- S- C- C-C-C- C- C- C- C- C- C- S-

1 l l l l l l l l l 
H H HHHHHHHH 

Huvuddragen i utveckl ingsgången att öka el en specifika im pu lsen 
hos det tidigare polysu lficlkrutet ( l ) visas här ovan (2 ) genom ·ik

ning av antalet CF-lz-enheter i elen ursp rungliga polymerstrul tu
ren , vilket ger högre förb ränningsenerg i (3) r ed uceringen av k n 

energifattiga formalbildningen till den något m er energirika cler 
( -0-) bindnjngen , som innehöll enelast en "förbrukad" sy reatom i ~ äl

let för två och ( 4 ) elim inering av syrebindningen helt och hå llet s m t 
slu tligen ytterl iga re ökning av antal et Cl-h-enhete r mell an äncb va

velatomerna, som markerar slutet på den ursprungliga polysu i icl 
polymerenheten. D enna struktur ~ir en av de l v å som uppnåt ts i verk
ligheten. 

P olyuretankrut ti ll verkas genom rea ktion mellan cli -isocya nater )Ch 

polyglykol inneh~tll an d e hyclrox yigrupper och efterfölj and e till sat ' av 
a m mon i umperk lo ra t. 

L·lstrodynllrut ä r framstii.llt av synteti skt gummi blanclat med . m
mon iumnitrat. 

,., Jcroplcxlw ut in nehå ll er ammonium- ell er kaliumperklora t som sy
reavg iva re och plast son1 binclningsn1aterial. Ingrediense rna blat las 
i en gjutbar suspens ion. Ae roplex. är styvt jämfört mecl polysu 'id 
D et har goda lagringsegenskaper. 

Nitraso/kru t (Grand Centra l l{ocket) har som bind emedel n c l.!·e
lat in erat med salpete rsy reeste r högenerg ip lasteL För att få i·,,, acl 
ene rgi till sättes ammoniumperkl orat och aluminium. Ett el ylikt 1 rut 
ha r skju tits framgångs rik t efter upprepade tcmperalurföränd ri J ~ar 
från - 60° C tiil + 74° C, vilket dock inte ~i r sä rskilt mä rklig t då 
många andra krut tå l alt b r~innas vid dessa temperaturer. 

-"ITCitc1
) I en amerikansk meteorologisk sond raket /\ reas användes 

ett plastkrut med firmabeteckn ingen A rcite. 

1) T eknisk Tidskrift r 960 s r 79· 
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Fig 6. 

"Operation Synål". Foto: Ha mmargren. 
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Krutmassan består av en högkoncentrerad plasti sol (polyv inyl klo
rid ) med pastakonsistens. Med till satser i form av mjukningsmedel 
och härdare kan massan i fl ytande tillstånd g jutas i en fo rm, där 
den härdar på ett par minuter. 

.Krutet innehå ller liksom många andra raketkrut aluminium. En 
unelersökning har visat att en bränsletill sats i form av 5- 15 % 
ultra fint aluminiumpulver ökar specifika impul sen med 10- 30 o/o, 
vilket motsvarar en ökning i räckvidd eller topphöjd med c :a 20-
60 o/o för en raket med elylikt krut. Detta faktum ~ir dock icke speci-
fikt på A rcite. 

Sverige har erhållit fem A reasraketer som gåva av USA och det 
mycket omskrivna rymdskottet "Operation Synål" elen 15 august i 
1961 på det nya militära robotskjutfältet V id sel i N orrbotten, Sve
riges Cape Carna veral, betecknade Sveriges blygsamm a inträde i 
"rymdåldern" och " rymdnationsklubben". R aketen, som blott väger 
35 kg, är 2 m lång, har 30 sekunders brinnti d och uppnådde en höjd 
av c :a 85 km. De andra rakete rna bör med hänsyn till krutets för
ändringar skjutas inom ett a två å r. 

Ovan har nämnts några få exempel på den stora floran a v krut. 
Det finns för närvarande ett mycket stort an tal olika kruttyper, som 
fö r det mesta skilj er sig i f råga om plastkomponenterna . 

Den specifika impulsen, I sp, som defini eras som drag- eller 
drivkra ft per viktsenh et krut som brinner per sekund, ä r det vikti
gaste måttet på ett raketkruts eff ektivitet . E ftersom specifika im
pulsen varierar med kvadratro ten ur förbränningstemperaturen di
viderad med gasens meclelmolekylvikt, strä var man eft er att ersätta 
de tyngre ämnena, nä rmast kolet i bränslet och ammoniumperklo
ratets klor med lät tare element såsom väte, bor och flu or . Med 
högre specifik impul s följ er emellertid högre fö rbränningstemperatur 
som kräver mer värmebeständiga material i moto rhylsorna. 

I och med tillkomsten av mera a vancerade (mer "exotiska") b räns
len har krutkemi sterna nu lyckats bryta igenom gränserna för elen 
bundna energi som hi ttills kännetecknat de konventionella krutsam
mansättningarna, vilka baserats på CH ON -systemet (ko l-väte-syre
kväve) . Genomsnittsvärdet för de 1959 i praktiskt bruk varande 
kruten ligger vid 225 kps/ kg men redan nu tillverkas krut med en 
specifik impuls nära 270 kps/kg i smärre satser och man siktar på 
alt inom 2- 3 år kunna tillföra de nya kruten till de stora balli stiska 
robotarna. 
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Fig 7· 
A reasmota r. 
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Fig 8. 

Sv eriges inträde i "rymdåldern". 
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Den teoretiska gränsen för Isp för krut kan beräknas till c :a )OQ 

För att nå denna gräns kommer att krävas omfattande grunc\ f( · s k ~ 
n mg. 

En hel del av ovan n~imnda krut har enelast nått försöksst ; rl iet 
och seelan övergetts. De raketkrut som är av verkligt värde är det 
helt naturligt svårt att få kännedom om då deras sammansätt tng 
som regel är hemlig. 

Slutligen skall också nämnas att gränsen mell an krutraketer Jch 
vätskeraketer börjat Överbryggas i och med att man påbörjat fo sk
ning på s k hybridraketer. Detta drivsystem är uppbyggt av en ast 
komponen t exempelvis i form av ett rör placerat i en raketm( or
hylsa, som kan vara ett bränsle eller ett energifattigt krut. <' ver 
denna fasta komponent strömmar ett flytande oxidationsmedel , ex 
salpetersyra och förb ränner bränslet. På detta sätt hoppas man 1 un
na erhålla vätskeraketens fördelar av reglerbarhet och hög spe( fik 
impuls kombinerat med krutraketens enkelh et. 
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Utländska kärnenergidrivna ubåtar 
Av Dipl.ing . ERIK OLDERIN 

Sedan över ett decennium har kärnenergien utgjort en viktig energi· 
källa vid planeringen av mask inan läggningar ~Ör örl?gsfartyg·. D~t~ 
rb ·u der talrika förde lar, varav kanske de vddtgaste a r, att elen got 

~rä~1slepåfylln in g pratiskt taget Överflödig,_ samt att elen är helt obe
roende av lu ftens syre. Flera lände r har vtsat stort mtl·esse, m:n det 

l d som verkligen insett kärnenergiens betydelse och som ocksa haft an . , 
möjlighet att rea lisera el en är USA. . .. .. . . 

Historiskt går amerikanska f lottans mtresse for k <cnnenergten tt ll
baka till 1939, då de tyska vetenskapsmännen, professorerna O. 
Halm och F. Strassmann, upptäckte att en atomkärna kunde kl yvas, 
varvid energi f rigjordes. R edan då stod det klart för US Navy,_ att 
det måste vara möjligt att driva örlogsfartyg med kärnenergi. V tssa 
studier igångsattes , men under andra värld skriget bl ev_ det myc_ket 
litet gjort på detta område, då andra arbeten med storre pnontet 
kom i förgrunden. Man var v id denna tidpunkt aven osaker på om 
kärnenergi en över hu v ud taget gick att kontrollera. 

År 1946 o· ick emell ertid amerikanska marinen ihop med andra re-
b . b 

geringsinstitutioner och olika industrier om ett reaktorproJekt, e-
nämnt Dani els R eactor. A rbetet, som ut fördes hos Clmtons Labora
tory i Oak R iclge, Tenn. (nu benämnt Oak Ridge National Labora
tory) och Manhattan District i N e w Y ork, gick ut på att gö ra ett 
kraftreaktorproj ekt samt att bygga en liten försöksrealdor. E tt och 
ett halvt år senare, i december 1947, dekl arerade marinen, att man 
ansåg utvecklingen av en kärnenergidriven ubåt som sin viktigaste 
fo rskningsuppgift och ban sökte hos At01n ic Energy Commission om 
att få bygga en härför passande reaktor. N å g ra månader senare be
slutade A EC att pro jekt Submarine Th ermal R eactor med a rbetsbe
teckning STR skull e påbörjas. Arganne National Laboratory erholl 
utvecklingsuppdraget E n del av elen personal, som arbetat med D~
niels kraftreaktor, förflyttades från Oak Ridge till Argonne, dar 
de reaktorfysikali ska beräkningarna och experimenten utfördes. Upp
draget att utveckla, konstruera och bygga prototypen för STR, M;uk 
I, anförtroddes Bettis P lant, ett statligt ägt laboratorium i närheten 
av Pittsburg, P ennsylvania. Bettis Plant drivs av vVestinghouse E lect-
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Fig. I. 

Prototypanläggningen M ark I. 

ri c Co ., som härigenom fi ck sin fö rsta erfarenhet inom detta om råde. 
Prototypen ( figur l ) , är uppbyggd i Arco i staten Idaho. Den om
fattar inte enbart reaktorn utan är en prototyp för hela maski nan
läggningen byggd i ett ubåtsskrov. Mark I togs i drift 1953, över fe t11 
å r efter det att beslut fattats om byggandet av Submarine Th errnal 
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Fig. 2. 

USS Nautilus. 

Reacto r. A nbggningen ~tr en t ryckvattenr~.:akto r . P rototypt:n byggeks 
inte enbar t för att bevis<.\, att kä rnenergien var användba r för att 
al stra kra ft, utan avs ;kten va r också att Et erfaren het av kärn energi
drift , utbilda personal och mycket an nat. Icletg används prototypen 
som en försöksetnbggning för utveck li ng och fö rbättr ing av vatten 
kylda reaktorer samt för utbil dn ing <tV personal. 

Maskinanbg·gni ngen i den första kä rnenergidrivna ubåten Naulil us 
är väsentligen ett dup likat av Mark I, även om många smådetaljer 
blivit änd rade. M yckel av N autilus' succe måste cl~i dö r t ill skri vas pro
totypen. Nautilus , (fig. 2, ) som l~ es l utet cl es av presiclent T ruman 1950, 
kölsträcktes el en 14 ju ni 1952. s jösattes elen 21 janua ri 1954 och dess 
reaktor blev krit isk fö r sta gången den 30 december 1954. Den 3 
januari 1955 kö rdes full effekt vid varvet och elen 17 jan uari, ba ra 
2 1/2 år efter kö l st r~ickningen , genomföreles den första p rovturen . 
Efter en mycket noggrann p rovning övertog marinen N mttilus elen 
22 april 1955. N autilus var det för sta fartyg i världen, vars maskiner i 
drevs med kärnenergi. 

Även andra projekt studerades pa rallellt med N autilus, de f lesta 
ledde dock inte t ill något resultat men ett genom fö rdes, nämligen 
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NAUTILUS. 

MASK INANLAGGNING 

~" 

R REAKTOR 
P PRESSUR IZER 

SG VÄRMEVÄX LARE 

CT KYL KRETSTUR89GENE RATOR 

ST SKEPPST URBOGE NER ATOR 

HT HUVUDTUR BIN 

A LUFTSUGARE 

KM KRY P MOTOR 

Fig. 3· 

Submarine lntermecli ate R eactor, en reaktor med natrium som l yl
medel i stället för vatten. Projektet och utvecklingen an fö rtrad les 
General E lectri c Company, som genomförde det vid AEC :s K nolls 
Atom i c Power Laboratory, som ligger i Milton v\! est i New y, rk. 
Ä ven här byggdes en p rototyp för experiment, innan en anlägg1 mg 
byggdes till ubåten S ca W o l f. E rfa renh eterna från prototypen 1ch 
från S ea W off har emellert id visat, att natrium ä r underlägset at
ten som kylmedel i fartygsreaktorer. Av detta skäl har Sea W < f' s 
an läggning bytts ut mot en t ryckvattenreaktor av N auti1us' typ . 

N åg ra off iciella beskrivningar över N a·utilus' ha r icke förekom! 1it, 
men fö lj ande viirclen ha r hopsummerats : 

D eplacement 
Längd 
Bredel 

3. 180 ton 
320 ft (97 m) 
28 ft (8, 5 m ) 

Maskinan läggn ingen (f ig. 3,) bestå r av en termisk reaktor av tr) ck
vatten typ, modererad och kyld med lätt vatten . Bränslet består av 
höganrikat uran upp till 90 % U 235 delvis i bränsleelement med zir
konium som kapsling, delvis i bräns leelement, tillverkade av en lege
ring av U 235 och aluminium. Reaktorns termi ska effekt har uppgivits 
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till ca 70 M'vV. Trycket i reakto rn är 1.200 psi (85 ata) och tem
peraturstegringen i reaktorn 33° F (1 8° C) . Trycket i sekund iira syste
met är 11 ata och ångan torr mättacl. Vakuum et har uppgivits t ill 
ca 0,14 ata, varför någon fuktavskiljare inte ä r nödvändig. Turbin
eff ekten torde va ra ca 2 X 7.000 A HK, vardera axelns eff ekt fördelad 
på en högtrycks- och en lågtrycksturbin, förenade med en lock-train
växel. Förutom fyra turbogenerato rer på till samman s 1.600 k\!\f f inns 
två di eselgeneratorer på vardera 300 hk, som vid en nödsituation 
kan ge fartyget en fa rt på någ ra knop i övervattensläge. / \ ven batter i
reserv fin nes. Maximalt till åtn a stråldoser ombord ä r 300 mr/vecka. 
Strålclosen på N autilus under elen förs ta kä rnans livslängd uppgick i 
medeltal till 200 mr/vecka. Med el en fö rsta kä rnan, som va r fö rbrukad 
el en 2 mars 1957, till ryggalade Nautilus sammanlagt 69.000 miles, 
varav ca 37.000 uneler vattn et. Den andra kärnan, som lä r ska ha 
varit mer effekti v, togs i bruk elen 11 apr il 1957, och el en tredj e 
kärnan som nyligen togs i bruk skall räcka i 140.000 miles. 

Toppfarten to rde ligga över 20 knop i så väl över- som underva t
tensläge. Amiral R ickover uppgav vid ett föredrag, att N autilus gått 
från New Lonelon i Conn ecticut till San Juan i Puerto R ico, en 
eli stans på över 13.000 miles, i uläge på 84 timmar el v s en medel
fart på 16 knop. 

Beskrivning av amerikans/w .flottans kärndrivna ubåtar. 

