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Kungl Örlogsmannasällskapets tävlings::
skrifter år 194 7.

under ::ubC!tS}tret 1947 kunna tävlingsskrij'tet, berÖrande
något ämne inom Kungliga Örlo1gsm:nmasäUskapeLs arbebsområde, insändas tiJ,l Stillskapet. Till ledning vid val a v ämne
för tävlingstSkrift anges här nedan för varje vetenskapsgren
sådana frågor, som Sällskapet funnit lämpliga att helt eller
delvis behandla i en tävlingsskrift. Det står författare fritt
ntt välja sitt änme bland dessa frågor eller bland andra ämnesgrupper inom SäHskapcts arbetsområde.
1.

Sjökrigskonst och sjökrigshistoria.

Nya stridsmedels inverkan på Sveriges sjöfönsvars utfonn11ing, utbyggnad oc:h möjligheter till operativ verksamhet i
vårt land omgivande farvatten.
Modern: sjötaktik och doss krav på sjökrigsmaterielens
litformning och personalens utbildning.
Tendenser i striden mellan ubåten och dess motmedeL
Grunder enligt vilka taktisk samverkan bör äga rmn mellan !Sjöstridskrafter och kustartilleribatterier (fasta och rörliga).
Hörliga kus.tartilleriförbands. uppgifter, betydelse och an-vändning i svenskt försvar.
2.

Artilleri och handvapen.

Synpunkter på sjöfrontsartilleriettS förnyelse vid det svensl.a kustartilleriet.
3.

Torpedväsende och minväsende.

Synpunker på organisation och materiel för anordnande
av strandmineringar.
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Åtgärder för att förbättra k on trollerbara mineringar ifrågrt
om minmateriel en, pel\Sonalcn s utbildning och mineringarna s
l
organisation.
4.

Flygväsende och förbindelseväsende.

8.

Övrigt.

Ätgö.rdcr för a l t stimulera manskapsrekryteringen vid flo ttan -- kustartilleriet.
Prc.s~Sen uneler neutralite tsvakt och krig.
::\Iililära synpunkter.

Flygstridskrafternas roll i sjökriget under det andra.
världskriget.
Riktlinjer för utveckling och nwcl crnis eri ng av marinens
förbinclelseväsende.
5.

Na vigation och sjöfart.

Synpunkter på materiel och m etoder för förbättrad strids navigering.
Synpunkter på leelandet oth skyddet i krig av dc svensk a
sjöförbinclelserna.
6.

skeppsbyggeri och maskinväsende.

Förbättringar i fråga om framdrivningsmaskiner på stridsfartyg.
Lämplig organisation för att i krig möjliggöra reparation
av krigsskador på örlogsfartyg, då om.stänclig'heterna ej medgiva uppsökande av varv.
Växelström i stället för liktStröm för kraftförsörjningen p å _
flottans fartyg.
Effektivisering av skyddstjänsten på örlogsfartyg.
7.

Reglementel1', [öi·valtning, häls o- och sjukv ård.

Utbildning och arbetsuppgifter för den personal inom marinen, som. a.vtSes för intendenturtjänst.
Atgärdcr till förenkling av utbildningen av florttans stammanskap i avsikt att höja dess aHmänna tjänstedugligh et.
Synpunkter på sjukvårdens o'ch sjuktransporternas m·dnancle inom ett basområde för sjöstridskrafter .
StriclssjukvårdstjäntSten ombord.

Tävlingsskrift bör, å tföljd av förseglad n amnsedel upptagal1llc förfa llarens namn och adress eller ock e tt valspråk, vara ingiven till Kungl Örlog.smannasällsk apct:o sekreterare,
Karlskron a tScn as t den l nästkommande september.
Finner Sälls•kapet inlämnad tävJingsskrift fört jänt av prjlS,
tilldelas författaren SällskapettS meclnlj i silver eller - oun
skriften är av synnerligen utmärkt förtjänst - i guld.
Tävlingsskrift, som icke kan bedömas med SälltSkape ts
lllCdalj, 1nen likviii anses förtjänt av Sä.Uskapets erkännande,
erhåller p å högtidsdagen hcclrando omnämnande.
En tSumma av 1,000 kronor står för år 1947 till Sällskapets födogancle att, förutom ovan nämnt pris eller hedrande
onmämnancle, utdelas till författare av såclamt tävlingsskrifter, som. enligt Säl-lskapets bedömande gjort tSig förtjänta därav .
Skullc den förseglade .sedel, vilken åtföljer skrift, .swn blivit pritSbclönad eUer erhållit h edrande ottnnämnandc, enelast
innehålla val!Språk, tillkännagives detta uneler fö1·sta hälften
av n ovember månad i >> Post- och Inrikes Tidningar » m ed anhållan, att författaren vHle till Sällskapet uppgiva namn o:::h
adress.
Kungl Örlogsmannasällskap e t förbehåller sig rätt att i
sin tidskrift offentliggöra inlämna d täv,l ingsskrift.

Tidskriftens omslag.
Scdan: 1877 har Tidskrift i Sjöväsendet på omslaget h aft
en vi gnett, vi1kcn avhildnr en Corona Ncwafis ovanför en Columna rostrata (pelare m ed avbildning av »S.kepps,s nablan).
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Columna ros,trata resles på Forum i H.om till förhärligand e av
elen seger över k a rthagerna, som vanns ,-id .Mylä m ed tillhjälp
nv änlerhrygg o~·, som k oniStruerats av Caju.s DuiJius . Corona
navali s Yar en gyllena krans, som gav,s ~tt den r omerske amiral, som för,s LÖrl en fientlig flotl a. och sannolikt också åt dcu
romerske ma tro s, som i striden först äntrade ett ficn tJigt s.k epp .
När tids kriflen första gången kom ul - 1835 - had e elen
en Yignctt, som även - m en felaktigt - avb ilcl ac~c en colu mn a r o,s lrnla. U n der ftr cn 1842- 1877 växlade vignc ttcn n ~t gra
gånger u lseende.
~är Kungl Örlogsmannasil Ilsk apet l 946 firad e si t l 17 5
åriga jubileum och Tidskrift i Sjövii,s endct i ~.a mband c1ärmcö
utgav clt jubilcumshäftc, anså gs de t lämpligt att .ge detta h äfte
en utstyrsel, som hade mera s::~ mbancl m ecl SäH~kapcts upp koms t uch verksamhet iin dc romerska symbolerna.
H.ccl::m d en 24 december 1771 uppkom. inont Sä.llskapcl
tanken p:"t att prägla en medalj, .som kunde mwäncbs som uppmuntran och belöning å t dem, Wln arbetade ino m och f'ö r
Sällskapet. Olika förslag till medalj framk ommo och den 12
maj 1872 kunde SälJskapet go'clkänna ett förslag, uLarbe tat 'lY
numis matikern K. H.. Berch. Den godk ända Jncda ljens frånsida upplog elevisen »l\ifecl förstånd och Styrka >> , som blev
Sällsk apets valspr[tk, och >> åtskilliga symboler för ,.;;jövapncl».
Det blev en avbildning aY llcnna medaljs fråns ida som k om
a tt pryda jubilcumshäflcLs omslag.
På många h{tll bland hisckrclsen och även i tidningspr essen har jubilemnsnumrets on1.slag anselts vara prydligt, LillLalandc och passande för en modern tidskr if t. Efter ytterligare prov med 12 hiiflet 1946 h ar Kungl Ö rlo'gsm rmn as~iU.ska
pet därför el en 8 januari 1947 efter förslag av tidskriftens redaktör b eslut:1t, att tidskriftens mns,Jag i fortsättningen s k all
hava det utseende, som. givits detta första häfte av tidskr ifl ens
110 årgång.
A. N.

o

Arsberättelse i artilleri och handvapen
1946. Utdrag.
Avgiven av ledamoten V. af Klint.

Föreliggand e å rsberättel!Se har uppdelats i två avclelningm·,
utJJildning och materiel. Den första avdelningen ansluter sig
i tiden huvudsakligen till ledamoten Lagermans. ;\rsberättelsc
1944. Den senare delen avhandlar vissa avsnitt av sjöartillerimateriel ens utveckling uneler och efter andra världskriget.

U tbildning.
U tbildningsreglementen.
H.egl ementct för utbildning av sjöofficerare tillhörand e
floHans stam (OUR/1935) har omarbetats och enligt nw 811 /45
ersatts med:
Provisoriskt reglemente för utbildning av offleerare tillhörande flottans stam
(OUR /1946).

Av reglemcn tets. före~krifter m å anföras:
>> Alla kompaniofficerare fördelas till v iss vap entjänst,
vissa härför särskilt utbildade även till stabstjäilJS't . . . . Utbildning till stabstjänst av härtill lämplig oft'iccr är oberoende
av förd elning till vapentjänst och specialtjänst och äger rum
efter genomgång a v allmän kurs vid Sjökrigshögsko,l an. stabstjänsten omfattar tjänstgöring i staber samt högre teknisk
tjänst (förvaltning). >>
Sammanslagningen av dc förut varand e teknisk a kursern a
m ed stabskursen vid KSHS har föranlett dessa nya bestämmelser. (Detta k ormmer att närmare b eröras unel er rubrik
KSHS här n edan. )
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Utbildning till vapentjänst sker för artilleritjänsten vid:

Tablcl över högre utbildning vid KSHS.

Förbered::mde officerskurs för artilleriskola (FAOK) och
Officerskurs vid artilleriskola (AOK).

1:a vinterhalvåret

Allmämw fänrikskursen har således utgått och belr~iffan
de utbildning till artilleriorfficer ersalls av FAOK. Kur,sen för
äldre och yngre artilleriofficerare har sammanslagits till en
kurs, AOK.

=

6 mån.

KSHS.

Den högre utbildningen i KSHS är uppdelad på två >> läsvintrar». Försla »läsvintern >> om1'allar den mera stabsbetonade delen av undervisningen. Andra >> läsvintern >> orm fattar
den mera tekniskt betonade delen av undervisningen. Enär
ämnet artilleri har sådan omfaHning, au det ej kan medhinnas
uneler endast en >> läsvintcr», uppslod spörsmålet 0111, huru elen
högre artilleriutbildningen skulle OTClnas.
Enligt det ena av utredningens alternativa fömlng skulle
den högre arlilleriutbildningen inpassas uneler första >> läsvintenl», va rigenom eleverna i högre artilleriutbildning skulle gft
miste om utbildningen i stabstjänst.
Enligt det andra alternativet skulle elen vidare utbildningen j artilleri förläggas till .sonunaren efter den andra >> lätSvintern >> . Dc elever, sont genontgå högre artilleriutbildning,
skulle således enligt detta allernaliv erhålla samma utbildning
som övriga eleYer plus elen exlra utbildningen i artilleri. Deltn
senare alternativ förordades av utredningsmannen (CS I-IS).
I de u a v CJVI fastställda undervisningsstadgan skall utbildningen ske efter delta senare alternativ.
Den högre utbildningen för artilleriofficerare, såsom den
nu geslallar sig, framg år av nedanstående tablå.

=

6 m ån.

=

6 mån.

2:a sommarhalvåret

=

6 mån .

Teknisk kurs:
stabskurs

Den 17 oktober 1945 fatStställcle CM >> Undervisningsstadga
för Kungl. Sjökrigshögskolan>>.
För artilleriels vidkommande är det av intresse huru den
högre utbildningen för artilleriofficerare .slutligen ordnats. I
den av CSHS i april l 944 slutförda utredningen angå v os nämligen två alternativa vägar.

2:a vinterhalvåret

l:a sommarhalvåret

l
l
l

Praktiska
tillämpningsövningar

Artilleri
Torp e u
Min
Förbindelse
Nautisk

För all högre utbildning

Artillerikurs

Endast för
högre artilleriutbildning

Denna lösning av frågan synes med hänsyn till omfattningen a v ämnet artilleri samt möjligheten till kvalificerad
rekrytering fylla alla önskemål.

Instruktioner och exercisreglementen berörande artilleri•
tjänsten.
Här n edan skola angivas några viktigare under år 1945
-46 utkomna publikationer berörande artilleritjänsten.
Artllierisl<jutiustruktion iör flottan (ASI) 1945,
del I, (sl<jutning)
·del II, (eldledning) och
'bihang, (särskilda bestämmels e r samt tabeller för skjututbildning med artilleri)

ha fastställts av CM clen16 mar.s 1945.
Dessa mycket viktiga instruktionsböcker utgöra omarbetning av tidigare utgivna ASI del I, II och III.
Omarbetningen innebär att föråldrade delar utgått och
m.odernare delar tillkommit, tSärskilt beträffande luftvärnet.
Dossutont har förutvarande del III, som behandlade luftvärnsskjutning och luftvärnselc1ledning, inarbetats i del I och del
II resp.
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Sammanställning över olika litbildningskurser samt tabeller över de skjutningar, som skola utföras i de olika kursenia, äro sammanförda i en bok, bihang till ASI. Detta är
en' praktisk åtgärd, enär dessa bestämmelser sannolikt ofta
måste ändras. Instl'uk tionsböck ern~t bli' härigenom befriade
från dcs.sa ändringar, vilka endast beröra ovannämnda bihang.
Protokollföringen inom artilleriet måste tyvärr göras ganska fullsländig om värdefull statistik och rätt bedömning av
skjutresultaten skall kunna erhållas. Föreskrifterna härför
äro ännu spridda i olika böcker. Även dC>Ssa föreskrifter äro
i behov av omarbetning. Det vore önskvärt aU få alla förcskrifler berörande protokollföringen vid artilleriet reviderade
och .sammanförda i en (ohemlig) bok, t ex som ett tillägg
till ASI.
Artillerimaterielens skötsel och vård för Marinen (ASVM) .

Arbetet med denfra bok har pågått sedan före kriget. Den
beräknas utkomma under slutet av innevarande år (1946). Tidigare fanns, en bok för flottan, ASVF, och en tför kustartilleriet, ASVK • Vid omarbetningen har en för marinen gemensam föreskrift, ASVM, uppgjorts.
Apteringsinstruktion för Marinen (AlMA)

utkom 1944 i ny upplaga. T~ll instruktionen hörande tabeller
och apteringsritningar vmo dock ej färdiga i denna upplaga.
Tabellerna äro nu kompletterade (1946) .
Några viktigare nyheter i den nya upplagan av AlMA
kunna nänmas:
Bestämn1elscr angående I-liggare och anvitSningar för deras forande ha mnredi,gerats.
Nya m~irknings - och målningsbcstämmclser , delvis gemensamma för försvaret, ha införts.
Apteringsbestämmels er för den modernas te ammunitionen
ha tillkommit.
Bestämmelser för renovering av patronhylsor ha införts .

Materiel.
Handvapen.
Pistol M/40.

Genom CM beslut den 23 augusti 1944 bemyndigades KMF
att vid nyanskaffning ersätta 9 nun pistol "M/07 med 9 mm
pistol M/40. Pistol M/07 bibehålles, dock t v för att utfylla
mobiliseringsil agren men nyanskaffas ej.
Under åren 1945 och 1946 ha1· den nya pistolen alltmer
kommH i bruk vid' marinen.
9 mm pistol M/40 har i stort sett följande fö-rdelar fram för 9 mm pistol M/07:
1. Den ligger bättre i banden.
2. Den har längre visiravstånd, 202 mm mot 164 mm,
varigenom större precision erhålles.
3. Magasinet rymmer 8 skott mot 7 i pistol M/07 .
4. Den har san'una ammunition som kpist.
Tillverkningen sker vid Husqvarna Vapenfabrik.
Övriga handvapen.

Det kan här omnämnas, även om tiden ej hänför sig till
år 1946, att nedanstående viktigare handvapen införts vid
marinen under kriget.
Kpist M/37- 3H genom CM beslut den 26 augusti 1940.
Gevär M/38 genom CM beslut den 12 juli 1943.
Vid anskaffning av bandvapen till marinen hari sedan
Iange den principen tillämpats att samma typer, sonu för ekomma vidi armen, anskaffas. Härigenom. vinnes enhetlighet
i anskaffningen.

Kanoner och eldledning.
Tillverkning av eldledningar.

De ständigt ökade kraven på snabbhet och träffsäkerh el
hos artilleriet ha m edfö,r t att eldledning,sinstrumenten blivit
allt fullständigare, m era komplicerade och svåra att tiUverka.

lO

11

Före kriget inköptes eldledningsmaterielen för svenska
flottan till s lörsta delen fr~m ullandeL Enelast vissa dctaljinslrument och enklare kombinati oner av instrument tillverkades
inom landet.
Under kriget, när flera örlogsfartyg skulle nybygg<us (gl a
2 kry~.s:1re, l minkryssare, 2 Jand skaps jaga re, 4 mndifieradc
~ lad sjag arc och 4 kustjagare) och dc flesta äldre farlygen skulle
mo:derni.scras, uppstod frågan, huru alla erforderliga eldledningar skulle kunna anskaffas. Det gällde cldlcd11ingar för
flackbanearlillcri, fjärrluftvärn och grovt närluftvärn. Redan
före kriget ansågs det vanskligt att beställa sådan vi tal materiel från ulbmlet, men elen knappa medelstilldelningen gjorde della növändigt. Under kriget an-sågs det dock ej tillrådligt att fortsä lta härmed.
Genom marinförvaltningens förmedling igångsattes därför vid krigets början eldledningstillverkning för floHan vid
olika ledande svenska industrier. I stort >Selt blev förd elningen
följande:
1

Bofors.
Alla instrumenteringar för grovt närluftvärn ävensom
k orrektörcr. (Bofors hade då redan påbörjat eldledningen
till 57 mm automalkanonen).
Vid ett annal industriföretag.
Alla flackbanein<Slrumenleringar. Dessa standardiserades
till två typer: En .större, lämpli g för kryssare och större
fartyg; en mindre, lämplig för alla slags jagare.

\'icl cll lrccljc incluslriförclag.
Inslrumc11t för fjärrluftvärn.
DPnna cldleclning,s tillverkning medförde srtvril för marinfönailningen som icke minst för leverantörerna mycket stora
svårigheter och clt digert arbete. Leveranserna ha emellertid
konnnit i gftEg och instrument, som hittills framkommit och
lagit.s bruk - första LSvcnska jagareinstrumenteringen prov-

sköls ombord på jagaren Mjölner d en 26 noyember 1943 och
första svenska närluftvärnseldledningen provsköts på kry>Ssaren Gotland under sommaren 1945 - ha visat sig i stort sett
ändamålsenliga och i flera avseenden överlägsna motsvarande
av kända utländska konstrukti oner. Möjligheter finnalS således nu att inom landet bygga all för örlogsfartygen erforderlig eldledning.
I clctla sammanhang kan omnämnas att även tillverkn ing
av mera komplicerade optiska instrument, sålSOJn avslåndsm.ätare och ubperiskop, likaledes genom. marinförvallningens
förmedling, igångsattes. vid svenlSk industri under kriget. Virl
förelaget i fråga anlades unel er krige t även en särdeles förnäm.lig bergverkstad för tillverkning av optisk m a teriel. De
erfarenheter, som man vid marinen hittills fått av dc svenskbyggda instrumenten, tyda på, att desamma är'O av god besk::~ ffen:hct.
Närluftvärn.
Lätt näduitvärn.

Pjäser.

Till lätt närluftvärn kan lämpligen räknas sådana pjäser,
vilka betjänas av en, högst två man, och son-:t mycket snabbL
kunna komma till ,slags (2 sck), och vilka sakna kmnplicerade maskinella anordningar, som kräva nämnvärd starUid.
Den i utlandet uneler kriget kanske mest använda lätta
närluftvärnspjäsen är 20 mm ap jäs M/Oerlikon.
För svenska marinen tillkom under kriget elen svenska
moLsvarigheten till denna pjäs, 20 mm apjäs M/40 av Bofors
konstruktion. Under senare delen av kriget påbörjades omändring av botforspjäsen på så sätt, att elen utrustades med
motoriserad höj- och .sänkanordning, stort ringsikte och 60skotltSmagasin. Dc äldre magasinen innehöllo enelast 25 skolt.
Magasinsbyte måste därför ske uneler ett och samma anfall.
Med 60-skottsma,gasin beräknas detta byte e j behöva ske.
20 mm ap jäsen har emellertid alltför liten skottvield och
ringa verkan i målet av det enskilda skottet. Ökning av ka-
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libern - utan inskränkning av pJascn's övriga egenskaper eftersträvas därför. Var gränsen för kaliberökning en skail
sä ttas är clt ännu nhi~St proiblcm. I utlandet h~l framkommit
vapen med hl a 28 mm och 30 mn1l kaliber, 1ncn d essa ha
ännu ej fått störr e sp ridning . Öbts kalibern så pass. mycket
som till 30 mm ligger del nära till h~mds. att taga steget fulH
ut till 40 mm för att därmed förena god verkan med en redan
befintlig kaliber. Tyvärr torde dock 40 mm pjäsen bli a lliför
tung a tt betjäna fö1· en man utan maskinella anordningar .
Utförda försök med attrapper å rullande plattform vi.sa, all
en man kan hantera skulderriklade pjäser av hög st 30 mm
kaliber (i cnkellavctlage) ; 40 mm pjäsen blir därem!ot för
tung.
lVIed hänsyn till kravet på s tort antal elden:h eter .samt
snabb hantering är det ofrånkomligt att om, 40 mm kalib ern
väljos, pjäsen gives de inledningsvis anförda egenskap erna,
nämligen låg vikt, liten bemanning noh enkelhet i konJStruktionen. Pjäsen m.åst c härjämte kunna a~:beta <Jibcroenclc av
fartygets kraftnät. För mindre fartyg torde de skulders-töds riktade pjä se>~.·na icke kunna crsätta,s med pjä~Se r av större kaliber. För vårt vidkommande är det även aktuent att o mändra 25 mm apjäserna - av vilka floHan har ett relativt
stort a ntal - och göra dessa enman sbetjänacle. Bemanningen
skul le då kunna nedbringas från 4- 5 man till 1- 2 man pr
eldenhet ProY härmed ha utfö,ets av marinförvullni ngen.
Grovt närluftvärn.

Äldre 40 mm apjäser.

År 1938 lyftes det dubbla 15 cm kanonlo,r nel i land från
pansarskeppet Gus.taf V. På den ledigblivna platsen uppställeles 2 st dnbbla 40 mm apjäser ~1/BofoTs förseelda med
fu ll ständi-g c,Jdlcdning av Hazcmeyerts' konstruktion och till verkning. E ldl edningen hade beställts tvft år tidigare genom
kontrakt 'Jen 21 juli 1936.
Denna lyp av 40 mm apjäscr har sedermera Lillförts florttun i ett rcl:ttivt stort antal, dock med smiirre förbi.~ttringn r å
eldledningen.
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Utvecklingen av flygplanens hastighet uneler kriget har
medfört att ifrågava rand e eldledning nlCd därtill hörand e maskinella riktanordning ar ej längre fyller moderna krav på målfattnings- och 1nå lföljningshasti ghct samt precision. Maximala rikthastigheten å denna eldledning är omkring 11° 1w tSek.
Anfaller e tt flygplan från ·e n riktning , t ex 90,o från p~äsens
beredskapslägc , erfordras således en teoretisk m{tlfattningsti d
a v drygt 8 s ck. Sedan målet H\nga ls erfordra-s ytterligare en
viss lid för pjäsens och eldl edningens inreglering. Denna tid
torde dock, med tränad betjäning, kunna nedbringas till endast m'igra få 'sekunder.
Enligt erfarenhe ter från kriget disponerar närluflvärnet
i allmänhet cncla~t 5 sele för målfatlning och eldgivning. Denna tidsfrist, 5 sek, överensstämm er även gansl,;a bra med tidtagningar , smn företagits under s tridsmä.ssiga samövningar
nocd moderna flygplan.
För alt nedbringa målfattningsti den å flottans maskinriklade 40 mm apj~is er med Hazcmeycrs' eld ledning ha försök
med s k snabbriktning av pjäserna utförts. Gen1o1n tillbyggnad av ett särskilt riktaggregat för målfattning hae rikthastigh eten nu kunuat tredubblas. Samtliga pj~i.ser komma alt förses med sådan snaJJbriklning .
Flygplanens fart undergftr dock en ständigt fortgående utveckling, särskilt beträffande rcaktionsdrin1 a flygplan. Del
är därför i närvarande stund ej möjligt at! fixera en maximigräns för den målfart (vinkelhaslighe t) med vilken eldledningen hör kunna m·hcla. D~iremot kan lätt förutbestämm as
vilka möjligheter befintliga eldledningar ha mot flygplan med
olika has tigheter. Genom al t studera dessa problem kunna
lämpliga skjulmeLoldcr för olika sirielsfall utarb etaJs och tak tiska planer för det ·e gna fartygels luftvärn uppgöras.
Som ledning vid .studiet av dessa prolblen1 har nedanståendc nomogram uppgjorbs. Nomogramme t utvi sar erforde rlig
sidrikthastighe t på olika avstånd för o lika m <"t lfarter, malvinklar O'ch målhöjdcr. Nomogramme ts användning åsk l1dli ggöres genom exemplet å fig. 1.
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Fig. 2.

Fi g . 1.

Vid dcstSa beräkningar mås te även hänsyn t agas till den
maximala framförhåUning, som pjäsen kan prestera, s:unt den
extra riktha.stighet, som erfordras p å grund av underlagets
rörelser.
Moderna 40 mm apjå"ser.