Efter denna snabba start med kärnenergid rivna ubåtar påbörjades 
ett omfattande nybyggnaclsprogram. Förutom nämnda två experiment
ubåtar räknade man med att utveckla fem olika klasser av kärnenergi
drivna ubåtar, nämligen: 

Högs j ö u båta r 
Radarubåta r 
Jaktubåta r 
Robotvapenbä rand e ubåta r 
Snabba attackubåtar 

(F leet type sub ) 
(Radar p icket sub ) 
(Hunter kill er sub ) 
( Guided-missi le sub ) 
(H igh speed attack sub ) 

Högsjöubåtarna är de fö rsta verkliga kärnenergidrivna ubåtarna 
d .v s ej några experimentubåtar. De har konventionella skrov, är 
nundre i storlek och har mindre reaktoreffekt än N autilus. S k a te är 
den första i denna serie. Den sjösattes den 16 maj 1957 och levere-
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Fig. 4· 
Skiss av ubåten Triton. 

racles till. flottan elen 23 december 1957. Ytterligare tre, Swordf i !1, 
Suryo och Scadragon, ha r byggi s och levererats. Fartygen ~i r me< ·l
stora, på 2.360 tons deplacerr"ent, el v s 25 % mindre än N au t il1 s. 
Som jämförelse kan nämnas, att de för andra världskriget typi· La 
t• båtarna clep1aceracle 1.700-1.90J ton i ytläge. Högs j öubåta r> .as 
reaktor ~i r a v samma typ som och ungefär hälften s[t sto1· som < ~n 

på N autilus och även maskinarrangemanget är liknande. N å g ra u 1 ,p

gifter om farten har ej offentliggjorts, men säkert ä r, att de iir 
li'tngsammare än sin föregångare. US N avv påpekar, att dessa uba, ar 
iir avseel da som ett framsteg i jämförelse med högsjöubåtarna ·tv 
Guppy-typ, men ej ett framsteg i jämförelse med N autilus. 

i'\ven om högsjöubåtarna räknas som procluktionsubåtar, anser nog 

dc flesta , att de utgör ett första led i en utveckling på detta omr[, le. 
Vare sig båtar av denna serie eller deras reaktorer har beställts .; ~ 

dan 1956. 
Radarubåt. Ungefär samtid igt som arbetena påbörjades med Sk < le

klassen, påbörjades arbetet med ubåten Triton avseeld för strategie ka 
uppdrag, niim ligen rada1·spaning. Denna elektroniska väktare va r t ill 
helt nyligen viir idens största ubåt med ett deplacement på 5.900 on 
i y t l~ige. H on är konstruerad för att vara snabb nog att opn c· ra 
t i11 sammans med en stödflotta av hangarfartyg och förse denna n ed 
raclarinformationer. Utrymmet för maskinanläggn ingen upptar 69 % 
av fartygets totala utrymm e, som är anordnat enligt bifogade si iss 
(figur 4). Maskinanläggningen består av två från varandra skJl cla 
maskingrupper, el v s hon är utrustad med två reaktorer och t vå 
propelleraggregat Reaktorn är av tryckvattentyp och byggd av Ge· 
neral E lectric. Då det var GE :s första tryckvattenreaktor föregicks 
den av prototyp. 
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Följ ande data har offent liggjorts om Triton: 

Deplacement 
Längel 
Bredel 
Operat ionsdjup 
Fart 

Beväpning 
Personal 

5.900 ton 
448 ft 

37 ft 
mer än 399 ft 
mer än 20 knop 
vattensbge 

såväl over- som under· 

4 torpedtuber förut , 2 torpedtuber akterut 
16 officerare, 156 manskap 

Reaktorbränslet är liksom i övriga ubåtsreaktorer höganrikat uran, 
anordnat i bränsl eelement av plattyp. Byte av bränsleelement kan 
företagas genom hål i reaktorlocket utan att reaktorn öppnas. Den 
elektriska anläggningen består av 4 turbogeneratorer på varelera 1.500 
kiV, 2 motorgeneratorer på varele ra 300 kvV, l nödgenerator på 
400 kvV samt batterier på tillsammans 5.500 Ah. 

På grund av de höga kostnaderna för denna fartygstyp och tvek
samhet om hangarfartygssty rkor kommer att upp träda på nuvarande 
vis i framtiden har någon efterföljare inte planerats. Enl igt senaste 
uppgifter har Triton amiJassats från SSRN (radar picket ) ti ll SSN 
(nuclear attack sub ) . 

Snabb attackubåt. Detta pwj ekt har utvecklats från experiment
ubåten Albacorc, byggd för att utprova nya skrovformer men för
sedel med konventionellt maskineri. Fartygstypen är, för att använda 
amerikanarnas uttryck, en flygand e ubåt, som skär uneler vattnet 
som ett flygplan, en ubåt som utm anövrerar jagare och som färdas 
i uläge med fa rter upp till 40 a 50 knop. Det första fartyget i denna 
klass är ubåten Shipjack , som sjösattes den 16 augusti 1958 och 
som flottan övertog den l december 1959. Ytterligare fem är levere
rade i denna klass och av elen andra generationen Thresher-klassen 
har 17 beställts. Hur många som totalt skall i;1gå i denna ]J as~ 
är inte klart utsagt, men enligt ett uttalande av amiral Burke till 
Nucleonics är f lottans önskemål 75 stycken. 

Thresher, som är något stö rre än S!?ipjack, har såväl S!n:pjack's 
som ubåtei1 Tullibee' s (se nedan ) goda egenskaper. Från elen senare 
har kommit utvecklingen av tyst maskineri och det kraftfulla sonar 
system, ink luclerancle sonarsfären i fören och torpedtuberna akter 
orn midskepps. Från Skipjack har skrovformen samt reaktortypen 
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kommit. Threslt er är den fö rsta ubåt, som utrustats med Subroc en 
torped , som utskjutes f rån en vanlig torpedtub, men som även , år 
upp i lu ften. 

Följande data ar offentliggj orda för Skipj ack- och Thresl .: r
klassen: 

Thresha 

Deplacement 
Lingel 
R redd 
Deplacement 
Längel 
B reeld 

2.830 
252 

25 
3.734 

278 
31 

0 ]1 

t 

on 
t 

E n ski ss, ( figur 5,) a v S !?ipjack ha r bliv it publi cerad i en engl sk 
t idskrift i samband med el en engelska ubåten Drcadnough t' s sj ö s tt
nmg. 

P " cl ... · 
>a e to rsta och andra generattonen av dessa båtar är utru st de 

med likartade maskin eri er, där reaktorn S5W utgö r huvudkom ,0 . 

n en ten. Den första generationen ( Skip jackklassen ) har en r ea ], or 
kallad SSVV-1 och den andra (Thresherklassen ) en reaktor typ S S\\ -2. 
SkJ!lnaclen mellan SS W - l och SS W -2 är efter vad försport s en< 1st 
en fråga om utbränning, el v s li vslängd av reaktorkärnan. R eak Jr
typen ä r en utveckling med erfaren heter från a ll a tidigare reakto1 n, 

och _det verkar som om el en sku ll e bli US Navy's standardtyp. 
Karnans li vs längd är så stor att fartyget kan gå ca 100.000 m les 

me_d fu ll effekt. Den totala besättn ingen på Skipj ackklassen ;i 8 
off1cera re och 82 man, av vilka 3 off icerare och 55 man tillhör 1 ta

s k~navcle lni ngen ( i dessa 55 ingår viss personal för utbildning ) . ,' a
skmavclelnmgen svarar även för många detalj er, som inte direkt dl
bör framd rivningsan läggningen. För själva framclrivning·sanlä o·o·n i Jfr-

• o f. . . bb b 

en atgar en o flcer och tw man per vakt. Besättningen kan n-
der drift uppehålla sig fu ll tid överall t i fa rtyget utom. i själva n k

torrumm et. Ti ll åtna stråldoser i amerikanska flottan är 300 1 Jr/ 
vecka ell er 3.000 mr/kvarta l eller 5.000 mr/år. Ur flottans spel i i
kationer för dessa fa rtyg fås uppgiften, att maskineriet skall f Jn
gera vid upp ti ll 15 ° slagsida, 30° trim, 60° rullning med en pen od 
av 8 sek och 10° stampning med en p eriod av 4- 60 sele Maskine
riets uppstartningstid från kallt tillstånd är endast fyra timmar vari 
ingår ca två timmars kontroll period. Två timmar före gång 'irtar 

vakten sina stationer. l 1/2 timme fö re har reaktorn startats t.. PP 
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Sketches of the Skipjack sections. 

F ig. 5· 

och primära kylsystemen och ångledningarna värmts upp , och 30 m i
nuter före gång värms huvudturbinerna och tu rbogenera to rerna star
tas. 

Vissa siffror över kostnaderna för maskinanläggningen ti ll S kipjach 

har givits. Sålunda uppges hela maskinanläggningen utgöra 24 % av 
fa rtygets totala kostnad. De dyraste komponenterna är käman M$ 2, 

tryckkärlet $ 400.000, värmev äx larn a $ 500.000, tryckhållningskärlet 
$ 100.000, 6 st hu vudcirkulat; onspumpar $ 840.000 och kontrollu t
rustningen $ 250.000. 

fallf'ubåtar. Som fö rsvar mot a ttackubåta r proj ekterades en klass 
anti ubåts-ubåtar. Föl jande k ra v stä lldes: Den skulle vara rela tivt 
liten och rela tivt bi llig för att kunna produceras i sto rt anta l. Maskin
effekten skulle vara mått lig, då någon hög fart inte ansågs nödvän
dtg. Ubåtens uppgifter skull e bli a tt ligga och viinta på fi ent liga at
tackubåtar. Maskineriet skull e konstrueras fö r att ha kort uppstart

ntngsticl och för att ge ubåten god accelerationsförmåga och goda 
l11an~veregenskaper. En båt i denna klass har bli vit byggd, nämligen 
Tu~hb ee. Långt innan fartyget var färdigt, uttalade sig flera högre 
o:frcerare att oaktat hur bra de operativa egenskaperna skulle bli, 
sa .var typen redan misslyckad, därför att elen inte blivit någon liten 

~}at, endast 185 ton mindre än S kate och 2,5 m. längre än Skipjack 

etta berodde inte på reaktorn eller dess skydd , utan på att turbiner, 
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kontrollutru stning, sonar, torpeder, bes~ittnin gsutrymme m m kr vele 

ökat ut rymme. Dess maskinan läggning utgö res av en tryckvattenJ ·ak

tor av Cumbusti a n Engineering's konstruk tion och av två tur!, )ge

neratorer för tu rboelekt ri sk drift. D etta arrangemang för a t få 
anläggningen så tyst som möjligt. R eaktorn iir den min sta, som l !re

kommer i amerikanska fl ottan. Då det var första gången som ( 1111 _ 

hu stian E ngi neering konstruerade en reaktor å t fl ottan, fö regick s den 

av en prototypan läggning, som byggdes i \Ninclsor, Conn ecticu t 

Tullibcc ha r e fter det fl ottan övertagit el en blivit om klassi fi c· rad 

f rån jaktubåt t ill attackubåt, då man inte ansåg det före ligga t ill

r~i c kli ga skillnader i arbetsuppgifterna för att motiv era två u l ·tts

typer. Någon eft erfö lj are t ill Tn/1-ibee planeras inte. 
Robotvapenbärande nbåtar. R edan tidigt planerades och byg des 

två konventionella ubåtar, Tununy och Barbe1·o, som utrustades ned 

den takt iska sjöroboten R egulus. Ytterligare en robotbärande håt, 

1-falibut, va r beställd med konventionellt maskineri, när erfarl 1l1e

terna med kä rnenerg;d ri ften bö rjad e komma. Detta gjorde, att 1oli

but konverterades strax innan kölsträckningen den 11 april 195 till 

a tt utru stas med reaktor a v samm a typ som S iwte . E när hela n ,! lot

programmet fö r lZegulu s 2 senare blivit nedl agt har Halibu t livit 

ensam i sin kl ass och kommer inte att få någ ra efterföljare. 

I stället har en ny klass med polari srobotar utvecklats. Dessa far

tyg är väsentligen rö rliga unclervattensutskjutningsstationer f i" · 16 
polarisrobota r, men de ä r också utrustade med torped er och -.; tra 

sona r, så a tt de har en vi ss styrka som anti -ubåts-ubåta r, men ' t.: ras 

pr imä ra mi ssion iir som platt forma r fö r stJ·ategiska robota r. ·1 yfte 

<ttt kunna vara igång ett max imum av tid har dessa ubåtar fö' ~etts 

med två kompletta besittningar, som alternerar va r tredj e m nad. 

)\ven sto ra nyheter beträffand e navige ring och styrning ha r i1 (jrts 

på dessa ubåta r i syfte att kunna precisera exakta lägen fö r av ~ jut

ning av robotar. Den första i denn a klass ä r Geo1'ge W ashi1, f {O II , 

(f igu r 6, ) som kölsträcktes el en 11 januari 1957, och som blev f rdig 

i december 1959. Detta rekordsnabba bygge genom.förcles på så siitt, 

a tt man tog den unele r byggnad varande ubåten S corpion' s fö r och 

akterskepp och insa tte en cylindri sk del däremellan för robotbatt t.: riet. 

Det sägs, att man därigenom hade intjänat tre år av ticlen för ut· 

veckling av båtar av denna klass . R eaktorerna t iil dessa båtar är av 

samma typ som användes på de snabba attackubåtarna. Den moderna 

skrovut fo rmningen och ubåtarnas stora längel gör, att deras fart 

ROBOTMANÖVERCENTRAL 
---- ~ 

ROBOTRUM - -- ~ ..... 

/ 
GY RORU~_./ / 

BEAKTORRLJM / 

TOTAL LÄNG'l 

BREDD 

FART 

DEPLACEMENT 

FÖRRÅQ.?.RUM/ 

B !\I T E R..Lffi/ 

Fig. 6. 

11 8 m 
10 m 

Ca JOk nop 

5 600 t on 

Ub!iten George Washington. 
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med samma propell ereffekt enelast är ca fem knop lägre än attack

ubåtarnas t rots det nära dubbelt så sto ra deplacementet . George 

Washington's depl acement ä r 5.600 ton, längel 380 ft ( 116 m ) och 

breeld 32 ft (9,7 m ). 
Kostnaderna fö r denna ubåt har uppskattats till ca M$ 100, v ilket 

i amerikanska kretsa r inte anses mycket för ett fa r tyg med sådana 
prestanda. 

I samma kl ass som George Washington finn s ytterl igare fy ra båtar. 

Den andra generationen av denna ubåtskl ass in leds med Ethan A llen, 

som sjösattes elen 29 nov ember 1960 och som fö r närva rande genom

g~r provturer . Denna generation, som blir fem stycken, är något 

storre än George Washin g ton, nämli gen på 6.900 ton med en längel 

a:' 410ft (126m) och en bredel av 33 ft (10m ) . Dessa blir därmed 

Varlclens för närvarande stö rsta ubåta r . De kommer att utrustas m ed 

s~ m ma maskinanläggning som attackubåtarna a v Thresherklass , näm
ligen reaktor typ SSvV-2. 

Då_ utvecklingen går mycket raskt framåt har även elen t redje ge
;:~~·at!Onen a v polarisubåtar bör~at ?eställas, nämligen LaFayette

ssen. Av denna klass ar fy ra kol strackta och femton beställda. Det 

ss 
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sammanlagda anta let polarisubåtar ~ir därmed up pe i 29 st. Flot ans 
önskemål är 45 st t i 11 1970. 

George VVashington-klassen ä r utru stad för avfy ring av polar ' ~"o 

bot typ A l , medan Ethcn A llen- och LaFaytte-kl asserna är utrm: ade 
för avfyring av pola ri srobotar typ A2 och A3. Skillnaclen m llan 
de olika typerna av robotar är operationsområdet. A l ha r en 1 ck
vidd av 1.200 nauti ska mil medan A2 har 1. 500 nautiska mi l och 

A3 2.500 nautiska mil. 

Erfarenheter och fördela-r. 

Erfarenh eterna från de k~i rn en ergiclrivna ubåta rna, som mu n a 
a ll a ä r utru stade med tryckvattenreaktorer, har enstämmigt va ri t ;.. >cla 

och amiral Burke uttalade, att "dc är så goda, att vi kommer att ika 
vå rt nukl eä ra skeppsbyggnadsprogram" . Som exempel kan n~in , 1as. 
att när Nau tilus' prototyp startades, uppstod inte ett enda fel i 1 ak
toran l ~iggningen, och det tog mindre ~in en månad efter det f i ·sta 
eff ektuttaget, till s elen g ick kontinu erligt med fu ll effekt. En a r<~ 1 a 11 

indikation på att tryckvattenteknologien är vä l ut vecklad, lJcv1 .;tele 
också prototypen , då den kördes med full effekt i 66 daga r och Jät
te utan att något fe l fö rekom. N autilus' f el fartygschef, comm a der 
Anderson, utta lar, att "det mest trubbelfria system v i har ombo1 l iir 
reaktorsystemet. Det som ger oss mest besvär ~i. r de konventi o, ella 
delarna, såsom luftkond iti oneringen och pumparna. Reaktorn har inte 
givit oss några repara tionsproblem, de mesta reparationsarbeten ;om 
fö rekomm it har va rit på den konventionella sidan. " F el chefc1 för 
Bureau of S hips, amiral .!\!lumma, säger : " Ingen kärnenergi el! ven 
ubåt ha r någonsin varit ur stånd att möta ett operativt uppdra).. be
roende på fel på dess f ramdrivningsmaskineri. " T rots a lla dessa l l}C
ket positiva uttalanden, så framkomm er det vid disku ssioner. al det 
har fö rekommit en hel del besvär. i'\ven om ingen har uttalat n tgra 
fel på själva reaktorn , så har dock fe l före komm;t på kompon en t ·rna 
i primärkretsen .. Så ä r t ex huvudcirkulationspum parna särskilt J, ins
liga för fö roreningar i vattnet. Sk ipjack-klassens fa rtyg har cE rför 

inte mindre än tre pumpar i varj e krets, a ll tså två i reserv. 
Det allmänna intrycket är emellertid , att mycket litet reparationer 

förekommer ombord , och att drift erfarenheterna är mycket goda. 
Amiral Rickover tillskriver detta elen mycket noggranna provning. 

som varje detalj genomgår inn an den sättes ombord. För de forsta 
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,emplaren förekommer sä rski lda typprovn inga r, så var ex huvucl
~~-ku l at i onspumparna på N mttilus provade un eler 10.000 timma r in

nan de godkändes. 
E rfarenhete rna har givit många in dikationer till fö rb~ittringa r och 

ti ll kostnadsrecluktioner . A miral R ickover meddelade kongressen elen 
na sommar, att reaktoranläggningskostnaderna gå tt ner i motsa ts ti ll 
elen generella tenelensen med pr isökningar på om kring 4- 5 '7o per 
år . Skipjac k' s reaktoranläggning kos tade M$ 18, en liknand e kan nu 
köpas för omkring M$ 9. Sam tidigt som kostnaden har min skat, 
har kärnans li vslängel ökat. Nau tilus' första 69.000 miles kärna kos
tade M$ 4 att till ve rka, medan den tredj e, som skall vara i 140.000 

miles kostade omkring M$ 3. Am ira l Ri ckover har också g ivi t vissa 
siffror på minskningen i clri ft skostnaclerna uneler de senaste 4- 5 åren; 

förNauti lu s-typ ca 20 %, Skate- typ och Skipj ack-typ ca 65 7o . Be
träffande ökningen a v kärnans liv slängel har uppgivits för N a uti lu s

typ 100 o/o, Skate-typ 20 o/o och Skipj ack- typ 20 % . A miral R ick
over meddelade kongressen i maj : "One o f th e major areas in whi ch 

we are presently working is to cl evelop nucl ea r cores whi ch will last 
mu ch longer. In the manner we are presently running nuclear sub

marines, these new cores wi ll give us about 8 to 9 years of life. If 

the nuclear ships were to operate as little as the conventi onal ones 

do, we woulcl be gett ing close to a 20-year Iife." 
Hur kostnaden sbller sig jämfö rd med konventionell a ubåtars 

har ej riktigt k la rgjorts. Amerikanarna har emellertid gjort en un
dersökning för Över vattensfartyg, där de uppskattat elen relativa kost

naden för de fyra v iktigaste delposterna ; byggnadskostnad, personal
kostnad, bränslekostnad och underhåll , samt reparationer och över

syner för ett fa rtyg med 20 å rs livslängd. De har därvid också in
kluderat amortering av kostnaden för leveran s och förråd av flottans 

standardbränsle i olika om råden . Denna undersökning visar att elen 

n~varancle klassen av kä rnenergicl ri vna fartyg kostar ca 1,5 ggr (eller 

nagot mindre) mer än elen konventionell a motsvarigheten. Detta räk
nat i dollar, och utan att taga hänsyn till att u thålligheten hos kärn

efnergidri vna fartyg är många gånger större än hos konventionella 
artyg. 

... Amerikanarna säger, att siffrorna för ubåtar är liknande, men 
lamföreisen är svår att göra, emedan de kärnenergidrivna ubåtarna 
lar egenskaper, som de konventi one lla aldrig kan uppnå. 
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Som en samman faltning av olika amerikan ska uttalanelen ar k ir11 _ 

energid r ift ens förd ela r : 

1. I det nä rmast obegriinsacl aktionsradie. 

2. Hög toppfa rt. 

3. Marschfarten kan p rakti skt taget anses vara li ka med 1'PP-

fa rten, varför enheter snabbt kan förfl yttas. 

4. M in skat beroende av baser. 

S. Väsentligt ökad uthå llighet. 

6. Ökad slagkraft och motståncl sförmåga . 

7. ö kade möj ligheter att bära vapen och ammuni tion g v;J on1 

bortfallet av bräns letank a r . Möj li ghete r att bä ra helt 1ya . 

tak ti ska och kanske främst stra tegisl'a vapen . 

Utvcchli11g i olilw länder. 

A merikanska f lottan hctr idag 21 kä rndrivna ubåta r i drift, 6 u 1cler 

utrustning, 14 und er byggnad och ytterl igare 20 är unel er beställ1 1ng. 

el v s inte n1.indre ~in 62 ubåtsreaktorer. Dessutom bar ameri ka ska 

flottan ett antal öve rvattensfartyg i d ri ft , uneler utrustning och U.J cler 

byggnad med samm an lagt 14 r eakto rer. Antalet prototypanläggn ingar 

för fl ottan uppgår t ill 7. Ytterligare fa rtyg planeras och man s .. d ar 

på en öve rgång till k~irn en e rgidrii t för a ll a större och med el - 1>ra 

fa r tyg. 

Kärnenerg iteknik en har d ~i ri genom snabbt u tvecklats under de se

naste decenni et, och mer och mer in formation och erfa renhet bli r 

ti ll gänglig f rån stationära reaktorer och inte minst från det a11 cri 

kanska handelsfartyget N/S S avannah. D etta inn ebär, att f lera liin

der idag med säkerh et kan kla ra av de tekn iska problemen, on ' de
ras ekonomiska resurse r räcker till. 

Om Sov jet vet man mycket li tet, men N ikita Krustj ev meclcll lacle 

i ett tal hösten 1960, att ~i ven R yssland förfogar öve r kärnen · rgi

clrivna ubåtar. Även i regeringsorganet lzvestia har uppgifter 1 ·· re

kommit om att man fö rfogar över kärnenergidrivna ubåtar av va

rierande typer , m en de har aldrig uppvisats vid någon flottparad eller 

dylikt. Antalet h a r varierat i olika presskä llor från inte m ind re iin 

vad USA har till 10- 12 stycken. Mycket tyd er emellertid på att 
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, _ verkligen ha r kärn ene rgidri vna ubåta r, då reaktorerna t ill 
')'s sal n a . -- · ·v· '/ l 1 

t· ·er' Lc11in är av samm a sto rleksorclm nf! som i or L mtf1 us oc 1 . bry a l ' , . ': . 
': des kan va ra en slags prototyp tdl en ubats reaktor. E n l1 g t J : nes 

salel · o Ships 1961 förfogar So vj et över tre kärnenergidrivna uba la r 
f 1g 1tll1o . . . . o .. _ b "]]] 

. fl.ärcle är unel er utru stn 11w och ytterltga re tva a1 esta c a. 
och en .. o .. - - " . 

e lacementet ar ca 3.000 ton och ul agestarten ca .)0 knop. 

D t England har kärn energ idrift för ubå tar bnge studera ts och en 

. p bestående av V icke rs-A rmst rong, Ro ll s Royce och Foster vVhee-
"' ' u p o • el f o f l t t 
ler har utarbetat ett projekt. Då det tog lang t1 att oa .ram ce a, 

· .· 1- Sto1·britanni en 1959 ett avta l med USA om att fa kopa en m a-
1ngJc' . . .. o . . .· 
1 · 11 l:1·o·o·ning t•ll sm fo rsta ubat HMS Drcadnouqltt. Maskman-s-:ma <;,o , · .. . 

l"o·g·ning·en ti ll denna ~ir därför el ensamma som for T h resher-kl assen. 
~ .. . l 
Båten sjösattes el en 21 oktober 1960 och a r under utrustnmg o 10s 

Vickers-Armstrongs varv. H on är el en största av Englands ubatar 

med ett deplacem ent av 3.500 ton , längel 74 m och bredel 10 m . 

Efter vad som offentliggjorts komm er Dreadn ough t snart att få 
en efterfölj a re, H NIS Valian t, vilken blir utrustad med en tryckvat

tenanläggning helt konst ruerad och byggd i England. För närvarand e 

byggs den landbaserade prototypen för denna anläggning i Dounreay. 

I Frankrike har a rbeten också pågå tt seelan lång tid ti llbaka på 

kärnenergidrivna ubå tar. T ill att börj a med a rbetade man med ett 

projekt, där naturligt uran skull e utgö ra bränslet och reaktore rna var 

tungtvattenmocl ereracle. Detta p rojekt måste läggas ned. då an lägg

ningen fi ck all tför sto ra d imensioner. T stä llet togs kontakt med ame

rikanarna, för att komma i åtnjutande av utrikesm inister D ulles' på 

ett Nato-möte i Pa ri s framförda erbjudande om samarbete på atom

ubåtsområdet P å grund av v issa di.plomatiska fö rvecklingar fördes 

något avta l in te i hamn, utan fransm ~innen ha r s jälva utvecklat en 

tryckvattenreaktor med an rikat uran som bränsle och lät t vatten som 

kylmedel och modera to r. Arbetet ha r f ram skrid i t så lång t att kr i t i k a

litets försök pågår i Sacly seelan i maj 1960, och en prototypanlägg

ning är uneler byggnad i Cacla raches r ea ktorlabo ra torium i närh et~n 
av Marseill es. Effekten to rde vara i samma sto rl eksordn mg som for 

SSvV. Enligt p lanerna skall elen fö rsta av tre kä rndrivna ubåtar gå 

provturer omkring 1967- 68. 
Italienarna studera r en egen linje, där An saldo- och F ia tkoncer

nerna har en gem ensam forskningsgrupp, CAMEN. Ita li enska m a ri

nen studerar för närvarande gruppens pro jekt. 
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En återblick på tidigare gällande avskriv

ningsbestå m melser för provia n t. 

Av ledamoten FOLKE V. LINDGREN 

Om man bortser från el en mindre fö rhöjning av sjöti ll ägget, som 

ti llkommit uppbörd smännen ombord på f lottans fa rtyg, ha va upp

bördsmannat jänsterna i all mänhet för sina innehavare icke medfört 

rätt till något extra vederlag utöver till vederbö rande utgående or

dinari e av löning. Som ett särartat unelantag från denna regel kan 

det måhända vara av intresse att något beröra tidigare gäll ande be

stämmelse r om avskrivn ing av prov iant och elen dä rmed fö lj ande rät

ten att utbekomma s k "lösen för överskott i prov iantuppbörcl". 

Bestämmelse rna ifråga g rundade sig på ett uneler Ca rl elen tret

tondes regeringstid år 1812 faststä ll t avsk rivningsreglemente, vi lket 

i väsentliga delar gä ll de ända in på 1930-talet och en ligt v ilket in

tendenter och redogörare å på expedition varande fl ottans fartyg 

ägde rätt att tillgodo räkna sig avskrivning på vi ssa proviantartiklar 

såsom ett skyel d mot eventuel lt uppkommande brister i uppbörden 

på grund av spill och sv inn. Denna avskrivn~ng utgick olika- med 

varierand e procen tsatser fö r olika proviantartiklar - all teftersom 

risken för uppkommande bri st ansågs va ra större eller mindre. 

Då en fartygsexpedition var slut eller v id ombyte av intendent 

(redogörare) upprättade sjö rev isionen på el en station, far tyget t ill

hörde (rev isionen senare förlagd centralt ti ll KMF ), ett s k "Nova

konto" över proviantuppbördens ställning eft er slutförd g ranskni ng 

av de månatligen insända redov isninga rna, som utgj ordes av pro

viantligga re jämte tillh örande in täkts- och uttagsveri fikationer. På 

novakontots debetsida (skuld sidan ) uppförel es samtliga kon staterade 

brister med uträ knade värden, under det att på kred its iclan i kontot 

upptogs värdet av uppbördsmannen t ill kommande avskrivningar för 

elen uneler expedit ionen förbru kade ell er eljest a vförda provianten . 

~rocentsatserna för a vskrivning varierade från 2 till 7 % men lågo 
1 allmänhet på 3 och 4 %. Avskrivning fick emell ertid enelast räknas 

?å vissa i reglementet angivna proviantartiklar och utgick sålunda 
1~ke på fär skproviant, som ju direktförbrukades och alltså icke var 

foremå l för lagerhållning samt ej heller på konserver och liknande 
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varor, som kunde räknas och utl ämnades s lyckvis f rån far l_l<\'ts 

fö rråcl. D et på de mindre fa rtygen ( tpb o. v b ) då för tid en 1 i r~ . 
kommande ölet på fla skor berä ttigade dock ti ll en avskrivning ne 

1 - •J ( 

J /a . D enn a rela tiv t höga avskrivn;ng räckte dock icke a llt id till 

a tt täcka uppkommand e bri ster på denna lä ttflytande va ra, va · för 

då och då händ e, att redogö rarn a måste påkalla un dersökni n1-. av 

uppkomna unelerskott i uppbörden. An ledning? J a, ofta an fö rd e~ Väl 

som skäl, att förlu sten uppstå tt genom bräckage i samband le c] 

hå rt väder med å tföljand e kraf t ig sjöhävning. En anekdot b( ·ät

ta r apropos hä rom, a tt en rev isor av äld re å rgång på ma ri n iir

va ltningens revisionskontor vid sin g ranskning ställd e sig m y• ket 

skeptisk ti ll undersökningsförfarandet ombord , då han fann , at1 på 

en viss tb a llt id 100 f laskor öl gick fö rlorade i hå rt väder - ' n i 

hans ögon egendomlig och svå rförk la rli g exakthet från v~i ch·ets 11 ak

ters sida . E tt ve~r i e rande antal skull e enligt hans mening verka t u•n a 

plausibelt och övertygande. Kanske hade han r~i tt ? 

E fter denna parentes ä r vidare a tt nämna, a tt även på de kv;t ll (i 

teter pro vie~nt , som vid expeditionens slut eller elj est å te rleverer; les 

till stati onens provi antförråd, fick b er~iknas a vsl;rivningsproce111 -

dock enelast med halvt vä rde - äv ensom att fö r proviant, son le

vererades från ett fa rtyg till ett annat, avskrivning öv erhuvud!. get 
icke var meclgi ven. 