Det grova närluftvärnet å engelska och amerikanska
flottorna utgjordes uneler kriget i stor utsträckning : o.v 40 mm
apjäser. Amerikanska flottan använde företrädesvis 40 mm

apjäser av Bofors' konstruktion, vilka kombinerades m ed anDrdningar för fjärriktning av pjäserna. Detta utfördes på d c
.större far tygen i allmänhet p å så sätt, att två clubhelpjäser
uppställeles lbreclvicl varandra å en vridbar plattform. Från
e tt sikte, vilket placerats på tillräckligt avstånd från p jäserna
för att röken vid skottlossningen ej skulle skymma siktet,
fjärriktades hela plattformen i sidled och d e enskilda dubbelpjäserna i höjdled. Siktet försågs med gyrosikte eller annnn
eldledn ing. Själva pjäserna sakn ade däremot eldledning. Som
reserv voro de dock förseelda med enklare ring,sikten. Dc b etjänades endast av den personal, som erfordrades för laddarbetet .s amt even tuellt riktare i reserv. Sc bilden. (Fig. 2.)
Detta arrangenwng har enligt många sam.stämmiga uppgifter, baserade p å k rigserfarenhctcr, visat sig myck et effektivt.
Följande olägenheter kunna dock fram h ållas:
l. Den sårbara y tan b lir stor (havererar siktet äro
pjäserna mer eller ntindre värdelösa).

l
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2. UppsW il ningsp latsen för pjiicSern a kräver stort utrynune .
3. Stort utrymm e ertford ras även för att erhålla goda
be!;try knings vinklar för såväl kanone r som sikten.
A större fartyg ha oEige nheler na 2 o-ch 3 mindre betyde lse,
enär tillräck liga utrymm en som regel slå till förfoga nde.
I svensk a flottan , där encla!;t mindre far.tygs enlhete r för~
rl,;.omm a , har man å de Jnecl eldledn ing f'örse;dda 40 mm apjäse
upphär
må
Det
linje.
annan
en
na .s ökt Jö,sa proble met efter
m
märks ammas att KMF måste taga ställnin g till dessa proble
t
sarbete
uktion
redan m' 1941 /42, vid vilken tidpun kt konstr
randes
börjad e, och då ännu sekrete ssens slöja dolde de krigfö
planer beträff ande utveck lingsli njerna för närluf tvärne t
Enligt den svensk a utveck ling,sli njen har eldledn ing, avstånds mäta re, sikte och riktanm dninga r placera ts på och .sammanby ggbs med den enskild a clubbe lpjäsen på liknan de sätt
som å de äldre 40 nun apjäse rna med Hazem eyers' eldledn ing.
et,
Pjäsen hilclar därför en fullstä ndigt självfö rsörjan de eldenh
uppför
mbord
o
e
Yilken enGlasL kräver erforde rligt utrymm
att
ställn ing aY elen enskild a duJJbe1pjäsen. Olägen heten av
röken Yid sk ottloss ningen kan skymu ta siklen för riktarn a har
äYen i vis.s mån elimin era ts å de modernaJSte pjäser na med
uteldledn in.g av Bofors konstr uktion . E ldledn ingen å dessa
en
els
riktrör
uerliga
räknar nämJig en autom atiskt den kontin
med
bana
(under förutsi ltining att målet rör sig i rätlinj ig
konsla nt h ast ighet). Del uträkn ade resulla let överfö res auloinmatisk t liil rikt.org anen, vilka således utan rih:tan ws hjälp
bearbete
nas
Riktar
n.
rymde
rikta pjäsen i rätl riktni ng i
gränsa s till målfat tning och kontro ll a v a tt siktlin jen oavbru
Dölröken.
t e t bär på målet, så länge delta kan siktas genom
jes målet av rök, mo·l n e dyl för riktarn a, kunna dessa visserligen e j u t föra denna kontro ll, men riktarb etet fortgår oavbrutet genom eldledn ingens förso-rg.
Stönc approx imatio ner inom eldledn ingen ha ej tillå tits.
Noggr annhet en är sådan, alt m ålet sannol ikt träffas , därest
dc instL1llda grunde Jemen ten äro riktiga .

Änclr~r flygpla net kurs eller far t kan dock denna eldledn ing ej l;tan riktarn as ingripa nde rätta härför. Det m å anses
som elt icke avlägs et framti dsproj ekt att med hjälp av EH
kunna lösa även denna uppgif t.
40 mn1 eldledn ing av Borfors konstr uktion har för övrigt
nedans tående prestan da:
30°
Max framfö rh{tlJn ing i höjd . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.....
.
.
.
30°
...
,, sida ....
.
..
...
24°/sek
målföl jningsh astighe t i höjd ......
,,
.
.....
24°/sek
......
sida
,,
''
.
...
......
tning
45°/sek
målfat
för
ida
s
i
g
tnin
Snabb rik
lQ O
Max .s tab iliseringlSvinkel ...... ...... ...... .
mätavav
%
i
'' avstånd sänclri ngtSha stighet
42 %/sek
s tåndet vid målföl jning ...... ...... ... .
S törsta mälav stånd ...... ...... ...... ..... . 5000 m.

Aven om utveck lingen i fortsät tninge n skuJle föra bort
tfrån den central itSerade eldenh eten och, tack vare fjärrik
siktet
med
et
system
ade
ningen , övergå till det decent raliser
llppstä llt på en plats o;::h pjäsen på en annan, blir det dock
sannol ikt nödvän digt att på flera uppstä llnings platser använda elen förra typen med anledn ing av bristan de utrymm e. Den
er
-ovannä mn<ta boforspjLisen:, kompl etterad med ER, komm
mot
vapen
vt
effekti
ett
bli
helt sä kert att ~ivcn i fo,r tsältni ngen
anfalla nde flygpla n.
Bofors 57 mm apjå·s.

Recl::m före kriL;et börjad e Bofors konstr uktion en av 57
mm au tomatpj ~~se r . Denna kaliber h ar valts med hänsyn till,
att det är den lägs ta kaliber , m ed ·vilken endast en direkt
träff i ett flyplan elforch a.s för att med S·törsta sannol ikhet
fälla flyg')Jlanet. Pjäsen har givits en eldhas tighet, .som motsvarar fullt nwder na krav på en lvakan . Den hm· uppstä llts
i dubbel lave ttage för alt än mera öka eldkra ften ooh den har
r
försett s med fullstä ndig eldJedn ing. E ldledn ingen arbeta
ej
a
värden
de
utgåen
de
i
felen
med tSåcla n noggra nnhet, alt
m översti ga l a 2 streck.
TidskTi ft i Sjöväse ndet.
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Denna pjäs har således givits .såuana egenskaper, att den
skall bli eU verkligt dödande vapen mot anfallande fiygplan .
PjäcSen med tillhörande eldledning är nu färdigkonstruera d
och i det närmaste utprovad. Tillverkningen kan inom kor L
taga sin början.
I det följande skall en kortfattad orientering lämnas övet·
pjäsen.
a. Kanonen. (Fig. 3 och 4).
Eldröret (Fig. 3) är försett med utbytbar, mycket tunn
liner (l).
Linern stödes av bommar (2), vilka upptag a påkänningarna vid skoUlotSsningen.
I mellanrummet (3 ) mellan bommarna spolar vatten för
linerns avkylande. Genom denna kylning har eldrörets liv-slängd kunnat ökas betydligt.
Byte av liner kan ske ombord eller i fält. Tiden för sådant byte beräknatS till 5 minuter.
Mekanismen (Fig 4) ger en eldhastighet av 135 skott/min
och eldrör. För att möjliggöra denna höga eldhastighet har
mekaii.ismen förtSetts med en regleringsanordning (l), vilken
medger, att ansättningen av ett skott (2) kan påbörj~1s samtidigt som hylsan (3) från det föregående kastas ut. Den
tomma hylsan uch det skott, som ansättes, mötas sålcde.s
på halva vägen, varigenom ett vis,st tidsmoment vinnes.
Vid första skottet rekylerar pjä.sen till sitt bakersta läge.
Medan pjäsen ännu efter rekylen är på väg »till bords>>, avfyras. nästa skott. Rekylkraften från detta motverkar och
upphäver kanonens rörelse framåt och tvingar kanonen att
åter Tekylera innan den nått sitt främsta läge. Genon1 denn a
anordning flyter kanonen. mjukt fram och åter under .skoltlo's sningen. Påkänningarna på tapparna bli härigenom. riktade åt samma håll och byta således ej tecken. Detta medför ,
att skakningarna på underlaget vid skottlos•sning minskas.

Laddoppamten (Fig 5) är förenad med en sektorformad
frammatningsanordning (l). Denna vrides omkring tappaxeln
(2) vid pjäsens höjdriktning, varigenon1 det ytter.sta tSkottet

Fig. 3.

57 mm apjäs M/Bofors.
l.
2.
3.

Genomskärning av eldri>rcL
Liner.
Stödhom för linern.
Mellanrum mellan stödbommarna genom vilket kylvatten spolar.

(3) endast kommer att utsättas för en vridande rörelse. Härigenom möjliggöres en enkel, kontinuerlig påfyllning av !adelbryggan.

Lavettaget. (Fig 6, 7 och 8).
För fartygsuppställda pjäser finnas två olika lyper av
lavettage: däckslavettage (Fig 6) och tomlavettage (Fig 7 o ch
8). Den viisentliga.ste skillnaden mellan de båda lavetiagotyh.
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57 mm. apjäs M/Bofors.

m

Laddapp::trat med frammalningsanordning.
l.
2.
3.

Framm2 tning~Snnorclning.
Tappnxel.
Yttersta skottet i frammatniugsanoTdningen.

perna ligger diiri att tornlavettaget för.selts med inre langning
(1) från underliggamle rum i fartyget, vilket sakna,s. {t chick.slavettngct. Tornlavetlaget är helt inneslutet i elt torn, ch\ däremot däckslavettaget är försett med en haktill öppen skölcl.
Eleverande systemen jämte ammunitionsnwgasincn samt
å tornlavettaget ~iven langningstrummorna (1) äro lYiirstahiliseraclc kring den horisontala axeln (:3).
Påfyllningen av mnmunition sker å båda lantlagelyper na via ett magasin (2) rymmande 5:3 skCilt å däckslavcltagl'l
och 40 ,sko tt å tornlaveltagel.
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Fig . G.

57 mm apjäs M/Bofors.
Diicksla vettag e.
2.
~1.

-!.

5.
11.
12.

I\Iagasin.
Tviirslabiliseringsaxel.
Laddare.
Laddhord.
Utkastning av tomhylsor.
Hiktare (rcs ervpensonal).

Laddningen ~t diick>Slavetlaget utföres av laddaren (-!).
Ammunitionen langas fram på bordet (5), tages där av laddaren och stoppas in i tomma fack i magasinet (2).
Laddningen å torn la vettaget >Sker i omlastningsrummet
(6). Ammunilicmen placeras för hand i ladd<skålarna (7),
vilka sviinga med det tvårstabiliserade systemet. Från dessa
l r:msportcras ammuni Lianen vidare genorm langningstrnmm.orwt (1) , magasinen (2) och frmmnatningsanordningen saint anYledel.st paternosterver~ättcs, allt utan manudit ingripande.
k e t (8) langas amnnmilionen upp Lill omla>Stningsrummet från
necbnför liggande dnrkar (9 och 10).

Fig. 7.

57 mm apjäs M/Bofors.
Tornia Yettage.
1.
2.
3.
8.
11.

12.

Si d vy.

Langn!ngstrumma.
:tvlagasin.
Tv~ir,slabiliseringsaxel.

Paternosterverk.
U !kastning av tomhylsor.
H.ikLare (re<stnpcrsonal).
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För ladd a rbetel kräYclS å såväl cHick slaYe tlagct som t ornJavetl aget cnclats t 2 nmn, en för varje m agasin resp. hi ss. Htlr
m ~mg 'l man, som erfordras för amm.unitioncns framlangni!l;.(
till ladcbr rn är b ero ende på durkarnas placering o<:h langningsanordningarnas utförand e. Emellertid torde däckslaveltag et kd.iva flera man än tornlavcltagct. l magnsin och framInatnings:m ordningar rymmas ungefär 70 sk ott pr eld rör.
Utan ladd ning kan pjäsen således avgiva k on tinuerlig eld
under 31 sek. Simlic laddaren ej hinna med att fylla pft i
samm a lakt •som a mmunitionen förhrnka .-;, u tj ämnas dessa
luckor i pålas tnin gen genom magasinen.
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5'7 mm apjiis M/Bofors.
l.
3.
6.
7.
8.
9.
10.

Torntwellagc. F ronlv y, gcnomsbirning.
Langningslrumma.
Tv~irstahiliscringsaxel.

Omlastningsrum.
Laddskålar.
P a ternos terverk .
Durk.
Durk.

c.

E ldledning en.

Eldledningen till 57 mm apjäscn är ej sammanbyggdmed
pjäsen utan placerad på annan plaLs i fartyget. Pjäsen fjärrriklas från ett fris-tående sikte.
Eldledningen beräknar, i likhet med eldledningen till 40
m m_apjä>Sen, efter m~tlfattning erforderliga förhå1lsvinklar samt
riktlmslighelen i höjd och sida. Fiir atl adasia mälföljn ing·.;arbelcl från riktarna h ar räkncinslrumenlet för-:;e lls med en
m ålföljnrdcl med automatiskt verkande acceleratorer. Dessa
beräkn a i varje ögonblick dc mot rätlinjig bana och kon<;tant
m ålhastighet svarande vinkelaccelerationerna och acceleration en i av.s•tånclsled u r i111ställda v~irden på m ftlels hi;;e och
ha stighelskomponen ter (vinkelhaslighetcr). ::VHtlföljarcn therför dessa viirden till riktorganen samt avståncl:smätaren (optiska och/eller ER). Siktet och pjäsen komma cliirför all efter
av riktarna verks tälld målfattning praktiskt taget aulomat.i~].;t
förbli inriktade mot målet, .så länge delta rör sig i r~i tlinjig
bana och med konstant hastighet. Riklama vid siktet ocb aYståndsobservalören vid elen op ti sk a avståndsmätaren eller EHmätaren ha enelast att utföra justeringar, när riktlinjen resp .
mätmärket ej ligger på måle t beroende på fel i tidigare inställningar eller ändringar i målets kurs och fart-. Maxi mu i
rikthastighet i höjd och ,sida är 30° /sck .
Räkneinslrumentcl kan arbeta pft 500-6000 m i triiffpunklsavslånd i alla rik tningar. Mfllfattning kan utför:J ·S på
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9000 m aystånd och beskjutning av konunandc plan begynna
p:"t 7000 a 7500 n1 avstånd. Träffpunktsberäkn ing kan genomföras för målhastigheter upp till 200 m /sek på 6000 m
avstånd och för målhastigheter upp till 300 m /sek på avslfmcl
u p p till 4000 m.
Felen i -instrumentet få, som ovan angiYits, ej över,sluicla
l ~t 2 streck å dc utgående faktorerna.

d.