T sådant fall , då värd et a v de medg ivna avskrivningarna icke t ck

te de uppkomna b risterna, f ick i novakontot ä ven tillgodoräl 1as 

virclet av uppkomn a överskott och först, då vä rdet av så vä l av sk ·iv

ningarna som överskotten sammanle~g t icke förslog till a tt L ·ka 

bri sternas vä rde, uppstod fråga om ersättningsskyldighet t ill kn 1an 

från uppbördsmannens s ida. Där vid till g ick så, att s jörev isionen tJt· 

stä lld e en s k "anm ä rkningsakt" på uppbördsmannen personligen för 

inkommand e med "förklaring" eller ev för ersättande av bris· ·ns 

viirde. Efter inkommen fö rkl a ring f rån ubm och därefter g j t ·da 

" påminn elser " från r evi sionen avdömd es anm ä rkningsmå let a v na

rinförva ltni ngen allt efter omständighete rna enelera med bes lu t om 

a vskrivning av bristen ell er med fas tstä llande a v uppbörcl smani'CllS 

ersättningsskyldigh et jämte föreläggande om det anmärkta beloppets 
inbetalande. 

Om däremot inga brister förelåga eller de till sitt värde vor så 

ringa, att de täcktes a v de medgivna avskrivningarna, erhöll u p-
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börelsmann en s k " lösen för Överskott" - ett slags _uppbörclsat:vocl e, 

ilket utgick kontant med högst Kr 2 : - per dag for I klass fa rtyg 

( psk, pkr och anclra ostörre fa rtyg ) ._ med högs t Kr l : -:-::- P.er _ dag 

±·--r Il klass fa rtyg ( ciav . tp -kryssare, jagare, skg-fartyg, SJOmatnmgs-
0 l . 

fartyg m f l) samt med högst 50 öre per dag för anc ra mindre fa r-

tyg (v b o. tpb med nr, t~ndrar _ etc) . Jo prakt iken ~erkacle de nuo re

laterade bestammelse rna t a llm anhet sa, att uppbordsmannen pa de 

större fartygen vanligen icke hade någon svå righet att med en god 

omvårdnad och kontroll av sin uppbörd få debet och kredi t i novo

kontot att gå ihop , så a tt de vid exped itionens slut kunde utfå det 

medgivna uppbörd se~ r v ocle t i fu ll utst räckning, medan cl ~i remot på de 

mindre fartygen det var mera säll an , att arvodet kunde utgå med 

böasta ti ll å tna belopp - detta på g rund av elen relat iv t ringa om

sät~ningen och att en stor del a v de lagervaror, på vi lka avskrivning 

fick beräkn as , på dessa fartyg o fta utbyttes mot fä rsk proviant ell er 

konserver . 
Även provian tintendenten (marinintenclent ) v id stat ionens pro

vi antförråd uppba t·, i varj e fall i K a rlskrona, på sin tid fram ti ll 

år 1927 ett å rligt arvode på 1.200 eller möj ligen 1.500 kronor, vilket 

utgick, seel an redovi sningen granskats och några bri ster , som kunde 

föran leda ersättningsskyldighet, icke befunnits föreligga - alltså ett 

slags begr~i.nsacl "lösen för överskott" . Liknande arvode torde tidi

gare även ha va utgått till el en före marinintendenturkårens tillkomst 

i motsvarande befa ttning tj änstgörande " proviantförvaltaren" , som 

var en tj änsteman ur flottans då vctrancle civil sta t. Ett rykte förm älde 

nämligen, att den siste innehavaren av förva lta rbefattningen v id sin 

avgång skull e ha utfå tt lösen för Överskott i fö rrådet, som på el en 

tiden ä ven ink lucl eracl e ett sädesmagas in , med ett högst betydand e be

lopp. Troligen förelåg- då fö r tid en ingen motsva rand e begränsning 

vid kronan s inlösen a v redovi sade Överskott. 
I dessa ~il ch·e ticl e rs proviantförråd lagrades a vsevärda kvanti tete r 

lakegods, d v s salt f läsk, kött och s;ll , vi lka va ror i betydande om

fattning in rr in o-o i då o·ällande spisorcln ing·ar såväl iland som ombord. 
b b b 

Vad art iklen salt sill anbelangar inköptes denn a vara liksom fl era 

andra efter elen v ik t , som leverantören ( inläggaren ) angivit, att kol

lina (tunnorna) skulle innehå ll a netto . I a v sik t såväl att skyelda kro

nan från att få betala för undervikt ävensom för att skydela upp

börelsmannen från att vid distribution av varan i smärre partier råka 

ut för brist var så lunda föreskrivet, att vid besiktning även en prov-
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vagning skull e verk stäl las . D~ir v id förfors vacl nu den sa lta s ric11 
betriiffar så, a tt man ur det levererade parti et slumpvi s ut tog C!L 
antal tunnor för kontroll a v nettovikten. Det erh ållna medeltal et -111 _ 
sågs cl ä rvicl va ra rep resenta tiv t fö r hela leveransen och efter cleb 111 _ 
ma uträkn ades elen nettovikt , som uppbörd smann en hade att på ijra 
sig i räkenskapen . I cl e av mecli cinalsty relsen utfä rdade fo rdring ··na 
på v iktigare p rovianta r tiklar vid leverans till staten va r v idare i re
skri vet, att v id pro vvägning a v salt sill laken fö rst skulle få v ~i l 
av rinna. Van ligen t ill gick p rov vägningen så, att inn ehå ll et i cl e iör 
kont ro ll uttagna tunnorna tömdes i n ~"it kassar i v ilka sillen väl.! cs 
seelan laken först runnit a v . En mera extrem' fo rm av provvä~1 lll •; 

L Ö 

lä r dock l1 a fö rekommit i gamla ticl e r och bi stori en hä rom är ·tk-
t iskt vä rd att berättas . Det sägs sålunda, att en n iti sk bes iktnings 1an 
e j skull e ha nöjt sig med det ovan beskri vna till vägagångssättet 1 tan 
att i avs ikt a tt få fram elen absoluta nettov ikten i tunnorna ttit 
anordna brädo r med genomslagna kraftiga sp ikar, på v ilka sill; "ll<l 

sa ttes upp en och en med huvudena nedåt för att på så sätt lä• 1na 
f rån sig elen med inläggningen tillförci a laken och möj ligen li tet t ill 
- en tidsö cl ancle men säkerli gen mycket eff ektiv metod! A nekcl<. t. en 
ge r på sit t sätt en fö restä llning om hur det kan tänkas ha gått ti ll 
på " elen gamla goda tiden", clå det fanns gott om både tid och tr
betskraft samt, om el en nu verkligen är sann , ä ven en v iss förkla t lllg 
t ill a tt sto ra Överskott J..:uncle uppkomma i cl e dåtida proviantuppl iir
cl erna . 

87 1 

Känsö karantänsanstalt 
Av major GöSTA KARLBERG 

Sveriges på 1700-ta\et all t mer ut vidgade handel med friimmande 
liincler medförde att fa rtygen och dess besättningar !~om i k~n takt 
med åtskill; ga av de smittosamma SJukdoma r, som h a l"j ~de sa r~kil t 
· trakter med varm t khmat. Den sjukdom , som man pa den t1den 
~ruktacle mest av allt var gula febern. Sjöm ~"innen s beskrivningar 
över sjukdomens faso r fi ck till res u !ta t att n:ynchghete rna v t d tog 
stora för siktighetsåtgä rder, ty man v ille inte n skera att el en m for 
des till vårt land. Uneler intryck av åtskilli ga länder i E uropa, s?m 
an lade ka ran tänsanstalter, bes löt de svenska myndtgheterna att fo iJ a 
exemplet. .. 

Ar 1770 togs det fö rsta steget. D å utk om dels en bestammelse om 
anläggandel av karantänsanstalter , dels ett detalj erat karantä_n sregl e~ 
mente. M an beslöt att fem karantänsanstalter skull e uppforas pa 
lämpliga p latser i land et. E n av dessa platser var K änsö (\~a rgö 
håla) , en uth amn i Göteborgs skärgård . I börj an tycks verksamh ~ten 
här ha va rit av liten betydelse. V isserl igen upp fö reles en karantans
byggnacl, men elen övergick snart i priv at ägo. K iin sö ägdes av Bt~ännö 
öbor, men hela ön med unelantag av de briinntorvmossa r som fann s 
arrenderades 1794 ut på 50 å r till en hanellande Gawin , som hade 
sitt sill salteri här. 

Kring sekelskiftet bärj ade gula febe rn hårt ~ Spa ni e~l . OS ärs~,j ] t 
åren 1803 och 1804 var ödesdig ra . N~is tan all t va rt sa ltfo rrad ham
tade vi fr ån Spanien och på hösten 1804 väntades åtskilli ga fa r tyg 
från detta land. Myndigh ete rna blev oroliga och redan år 1803 slots 
ett kont rakt mell an K ronan och Ga1·vin, enligt vilket K ronan skull e 
få arrenelera ön på 40 år. För Gawin blev det en mycket god affä r . 
Sillfisket hade unele r någr a å r vari t på tillbakagång, men trots detta 
fi ck Kronan gå med på ganska dryga villk or . De byggnader, som 
fanns på ön, ansågs inte lämpliga för en karantänsanstalt Man be
slöt att uppföra nya lokaler och en styrande myndighet , Q uaranta ms 
Commissionen . D enna hade sitt säte i Göteborg och bestod av lanels
hövelingen i Göteborg som ordförande samt Conteramiralen Georg 
de Frese, Commerseråclet N iklas Björnberg, majoren P J Hj erta , 
amiralitetsmeclicus P Dubb samt köpmannen T a rras . D ubb var elen 
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som fi ck bära arbetsbördan i de löpand e ;irendenas ha ndhav <~ Hk 
medelst vidlyftiga utredn ingar och tjänsteskr ivelse r. A rbetet < ·og 
emell ertid ut på ticl en och först å r 1816 kommenderades en arh ·ts
styrka t ll- Bohusläns regemente ti ll ön. Den bestod av 120 man >ch 
de länge pl anerade arbetena sattes igång. Man gjorde utfyllnad r i 
det g runda vattnet och på dessa byggel es husen. Var je hus var 1 sig 
själv en liten ö och förbands med cle Övriga genom små väl da 
vindbryggo r. A tt det inte var något hast verk fö rstår man , då 1 1an 
än i dag ser byggnadern a ute i vattnet. Man hade tagit som före ild 
karantän sanstalten i Marsei ll e. S jä lva byggnaderna f ick svensk h rr
gå rcl sst il och uppfördes ovanligt gediget och ståtligt . Redan let 
första året uppföreles fem nya stö rre och mindre byggnader, l a 
Känsö torn . D etta placerades på öns högsta topp och var avsett ttt 
tjänstgöra som utkiksplats . - Efter ett och ett halvt år s arbete h '11-
fö rlovades arbetskommen deringen och myndigheterna tycktes \ tra 
mycket nöjda. Man gav landshövdingen i Göteborg i uppgift att m
bjuda a ll a utländska representanter, så att de kunde bh bekanta 1 ecl 
denna sköna och kostsamma in rättning. - Ännu var emell ert id 1te 
arbetena fu ll ständ igt färd iga. Å r 1818 kom en ny arbetskommet le
ring, denna gång bestående av 60 man från E lisborgs regemente. J)e 
upp förde bl a ytterligare ett magasin. 

Den 30 november 1818 inrappo rterade a rbetsleda ren och milit ir
befälh avaren på Känsö, major Jac Forsell (farfar till hovsånga -en 
och operachefen John Forsell ), att karanhinsinrättningen var fi re ig. 
U ndet- de två åren hade man byggt lasarettet ell er Pesthuset. Oh ·r
vationss jukhuset med det viktiga Kom rnunikat ionsrummet, Con v le
scenthu set, Mönstringshu set samt dessutom boningshu s och magas IS
loka ler m m. 

Rörande Kommunikationsrummets u tnyttj a nde an för Dubb ord ör 
ord : "Då t ex karanhinsmästaren var em ditgår för att avlät na 
prov ianten för påfölj and e dag, öppnar han fönst ret för att utvii 1ra 
vad av sy rångor ~innu kan vara kvar uti rumm et, sedan bära prov i,' l t
persedlarnc eller andra rekvirerad e va ror, ingå och a vlämna <~n. 
Då sådant är verkstä llt inhämtar han uti en bl ecklåda de rappotter 
och rekvisitioner, som läkaren dä r av lämnat., väl genomblötte med 
vinättika, upphängda över snören t ill avdrypning samt av lämnar efter 
sig de brev eller fö rh ållningsorcl res, som äro ämnade P esthusläkaren 
eller andra personer uti lasarettet. Därefter innan han utgår och väl 
låser dörren framsätter han de rökverksmaterialier , vilka P esth..ts-

situat i onsplan 

KÄNSÖ 

15 , 

1. Chefshuset 
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2. Mottagningshus e t 
3. Ka rantänsdrä ng

a rnas bostad 
4. Rydellska huset 

(krog) 
5. Kase rn 
6. Magasin 
7. Den f örsta sj uk

husbyggna den 
Ho.gasin 
Pesthuset 
Obs erva tions
huse t 

8. 
6 9· 

Kyrko gård 1 0
10. 

Ol of Ericsons 
grav 
Ki:insö t orn 

11, Magasin 
12 . Tvii tthus 
13, Likbod 



874 

litkaren ska ll blanda ti ll samman, nä1· denna är sinnad att gå clärif r n.'' 
. "Seclan karantänsmästaren detta verkstä ll t, låter han necl sl i1 lpa 

vmdbryggan mel lan lasarettet och obse rvationssjukhuset samt led 
kl ockringn;ng giver dem uti pesthu set tecken att avhiimta van rn· 
u ti kommunik ationsrummet." d 
"N~ir pesthu släkaren låtit avhämta vad som på lasarettets lx 1ov 

uti detta rum var inlagt, igenstängt fönst ren som ka rantänsmäst; ,-en 
öppnilt för vädringen och kva rlämnat sin ;:t och ekonomens rekvi s io
ner och rapporter, sammanb landar han de av karantä nsmäst ;1 ·en 
framstä lld a rökningsmateriali erna och ti ll åse r dörren efter sig s. 111 t 
r inge r för att påkalla vi ndbryggans upph issande och till åsn ing" 

Besättningen p[t Känsö bestod nu av en karantänsbefälh avan.:. en 
karantänsläk a re, en kassö r, en materialförvaltare, en sekreterare en 
unelero ffi cer och befälhavare för karantänssoldate rna, en vaktmä ta
re, 16 karantä nsso ldate r och 4 matrose r. T ill karantänssoldater u og 
man inva li deL Karantäns läka ren hade tidigare vid behov seglat ut till 
Kän sö f rån Göteborg, men nu fick även han fast hostad på ön. )et 
sto ra antalet man, som fanns på Kiinsö, med förde att man där 1ck 
inrätta en krog. Den förestods av en jaktlöj' tnant Ryclell och b\ '"-

- ' "' naden, dä r krogen inrymdes, det R ydell ska huset, finn s iinnu k ar 
P å Kä nsö uppföreles ett batteri med fy ra kanoner, som hade till 

u ppgift att upprätthålla ordningen i hamnen. Detta utökades sent re 
med 8 sexpundiga kanon er (med lavetter och ladcltyg samt ammt ni
t ion ), som fanns kva r ti ll mitten av århundradet, då dc överföt les 
till Nya Varvet. 

Å r 1805 kom det fö rsta far tyget, som ålagts karantän , till K ;il oÖ. 
Det va r ga leasen D oro thca, som kom från Malaga. }{on efte rfölJ les 
samma å r av ett trettiota l fartyg. Kontro llen var redan f rån bö1 an 
mycket noggrann. Genom de utländska representante rna i vårt l mi 
höll man sig unclerättad om de sjukeloma r som härjade och samtir igt 
f ick bef~ilhav a ren på båta rna order om att på olika vis med< -~ l a 
läget . Man var synnerligen ange lägen om att inga fa rtyg skul k få 
segla förbi utan karantän och karantänen var ytterst omsorgs fu ll 

Frekvensen på Känsö var mycket ojämn. U nder de första tre å ·en 
erhöll 204 far tyg karantän. P å 1820-talet uppstod en nedgång, så t ex: 
kom 1826 endast ett fa rtyg ti ll Ön . Fem år senare uppstod emell ertid 
en plötslig ökning och år 1832 ankom 442 fartyg. Vid denna t idpunkt 
var det inte längre gu la febern man fruktade, utan koleran, som just 
i börj an av 1830-talet hä rjade i E ngland. T ill Sverige kom den l g33 

875 

Fr!in. vänster: Tvätthus, Magasin. , Observation.shus, Pesthus, Maga sin. , 
Kommen.dan.thus, Parloir. 

och vid åtskilliga till fä ll en vå rdades kol erapatienter på Känsö , se
nast 1909 och 19 11 . -Efter 1830-talet s jönk de karantänbehandlade 
fartygens antal och på slutet av 1800-taiet gick åtskilliga år, då inte 
ett enda fa rtyg besökte ön. 

H ur vården av de sjuka skull e t illgå finns bestämt i 1807 å rs ka-
rantänsreglemente för Känsö . 

I detta stadgas bl a att då någon s juk fijrf lyttas från fa rtyget 
ti ll sjukhuset "skola håren tätt vid huvudet avk lippas samt hu vud och 
ansikte tvättas i ~ittika ell er uti ha vsvatten. innan han liggande i sin 
korg nedsläppes uti båten , som sedan lägger till uti öppningen inunder 
sjukhuset varefter h an med hissmaehin ur båten upphissas uti bad
rummet ~ch dä r utan a tt med händerna v idröras ned~ändes med koj 
och kläder uti badkaret; under badningen lossas med krokar och skä
rande verktyg kläderna f rån kroppen, så att den s juke efter ti o a 
femton minuter kan därutur allt med elen t ill börliga förs iktighet , som 
föreskriven och anbefalld blivit, upptagas, torkas och gni das med 
ättika samt v idare , förflyttas till det fö r honom utsedda sjukrummet, 
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d~ir han genast får sin säng med de nödiga inventa ri eper secll ar. ,
0111 

för var; e säng finn es utsatte uti A rmens F lottas sjukhus R t ~- le. 
mente" . 

När de första byggnaderna bö rj ade byggas var Känsö en kaJ 
klippö, men så smån ingom skapades elen imponerande gamla vil d >ar
ken (g rundad av Jac Forse ll ) som ~in i dag f inns kvar. Åtsk1.l iua 
av cl e män , som tj änstg jord e på Känsö, ligger begravda i en a \ ~le 
vackraste dalsänkorna. Kyrkogården invigdes 1840. På ett annat -t il 
le i parken kan man finna en granitvård. Den restes till minnt av 
O lof E ricson , fadern till N il s E ricson (översten och järnvägs- uch 
kanal byggaren ) och J oh n E riksson (uppfinnaren ) , anställd på K nsö 
som postman, Viktor Rydberg var under en tid in fo rm ator för ka
rantän schefens barn på Känsö och lär uneler denna t id ha sk ivit 
"S ingoall a." 

A nstaltens siste fast anställde läkare avgick å r 1922. 1934 ( er
fördes förva ltningen a v K~insö f rån domänstyrelsen t i Il försv" ·et s 
förvaltning och unelerstä ll des kommendanten i Ä lfsborg·s fä st! no-

'" secl em1era chefen för Göteborgs kustartilleriförsvar. Känsö har lä r-
efter och främst efter krigsutbrottet 1939 utnyttjats som en av k JSt

arti ll eri ets ytterförläggningar i Göteborgs skärgård. 

På grundval av en av professor C Skottsberg g-j ord utred1 ing
medcl elades å r 1936 förbud mot olov ligt beträclancle av ön. hl a för 
att skyd ela dess delvis egenartade flora. 
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Litteratur 
WESEROBUNG av Walte1· Hubatsch 

Musterschmidt-Verlag, Göttingen, 1960 . 

Ar 19 52 utkom som band 5 i en serie fr~n Göttingen "Die deutschc Besetzung 

D ·incmark und Norwc~en 1940". Författare var den tyska specialisten 
von ' ' " 

o skandinavisk politik, professorn vid univers itet i Götti ngen dr Walther 
pa f o b . k . f .. 
}{ubatsch . Boken väckte redan ran Ö·rpn ett myc et stort Intresse, ramst 

o arund av författarens objekt iva sätt att belysa händelserna och den har 

:C~a~ länge icke varit möjlig att uppbrin ga i bokhandeln. D en andra upplagan, 

som utkom r 960 - och som s~ dan betr:tktar författaren ' 'Weseriibung" -

har bli vit a v väsentligt större omfattning. Nytt käl\ mater iel har sedan den 

första upplagan utarbetades blivit tillgäng ligt, framför allt sedan amerikanerna 

frigivit tidigare beslagtagna tyska dokument, varfC. r numera officiella verk 

föreligger fdln såvä l allierad sida som från de skandinaviska länderna. Med 

stöd av detta utökade källmaterial har författarm kunnat komplettera och för

djupa framställningen, men det är fortfarande den objektive historike rn som 

låte r fakn taLt och omsorgsfullt undvike r subjekt iva om dömen. "Boken har 

icke tillkommit på uppdrag av någon", fram h ~ ller författaren i sitt företal, 

"unpdraget har författaren själv givit sig för att som historiker ge e tt bidrag 

till v~ r tids historia". Själv har han icke deltagit i ockupationsföretagcn , utan 

befann sig vid den tiden som infanterioffice r p~ västfronten. 

"Wesertibung" är i främsta rummet en rent sakl ig historisk fraP' Ställnin g, som 

med sin utomordentligt fu llständiga källförteckning bör vara tdl ovärderli g 

hjälp fö r env.u, som vi ll studera något speci l!t avsnitt. Den behandlar för 

historien till fö retaget, planläggn ingen och genomförandet, men berör (Liremot 

icke hände lser efter det norska vapenstillest~ndet. Att den därutö ve r erbjuder 

en högst läsvärd framställning av de dramat iska händelserna i våra grannländer 

vå ren 1940, ligger i sakens natur. 

Förhistorien ti ll det tyska angreppet på Danmark-Norge är högst intressant. 

Redan 19,29 had-e den tyska amira len Wegener i sin bok "Die Scestrategie des 

Weltkriges" hävdat behovet av framskjutna tyska baser i Norge. Hans åsikt 

härom var nära nog evangelium för }O-talets yngre tyska marinofficerare. Att 

amiralen Raeder i sin egenskap av chef för tyska marinen till en början inte 

helt anammade dessa ~sikter hade vä l främst sin förklaring däri, att de tyska 

marina s tyrkeförh~llandena på }O-talet var helt olika dem som gällde under 

första vä rldskri get. Ef ter krigsutbro ttet tycks han ha ändrat sin uppfa ttning, 

och i den t yska m ar inledningens krigsdagbok för den 3 oktober r 9 39 anges, 

att Raeder fin ner det nödvändigt att orientera Hider om behoven av vidgad 

tysk baserin g. Man borde, framh ålles det i krigsdagboken, undersöka vilka 

Orter i Norge som lämpa sig som stödj epunkter, om man genom gemensam 
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rysk-rysk påtryckning har förutsir rnin gar att p å fredlig väg erhålla >t Ödj ,, 

punkter i Norge, ell er om så ej är falter huruvida man har resurser a t, t iiL 

tvinga sig såda na. M~rin l edn ingen synes dcck alltjämt ha vari t av den lip p, 
fattnin gen att kraven icke berätt igad e till en sådan kraftansträngn ing st lll en 

ockupation av Norge. I R ae ders uppr·epad e fö redragnin ga r för Hitler av denn" 

fråga se r m an h ur farhågorna f ör att Engla nd skall förekomma T yskla n, al lt

mer tar öve rh and. Hitler å sin sida fö rklarar sig intress ·2rad, men b, tonar 

upprepade gånger fördelarna av arr de skandinav iska länderna förblir n cl•tra\a 

och län gre än t ill a llmänna di sk uss ioner i frågan kommer der inte. FJrst seda,; 

Quisling och nagclin i december 1939 besökte Berl in och därvid sarnm a·n rä f_ 

far med såväl R aeder som Hitl e r, anbefalle r H itl er att en studie ös r ett 

före tag mor Norge skall utarbetas. Vad som främst föranlett denn a än•j rade 

instillnin g torde ha va r it Quislings uppgifter om att Eng la nd förberedde en 

land sti gn ing i Norge och att enli gt Quislin gs uppfa t tn in g en hemlig ö s ·rens

kommelse härom förelåg m ed den norsk a rege ri ngen. Visse rli gen fra n håller 

Raeder vi d sin föredragning för Hitler efter Quislings avslutad e besök a tt man 

borde ta herra r som Q uisiing med sto r försiktighet. Ä andra sid an fi c]. man 

från tysk sida icke t a r isken att En gla nd satte sig f a st i Norge, enä r detta 

kund e bli av krigsavgörande bety delse . Hitlers beslut gr unda r sig p å fC·?dcrs 
y rkande. 

"Weseriibung' ' berör i främsta rummet förh ål la nd ena på ty sk sida, m ·1 ger 

därutöve r i sto ra drag en sk ildrin g av de allierade planerna beträffande 'i hn

dinav ien . R edan fyra dagar efter sitt tillträde som nurinminister - den se p

tember 1939 - anbefaller C hu rchi ll en ut rednin g avseende fo rcer ing av U sre r

sjöinloppen. D å detta hu gsk on visar sig ogenomförbart, b lir det d :n S\,' nska 

malmtrafi ken v ia Na rv ik, som leder C hurcill in på and ra vägar. P å fr a m sida 

gälle r d et att ge nom att skapa en krigsskådeplats i norr om möjl igt fö w ag<1 

d er befa ra de storanfa ll et mot F rankrike. Steg för steg drivs d en all ierad e pla n

läggningen vi dare. Parallellismen mellan de t tyska och allierade fö , ·ta get 

mot Ska ndinaviCJ1 är så fulls tändigt, att båd a sidor den 7 april befin n ' r sig 

p å väg, delvis mot sa mma anfallsmål. På bi:!da sidor är det de m arin. led

ningarna so n1 påtvingat en n1ctsträvig statsl ednin g sin vilja . Chan1bcr lai n såväl 
som Hi tler srr;ivade länge emot. P å båda sidor är det påfallande svaga J. rafter 

som avses för företaget, i huvudsak nyuppsatta f örba nd. Båda parter ' i nkcr 

sig fö reraget som en överr umplande prevcnti v åtgärd, båda hoppas p å e • rent 

fr edlig landstigning. P å båda sidor blir insk eppni ngen på snabbgåe nde kr igs 'a rtYs 

en ny het, båda sidor bestämmer sig för att gen omföra för·:tagcr under n mma 
må nskifte f.ö r att å ena sidan undvika de lju sa nordiska nätterna, å andra sidan 

undgå den nordiska v intern. Planläggningen har på b åda sidor samma svag· 

heter och samma förtj änster, e nergien med vilk·en företaget genomfördes sindie 

enligt bådas uppfattning bli den avgörande faktorn. Så ungefär slutar förfat ta; 

ren sin högintressanta redogö·relse. Hans slutomdöme är försiktigt men ocksa 

starkt kritisk t. Andamål et m ed N orge-före taget var enligt Raeders egn.1 ord 
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. för Niirnbergrä tten: "Vid gad baserin g" , men framhåller författ a ren, dc manna 
1;~rlusterna och skadorn a på tysk sid a und er företagets genomföra nd e var sådana, 

förd elarna av den vidgade baseringen icke kund e utnyttjas i avsedd om 
att .. l f" f o d o 'k l l o k fattnin g. Narm ast u tar nog or atta ren ar en ast ren , att ett ur2. a aret tys t 

·epp visse rliaen sku lle fört till ett temporä rt enge lskt besättande av Nord-a n v t o 
' "o-e m en att h ändelseutveckl ingen på v;isrfrom2n även und er sådana förhäl norb ' 
]anden skulle tvingat de allierade att snabbt nog rymma fältet. För Tysk land 

medförde ockupationen av Danmark och Norge trots överl ägsenh ct•en 1 mt!Jtar 

ledning och trots all tapperhet, så slutar författaren, ingen poli t isk v in st. 

.Båda sidor byggde, såsom tidigare antytts, skandi navienföretaget på över 

rumpling, och båda a vsåg att förekomma en befara t för etag från motståndaren s 

sida. I ngend cL1 parten anade att samtidigheten skulle bli så fullstän di g. V issc r

]i aen a vbrö t ma n p å allierad sid a sitt företag, då flygspa ningen givit vid han

d:n att starlo ryska SJÖstridsk rafter var p å anmarsch, m en situationen blev 

trots d etta y tterligare för vi rrad, octh författar,e ns skild r ing av händelseförlop

pet, stödd på utdrag ur k ri gs dagböcker och ögonvittnens utsago r, f å r en spä n 

ning som i en vä l tillrättalagd äventyrsroman. Må var a. att den tekniska u t

vecklin gen sedan I940 fört dithän, att överrumplin gsföre tag av den storleks

ordning och över d·~ avs tånd va rom der d å rörd e sig framd eles knappast är 

att befara. I ett avsee nd e, nämligen d å det gäller att v ärdesätta stormak ter s 

respekt för små staters neutralirer i ett krig, ;i r '' Weseriibung" med dess sak

liga och grundliga redogörel se fö r b;igge parters uppfattnin g utan tvivel en 

högst läsvärd litte ratur. 

ON THE WIND OF A DREAM 

The Saga of Solace 

Av Commander Victor Clark 

(Hu tchin son of London, r96o) 

H. Wrede. 

' In f ancy l l istened - in fancy could hear 

The thrum of th e shrouds and the creak of th e gea r, 

The p arter of r ecf poinrs on th e mainsail a-qu ive r, 

Th e bow-wave thar breaks with i gurgle like laughrer 

A nd the c ry of th e sea birds following aher, 

Over oceans of wond er, by h ead land s of gicam 

To t he harbours of fancy on the wind of a dream .' 

A non 

Med ovansrående strof, som för ett lyhört sjömansöra säger så mycket, in

leder författar.c n sin bok. Han fortsätter med att tala om att säkraste sättet 

arr driva en man ut p å haver, är att sätta honom på ett kontor i London efter 

ett helt liv till sjöss. De mäktiga lorderna i amiralitetet hade bestämt a tt han 
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ef ter tju gosju å rs tj änst v id flottan skulle til lbringa rest~n på kontor. H a re. 
vo!terade. H an vi lle ha frisk luft och frih et, inte rutinarbete. Ut ur sänge n nect 
till frukosten, upp från fr ukosten, ned till bussen - varenda morgon och för 
v ilket än dam å P Pappersexercis med idiotiska detal jer, störd av oräkneli g ' av. 
brott hda dagen, telefonsignaler, trafiken utanför och tröttande sam man tr iden. 
Nej, det gick inte för con:mand er Clark . Efter ett å rs van trivsel gick h n in 
till en yachtmäklare och förklarade : ' 'I want a yacht to sa il round the wor\ ,, in ." 
R esul tatet bl ev, att Cluk köpte en båt, som var alldeles för dyr för hc .. 10111 
men som va r den enda tänk bara - ketchen Solace. I septem ber 1 9·5 3 n;i r all; 
var klart med utrustning, provianterin g m m v isade han Solace för f j rsra 
gången för sin mor. Hon yttrade omedelbart hon fick se båren: 

"You'rc not going to cross the A tl ancic in that? 
Yes, I am . Why not? 
\Ve \1, you must be mad - absolute/y MAD !'' 
D en 4 sep teml>er avseglade han med en god vä n med " th e Blue Ensi gn ' bl~

sande p å mesan. I augusti 19·59 å terkom han till England efte r en seglar• runr 
jorden. T otalt hade han då avverkat 48 .ooo distansminuter. 