1'i f..:ligasl e clala för Bofors 57 mm apjäs.

Gemewwmma clata j'ör cläcks- och tomclubbelpjiisen.

ELdhastighet ............... .......... .
..... . ............. .
Elcvationsomdtclc
Max rikth as tighet i höjd ............... .
\ lax rikthastighet i ida ............... .
l\Iax sta bi l iscringsvinkcl ............ . .. .
l\Iax stabili.scringshastig hct .......... , .
Max lräffpunkba vs t[tnd ... ........... . .
l\ lins ta lri.iffpunkk;av,stånd .. . .......... .
Max ,eldöppning s:wstånd vid motflykt ... .
l\fax måHöljningsavstån d föt· eldledn . . ... .
Projektilens vikt . ... . ................ .
Vikt av ett komplett skott ............. .
l7tgång,s ha,>tighct ................. .... .

2X135 skotl /min
~ 10 ° --i--- \)0 c:
30°/sck
30°/sck
± 15°
15°/sck
6000 Jll
500 El
7500 m
9000 m
3,0 kg
6,3 kg
850 m /sck

Data endast för cläc/;sclubbelpJöscn.

Vikt av pjiisen utan sköld och ammunition
Sköldcns vikt .. ......... .. ....... . .. .
Antal skolt i magas in och matningsanordni ng

14 ton
l ton
70 pr eldrör

Dala enelast j'ör tornclubbelpJösen.

Vikt av pjäsen ulan sköld och ammunition 20 ton
Sköldcns vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 ton
Antal skott i övre his,s, magasin och matningsanonlning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 pr eldrör

Ekoradio för artilleriet.
Ekoradions betydelse.

Vid ticlen för denna årsbertillelse har EH numit sådan
spridning att snart ,s agt varje örlog.sfarlyg och kuslhalleri i
de större marinerna torde ha utrustats med EH. Att nu utkämpa en :,;trid ulan ER är i många fall som alt slå•ss mell
förbundn a ögon. Såvitt föredraganelen h a r sig bekant, h a e j
heller motmedel mot ER hittill s framko mmit, vilka i nämnvärd utsträckning minska betydelsen av dclla n~' fl hjälpmcdel för striden.
Olika typer av ER,anläggningar för artilleriet.

ER- anläggningar för marinarli lleri>sliskt bruk kunna indelas i tvenne huvudgrupper, en för spaning och målangivning och en för skjutning. Båda grupperna s a nläggningar
erfordras för artilleriet.
Genom spaningsanläggnin garna kunna mål i luften och
på ytan upptäckas, medan de ännu befinna sig p å stm·t avstånd och utanför eldledningens och kanonernas p orte. Tid
erhålles a l t verkställa val av mål för artilleriet och att angiva dc u tvalda målen för de olika kalibcrslageu och batterierna. Genom denna tidsfri,s l, som i.ir av siirskild betydelse för
luftviirn sartillerict s~nnt för flackbaneartilleriet unde r mörker
och dåliga siklförhf:JJ:mdcn, erhåller artilleriet en värdefull
förbered elsetid och har ökade förutsättningar för alt kunna
insättas mot dc m[tl, Yilka ur operativ synpunkt främst böra
beskjuta.s.
ER -anläggningar för spaning förekomma i två olika huvudtyper, en för rymdspaning och en för ytspaning.
Genom ER för artilleriskjutning givc.:.;, artilleriet ökade
möjlighe ter att utnyttjas, varjämte vä.sentligt förb~lttracle skjulresultat kunna påräknas.
A v denna grupp E H. ha tre huvudtyper framkommit, en
eri, en för j'jiirrluftviirn och en för niirj'lackbaneartill
för
lllftväm.
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Tekniska skäl ha orsakat denna mil.ngf::tld av En-anläggningar. Hchst skulle man sc tl alt en händig univer salanläggning konstruerats, men detla torde ej v::tra möjligl ntcd hänsyn till dc helt olika krav p å räckvidd och precision, som
må~lc uppställas på de ol ika typerna.
I det följande .sk all endast ER )'ör cu·tiNeris J,·jutnina beröras.
ER för artilleriskjutning.
Utveckling och prestanda .

Dc fönsta ER för ortilleris],·jutuing, vilka framkomma under kl·igel, torde, åtmi n stone i Tyskland, fri:intst kunna. bcLraklas som förbättrade ouständsmc"i'tare. Avstånden kunde
med ER uppm~i.t a,s betydligt exaktare än m ed optiska målare.
~lälfelct Lordc till en början ha hållit sig till omkring ± 50 m
för a l t numera h a minskats till omkring ± 25 m. Till skillnad från dc optiska mätarmt ii.r detta mätfel kon~Lant odt
obe roende av avs l[mclct. Optiska mätare giva clt teoretiskt
mi.tti;cl av ± 10 båg•sekundcr, vilket vid praktisk mätning mot
flackbancrn[tl i m cdelt:1l anses bli fyra gånger större. Enligt
denna beräkningsmet od skulle en optisk mälare mod 6 Hl ha6
och 28 ggr förstoring giva fel varierande från 50 m till 450 m
på avsh\.nd mellan 4000 m och 20000 m. P6r en 4 m mä·
Larc bli n1,otsvarande .siffror 100 m resp 600 m.
Särsl-i:ilt under skymning och dagning, när mfllet knappt
kan ur,s kiljns för blolla ögat, var denna nya »elektriska nvståndsmät:l.re » av stort värde.
Eftersom avslånclsm~i.tning med ER kunde ulföras oberoende av s iktförh[tlland ena, borde den även kunna utföras,
niir målet ej aUs syn les. Förutsättningarna hiirför voro emellertid, alt antennen kunde hållas inriktad mot »del osynliga »
rmllct.
Genom utveckl ing av rikl anordningarna för ER skapades även förul,:äUninga r för att kunna inriida ER-antennen
och artilleriets cenlrnlsiklc - och därmed hela artilleriet m o t ett ej siktbart mfll. I-Ei.rför användes s k beam.-swilching,

el v s en anordning för alt ha6tigl ::;viinga elen utghendc lolwn
fram och åter.
Noggrannhelen vid inriktningen uppgick för clc under kriget allm~i.nl förekommande typerna till 01nkring ± % gr~1 d
(d v s på 20000 m avstånd ± 175 m). Enligt a m erika nska
ti dningsuppgifter k an noggrannheten hos scnasle typer uppskaltaiS till ± 5 streck i såviil höjd ~ om sida (d v s pft 20000
m avsl~md ± 100 m).
Sccb.n man genom d en hittills omtalad e utYecklingcn kunde lwll a eldl edningen arbetande och kanoillcrna inriktade m o t
ett osiktbart mål, hade de viktigas te förutsätl11ingarna för
blind ortillerisJ,·jutning skapats. Utan exakt ned~Slagsb e döm
ning kunde sådan skjutning cmellerlid aldrig bli effek tiv.
Nedslagsbedömning i längd kunde på ett ticligt stadium utföras, genom att nedslagens vattenuppkast, inom en
för kaliherslaget relativt begränsad porte, kundc1 obscrveraiS
på ER-11cdslagsskärmen i rförhfdlande till sjä lva målet. Varje
vatten uppkast kan emeUerlid ej ur "kiljas utan endast ett be grepp erh å lles. om nedslagspunktens läge. Nedslag fr~m mindr e projektiler än 12- 15 cm torde ej kunna uppfattas.
Det har ur teknisk 6ynp unkt varit ett mera srårlöst problem alt k ons tt·uera apparater, med vilkas hjälp nedslogens
läge i sida i förhållande till målet kunna urskiljas. Enligt
amerikanska uppgifter torde denna fråga ha lÖt5ls först under krigels slutskede, och anordningar härför finnas nu troligen enelast på dc mc.st moderna anläggningarna.
Inga uppgifter ha varit synliga i fackpreSISen på att Irevadbeclömning vid Zu-skjutning kan utföras. Ha luflvärnsgranatcrnn. s k »proximity fnsc » (ER-rör), synes detta ej heller vara nödvändigt.
Betjäning.

Betjäningen av ER för arlilleri.skjutning kräver extra
personal. Det är ej möjligt att genom kombinationer av befattningar - t ex ait .snmma personal, som riktar clt sikte,
även riktar EH-antenncn - helt undvika personalökning.
Genom atl kombinera EH.-anläggningarna med befintliga sik -
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ten, riktstativ och eldleclJ1ingar kan personalökningen emellertid nedbringas till omkring fyra man pr anläggning. Denna
personal fördelar sig ungefär sålunda:
Avståndsmätning i centralen. . en man
Riktningsangivning
en Inan
N edslagsbedömning
en Jnan
Materielens 'skötsel
en man (telehantYerkare).
Utvecklingstendenser.

ER-tekniken fulländas alltmer och därmed även ERanläggningar för artilleriet. De anläggningar, so:rn för några
år sedan voro fullt moderna, äro redan nu ~mycket omoderna.
Utvecklingen synos gå hän mot att förbättra anordningarna för
riktning (automatisk målsökning och målföljning) och neclslagc'ibcdömning samt att öka noggrannheten hos de olika apparaterna. Dessutom märkes, en tendens alt minslm våglängden från meter- och dm-området mot cm- och mm-olm råclet.
Genom minskad våglängel försvåras .störningar och medgivas
minch·e skrymmande antenner.
.Pet .synes däremot mindre troligt, att någon slags allmåls -ER Gkall framkomma. Kraven på räckvidd, höjdvinklar och noggrannhet äro alltför olika för de skilda anläggningarna.
I elen moderna krigföringen mot flygmål och sjömål står
allt kortare tider till förfogande för eldgivning med artilleriet.
Av denna anledning synes utvecklingen av ER-anläggningarna för artilleriskjutning även gå hän mot att skapa ökade förutsättningar för att .snabbt bringa artilleriet till effektiv eldgivning.

Ammunition.
Revidering.

När kriget slutade 1945 skulle all marinens artilleriammunition, SOm Yarit utJämnad till fartyg OCh tÖrsvarsanläggningar i land, revideras och intagas i förråd eller åter utlämnatS till rustade förband. Detta arbete är ännu ej slutfö1·t
utan beräknas taga ytterligare en tid av minst 1 år.

Många värdefulla erfarenheter ha gjorls i samband med
revidering sarbeteL Des,sa erfarenhete~", vilka beröra såväl
anununitionens, konstruktion som, dess aptering och skötsel,
ha insamlats för att tillvaratagas och överarbetas.
Som exentpel på gjorda iakttagelser kan här nämna.s att
beträffande ammunitionen å två jagare av samma typ tillhörande samma division konstaterades alt praktiskt La get all
ammunition ä den ena jagaren var i mycket gott tills tån d,
under det aLt stön·c delen av ammunitionen å den andra jagaren var fuktskadad och måste transporteras till aplering sverk.staden för revidering . Orsaken härtill var helt enkelt al t
ventil ationen av durkarna på elen senare ja garen ej varit tillfredsställan de. Fuktig luft hade blivit instängd i durkarna
och angripit ammunitionen.
största .skadorna å anununi tionen ha i allmänhet förorsakats av fukt. Vid ÖVK har i samba nd med revideringen
ett antal exemplar av på olik a 1sätt skadad ammunition tillvaralagils och ordnats som åskådningsmateriel för amnumitionsuppbörclsmän m fl, vilka hanelim ammunitionens vård .
Mest utsatt för påfrestningar har den ammunition varit,
som förvarats å n1-er eller mindre oskyddade beredskapsplatser. Vid marinen har under kriget det systemet tillämpatiS, att
beredskapsannnunitionen, d v s ammunition, som varit framlang ad för omedelbart bruk, innan den åter förts ned i durkarna skulle passera vägen över apteringsverkstaden fö1· undersökning. Sammanblandning' av denna ammunition med
den övriga ammunitionen i durkarna har ,således ej fått
ske. Genom detta system har man lättare kunnat sortera ut
den skadade ammunitionen, vilket underlätLat revideringsarbetet och sparat mycket arbete och kostnader.
För den kontinuerliga ö,v ersynen och skötseln av ammunitionen ha apteringsverkstäderna vid örlogsvarven varit av
stör,s ta betydelse. Å dessa apteringsverkstäder har det fun ·
nits tillgång till personal, vilken genolll1 mångårigt arbete med
je.st marinens ammunition förvärvat erfarenhet och kunskap
om densamma. Denna personal har varit särdeles lämpad
för det viktiga revideringsarbetet.
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Secbn revideringen utförts kan ammunitionen nu åter tagas in i förråden och i m~mga år förvaras i hög beredskap .
Ko•stnaderna för reYicleringen kunna beräknas till omkring
2,5 ?6 av den reviderade ammun itionens värde, vilket torde
nna väl anYända pengar.
Underkalibersko tt.
~Iecl dc ökade målhastighete rna hos såvil fartyg som
flygplan har kravet på större utgångshastigh et för artilleriet
hliYit alltmer :1ktucllt. Eftersom, urbränningarn a snabbt öka
Yid höga utg~1ngsha.~,ligheter har .sedan över 30 år en övre
gräns för utgång•s hastighetcn uppnåtLs, vilken endast i undantags fall kunnat överskridas. Denna gräns ligger vid omkring
900 m /sele
Uneler kriget framkon1 emellertid en metod att öka utgångshastighe ten över 900-meter-grä nsen, utan att pjäsens
livslängel därigenom förkortades. Det var närmast <Strävan efter högre anslagshastigh et för pansarvärnsva pnet, som ledde
fram till de<Ssa resultat.
I princip innebar metoden, att eldröret förträngdes i sin
främre del och projektilen gavs mindre kaliber än eldröret
(mindre vikt). Projektilen måste härvid förses med tätanordning (gördel), som medgav sammanpressn ing och diameterminskning vid pas.sagc genom det förträngda eldröret. Metoden b enämnes underl.:alibers kott. Principen är angiven i
nedanstående figur 9.
I Tyskland utfördes konstruktione n på så sätt, a tt eldröret invändigt avsm::tlnade konformigt mot mynningen.
De allierade använde ett annat system. Enligt detta skruYadcs en cylinder fast vid eldrörets mynning. Cylindern konaclc inv:'indigt till mindre kaliber. (Se fig 9.)
Dessa Yapcn användes under senare delen av kriget före1rädcsvis så•som pansarvärnska noner RV' mindre kaliber och
även för beskjutning av pansrade landstigningsf arkoster. De
under kriget am·ända kalibrarna torde ligga mellan 30~57
l

111111.