C la rks sk ild r in g av den n ära sex år långa färden är fascinerande. Hård tag 
m ed sjön växla r med soliga daga r ombord. Seglatsen gå r f rån England över 
Atlanten ned till Karibi ska havet, där hans gode vän tyvärr måste åt·on .inda 
till hemlandet cch kontorss-rolen . Efter några daga r får han en ersä ttare i en 
svart y11gling - n-egern Stan ley Mathurin - som bl ir den förste av si , ras, 
som ensam ti llsammans med en v it man seglar ru nt jorden . En bät tre o-:h 
loja lare besättnin gsman kunde Clark inte ln fått . Ett gott be tyg år dem båda 
var att aldrig ett ont ord v äxlades dem emellan under den långa tid resan v:.radc. 

I Bcquita i Västindien råkade C la rk ut för ett mindre mi ssöde. Blocks. i van 
ti ll ena backstaget till stormasten knäcktes. Han l1ade in6a rese r vdelar oc var 
f örtvivlad. Daiien därpå seglade Alvsnabben in i hamnen som en räddande ngel. 
Flinka händ er ombord p å det svenska örlogsfartyget repa rerade snabbt sb dan. 
- A lvsnabben! Skaal! blev Clarks tack. 

Men värre 'a ker sk ulle C la rk råka ut f ör under sin f ortsatta färd c :nom 
Panamakanalen och v ida re västvart ut i Still a Oceanen. Vid Palmerston ,Is land 
råkade han ut fö r en häftig storm och d re v upp på ett rev. Hela styrLo nis
sida revs upp. Ett start gapande håL Hur Solace sedan med infödingarn as hjälp 
lämpades i sjön igen från revet och togs upp på land på ön och lagad e' med 
t ill bud s stående medel är bara det en fängslande läsning. Reparation~ 1 rog 
månader och under tiden fick Clark ägna sig åt a tt bl a ge de kunskapstör· t~. ndc 
öborna undervisnin g i nav igerin g. När Solace efter fl era månader äntl igen kuw 
de sättas i sjön igen, seglade Clark t ill Nya Zeeland där ett va1·v fick ge båren 
en grundlig översyn. Varvet gav samtidi gt sitt största erkännande år det ar
bete som med primitiva medel utförts av infödingarna på Palmerston. Efter 
det Solace var klar, stack Clark å ter till sjöss med den för honom enda tänkbar~ 
kursen - tillbaka till Palmerston I sland . 
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d f .. -dp \1on om sedermera <>enom det svå rn avigabla Torres sund , öve r f" r en o.t ~ . " /ska Oceanen och så smån in gom åte r till Väs tind i·en och Sta nle;s trakter. 
In ;r. Lucia )w m lokaltidningen" Voice of SL Lu.Cia ut med en lang a rt1kel 
I 1 under feta rubnker· Sr Luc1an Fnst Coloured Man ro Sa1l Round 0111 Sran ey. ,; · · 

Worl d m Two-Man Boat. 
the ,g au<>usti seglade Solace in i Plymouth Sou nd. T ill en rörd C lark sände Den - b l .. 1 . "Off' d f l 

f
"lh vande amira len följande vä lkomst.l a smng: 1ce rs an men o t 1e be a a f l . f' d rh command have read w ith adm irat ion o t 1e magn1 1 0~ nt voyagc an. p!ymou · ' · ' l k f d l ' . avi o- ation of the Solace and w1sh commander C ar a sa c an 1app) clrcumn b 

landfal l. " 
Clark avslut.lr sin bok med några re fle xioner. Först och fr~mst är det ~än s l a n 

frihet som var så överväldigande att han inte upplev t nagot dyl1kt nd 1gare. 
~~aa ridtabd ler. Man kan segla vart man vi ll , när man v ill och ändra på pla-

" om det passar. Och vart man än ge r sig iväg har man Sltt hem med s1g nerna . .. 1· · 'k 
h 

dessutarn a ll a sina tillhör ighete r. En oceankryssmn g ger omvax mg 1 n t OC• k , 1 , Nya länder nya människor och and ra sede r och bru . Man maste wnstant matt. ' . .. .. T ·"kna med hå rd a tag till sjöss. Vädret skiftar oupphörh gt. Det ar omOJ 1gt att :~ta och dåsa någon längre tid. Pris,: r för säkerhet till sjöss är ständ~g p å
passlighet. Tidvis kan det vara irr iterand e, ibland enormt tröttande ocl1 ofta 
ytterst farligt. Men det ä r aldr ig tråk igt. Det som ä:. nyckfullt kan ~elr enkel t 
inte va ra rråkigr. En resa till sjöss fostr:tr karaktarer och det mark,er m:ton 
mer än någon sin när man d<e lar sit t l i v med en ann an man 1 en l !ten bat 
unde r nä ra sex hela å r. Man mås te va ra tole rant. Alla männ1 skor är ol ik a. 
Vädrets ständi ga sk iftnin ga r skapar en viss elasticitet - en att ityd, som 
kan ta de t milda med det hå rda, det behagliga med der otrev liga. D et alstra r 
ett slags ''giva och raga'' utan v ilket en tvåmansbesättning skulle vara hel t 
otänkbar. Int'~ det minst v ikti ga är, skriver Clark, a tt '' they that go down the 
sea in (little) ships, and occu py their business in great waters, these men see 
the works of the LORD and His wonders in the dec p.' ' A ll a som seglat över 
haven i små farkost er ha känt detsam ma. ''With God's hclp littl e people can 
do big things. Etcmal things do not change' ', sk ri ver Clark som avs lutnin g. 

Förutom de sp ännand e sk ildringarna av livet t ill sjöss beledsagat av ett yp
perligt bildm at-eri al , har man som ett bestående minne a v boken vänli gheten 
och hjälpsamh eten som visades Solace och dess besättning av alla i dc tropiska 
länderna. D et folk, som ännu inte har infekterats av denna tid s ondska och 
jäkt och där människan ännu iir en indi vid som har förm ågan och förmånen 
att få leva ett naturl igt liv där glädj e, givmildhet och kärlek till n ästan är de 
främsta ingredienserna i li vet. Pedro A h/mark. 
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T H E MARY 

Av Nei l Potter och Jack F1·ost 

(Geo rge G Harrap & Co. Ltd, London) 

Att konsta re:a, att byggna der spcg l::tr e tt v isst tidsskede är end ast i sin lrd
ning. D ärem ot ä r v i inte lika benägna att ge samm a egenskap er h ett fa ty,; . 
Därtill är dess histori a som regel a lltför kor tvari g och det sj;·i!v m era en ,, ro
dukt av teknikers ski ckli ghet än res ult a tet av en kultu ru tveckling . And å b n 
det inte h jälp::t l, att ''Q uecn Mary" - det enge lsk a jättefa rtyget på 8 1.ooo t Ci n, 
som ägnats en biografi på nära 300 sido r - mer än väl fyll er a nspråk c på 
att speg la sin tid och vara ett flyrande monum ent öve r d en period i v :i !,Is
histor ien, so m började i slutet av J 920-talet och alltjämt va rar. The Ma n blir 
d ä rmed e n bok, som in t resserar in te bara tekn ike r uta n också enkla lan d ~ ··ab
bor, en lektyr, som med f ö rd el borde kunna översättas till svenska ocl här 
f inna god avsittnin g . 

Inlednin gsvis ges glimrar av C un ardbolagets ut veck lin g, intimt sa n111u nk 'PP
lad med uppgiften att föra p ost över Atbntcn. Bolagets första å nga re ros
sad e Atlanten redan 1840 med 8 knops fart; 45 år sena re ha de farren JÖ)ts 
t ill över r8 k nop. Senare uppträdde Tyskland som främ ste konkurrent om pas
sage rartrafiken över Atlante n. Annu 1926 kom p,5 % av förstak lass rescn ä ·nu 
och 50 '7r av öv r iga klasser på engelska f a rr yg. Fem å r senare ha de E ng 1nds 
and el av trafiken sjunk it till 33,25 resp. 38,25 °/c av de ol ika ka t egor•c rna 
Amerikaresenä rcl'. Tyskland hade därmed naggat det b ritti ska trafikun derbgc t 
högs t all va rli gt . Redan 19 26 kom planer upp i Cunard Iine på ett nytt f a rty g. som 
skulle bjuda på större komfort och snabbare resor ä n rederiets Maur< 1nia 
(by ggd 1907), A quitan ia ( r914 ) och Berenga ria ( r9r3 ) · Året d ä rpå höj de bo
lage ts aktiekapi tal m ed 1, r mill :E till 8, r mil! f som en för sta åtgä rd f i•r f i
nansie rin g av ett n ytt f arrygs bygge, äve n om möjl igheten av et t sådant nnu 
inte skymta de i off ic ie lla uttalan den. Internt började emellertid nu ett i rcn
sivt förb erede lsea rbete, som resulterade i att kostnaderna för ett farty g, som 
uppfylld e uppställda fo rd r ingar på ko mfort och f a rt , beräknades gå lö på 
6,5 mill f. Man fann dessa för höga och byggan de t sköts p å fr a mrid en när 
ma n kunde räk na med läg re byggkostnader. Men planeringsa rbetet fick f' ' de n
sk ull inte v il a utan fort sa ttes m ed oförmi nsk::td intens itet bakom stängd 3 dö r
ra r. Bland dc nyheter, som därv id framkom , va r ett nytt dubbelt av loppss) ,rem, 
som höll isä r o. v loppet för vatten fr å n av loppet för a nn a n orenl ighet . G ·n O!ll 

att samtidi gt gå över fr ån galvaniserad e järnrö r till k oppar för avloppssysre
men, nedbrinpdes vikten högst betydligt. 

Våren 1930 va r tiden inne att teckna kontrakt med John Brow n's skep p sva rV· 
A nnu återstod emellertid några v ikti ga problem att lösa : försäkrin gsfrågan och 
tillgången till to rrdocka. Den förstnämnda lösres genom p a rlamentsbeslut ' dc-
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. 0 vario-e 110111 det allln änna påtog sig fö rsäk ringsansva ret över 2,7 
11 ber I93 ' " . .. kf _o cei f, upp till d c 4 mill i, vartrl! byg,;kos tn aderna nu bcraknades . Doc t agan 

m dl mcllertid besvärligare. För att f å järn vägsbolage t , som ägde dockorna r 
va 1 e · 1· k · ' · ·.. d k h d bo c tthampton, att inves t :>ra erforder rgt · apttal 1 en ny p tte o c a,. o ta e .. -
J OL d att låta sina A tl an tj ätta r i stället u tgå från L iverpool. Tdl Sist traf-
[aae t me d k .. 'od överenskommelse och arbetet sat tes i g~ ng på en to rr oc -a, som matte 
fa es en ·11 · J .. d ' f · län " d r, 5 fot i bredd och 48 fot i djup: 1, 5 m1 ton JO ru grav cs 
1.200 or 1 .: b , J . .. . .. .. 

0 ton cement kom nll an vandn mg for d enna bass::~ng, vars 18o.ooo to n 
ut, 75 . 1) J .. l' . d k r· ·d o kunde j)Umpas ut p:'! fyra ttmmar. J\.euan 1 JU 1 1933 v ar oc an a r 10 . 
varten .. ... ff k · " 'k de svå r i" hcter mötte i New Yo rk, nar det ga tldc att ska a ·aJ utrymm, 
Lt nan " · · 1 1 · Il · l för den kommande r .ooo-fots Jätten . Hä~ ftck man 10ta mec a t t 1 sta et ~a p 

t ill li ·1J' ens slutpunkt med ty a tfolpnde fna resor for passage t a m a Boston · . . . . 
Il .. N w York och h amn en. K.ontr::tkt und erteck nades emell ertid 1 pnuan 193 1 me at. e · l .. 'd 
d hyra p~ 48 ooo f lJer å r. Därmed var al la fo rmella hm der une an rO J a me en <- • r .. . . . 

för ett defi nitivt kontrakt med va r ve t, som redan de n 1 dec 1930 boqat kol · 
.. 1 ·, 1, a-en till by '"'C n ·r 534 Stapclavlö pn ingcn beräknades d å tdl somm a ren strac <n o o o · · . 

1932 
med Jcv·; ra ns 19 34. Men den . ekonom_is ka situ a tion en mörknad e snabbt; 

depress ionen gas tkramade England ltksom v::~r lden 1 ovngt. U nd er 1930 SJOnk 
rederiets v inst med 2,5 mill :E. Kraf tåtgä rder vi dtogs fö r att ncdbnnga b o
lagets kostnader : en gcncr-cll lön encdsättnin g f rå n direktören och ned å t mms
kadc utgiftern;r med 1.78 mil! i per å r. Passage rarsiffro rna d a lad e e J~e ll c rti d 
katastro falt. I december mås te bolage t medd ela va rvet, a tt a rbetet pa b ygge 

534 mås te sto ppas . Ett me ra ohyggligt sla s för de nä ra 4 .ooo v arvsa rbetare, som 
blev arbetslösa, kan näppel igen tänkas . D e två å r, som nu följd e, utgör ett 
mörkt kapitel i mod ern engelsk histO ria. Hu r a rbetarn a på minimal a understöd , 
som f ö nedskars av de n sitta nde a rbeta rcregeringen, kunde klara livhanken 
är ägnat att fö rvåna. Son1 ett tecken på svårigheterna konstaterade n1an, att 
de billiga biograf erna f ick högsäsong för sin a matinefö rcstä llnin ga r: här fi ck 
ma n för tre pence vä rm e och kunde sp a r :J lj us d:irhemma. Kv in no rn a ås tad kom 
sannsky ldiga cJndervcrk, n~r dc hushållade med sina knap pa medel. Det sägs 
också, att hy ro rn a betalades i rätt t id, och att handlandenas kreditförluster bl ev 
rel obetydli ga . 

Und er demu rid trädde Nev ille Cha mber lain till som finan sminister . Han 
fann det nödvändi gt att undanröja d en inhemska konk urrensen om Atlanttra
fiken genom s.tmman slagn in g av ko nkur renterna Th e Occanic Steam Navigation 
Company (Whit-e Star Lin e) och C una rd L in e. En sådan kom också till stå nd ; 
det nya bolagets namn blev Cuna rd White Star Ltd , som i stats lån utlovades 
9,5 mill :E till nybygget . Från arbetarpar tiets sida beteck nades bes lutet som 
ren hasard och b ya-o-e 5 34 som "millionäre rn as farty g'' , m edan man f rån kon
se rvariv sida rvä rs~kert dekreterade , att ett fart yg som detta omöjligt kunde 
tänkas få någon militär a nvändning. 

Men beslutet gick igenom, och den 3 ap ril 1934 kunde arbetet å terupptas p å 
va rvet. I Clydebanks kyrko r hö ll s tacksägelsegudstj änst, arbetarna tågade lll 
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på varvet för~trädda av blåsor kes ter· l 
b 

oc 1 man sat te e:enas t o k 
ort de r 30 ton rost som d l v Jga ng a tt n le' 

, nu tyn o- e s uovet cft o o Il o ' 
betet. Man had e o+s·[ fullt · o " d . er tva ars StJ es tand med a 
. _ . ' ' ' SJa me att nva ned mäna-d ."n a f 0 a- lb t. 
1111-ctts l byggnad-sstäl lninga rna. För full fart l- d "b' v a,c on , so~ 

N" ·d ~ ' s ,rc nu a r eter fra o 
a r tJ .:n rör stapelavlöpningen nalkad . mat . 

fråga n. Förf avfärda r som dål io-r skä~1t el es, akrluaiJse radfes naturli gtv is ll ' nln. 
f" l . " ' .en gam a uppa- l ten att ,.Th N 
J c' SJtt namn på grund av ett ku na-lia- . f · o " ~ c l :t ry" 

skulle b 1"1 . " ,t m Jss orstancl. EniJ "" t denn a v . . 
o . n~ yggct ''som Sina föregångare i Cunard fl f~ ' ' . SJon 

pa - Ja; , Quec., V ictoria " uppfylld-c här dett "!Ils otNta al namn Slut 1nd: 
d .· d . a VI wr. ar <uno- Gco-

cnatta es om att rederiet beslutat att 11a f " 1g un. 
' ' 'm n o-e a rty <> • t cft "d 

römcla och :·-kl" 1 · " "' er ·e n m est b 
. nl ,ll Jga <:VIn na, sonl n&gonsin va-it dro""t . . . e. 

kun gen genast Latryck t sin o-l ""d · .. ' ' n t ng J England' s\ uJl, 
o . " a Je over att man p o d .. l ., 

gcmal! Nej, så gick det intP till Mccl t a 1- o a - etta satt ve a t hed ra hans 
• · ' n 'e p a reder sa 1 · 

man nu bryta Cu na rds namntradition och d J ~ mJfnan s Utlllngen llåstr 
M , D h . stanna c sa or na mn e• ,., 

oary . et .1dc dock en hake: namnet fanns . d . - 1 ]" -- • "u c en 
pa Clyd e ''Qu ccn Mary' ' d" · f o Je an J SKepps tsran; tun srl.å ten 

l . · om optcs e ter patryckni ·wa . ·11 '"Q 
oc 1 f1ck senare tillfäll d l . · 'o<-l tJ ueen M ar) II"' 

' e pry a en <aJ uta med d · . 
port rätt. ett a v rottn1ng-cn S igT~ rat 

Sjösättningen vål lade bekymmer å "" r o 
skulle ä o-a rum T -k "l .. p " und av det tranga farvatten, dä r den 
innan d:t sto .. el e n t <e rna raknade ut , att skrovet komme att flyta 1.1 9- fot, 

F
.. p~a es upp. Man hade emelle rtid raknat f el - o l l o 

or att klara !"JÖsättrJ·,1 0. o .. ' pa 1c a tvJ fot' 
· • · <>en masrc mer an 5 Id o 

pelbiclden o-rävas ut I l ,.11 d ' ,5 t pa motsa tta stranden a \ Stl-
" • 1 ·1 an c rea-n och und ··· !"l bl" 

de så dopet. När "Q M , " er Jattc 1 < pu Ikansl utnin g ked-
ueen a ry senare si · 11 r· f o 

uppstod nya svåriohete r· flod -b· ··a' o 'u e ~ras ra n varvet utför C lycle, 

d " · en et JO , pa stna snlle b o f o f 
un er kölen. Men allt gick lyckligt. • n a ra nagra a ot ' Htcn 

Det fartyg, som nu snart var redo att e . o . . 
kostats en förn:imli o- k .. 1

. g sJg ut pa sm Jungfruresa, ln d på-
• " onstnar tg utsmyckn 11p .. el el d 

mål för diskmsion D - h "'' vars var e ock el vis bl ev ,'öre-
.. . · on stora uvuclha llen J . d .. 

gangeslivet om bord k d .. el f· · . ' P an et a som centrum fo r um-
, un e son ags a rmtdelagar on dl .11 d . 

där kaptenen e 'ler ha .. ' wan as ti gu StJ än st Jkal, 
.. . ' ' ns narmaste man svarad f ··. b"b l j ·· . . 

ha n visades till b" "" __ f d .. . . e 0 ' 1 c. asnmgen. Kato l1' crnJ 
w,t '' en, mc an for JUdtska "" .. . 

synagogan ombord p å ett f p o o .. passa,e ra re oppnades den 1 Jrs r3 

Il 
o ' artyg. a ma n<>s tdt ohete · - j" · ·· d 

a tsa knappast klaa-as L.. d.. .11 .. " " n 1 l e 1g10st avseende lu n ~ 
· • o' · agg art t att for fartyos · - d · ·· j 

a v vär ld ens nPst ova 1· .. dl "tme nl!1 gen anvants ett t J -l1 

och ytterst p ~ l - ,;1 tga tra s ag och bilde n av et t f ull sriindigt genom ;inkt 
f awstat artygsbygge är uppenbar. 

}ung rurcsan startades på drottnina- Mar f··d l 
bl a 3-500 säckar ''f örst -d . ""- "" . y s oe sed ag elen 26 mars 1936 med 

a a,s post ombord For t ][f ·' j "f o 
anmodats författa latinsk .11 . · . 1 aJ et J raga had e K ip ling 

' · text t1 en mll1nesmedal H · l k 
te em ellertid po h o . J- en·arna J ondon anmär · 

a ans sentens sasom 1nte fullt f If · Ir · 1· "d 
roa sig med att o k h e n. '"- lP l!lg kunde emellert! 

pape a, att ans text orda a- h·· . · 
oden . .. Om dc f··. .. ,rant amtars ur ett av H ora tlus 

n o. sta resan bor kanske tilläa-gas l . 
o ' , att otsen som tog Hl 
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'"Queen Mary" ' i New Yo1·ks ham n för första gången bar det svenskklinga nde 

,amnct Gustav Svensson . 
1 

Mycket snart visad e det sig, att "Qucen Mary" ' rul lade mer än beräknat; så 

säker hade man emellertid varit på hennes lu gna gång, att hon inte utrustats 

111
cd sedvanliga ledstänger i korridorer och på h yt tsidor. Genom utbyte av 

propell rar förb ättrades både gång och minskades v ib rar iDncrna samtid igt som 

d·e årl iga dnftskostnaderna ncdbnn gadcs med r 5 .ooo f . 
När kriget bröt ut , låg farty get i New Y.orks ham n och förble v där overk

sam under ett p ar månaders t id ; i parlamentet framkom för slag om hennes för 

sä ljnin g till USA , såsom obrukbar för krigs tj änst. D e närmaste åren skulle 

ci11ellc rtid v isa, hur felaktig och förh astad denna slutsats var. Tvärtom kc m 

"Queen Mary" ' tillsammans med syste rfartyge t "Queen El isabeth" ' a tt tran s

portera över 8oo.ooo soldater, fångar och krigsbrudar över 50o.ooo sjömil -

för att bara n:imn a några av dess p:~ssagcrarkatego ri e r, under krigsåren. Man 

måste ta stora risker . I detta fa rty g med plats f ör c:a 3.ooo passagerare oc h 

manskap tog '11an vi ssa tider ombord upp ti ll r 5 .ooo man. Speciella anordninga r 

måste givet vis då vid tagas för att göra li vet uthärd ligt i de nna trä ngsel. Ut
spisningen skedde i sex om gånga r, i köke t arbetade m an d ygnet om, strängaste 

disciplin måste upprätthållas . D en, som t. ex. bröt mot förbudet att ej bära fl yt

väst, berövades omgående sina skor och fick sedan traska omkring i strumplästen. 

På flera resor var Winston Churchill gäst ombord; då återställdes en del hytte r 

deras gamla härlighet och komfort, som kom premiärministern att stortrivas 

ombord. 
Från alla dessa kryssningar omnämnes endast ett allvarligt olyckstillbud för 

fa rtygets dyrbara last: under en rutinmanöver 1942 kolliderad e ' 'Q ueen Mary" 

med ro.ooo ma n ombord med den eskorterande kry ssaren "Cura~oa", som jätten 

med 29, knops fart pr:tktiskt taget ska r mitt itu : 33~ man följde sitt fartyg i 

djupet. 

Ett gladare minne i "Queen Marys '' loggbok är i stället dess sex resor som 

"brudfartyg" då nära I 3.000 engels kor, gifta med a merikan ska soldater, trans

porterades till sitt n ya hemland. P å första resan höll ' 'Queen Mary" på att f å 

klara sig utan bogserhjälp på grund av strejk. Men president Truman hade full 

förståelse för brudarna och skickade amerikan ska flottans bogserbåtar till hjälp, 

så att de unga brudarna kunde sättas i land i gott behåll t ill ton erna av "H ere 

comes the Bride ". 

"Queen Mary '' har alltså sk rivit engelsk nmidshistoria av stort format. Vad 

kommer efter henne? I oktober i fjol meddelade regeringen, att ett statslån p å 
18 mil!. ' f, som till sammans med en insats från Cunards sida på 12 mil!. f bli r 

den finansiella grunden för ett nytt fartyg om 75 .ooo ton, byggt för 2.300 p as

sa_gerare och 29,5 knops fart. Den nya " drottningen" kommer att som enda last 

fora bilar, post och - guld tackor. Ritningar ligga klara på ett fartyg med en 

profil som i mångt och mycket påminner om en lustyacht. "Quen Mary'' har 
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tre skorstenar, "Qucen Elisabeth" tv~ och cicnna n yskapelse f~r en. T uristkb.s en 

kommer att bli särskilt påkostad med bl. a . swimmin g-pool och s~ naturligt\ is 

TV överallt. 

De': gamla drottningens öde har ocks~ di shterats. Förslag har framkastats ,
111 

att forvandla henne td! ett flytande hoteil utanför Florida eller att sä lja hcr:,no 

till annat rederi. Det troliga är emell ertid , <:tt "Queen Marys '' lott blir d 'l: 
samma som drabbar fl erta let havets gamla trotjänare: ned sk rotning. Som skr-cr 

beräknas hon ge 75 0.000 i . Vad som än h~ndcr med d en <>amla damen kan n . 

f o 
b , . . n 

astsla, att med henne försvinner en märkli g uppenbarelse från d c sju haven tr 

fart yg, som aldrig blev den ' 'million ;ircrnas lyxkryssare", vartill vul gärpr~ ! 1~ 
?andan framstä llde henne e n gång i t id e<l, m en väl ett betyd elsefullt rill sk tt 

l tran sportkapacitet för det E ngland , som kämpade för frih ete ns sak. Hon , lr 

trots allt som hände henne unde r byggtid en, et t fartyg, som segla de under 
11 

lycklig stjärna. Hur sku lle d et annars ha v: trit möjligt att hon und gick att s än ' 
15 

av tyska u-b~tar, när hr Hitler urlovadc stora belöningar inklusive järnkor -,•r 

med eklöv till den u-båtsbefälhava re, som lyckades sä tta torpeder i h~nnes jär •> 

sk rov. Med rs.ooo man ombord v ill miln inte tänka sig vad en sådan katas t• ,f 
kommit att betyda. 

Eric Bägge. 

AMERIKA ELLER RYSSLAND ? 

Fritz Sternbe1·g, Wer beherrsch t die zweite H älfte des 20. Jahrhunde r ts ? 

K icpenh cuer & Wirsch 1961. 

Frit z Sternberg har ett kri t iskt intellekt, han gå r 1 s ina böck er eg na vä;. u 

och kommer nll resu ltat, som gör intryck genom sin enkel her och logik. H 
10 

verk har hittill s utgivits p å femton språk, bl a p å svenska ("Hu r län o-e k 
11 

Hitler föra krig?" och "Genom kri sen uran krig'} " 

T sin nyaste bok utgår författaren från Europas förändrade stäl lning i vär l , _ 

~olmken . F ram nll första världskri ge t behärskade Europa världen. Nu, , ir 

Europa har förlorat sin dominerande ställ ning, uppstår fr~gan vem som sk [! 

träd a i dess ställe. 

Vi befinner oss i dag - i atom~ldern - mitt i alla ride rs största mili t, ,-a 

revolution. Bär:ue av den militära r evolutionen är f ramfö rall t de båda vä rl < s

makterna U SA och Sovjetunionen. USA, som för 150 ~r sedan hade min dre 

befolkning (5>3 miljoner) ä n dn d~tida Irland (5,5 miljoner), och Sovjetunionen, 

vars medborgare ännu för femtio ~r sedan till det sto ra flertalet var anal

fabeter ! 

Ett me del att fastställa d e b~da riva lernas militära styrka är militärbud

geten. Visserligen kan man, vad Sovj etunionen beträffar, inte nöja sig med 
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officiella bolsJ ~ vikis ka data. I Sovjetunionen bestämmer staten priset, vilket 

t ex för militära ut rustningar kan sät ta l ~gt, och kan dirmed h ~lla den 

den o , .• k l .1 . .. ' 
f . · J la mili rä rbud oercn s~ l å o- som dn pa po lt iS a oc 1 m1 J tara gruno er 

of tC IC c: .: o b' . .. o . . . .. o 

·'kri a- t Enli<>t amerikan ernas uppskattnJn o- ;u den arl1ga mtlnarhu shall-
"nses l I o . o ( :='. .. . .. 

· ,aen i Sovjet ungefär lika stor i U SA, 45 mtlprder dollar. Sakerltgen utgor 

ll'-' 1 ~ ·· 1-bud o-cren -en stor bela stnin o för So vjetunion en. D;irav följer emellertid 
1111 na o o . . . .. . . 

. tt Sov1·er inte kan ytterl ia::tre stea ra s1na mtlnara Litgifter t o m omknn g 
tnte a 0 0 . o o 

50 proc enligt am erikan sk~ be räkninga1~ nll 1965. P å 5amma gang kunde ocksa 

f Jkets levnadsstandard hops, om ock sa Jntc myck et. 

° Författaren hei nvi sar i detta sa mmanhang med sta rk t eftertryck därtill att 

· folk 1·ämför sin lcvn adss taPdrad med sin egen tidi gare , inte med a •1dra 
va rJe ' · · . . 

fo lks. När allcså t ex ryska familjer, som bara tdl för kort nd sedan end :1s t 

bebodde ett rum , får ett anora för sina ba rn , s~ ä r detta för väs tl1 ga be grepp 

torft iga rill st~nd för dem ett stort framst eg. Frop;:-,gandan _gör ; in, och befall< -

. . r1·or , ,·.,. i ' J'Cilva verket ha UJ)pn ått en aktmngsvard Jev nad ssta ndad. 
n1no-en v " "' ~ • ' ' 

...... • • 

D et ä r möjligt :~tt USA i dag ännu är militärt stark a re än Sovjetunionen, 

men i varje fall är sk illnaden i01tc längre stor, och USA m ås te a nstränga sig 

betydliar för att inte bli efter S-ovjetunio:1en. Faran ligger inte s~ mycket i 
b 

d ,. 
krig, som däri, att den v:istilga enheten risk zras i h ändelse av en utemor ent:>g 

förstärknin g av Ryss land, och att dett::t därvid kan väsentli gt öka sitt infl ytar:

de i Västeurop,l . Naturli gtv is kommer d et inre bara an på kapprus t ningen , hd a 

produkt ionen måste stegras, handeln fortlöpande ut veck las, utbild ningen a v tek

niska krafter bet ydligt ökas, ja, hel'a de t v;istliga tänkandet omformas . Prest

dent Kennedy uttryckte sig i fråg ::tn så lunda: "Det är en ödets ironi i v~r ti d, 

att ett fru ktamv:irr och dik ta toriskt system hos sina unelerlydande väcker lyd

nad och iver - medan frih etens väl signel se r al lt för ofta likställs med privi-

legier, materialism och ett bekvämligt liv .' ' . . 

Men menar fö r fattare n, äve n om USA inte helt skulle överv111na dc Idag 

synliga stagnation stendenserna och ryssarna p å må nga gebit skulle överfl yg 1.:1 

amerikanerna, komme r Kreml än då inte att behirska den andra halEten. :~v 

vån årh undrade, ty nya krafter h :~ r trätt in i värld shistorien: Kina och Indien. 