Fig. 9.

l.
2.
3.

4.
5.
6.

Eldrörets främre del.
Piskruvad kon.
Gördel.

Fäste för konen.
Projektil.
Styrvalk.

Kaliberminskn ingen i eldröret uppgår till omkring 1;4 av
I nedanstående tabell ha några
~len ursprungliga kalibern.
a ktuella siffror häröver angivits.
Eldrör för underkalibersko tt
Kaliber i mm.
Vid räffelnrsprunget

37
40
57

l

Vid mynningen

28
30
43

Genom metoden med underkalibersk ott har utgångshastigheten ökats från 800 a 900 m/sek till 1200 a 1400 in/sek, således över 50 %.
Underkalihersl~ott ha ännu ej använts å grövre kalibrar,
men något hinder härför synes ej föreligga.
Tidskrift i Sjöväsendet.

3
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Raketer.

I Tidskrift i Sjöväsendet 1946, 8 :e häftet, finns en artikel
on1 "Raketers konstruktion, preiStanda och användning » av
kaptenen R. RoUof. Denna artikel ger en god orientering om
deiSsa frågor. Här nedan skall redogörelsen därför begränsas
till en kortfattad sam~nanställning över olika rakettyper och
deras prestanda.
Raketer karakteriseras av att framdrivningen ås tadkorrnmes genom reakti.onskraften ISamt att drivmedlet, son1J utgö res av ett .syreavgivande ämne plus bränsle, meclföres av projektilen {raketen).
Raketerna kunna, med hänsyn till deras pmstanda, indelas i två huvudgrupper, Riktade raketer och styrda raketer.

Riktade raketer (raketprojektiler). DeO'.sa utskjuta.s
från ett eldrör eller ·e n ställning, genom vans inriktning raketen e11l1åller den utgångsriklning, som. bestämmer dess bana .
Av riktade raketer kunna två olika typer särskilja>S.
a. lmpulsraketer. Drivmedlet, som utgöres av krut, har
så gott som fullständigt förbrunnit innan projektilen lämnat
ut1skjutningsröret. Förbränningstiden är n1indre än 1 / 10 sek.
b. Kmtraketer. Drivmedlet, som i allmänhet utgöres
av krut, förbrinner under den allra första delen av projektilens. väg i banan. Förbränningstiden är omkring l sek.
2. Styrd'a raketer (V-vapen). Dessa utgön1s av projektiler eller flygtOTpeder, konstruerade för .speciellt stora skottvidder. Framdrivningsmedlet, som ·oftast är en vätska (såsom
sprit) O'ch flytande syre, förbrinner under förr,sta delen av banan. Förbränningstiden är i storleksordningen 10-60 se k.
Styrningen i banan åstadkommes av autopilot eller radio eller av andra elektriska impulser. Hithörande raketer kunn a
även göra's måLsökancle.
Till styrda raketer kunna även räknaiS - ehuru dc ej
äro egentliga: raketer - Teaklionsdrivna vapen såsom V l,
Guided l\·1i.ssiles och Athodyd {»flygande skOI"lSten»). Dess~
framdrivas. medelst reaktionsmotorer och medföra endast det
brämsle, so1m skall förbrännas, men däremot ej något .syreavl.

givando ämne. Syret tages fr~l.n luften. Vikten av det syreavgivand e ämnet utgör för de egentliga raketcrna 3 gånger
bränslets vikt.
Exempel å ungefärliga prestanda för raketer.

Rakettyp

-

ProjektiVikt före Förbrän- Jens vikt
sko1.tloss- nings- utan driv- Skjutaustånd
ni ng
tid
medel och
tubhärför

l

Riktade raketer

Impulsp1·j
KRI 10 cm ············ 10 kg
Förekornm er i kal
omkr 7-12 cm
l

Maximal
hastighet

l

<

0,1 sek

5 kg 300-500 m

200 m/sek

7 kg 5,000 m
200 kg 5,000 m
12 kg 1 ) 7it8,000m

500 mfsek
500 mjsek
500 mjsek

Krutrakete1·
Kal 10 cm ······ ··· ··· 20 kg
Kal 30 cm ............ 460 kg
Lysraket Kal10,5 cm 33 kg

v

styrda raketer
2 ········ ·········· ··· 12,5 ton

Övriga reaktionsvapen
v 1 ··· ··················

0,6 se k
1,5 sek
1,6 sek

DOO kg 300 km 1,700 m/sek

60 sek

l
2,2 ton

25 min

l
1,000 kg

300 km.

200 mfsek

Guide d Missiles ')
Athodyd 3 )
Approximativt kan spridningen anges till 20 streck i såväl
längd som sida för riktade raketer.

Implllsprojel;tilerna kunna belraktas 60111. ett slags speciella krutraketer, Yilka genom elen snabba förbränningen erhålla relativt god precision på korta skjutavstånd. De ha un') :Motsvarar i ljusstyrka ,o ch lystid 12 cm lysgram:.tl'l'.
2

Förekommer i ett stort antal varianter men torde 'innu vara
)
att hänföra till experimentstadiet, varför inga siHeruppgiftcr, som
karakterisera typen, kunna angivas.
~)

Annu i projcktstadiet.

l

37

36
der kriget använts i en del hanelvapen och ulnytlja's även som
flygplansartilleri. De fö·r ekomma mest som lätta vapen.
J{mtr al.:eter ~iro de ojämförlig t vanligaste raketerna. Dc
ha förclrädcsvis ~t fartyg fått anv~inclning:
cle]tS sftsom specialprojektile r (lysrak e ter, dimrakclc·r , m ål raketer m m),
dels såsont e tt specialvapen vid sådana stridsfall där det
gällt att under elt kort tid.smom ent u lveckla mycket stor eldkraft över ett ej alltför begränsat område (massverkan).
Under kriget har användningen av dessa raketer å fartyg
därför sänskilt förekon1.mit å landstignin gsfarkoster för att
betLicka l::mds.tigningspl atscn m ed granater omedelbart för e
själva landstigningsmom entet Vid detSsa operationer har den
momentana eld kraften varit det viktigaste då däremot krav
på eldulh[\llighet och precision ej fö relega t. Dc lätta lavettagen i kombination m.ed s tor eldkraft (många utskjutning.srör) h a gjort raketerna m ycket lämpad e för denna speciella
an vändning.
Å stridsfartygen ha utskjutningsrören rför ly.sraketer, dimbildi{ingsrakcter och liknande sp ec iella vapen monterats å kanons köldar, r äck en eller andra disponibla pla tser. Mera genomgripande o mbyggnader av fartygen ha därem ot ej behövt
utföras.
Krutrakeler ha även använts i fl ygplan samt som luftvärnsartilleri, i vilket senare fall utskjutning.srörcn försetts
med speciella anordningar för snabb omclacldning .
Styrda mketer nådde under kriget en viss fulländning .såsom avslånclsYapen vid t yskarnas terrorbombardema ng av
E ngla n d.
Under krige t ha .styrda rake ter däremot ej anviints rl fartyg utom i enstaka fall. Bl a b yggde tyskarna om h and elsfar tyg och utrustade dem med startbana fö1· V-vapen. Siartbanorna sträckte sig över hela överbyggnaden från för till akter. Huruvida .sådana fartyg användes i någon stö rre omfatt ning är ej känt.
styrda r ak eter kräva skrymmande utskjulningsanordn inga r . Fartyg, som skola beslyckas med detSsa vapen , måste an-

tingen specialkonstrueras härför eller genomgå gaiJJska omfattande ombyggnad. U lskjutningsan ordningarna torde närmast kunna jämfö ras m.ed k a tap ulter. Själva rake tcrna äro
dessutom skrymmande - de likna m er ell er m indre vinglösa
flygplan - varför »ammunitionsulrec lningen » av denna anledning måste bli ganska begränsad.
styrda rakeler i k ombination m ed a tombomh er eebjuda
vida och farliga per.spc.l,:tiv för kommande krigföring. Förekoms ten av styrda rake ter har särsk ilt aktualiscrah och verkat irriterande för oss genom dc upprepade rapporterna om
siktade rymdrakeler över vårt lan d under sommar en och
hösten 1946. Detta bestyrker nödvändigheten av a tt ~mord
ningar i form av b erg stunnlar, reparationsverkstä der .samt
maskerin gsano rdningar för fartyg ävensom spridd bascring
o dyl vidtagas för att giva örlog.sfarlygen skydd i baserna.

Shoran - nytt radionavigeringssystem
och ny kartläggningsmetod.
Av kaptenen Folke Herin .

Till alla lle nya radionavigcrings~yslrm, som av dc krigförand e makterna ulvcc k1al.s och utnylljal s unclrr det sista
världskriget LSällar sig även det s k SHOHAN-.syslr;mct, vi lk et
liksom öniga nyheter på del lelclckn iska området hittills omgärclat.s nied elen allr a slörs ta sekrctes.s. På .s iston e har dock
en del uppgifter publicrrals, som göi· det möjligt alt skapa sig
en n ågorlunda klar bild av shoran-sYslemcts nrbcts~ält och
hur det utn yttjas. Eflf'rfö ljan cl c rcdogörehe för detta slag
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stationer

Fig. 1.

av radionavigering grundar sig i huvudsak på en artikel i
lidsk'l:iftcn )) Radio· News >> .
Shoran (av short rangc navigation) utarbetades ursprungligen i USA för aH möjliggöra för egna bombplan att med
;;lörrc grad av noggrannhet än som dittills varit fallet kunn:1
fälla .s in bomblas t ovan nwln ollcr under mörker och i dålig
.sikl. All shornn till fullo i"ivcn kommer alt kunna :mvänd:t~
i fredligt vicirv framg[n· av det följande.

Shoran•metodens princip.
~Ied hänsyn till altshoran ännu end as t ulnylljats av fpl
kommer n edanslående r cuogörolsc alt hänföra sig till metoden
,-,ådan den anviindes av Army Air Force U. S.
l. Shoran-ul rustningen i el! fp l b es lår av t v å radiosta lifmcr (vnrdcra b es låend e av sändare och mottagare) jämlc
katoskop sarnt in~S lrumcnt eller ckoraclioutntstning (enl inlcrfcrcnsmctoclen ) för höjclm~ltning .

2. Shoran-utrustnin:ge n på nwrken utgöres av två markradios tationer (M 1 och MJ med ett inböreles avstånd av minst
ca 150- 200 km..
3. Shoran-sänclarna på flygplanet sända växelvis kont irmerli ga signaler av impulskaraklär med ski·lcla frekv·~nscr
t ill var sin markstahon.
4. Markstationerna 1noil:laga -<lossa signaler och sända
a utomatiskt åter ut de mottagna impulserna.
5. Fpl båda radiostationer malttaga dc från markradios tati onerna å terutsända impulserna o'c h dessa införas, på kat osk opct.
6. Genom att medelst inställningsrattar för6kjuta de två
p å k aloskopsk~innens tidsaxel uppkomna impulstopparna så,
a tt dessa komm.a ens noUimpulsen d v s den kurvtopp, som
fö-r orsakas av dc första direkt utsända impulserna, kan sedan
avståndet (d, rc~Sp d 2 ) till de med fp l ,sanwerkandc markstation erna direkt avläsas på skalor av samma utseende som t ex
h astighct\Smätarcn i en bil.
7. E'när nu avståndet mellan markstationerna är känt,
k an så lunda triangeln F M1 M 2 s01lveras, vil'k et göres automatiskt på elektrisk väg. Härav följer att fpl läge i luften
är exakt bc•'>tämt, då de.s,s höjd ju angives av höjclm.ätnings inst rnmcntet.