Vad sp eciellt Kin:~ bcträfbr ha r Ryssla nd här 12mnar mycket hjälp, n1 en 

::t lltid mindre än vad kineserna b ~hövt. Det är vid a re bekant att rysselrna fop 

tillmcrcsg~r Kinz,s strävanden att bli en atomm::tkt, är missbelå tna med l. ina3 

· d' · · d ·b· · l · l' · - m ycke t fa r l' "' 
In ''enpo!nik, söker kolomsera Sy s1 In en o c 1 1 .. '-1na se> en . ' · o 

konkur rent 0111 ledn ingen av vä rl dens kommunisti ska partier. Kina ä r In get\ 

sa tellit, men förvisso inte heller en med Moskva l ikaberättigad partner. Därav 

måste, menar författaren , dras åtminstone en slutsats: en ändring av USA :s 

Utrikespolitik r:;e ntemot K ina . T ack vare den nuvarande amerikanska politiken 

är K ina sta rkt knutet till Sovjetunionen . 

Europas och USA :s för h~ ! !and e till Indien är a v största vikt a v den anled

ningen, att de ;,ya afrik 4 nska och asia tiska staterna ser Si n sanne vän i Indi en, 
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aldrig däremot i Kina , som genom sin po li tik har skaffat sig rykte so n en 
imperalistisk stat. Den västliga hjälpen ti ll I ndien måste vara så stor 0 111 

möjligt. K ina och Ind ien började nästan samti d igt kampen om förbättr i n~c n 
av si na invån :ues lev nadsbetingelser. Kina är kommunisti skt, Indien demol ra
tiskt. D et av de båda länd erna, som gör snabbare och bättre fram steg, k r ·1de 
bestämma de n v ida re polit iska utvecklingen i de nya sratern z .. 

Oskar A ngeh 

LEVANDE SEGEL 

Av A. A . Bestic. 

1957 utkom i E ng la nd en bok med titeln "Kickin g Ca nvas", fö rf attad ,l v 

A A Bcstic, en gammal en ge lsk sjöman som började som p rct1ti s - befäl sele v 
i segelskeppet Denhigh Castle höste n 1908 . Boken finn s nu p :\\ svenska bok h n
delsdiskar översatt a v K L Forsman och med titeln ' "Levande segel"'. 

F:irfattaren ' äger i sitt förord, att han v ill skil-d ra " en resa som p :\\ stt t i tt 
kanske är enastående i segelsjöfartens hi stor ia" eftersom de seglade fr:1tn Ca n iff 
den 9 oktober 1908 och kom till Mollendo i Chile den 21 november 1909 ch 
s:1tlcdes 1:\\g ti ll sjöss i ö ver ett :1t r . Ett kor t uppehåll i F rcmantle i Aust ral en 
gjo rde icke til lvaron lättare , eftersom skeppets befälhavare inte beviljade 'K 

sätt nin gen lan dpermission, d:\\ han p :\\ goda grunder misstänkte, .att ingen av dem 
skull-c hervända ombord. 

Det är en spär<t1ande och bra historia som berättas . Ka nske det ligger n ra 
till hand s att göra jämförelser med Eri c Ncwby's "Si sta seglastcn" i v iJi :n 
vedermödorna till sjöss i hårt väd er dock skildras på ett m; ra fängslande s tt . 

Författa ren har emell ertid, uppenba rligen genom !:\\ng fonsatt tjänstgör ng 
till sjöss, förm l ga att tolka de tank egå nga r och känslo r som ligger till gr • 1d 
för de o li ka besättningsmed lemmarnas beteende och å tgärde r ombord un er 
resan . Inte mins t den o lyck li ge befälhavaren, tyngd av a nsvar, ,obeslu tsam -: h 
med uppenbara kontaktsvå ri gheter, fram stå r i en r elativt förk la rl ig och sy n· 
parisk dage r. 

Vad som ä r ve rkli gt skickligt frams t;·i! lt och därför i hög grad medrycka , ck 
är de repliker som växlas, dc order som ges och de samtal som förekon11' tcr 
ombord, och det är just där som Lennart Forsm::t.n, ' 'översättaren", och S. m 
Svensson, ''granskaren av översättningen och den som svarar för att fa cktermer
na och det mu stiga sjömansspråket är korrekt :1tte rgivet", har gjort ett synner
li gen gott arbete. Enbart rep likerna med just de för sjömä n särpräglade vänd
ningarna gör boken läsvärd för människor, som unde r längre eller kortare tider 
tjänstgör och har tjänstgjort på sjön såväl som de vilka mer sä llan eller al dr ig 
satt sin fot på ett däck, 
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Efter att ha läst ' 'Le vande segel" kan man st ä lla frågan: .. Vad är det som 

l al1d a0··r a tt e·1 o- amma! SJ.Öman vill skn va om s1na uppleve lser 1 segel-. första 1 " ' · "' . . 1 ·t " och att en sjöofficer, som under sin skolttd seglat på fulln ggare ett 
fal Y o o der vi ll 'i" na rätt myckm tid till att översitta en bok av detta slag 
Par mana , 'o .:: .. . . .. k 

t t en aammal SJ·Öman med uppenbar fortju snm g agnar tid åt a tt grans · a sanlt a b . 

.. ve rsättnin gen? " .. ° Kan det vaLl så att de, som har tj änstgjort på s·e gelf a.:t y~ har un de r l an gr~ 
l 

k nare tid er upplevt sådana levnads- eller arbetsforhalland en, som ma1 
el er 0 

· 1 ··11 d l .. . f 1er i dessa tider varken på moderna farty g eller 1 sam 1a en mc 1og 
t n te t nt . o o .. T k 11 
l dsstandard och som man därför gärna vd! att sa man ga som mOJ tgt s a evna ' 
åtminstone få hö ra talas om. .. . .. .. . 

K ske finm d et nå<> ot so m gör, att ma n ga rna vtll berarta for s1n egen an o l o 1 .. 
och de yngre gen erationerna om förh å llanden då man f :1t tt arbe ta :art oc.1 a~en 

o bekväm arbetstid på <> rUJJd av dåligt väder och då man fatt uppeha!la 
pa o " . . · ·· . h ' ·" å arbet spl atser som växlat mell an att vara h vsfarltga (nll vade ts oc pa 
st, p b . f l .. däck i kraftigt ö verbrytande sjö) och direkt onjut a ra (1 genom sur~ or_ ag~-

. o-sutrymmen med durkarna öve rsv ämmade av saltvatten ). V ad ska let an a r ntn, "L d 
så ir det ro ligt att sådana här skild rin gar finn s att köpa och boken ·evan e 
se<>el" rekommenderas därför varmt. 

°För den personal, som i framtid,en ska ll föra befäl på våra stridsfartyg, kan 
intrycken läm pligen kompletteras med en ti ds tjänstgöring på r .skonertdt v tsJO
nen, där man ä ven i dessa moderna tider kan få räkna med hå rda tag när 
vädre ts makte r så vill , om ä n icke nere i '"Th e roar ing Fort ics". 

S. Olow . 
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Notiser från nar och fjärran 

sammanställda vid Marinens Pressdetalj . 

U. S. A. 
Hangarfartyg. 

Kitty Haw k , ev A-6;, är på provtur . 

ev A-66, som är upptagen p å I96I å rs flottprogram och som får 76 OOc tons 
deplacement, skall byggas av Newport News SB & DD Co. 

Nassau, eVE-I6, har bogserats till Onomichi, Japan, för att skrotas. 

Marin e News. September I<·6 '-

Jagare . 

Sampson, DDG-10, har hi ssat befälstecken på örlogsvarvet i Boston. l epla
cementet är 3. 370 ton och bes;1 ttningsstyrkan är 3 54· 

Marin e News. September r s 61. 

Ubåtar. 

Theodore Roosevelt, SSBN-6oo, har avslutat provwrerna och gått r på 
patrulltjänst. 

Tres her, SSN-593, hissade befälstecken i Portsmouth, N H den 3/8. 

Marin e News. September 196 <. 

M insv e par e. 

MSC- 280 har överförts till Italien och döpts om till Mandorla. 

Marine News. September rs6 1. 

Storbritann i en 
Ubåtar. 

Satyr, som har va ri t utlånad till franska flottan och där buri t namnet S phir, 
återkom till Rosyrh den r r / 8. 

Sealion, by ggd av Cammell Laird & Co Ltd, i Birkenhead (där hon sjö aues 
i december 1959) överlämnades till Royai Navy den 25 /7. 

Marine News. September 196 r. 

Argentina 
Jagare. 

Två jagare ur amerikanska rese rvf!ottan, Heermann, 2.roo ton och Dortch, 

2.050 ton, båda från 1940-talet har överlåtits till Argentina. 

Marine Rundschau. Augusti r96 r. 
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Sovjetunionen 

jagare. 

Ett förband sovj etiska örlogsfartyg bestående av en robotjagare och två ja
Jare Jämnad e Svarta Havet den r6 juni, pass erad e Gibraltar den 22 juni och 
;ick via Engelska Kanalen mot Murmansk, Sovjets swra flottba s v id Ish avet . 
I Kanalen foto grafe rades robotjagaren och bilderna har publicerats i ett stort 

antal ridningar och tidskrifter. . 
Uppgifter i marinkalend rarna har sagt att sOVJetflottan omfattar robotbe

styckade övervattensfartyg, men detta va r första gången som ett av dessa 

kunnat beskådas på nära håll. 
De första robotjagarna kom förmodligen i tjänst 1958. Trots ryssarnas för

siktighetsåtgärder för att hemlighålla deras ex istens läckte nyheten snabbt ut 
och r 9'5 9/r 96o års marinkalendrar an g a v en klass robotjagare med typnamnet 
Kildin. Klassen utmärks enligt Weyers Flottentaschenbuch genom en avfyrnings
ramp för sjörobotar. I övrigt liknar Kildin den äldre Kotlin-klassen. 

Fastän den nya jagaren, som fotograferats, även den till sin skrovform likn ar 
Kotlin är det här fråga om ett väsentligt stör re fartyg. Pressen anger den un ge
färliga längd en till 140 m och deplacementet till mer än 4.ooo ton . Genom sina 

dimensioner liknar den nya sovjetiska jagaren den likaledes robotbestycb.d e 
amerikanska Farragut-k.lassen. De två typernas vapensystem är dock olika, då 
Farragut har luftförsvarsroboren Terrier och den sovj eti ska robotjagaren enligt 
specialister är bestyckad med sjörobotar, avsedda för bekämpning av mål 
på ytan. Helt säker p å den sovjetiska robotbestyckningens art är man emel
lertid inte då ~vfyrningsramperna, en för och en akter, på den fotograf erad e 

jagaren tillfälligt hade räckts med lådformade överbyggnader. Närmast är der 
avsaknaden av radaran tenner lämpliga för eldledning till luftförsvarsroborar, 
som ger anledning förmoda att det här rör sig om sjörobotar. För att kunna 
fastställa huruvida det är en robot i stil med den amerikanska Regulus, en 
ballistisk robot med kärnladdning och porte p å ca 1.ooo km som vissa obs,er
vatörer ans-er, eller helt enkelt ett anti ubåtsvapen med stor porte krävs det 

ytterligare underrättelser. 
Vissa sjömilitära experter hävdar, att det är det sovjetiska sva ret p å horet 

från de amerikanska s k "Striking Fleets", sammansatta av sto ra hangarfarty g. 
Der ;1r möjligt, fastän man har svå rt att inse värdet av arr ge dessa farty g 
den uppgiften då de måste bli mycket sårbara för anfall från luften. Chanserna 
fö r ett isolerat farty g på ytan att överleva t o m r.ooo km från en ''Task 

force" med hangarfartyg ä r i själva ve rket minimala. Landbaserat jaktflyg 

rorde inte heller kunna ge adekvat luftskydd ute på världshaven. 
Förutom de två installationerna för robotskjutning har den nya sovjetjagaren 

fyra lavettage för !vakan, två trippelställ för torpeder midskepps och två anti
''båtsraketpjäser fö-r om bryggan. Längst akterut finns en plattform för en lätt 
hdikopter. 
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Bild r. 

D en nya sovjetiska robotjagaren. Lägg märke till den tillfälliga överbygg

naden av robotramperna, torpedtuberna i två trippelställ och på var sida 

om det förliga robotklargöringsrummet de två, med kapell täckta, antiubåts

raketpjäserna. Tre av de fyra lvakanlavettagen med vardera fyra eldrör f rr m
går också av bilden. 
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Bild 2. 

Robot jagaren i större må/vinkel. De två Lådformade överbyggnaderna fö r 

robo tav fyrning sram perna dominerar bilden. 

Men bedöm er, a tt den nya robotjagaren tillkommi t som en övergångs typ och 

som komplement till de r 5 konventionella robotbestyckade ubåta r av Z- och 

G-klass, som Sovjet bes itter, i avvaktan på att atomubåtar med rbbotar kommer 

i tjänst. Om man får tro en a rtikel i "Izvest ia" har sovjetflottan redan dessa 

atomubåtar . Förmodligen har den här avhandlade nya robotjagaren inte byggts 

i någon stor serie. Man tror att en mer ut vecklad typ ä r att vänta inom korr . 

La R ev ue Maritim e. Augusti-September 1961. 

Finland 

Finansministern har nu lagt fram sit t budgetfö rslag för år t962. Det st iger 

ti ll ett nytt r ekordbc lopp, 470 mrd mk. Härav utgöres äskanden för försvarets 

behov - inberäknat gräns- och sjöbevak ningsväsendets anslag - av 25,5 mrd 

rnk. Försvarsbudgeten har i jämförel se med senaste å r stigit med ca ro %, men 

utgör fortfarand e inte mer än 5-6 % .av totalbudgeten. Vidare kan anteck

nas att äskandena för civilförsvaret, v ilka faller inom huvudtiteln för inrikes

ministeriet, har st igit avsevärt. Här följer nu några axplock ur den manna 
stdan. 
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Byggandet av skolfart yg-frega tr, för v ilket anslag reserverars redan i c 'tta 
~rs budget, bör uppskj utas m ed etr :l r. D erra moti ve ras del s med arr planeri , gen 
av fa rryge t på grund av dess specia lnatur v isat sig mer ridsödande än vä tar 
dels med a tt också den nuvarande högkonjunkturen inom den fin ländska v, r ~s~ 
indu str ien talar för e tt uppskov. Eftersom dock behovet av ett skolfarty är 
brännande för es lår regerin gen att tidi gare anvisade medel i stäl let får an vä das 
för ink öp av en fre ga tt från Storbrirannien. Denna kund e tjäna som proviso 1skt 
skolfartyg t ill s nybygget blir färdi gt och därefter användas som depåfa. yg. 
Regeringen an "e r att byggJndet av det nya skolfartyget inte bör igån gs, tas 
fö rrän å r 1963 - i så fall sk ull e fartyg et kunna träda i tj änst år 1966. 

133 milj mk bör anvisas för delbeta lnin g av de nio mkb som red an best: lt s. 
16 milj mk bör anvisas för sjöst rid skrafterna s nya övnin gsha lL 
Nya stormbåtar bör anskaffas för 5 milj mk. Av anslager ska ll t mi lj 1n

vänd as för att anskaffa glasf iberbå ta r i experimentsyfte. 
Sjöbevakningen skall få sammanlagt 160 milj mk för förny else av fa r gs

marerielen. Ett n ytt utsjöbevak ningsfartyg - detta skall tydligen bli ett ys
rerfartyg till Uisko - ska ll byggas och beräknas kunna vara i tj änst t v. år 
efter der anslag har beviljats. V id a re ~ kall anskaffas menföresfartyg och pa
trullbåtar. 

E n ny isbrytare har som tidi ga re med delats beställts från Wärts il äkoncer en, 
Sa nd vikens Skeppsdocka. För detta bygge reserveras som ett första a1 lag 
700 milj mk. 

T ill slu t kan antecknz.s ett anslag för byggna dsarbeten p å kustfortet p å ) rö, 
samt att anslaget för reservens repeti tionsövningar höjs med 20 mil j mk f ör 
att möjliggöra inkallandet av ett utökat antal reserv ister under år 1962. 

Sammanställt ur Uusi Suomi, H els ingin Sanomat och 
Hufvudstadsblader den 12 sept 1961. 