Hur lägesbestämningen tillgår .
Avst~mclet mellan fpl och markstationerna erhål,Jes genom

att halva tiden (t), som åtgår för den utskickade impulsen
att fm-tplanla ,sig från fpl och åter multiplicera-s med radioYflgens fortplantningshasti ghet, vilken under no11·mala atmosfäriska betingelser är 299689 km/s eller ca 0,2997 km / ps.
linpulsens längd och tiden mellan varje impuls väljes. dels
m ed hän~Syn tiH det minsta avstånd d v .s, den kortast ifrågakommande tid (vari även fördröjningen vid åter sändning sför farandet från markstationen n1.åste inräkna,s ), son1 skall uppmätas d els även m ed hänsyn till avläsningsnoggran nheten.
Impulserna giva en kontinuerligt lysand e bild på katoskop s-
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skulle, om alla impulser enligt ovan u tsänd cs, ett så ,s tort antal s tänd ig t vara på väg mellan fp l och m a rk stati on erna, a l t
det skull e erfordras en y tter.s t komplicerad appar·a lur för att
bemästra mätförfarandeL I stället göres i praktiken: så, aH
ett visst antal impulser (ung 99 av 100) undertrycka,<; varjä m,te
de b åda fpl-sänclarna inkopplas växelvis endast omkring
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'
skärmen, vilket betyder att de skola utsändas till e lt antal
av exempelvi<S 25 i sekunden (d v s 25 - l0-6 per ,as). Sändarna i fpl äro därför försedda med ett regleringsortjan för
impuls tätheten.
Därest impulslängden väljes till förslagsvis 40 ,us, vilket
är den: ungefärliga siffran för impulslängelen vid LOBANsystemet, komm·c r hela tidsintervallet omfattande en impul s
och pausen fram till början av nästa impuls att bliva omkring
4 . 10\ ,as under fö~·utsättning av en impulstakt av ca
25 · 10-6 per ,as. Intervallet då ingen effekt utsändes blir
då sålunda ca 1000 ggr större än den tidsrymd, under vilk en
energi utstrålas. Fördelen härav är densamma, som i detta
hänseende utmärker ER-sändaren, nämligen att man under
den korta tid impulsen varar kan belasta sändarrören m ed
många ,ggr större effekt utan att ävenlyra deras, livslängd
eller funktionsduglighet än vad som är mö·jEg't vid vanlig
Emellertid
sändarclrift, där rören bela<Stas kontinuerligt.

10 ggr/s.
P å katoskop.skärmcn uppstår sedan genom den kristallstyrda elektroniska tidmätningsano·r dningen, sp ec iella kre tsar
i n1ottagarna och vi,ssa avlänknings-system. i katoskoprörct en
vågrät tidsaxel, på vilken tre horisontellt fö r skjutna impulstoppar kunna urskiljas. Den längs t till vänstet· varande härrör från de direkta impulserna (nollimpulsen eller no.Jlinjen)
och de bii.da 0vriga från dc från markstat ionerna återutsända.
Medelst tvenne in ställningsrattar kopplade tiU k atosk op ets avlänknings,system och sam.tidigt även till vardera e tt räkneverk
föras dc b~tda h ög ra topparna överens med nollinjen , varig cnonl r äkneverken utvisa avs tånden till resp. marbslalion er.

Hur shoran användes för bombfällning.
Ett spanings:flygplan med .shoran-ulrustning sii.mles in
över m å lomr ådet, där m [tlet fo tograferaiS. I samna ögonblick
negative t i kameran exp.o neras, avbilda.s shoran-in5tnnnentc ns
inställning tillsam.mans med höjdmätarens ut,sl::tg. Härigenom
erhålles så·l unda avståndet från markstationerna l\1 1 och M"
och flyghöjd h, d v s fpl cxakla läge i rymden, då m ål!Spaningsfotografiet tages. Med dessa uppgifler bcnilm:l.s sedan
instrumentutslagen för d et avsedda bombfällningsläget D en
bomlbfällande stvrkan kan .seda n utan optisk kontakt m.cd
målet och bakom skyddande moln eller i mörker fälla bomhla~tcn med betydligt större precisi on, ån vad <SOm fGrr var it
möjligt.
Därest span ing,s fly gplan icke kan eller hinner insändas
Över målområdet före planerad bon'Jibfällning, kan shoranin<Strumentens ri.ilta insli:illning i bombfällningsiiige t förutbc-
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stämmas. etc. Enär det maximiav.s.tånd, p å vi lket en siloran anläggning kan användas uppgår till ca 800 km, finnes tc0rcti sl't intet hind er för alt med hjälp av tran sporta bla mark 6tation cr kunna upprätta e tt shoran-be.stämt punktsys lcm , som
on1spänner h ela jordytan, nuigenom en y tter st noggrann kar t·
läggning blir möj lig.
Uppgifterna om noggr:mnhelen vid hgcsb es liimning Yariera i elen ännu knapphä11diga littera luren m ellan ca 0,038 %o
och ca 0,006 %n, därvid störs ia n og.grannh c tsYärdel b etyder,
att felet skulle h ålla ISig inom 3 m på 500 km avs lånJ fr :m
markstali onerna. Den använda fr ekvensen torde, med hänsyn till dickviddsuppgifter och lämplighet för användning under olika dygn- och årstider, håHa sig inom, övre delen av det
mycket höga frekven sområde t (ultra-kortYågiSomd\dc t) d v s
mellan 200 och 300 l\Jp/s (1,5 - 1 m ) .
Fig. 3.

räknas, vilket dock ej ger samma precision, enär genom lä ges beslämning m ed hjälp av shoran det har kunnat konstateras,
a tt å karta utl agda p unkter och orter icke inlagts m ed el en
noggrannhet , L'iOm svarar mot shoraB-be.sbmda lägen.

Hur shoran användes för kartläggning.
Den utom ord entligt s tora n oggrannhet i lägesbestämnin g
detta nya sys lem till å ter h ar vi.s a t, att hittills anviinda k arlläggn in gsmetoder äro lång t mindre tillförlitliga.
För kartläggning,s änclamål placeras dc två markstali outi tv ~l
ncrna - med iakt tagande av lämpligt avstånd punkkarllagda
er
mätmetod
nuvarande
med!
och
ki:incla
rut
fö
ny a
att
så
fpl
ter. Scclan utn y ttjas det sh oran-u trustacle
»triangelpunkter» bcsbn~mas, el v s dmsas lägen i förhållan de till dc två marksta tionerna crhålla.s t ill ika m ed avstånden
de nya p unkterna emellan. Därefter place ras m arks tationerna i de tSå sh oran-bes tämcla triangelpunkterna och nya be-

Slutligcn må tilläggas, att ,s horan-systemet ännu är under utveckling fränuslmcd avseende på materielens utformning
- fplutru stningen m ås te göras så lä ttb etjänad so m möjligt
och mark.s tationt/TJU1 transpor tabla . Men man väntar ISig också andra ::mvi"inclnings.områd cn än här nämnda. S{dunda kan
sh oran komma alt bliva lösningen på pr<jhlemet a tt erhålla
exakta b an o'r på robotbomb er och andra projektiler genom
att dessa automatiskt kunna kontrollcr a.s und er hela flygtiden .
Emellerti d torde man knappa<st mi,ss taga sig o m m an förutspår shorans viktigaste plats bliva inom karto-grafien, då man
betänker dc Inöjhgh etcr, som nu öppnas för kartläggning a v
ännu outforsk ade och p i\. marken oframkomliga områden i
t ex Sibirien, Afri ka och Kina .samt den noggnmnh c t m ed
vilken karlläggning överhuvud tage t k an göras. Beteckn anclv
i detta hänseende är, a tt då sh oran-sys lem e t offentl iggjord es
i USA delta m o llogs såsom >> ett av dc .s törsta framstegen
geografi ens unnaler sedan kmnp assen uppfanns >> .
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Organisationen av Karlskrona Örlogs==
station.
Av kommendörka ptenen Ivar R.osensvärd .

Sedan över ett år tillb aka hava organisationsu ndersökningar pågått vid Karlskrona örlogss.tation och i juni 1946
förelades C\1 ett förslag LiH ändrad m·:;ani,s ation av nämnd a
örlogsstation, uppgjor t av för;svarcts centrala organisation skommille (FCO) i sanu{Jd med chefen för J(arlskrona Örlogss ta tion . CM beonlradre därefter gerwm. mo nr 317 (TS D
36/46), alt detta o rganisationsfö rslag .skulle på försök tilläm pas fr 0 m den 1/7 1946. Enär de t stora flertalet a v marinem;
officerare säkerligen sväva i okunnighet om verksamheten vid
denna nya organi,sations olika avdelningar och detaljer, är det
måhända av intresse att en kmtfattacl orientering giveiS om
dPnna verksamhet. Då dc för.s ta månadernas försöksver ksam h e t' givit som erfarenhet alt vissa delaljet· i den i marinordern
angivna organi sn lionsplancn ej voroändamåls enligt organi~Sera 
dc, hava vissa förändringar i denna plan vieHa gils och 'återgives därför här den organisationsp lan som i skrivande stund
till~impatS . Det må dock förutskickas alt dcm1a plan ej gör
anspr~Jl\: på a tt bliva den slu tgiltiga, då ju fö rsöksverksamh eten är till för att avslipa elensamma och få b ort eventuell a
oformligheter.
Statio nschcf.sbcfattn ingcn b eld~icles i den nya organi·;a tio nen, li ksom Yad fallet varit i den gamla, av en kommendör
med lönegra d O.b l.
Direkt uneler s l:l Li onsch efen sortera, som framg[u· av organisationspla nen, dc olika anleln in gschcferna.
1

Personalavde lningen.
Såsom chef för avdelningen tjänstgör en regementsoffic er,
och detaljerna inom avdelningen förestås av:

exp edition
rullcletalj UO
rullcletalj dm
rullclctalj ym
registerde talj

l. ExpuO (arvodisl)
förvallare
kapten
kapten
ofiicer (arvodist).

Till p ersonula nlelningen h~införe s i lHtYudsak följande
verksamh eter:
truppregi,strcri ngar, Yärnp lik ts- och familjebid ragsärenclen,
kommendering och kri g,splacering,
inkallel se och hcmförloYning ,
utbilclningsärc ml en utom sådana, som .s kola handliigg:1s p å utbi lcln in gsa v delningarna,
befordran, uppflytlning, konstituering, förordnande samt
planl iiggning av tjänsteresor och lrupptransporr tcr.
Dc.s>a verksamheter äro uppdelade å de olika detaljerna
så, att expedition en mnhänderhar
pos löppning, r egistrering och distribuering av till awl ink omm:::mde post,
förva11ing av hemliga och övriga handlingar, som beröra avdelningens verksamhet med undan tag av vpl:s~irenden,
förvar ing av mob planer och 1nob tabeHer,
förberedcl.sc och planläggning av ärenden rörande manskapets
utbil dning,
planl äggning av tjänsteresor och trupptranspor ter samt
sammanställni ng av vi~Ssa s tatistiska uppgifter;
mlldetaljen UO ombesörjer ärenden rörande fast anstända och
värnpliktiga unelerofficerar es utbildning, tjänstgöring, utnämning, förmclnanclc, befordran, avsked samt krigsplacering;
rulldetaljcrna dm: TCS[J ym handlägga ärenden röra nde utbildning, k ommendering, uppflyttning, befo'r dran, förOTclnande, kon s titucrjng och krigsplacering av fa c.t anställt manskap och värnpliktiga tillhöil·ande däcks- resp. yrkcMvdelningarna .samt upplägga ·Och föra tjänstgörings- och
tjänstekort för n~tmnd personal.
Ärenden rörande sjö v~irnskårens personal hanclhigges på
rullclctaljcn dm och ärenden rörande lottor p å rulld c ta1jen ym;
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reg isterdetaljens uppgifter äro följande:
k rigsplacer1ng,
bandhava nde av detaljens präglings- och tryclmingsmaskine r,
jn.sändande av st::rbistiska uppgifter,
tryckning av kommenderingskor t för undC'rofficerare och
manskap,
fö ran de och förvarande av stamkort, inskrivningsböcker , plåt-,
namn- otch numme:r register,
förvarande av h emförlovades läkarkort, tjänstgöringsböck er
(-kort),
beklädnadsböcker (-kor t) och id entitetsbrickor,
verkstä ll a nde av aclresskontroU,
planläggning och verk ställ ande av inkallolse till freclstj~inst
göring,
planläggiili n g av mottagnin g och h emsändning av s tör re kontingentm av vpl,
handhavande av ärenden rörande vpbs familjebidrag, ansökningar om an.sli\nd och uppskov, uppgiftskort uch uppsk ovsbevis .: ,amt efterspaning av personal, tSOm ic ke inställt
sig till värnpliktstjän s tgöring eller ej anträffats vid adressk on troll.
Enät· Ljänstgör'ingskort och tjänstekort säkerligen äro för
det stora flerta,let officerare okända begrepp må här, utan a l t
ingå på några detaljer angående deras utformning n1 m, endatS t omnämnas att tjäns.tgöringsk01:tet avser a tt ersätta tjänstgöringsboken och tjänstekortet rullan.
Innan vi lämna personalavdelnjnge ns verksamhet bör
kommenderingsför farandet i korthet beröras. Vid organisationsundert5ökninga rnas begynnelse önskade FCO, att även vid
ÖSK skulle införas det system, som_ på förök tillämpades vi(l
ÖSG, och som gick ut på att kommenderingsko rt tSkulle ::manvända,s i stället för kommenderingsför teckning (reparliticm).
CÖSK motsatte sig emellertid på det bestämdask ett frångående av k ommencleringtSfört eckningarna dels enär det vid ÖSG
tillämpade systemet ej vi.sat sig i allo lyckat och dels enär personalstyrkans vid ÖSK storleks-o rdning ej ansågs medgiva ell
dylikt k ommenderingsförfa rande även om detsamnw vo<·e
godtaghart vid ÖSG. CÖSK inslä11ning till problemet beakta-
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des .s~rtiliYida alt kommenderingsförteckninga rna föreslogs sk o.
la bibehållas vid Siiclan av kommenderingskorten. Ett kom.
menderingsförfarande av denna typ tillämpas för närvarande
på försök fr o m elen 15 lSeptembcr 1946 och innebär att kom menderingskort översändas sam tidigt som komm_enderingsförteckningar och skolförslag.
De~;s a

kommenderingskort äro av två slag,
dels tvådelade, blå kommenderingskort (nr 1 och 2), vilk a
skola användrus vid kommendering från land till fartyg eller
jiimförlig tjänstgöringsplats (sjökommendering) varav kort nr
l iir av:,;el t att kvarstanna å ÖSK personalavdelning, n1:edan
kort nr 2 av-ses för register över besättningen ombord (tjiimtgöringsplatsen);
dels tredelade, gula kommenderingskort (nr 1, 2 och 3),
vilka skola anviinuas vid kommendering fr ån fa1'tyg eller jämförlig tjänstgöringsplats till land samt m ellan avdelningarna
Sparre och Anckarstierna (lanclkommendering) varav nr 1
kvars.tannar å ÖSK personalavdelning, nr 2 avses ingå i avdelning.sdepåns förläggningsregister och nr 3 bildar tjänstgörljugspi a tsens register.
Försöksverksamheten beträffande kommendering berör
encL'lJSt pansarskeppet Sverige och jagaren Hälsingborg och
återfinnes detaljföreskrifter h ärom i ÖSK stationscirkuliirorder nr 252/46.

Centralavdelningen.
Såsom chef för avdelningen tjänstgör en regemenl:;;officer
och detaljerna inom avdelningen förestås av
expedition
allmän clclaij
r~i ttsYårdsdetalj
personal v[trdsde talj
idrorttsdetalj
,skriv detalj
budcentral

ExpO (arvodist)
koncpaniofficer
kapten
assistent
kompaniofficer
kanslibiträde
högbåtsman.

Till avdelningens olika detaljer hänföras
·n11c1c verksamh eter:
}-•

huvucl sak föl-

Expeditionen.
postöppning av till avdelningen eller stationen .shi.llcl post
.samt distribuering av denna till vecletbörliga detaljer resp
avdelningar.
neo·· ~ trerino·
och exr) edierino·o :w ärenden, vilka e j hänföras till
ll v 1 ~
b
annan avdelning.
S:unma n.stiill111ing av station sorder o dyl.
Förvaring och utlåning av för tjiinst~n inom expeditionen erforderliga It emliga och ohemliga böcker m m.
Handhavande av stationens arkiv.
Allmänna detaljen.
Ärenden rörand e anställning, a v.sked (manskap), rekrytering,
informalion, leclighet, marinpolis, film samt nwlbili.serin(:\sförberedelsc.r.
Rättsvårdsdetalj en.
KrigsrättsmåL
Förhör jml SLK § 202 för aU vid stationen tjänstgörande personal samt upprättande av förhörsprotokoll i elylika fall.
Bevakning i er.s~ittn:ing.smål.
Förande och förvaring av straffkort.
Ärenden rörande häktet.
PersonalvårdsdelaT je n.
Ärenden rörande socialvård, bildningsfrågor, föDströ elsefrågor
aY för h ela s tationen gemensam art.
Arenden rurande civilanstftllning.
l clrottsdetaljen.
ldro LLsärenclen.
Tidshiit i Sjöväsendet.
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Sk rivdetaljen.
Sln·iv- och dupliceringsarb eten.

Budcentralen.
Hämtning, utdelning och avlämning av post till och från olika
expeditioner och till enskilda samt
ordonnansuppdrag.

Kasern• och utbildningsav delningarna Sparre och
Anckarstierna.
Vardera avdelningen har en regementsofficer som chef
och är organ isera d på tre detaljer:
Kaserndetalj: avdelningschefens expedition, budcentral;
Depådetal.i: depån, förläggning, rustkammare samt
Utbildn ingsdetalj.
Såsom chefer för dc oLika detaljerna tjänstgöra: på k a serndetaljen en kompaniofficer, på depådetaljen en kapten och
på utbildningsdetaljen en kapten.
TiH avdelning Sparre hänföres jämväl radioiS'k olan, var.s
chef i vissa utbildningshänseenden intager självständig ställning.
Följande verk.s amheter hänföra,s till de oJ,i].;:a detaljerna :

Kaserndelaljen.
Dagbefäls Ljäns L.
Kasm·ntjänst.
Fönströcl.sever:ksamhet inom avdelningen.
Post- och ordonnansverksamhet (budcentralen).
Rättsvård j vad avser tillrättavisningar.
Delgivning av utfärdade order och meddelanden.

Depådetaljen
Delgivning av kommenderingar.
Omhändertagande av till kasernen ankommande per sonal:
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o111 händertaga n cle

av m an sk ap eLs sjukk ort och tjä n stgöringsböck er (och -kort) med unelantag a v uneler utbi lclnin gscletaljen lydande manskap.
förlä ggningsär end en.
Utdeln in g av .skaffnings- m . fl. ko r t.
Hu.s tk a mnlarYrrksamhet.
Ar en den rörande m anskapets ledighet med und;mlag av uneler
uth ildningMlcta ljcn lydande manskap.
Person alv;l.rclande verksa mhet.
Inmön string och vcrkstiillande av hemförlovning.
Delgivning av utfän.ladc order och meddelanden.

Utbildni Jlgsdetal fen .
VtJJildningsärcnclcn jänn ä l omfattande personal ~:illhörande
depån.
Ärenden rörande g}'nm~lislik och idrott.
Omhänderhavande av sjnkkort, trupp och 1jiinstgöring,sböcker
(och -kort) fiir underställt manskap.
Klädmönstring av och per~eclclvårcl för elever.
Som >>ynes ä:r det 's tora ingreppet i avdelning.sorgani.salionen k ompanicrna.s bortfallande, och hava komp:m.ichefernas
uppg ifter i den nya organisationen uppdelaLs på cheferna för
depådetaljerna och kommencleringsofficcrarna, vilka !Senare
hava sin tjänstgöring förla gd till CÖSK ämrbet::;hus, såsom chefer för rulleleta ljerna. dm och y m . Om denna organisalionc' förän clring är s<t lyckad Llr givetvis försöksverksamheten utvi sa, men att den gamla organisationen med kompanier mera
än den nu tillii.mpacle organisationen fyller kravet pft kontakt
mellan b efäl och manskap är obestridligt.
Intcndentzrravclelningen befinner sig för närvarande i oförän drat s.kick, men kommer väl sannolikt alt heröra.s av den
omor ganisation av försYare ts förvaltniugsmgan, sont är under
bered ning.
Musikavde lningen liksom sjukvärdsavdelningen ingår i
oförändrat skick i den nya organisationen.
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Underrättelser från främmande mariner.

Eskorthangarfa rtyg:
Palau på 12000 ton avgick från San Diego den 15 m1ars för att
fö rena sig med Atlantflottan.

Ameril>:as Förenta Stater.

Tunga kryssare:
Oregon City av modifierad Baltimore-klass hissade befälstecknet
cen 10 februari vid South Boston Navy Yard. Oregon City är elen
fö rsta av tro kryssare med en '9 kors,t en. Dc i.vå andra äro Albany
och Roch::-stcr. Orcgo n City skall ingå i Atlantflottans reserv.

:Harinmynrligllc i:crna ha av.slöj:1t en händelse som enelast li!r
kunna sko' 1 gi\ng på 119,3!H,743,0GO, nämligen kollision mollan h u
ubåtar i uläge. Detta skeclclc den 523 februari 19.J.3 utan[ör Fran~L1
luclo-Kina då ubåten Flouneler rammaeles av kollegan Uoo. Båcb
ubåtarna rörde sig i su-c1ra delen av 1\:inc;:iska sjön på pt.-riskop :lju ]•.
(Sca PmYer, j n l i 1.9-10.)
Följande fartyg ha sjösatts:
J,>l Ll. a kryssare:
J\lanchcster (CleYelancl-klass ), i mars 19140, Bethlehcms van.
Quinoy, Mass. Efter provt urorna skall J;:ryssarcn läggas i r eserv Yi tl
J,ågon Atlnnt-Las.
Frcsno (San Diego-klass), 5 mars 1940, U. S. Steol's Feelera l
shipyarcl, Kearny, N. J. Yresno är den sista kryssaren av donna ty p
som bygges för anLCrib,nska Jlottan:.
Ja gnrc:
R obort L. Wilson, 5 januari l94C, Dath Iron vVorks, Bath, 1Iainc.
\Vi tek, 2 fcbrtcari 1940, ]3ath Iron Works, Bath, Mainc.
Richard E. Kraus, ~ mars 1940, Bath Iron \Vorks, Bath, 1Iainc.
Witck och Kraus skola efter provturerna ingå i Atlantflottan s reserv. Wil son skall in gå i Atlantilo,tan.
Forrc.st J'toyal, l7 januari HM6, Bcthlchoms' Staton Island . DcttJ
hr elen sista jagaren som bygges på varvet och elen fyrtiofj>lrcle Et'clan
sjösättningen av Farenholt H).42. Efter provturC'raa skall Fones t
Royal ingå i StillahaYsflottan .
Chru·les H. Roan, Hi mars j\J46, Dothlehorns, Quincy, 1bss. EHcr
provturerna skall jagaren ingEt i Atlantflottan.
Ubåt:
HaHbeak, j 9 fehruari 1946, Elcctric Boat Oompan~·, G roton. Conn .
Efter provturen skall ubätc-n ingit i Atlantflottan.
Följande fartyg ha h·citt i tjäll3t:
Hangarfartyg:
Kcar&argo hi:o!Sacll'' l.Jeelilstecken don 2 mars i :No\\' York och sknll
ingå i Stillahanflotian . l<'artyget knn medföra 103 flygplan fl \"
modernaste typ.

Lä t ta kryssare:
Hm1tington hissa<le befälstecken i Philadelphia elen 23 februari .
Huutington >ir den andra lätta kryssaren med on slwrstcn. Kryssaren som är av modifierad Clevelandklass är på 10000 ton, uppgeE
vara, 203 m lång och ha största bredel av 2.2, m·. :Freclsbe.siittning en
omfattar 50 officerare och 850' man. Hnntington skall ingit i Atlantflottan.
Juneau hissade bc.fälstecken elen 15 februari och skall ingå i
StillallavsrJlottan. Juneau lir systerfartyg till Frcsno (se ovan) och
är på 6000 ton. Längelen är 1.80t m och fredsbesättnings styrkan 06
officerare och 531 man.
Jag::nc:
Ozbonrn hissade be·f ul stccknot elen G mars i Bosto-n.
Hjälpfartyg:
Navasota, 10000-tons tankfartyg rustados den 2,7 februari. i Philadelphia.
Arbetena på slagskeppet Kentucky, so m skulle ha avbr ut its," ln
återupptaGits. Det 45000 ton stora skeppet ligger i tornlocka på örlogsvarvet i Norfolk. Kcntucky kanunor antagligen att bli det
första amerikan,,ka slagskopp ,S()m bygges med hänsyn till edarenheterna från atombombprove n vid Bikini.
Följande fartyg skola ej färdigby;;gn s resp. nedskrotas:
En ännu icke namngiven tung kryssare av Des Moincs-klass på
17000 ton i Quinc;y, Mass.
Två experimcntjngar o 11å 2100 ton, Percival och Watso n.
Eskortjagarna Shcehan och Oswald A Powcrs.
Ubåten Wahoo.
J agarclc,p åfartygct Great Lakes.
Landstigningsfa rtyget LST 1155.
Arbetena på följande fartyg skall t v anstå:
J agarna Epperson, Castle, W oodrow R . Thoa:npson, Lansclale,
Seyll1iour D. Owcn s, Hoel, Abner Read, Seaman, Basilone, Carpenter
och Robert A. Owen s alla av don nya Gearin g-klassen.
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Ubåtarna U nicnrn, 1\Talrus, Volador, Grampus,, I' ickcrel och Grrnadie r av Gorsair-klas.sen samt Tiru.
Följande fa r tyg skola Jl1('d ändring av tidigare upp giE t er i ärcl igstallas:
lia n1:;arEartygct \Vright i Camden, N. J.
E skorth a ngarfartygen Rabaul och Tini a n i Tacoma, Wash.
Lätta kryssaren Fres no (se ovan).
Eskortjagarna Vi' 2 gn or oc h Vandivin i Bost0n.
Logementsf'artygen Colleton och Echols i Bo·:ton.
J agardepåfartyg'e n Bry cc Can yon i Chai·L~s~on, V a:. och I s le
Royale i Seattle, vVas h.
Bärgningsfartyget Rcco ve r y i Napa, Ca lifor nien.
(Sea l-'owe r , juli 194G.)
Ubåta rna Cus1;:, Dioden, P cc una, Trumpetfish och Blackfin l1 a
uttagits fö-r att deltaga i den s k , Ope rati on I ceber g>>. Cusk och
Dioden lä1111nacle San Diego clPn 15 juli och vid samma tict hade Becuna redan anlänt till de arktiska områdena. Trumpetr:ish och Black fin starta från P earl Harbor
Ubåt arna p assera gonom Berings sund och u tf öra prov i det i sfyllda Chukchihavet w ellan Sibirien och Alaska m ed avsikt att för bereda aerikanska ub å t a r för .strider i arktisk:.t vatten.
(Our Navy, augusti J.94fi.)
Hangarfart yget Saipan på 14BOO ton trädde i tj änst den 14 jul i.
De t vå övnin gs bangarfartyge n Sable och Wolve-rine ha sålts.
(The Navy, septembe r 1946.)
Förenta Staterna h åller på att bygga atomålderns första krigsfartyg utrustade med >>robotbo mbs,batterien> i stället för kanoner. Nlarinclcpartemontct m eddelade a t t slagskeppet K entuc kr pit ;J3000 ton
och slagkryssaren Haw aii på 2:7000 ton s,lwia för ses m ed anonlninga r
för st yrda projektile'L Båda fartygen börjad e på sin tiJ byggas cmligt vedertagna Jno clcll<" n men arbetet i nställ<les när rak: )tbomberna och
atoiJllbomben inledde slutskedet i det a ndra världskriget och markeradc bör j an på en n y J as i kri gförin gcn'.
(Stockholm,s.-Ticlni ngcn, 8 september 194G.)
Amorikanska f lotta n li.r uppdelad på två flottor, Stil1ahavsflottan och A t lan t-fl ott an
Flottorna äro samman satta på fö lj ande sätt:
stillahavs-fl otta n uppdelas på tro eskadrar , 7:e i v~istra , 5:e i
östr a Stilla h avet och 3 :e, övningscskaclc rn. Flottan omfaltar 7 han-

o·arfartyg, G esko rthan garf artyg, 2 s lag sl~epp, 17 kryssar e, 1G eskort': o·are och 39 ub åtar.
Jilo
Atl ant-:flottan uppeleJ as på fyra eskadrar, S:o i norra, 10:e i
.. 11·a '\. tlanten. l2:e i Europa och Medelhavet och 4:c, övningsaskasoL
•
·
clern . F lottan omtattar 5 han garfartyg, 4 cskorthan gadart;;g, 2: slagskepp, 12 kryssar, 45· ja gare, 14 cskortjagar e' och 41 ubåtar.
(La l{cvue Marititne, oktober :lc94G.)
I 12.:e Uottan s kall h a n garfartyget Franklin D_ ltooscvclt ersättas med Randolph och kryssaren I"ittle Rock med Spokanc.
(La llevuo Maritime, oktober 194G.)
F em kryssare, av vilk a en säges. ha avlossat det fö rs•ta skottet
mot j apane rn a och en annan det s ista, l"om ma att sälj.a s på auktion vid
r.me t ikanska flottans va rv i Brooklyn den G december. N am n en på
kryssa r na äro Detroit, Mmnphis, Richm~:md, Tronton och Concord.
Alla äro veteraner oc h ha tjänat i flottan i över 20 å r. Man vä n tar
at t köparna komm:a Ptt skrota ned dem.
(Stockholms-Tidningen, 15 november 1\l4G.)
Förenta staternas flotta kommer att helt öve,r taga Cramp Ship.
b uil ding Compa ny i Philad e lphia före å r et s slut för en summa av
750000 dolla rs. Redan uneler krig et har marindepartem entet invcstcl'at c :a 2,2 milj dolla1 s i företaget, som det redan äger stor a delar a v.
Ma rin en a nse r det tydl igen 5~' nn erlig e n viktigt ur försvarssyll}-lu n kt a t t äga varvet eH("l'SOill eldsamma har en fjirclcdel av allri
k ryssarbiiddar i :Förenta Stat(' r na. Ma r inen k.omme-r emcllcrticl stt
hy r a u t varvet till c ivila under Jö-ruts-ätt nin g att cles-s1 vtise ntligaste
·\"gc nskapcr ic ke ~imlra s .
(L\nycl's List, 20 novmnbcr 194fi.)
Alla amerikamka ub åtar i aktiv tjänst skola utrustas med
)>Sclmorkcl>', av elen typ som :fanns på dc tyska ub åtarn a unele r kri _g et och möjliggjonlc aU clc kun che stanna i uläge nnder l ång'l pcr iockr. Kon!.e ranriral Stye r, sarno rdnare av Fö-re nta Staternas över·o ch unclPr vdtc nskri gfö ring, anser att en sålunda utrus•tad ub åt >>inte
längre s kall va ra e t t övervattensfar tyg i stånd att dyka, utatl en
Ycrklig und e rvatte nsbåt i ordets djupaste mening och kanske blL·
:framt iLlens huvudsakl iga sjökrigsvap en , _
(Lloyd' s J~ i st , 4 dcc('lll hE:r 194G.)
Amcrik&nska marinen ko-mme·r att träna alla flygstridskrafter
i skötseln av elen robotbomb som allmänt kallas >>Th e Bah. Det är
·en E R -sty rd bomb som m ed stor f r a mgån g användes mot japanska
iartyg uneler sista krigsåret.
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De tyska övningsskeppen Albert Leo Schlageter och Horst \Vessel ha ÖV0Ttagits av amerikanska flottan. Det senare har omdöpts.
till E ag le· och är nu övningsfartyg for kustbevakningens 11crsonal.
(The Sea Caclet, december 1946.)

Dannlat·k.
Två brittiska ubåtar, Dzik (under kriget bemannad från polska
flottan} och Vulpine ha förvärvats till danska flottan. Dzik sj ösattes 1942' som P 52, Vulpine sjösattes 1.9143. Båda ubåtarna är o
byggda av Vickers' Armstrong.
(The N a vy, sopternber 1946.)
Torpedbåten Bille har sjösatts vid örlogsvarvet i Köpenhamn.
Fartyget har en längel av 6'5 m, bredd 6,4 m och djupgående 2.,3 m .
Deplacementet är 329 ten
Pr0pellermaskincriet består av Atla sturbiner utväxlade till två propellrar och skall utveckla 69001 HK
vilket kommer att ge torpedbåten en fart av 29 knop. Två liknand e
båtar, Krieger och Krabbe, ha sjösatts tidigare i år.
(Lloycl's List, 30 oktober 1946.)

Norge.
De fartyg som skola övertagas från brittiska flottan äro jagar na Cromwell, Crown, Cro·z icrs och Crystal, smn skola erhålla namnen
Bergen, Oslo, Trondheim och Stavanger, samt ubåtarna Venturer Viking och Vot:wy, som omdöpts till Utvaer, Utstein ochi Uthaug.
Norge skall endast behålla två av cle minsvopare, som varit utlånade från Storbritannien under kriget. Troligen blir det Bang•.Jl'
och Blackpnol.
Fyra trålare a v ö-typ sl~ol a å terstä U as till Storbri tannien.
(The Navy, oktober 19•161.)
Från England inköpta jagaren Glaisclale samt korve;ttcrna Acantas, Eglantine och Buttercup få namnen Narvik, Andenes S0r0y och
Nordkyn.
(Tidskrift fö·r S0v::escn, november HJ46.)

Polen.
Jagarna Blyskawica och Bnrza samt ubåten Wilk ha åtcrväu t
till Polen från England. Däremot synes de fartyg som uhdPr kriget lämnats till polska flottan från den engelska ha kvar~tannat i
England.
Sovjetunionen har till Polen ö'v erlämnat 2 torpcdkry~sare, 12
motortorpedbåtar och 9 minsvepare.
(La Revue Maritime, augusti 19 46'.)
1

Sovjetunionen.
Do tyska ubåtar, som övertagits av Sovjet, on:datta bl a U 1057,

lJ 1058, U 1064,. U 1231, U 2B53, U 2529', U 3035, U 30'41 och U ,8515.
Från Förenta Staterna har crl1ållits 49 stålbyggda och 46 tr,ibyggda ubåtsjagare samt 150 motortorpeclbåar. Likalecles ha tio minsvepare a v Aclmirabl c-kl ass överförts.
(The! N a vy, september 19'46.)
Mosk vas radio har mcclllclat att Jlysslamls stö rsi·a skeppsvarv,
som skall kunna göra en sjösättning varannan dag, är under byggnad på stränderna av Svir.
(Sca powcr, oktober 1946.)
F el tyska kryssaren NLirnbcrg har döpts till Aclm.iral MacharuY
(La Revue Maritime, oktober 1946.)
Sovje·t s flotta i Östersjön och Norra Ishavet förmodas för tillfället bestå av följande, fartyg: slag.s,k epp en Arkhangelsk (ex britt iska Royal Sovereign) och Gangu t, kryssarna Kirov, Maxim Gorki
Admiral Macharov (ex tyska Nurnberg) och :M:nnm.nsk (ex amerikanska Milwaukee), 17 nlD'denu och 11 äldre jagare, mellan 50 och
60 ubåtar förutom de från Tyskland erövrr.cle.
Styrkan i Svarta ha ve·t är: s l agskeppct Sevastopol, kryssarna
Voroshilov , Krasni Kavkas och Krasni Krim, samt uneler byggnad,
ungefär ett dussin jagare och över 20 ubåtm'.
(The Navy, oktober 1.9'46.)

Storbl'itannien.
Arbcbna på hangar:[a rtyg en 1-Icrcuks och Leviathan ha -uppskjutitiS, tillsvid are. F'artyg·en Slkol a alltså icke•, so'm tidigare medelclades neclskrotas. Samma är förhållandet mell hangarfartygen J\fagnificen t och Po.werfu].
Kryssarna Black Prince och Diadem &k.ola utlånas till Nya Zeeland i stället för Gambia och Achilles, som ha. återvänt till England:.
:D'örlu;ndlingar pågå angåonde övcrEi mnancle till Holland av
lätta kryssaren Orion. Systerfa rtygen Achilles, Ajax och Leander
lär skol a överföras till Indiens Hotta.
(The Navy, au~us,ti 19'46.)
Sexton minsvpare (40 och 42 flottiljerna) ha svept i isländska
Iarvattcn för att klara fiskevatt nena ost uch nord om ön änrla UJlll
m,ot isgränscn. Flottiljerna som bestått av minsve.parna Cathcrin0,
Elfrecla, Gazelle, Tattoo, Gorgon, Piquc, Chanc0·, Fairy, Cynthia, Fro -
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lic, J asper, Combatant, Tourmalinc, SteacHast, Foam cch Florize].
Jiim na dc sin has i nord västr a Skottland den l 5 juni.
(Lloycl's Li st, 28 augus ti 1946.)
Kryssaren Frobish cr skall i april 1947 crS'ättas som kadettfarty ~
av t un ga k ryssaren Dcvonsbire.
Under kriget har Devo nshirc fått det aktra ärverhöjda torn c·t
ersatt nwrl luftvärnsa utoma t k anoner onh nu komma ävun det akter sta samt det fö rliga överhöjda tornet att ta;:;as bort va reHer huvud.
bestyckningen konuner att bestå av endast t vå st 2.0 C!!l k an oner .
P å övre d~i cket l.;:omer att installeras olika lärosala r.
Ett önskemål att [yra av pannor na skulle tagas bort fö r att
liimna plats för kl ass rum , efte rsom kryssaren som skolfartyg ick •
ha r användning fö r Bin a 80000 HK och 32. knop, har icke blivit
lJeaktat.
(Lloyd's Lisrt, 27 augu st i 19·46.)
7 minsvcpnings.flottiljc n, svm under dc gångna 12 månad c rn rt
svept brittiska och japan ska minfält utanför :Malacka-halvön, sk all
återvända till hemlandet. U r sprungligen sändes flottiljen för at1
fö r ena sig med invasion sflottan i Ostindien och utförde ett gott arhete vid svepningar i inlop pen t ill Singapore. De minsvep are som n u
åtCJ;vända ä ro R ecruit, Pinchor, Picklc, Chameleon, Pluck~· och
Rifleman.
(Lloy d's List, 2 september 1946.)
Skolslagskeppsdivisio ncn skall bestå av sl agskeppen Nelson, H owc och An son , med Nelson som flaggskep]}. Divisionen skall hasPras
på Portl ancl.
(The United Services R evie w, september 1946.)
Tidigar e brittiska eskor tlta n ga rf:artyg, som å t erställts t ill Fören ta Staterna skol a byggas om till ltandel,sf artyg. Nyligen såld es sju
1:1tyckcn, Ameer, Attacker, Hunter, Punchor, Ravager, Slingor och
Trounccr. T vå skola sälj as t ill kin es.i ska redare. Samtliga fart.nr
äro byggda på amerikanska varv för britti ska- flottan under låncoch uthymingslagen 1941-43, en del ursp run glige n avsedda att bliva
],anclelsfartyg. Kostnaden va r 2 milj dollars styck.
(Lloyd' s List, G september 1.946 )
Fregatterna Trent oc lt Test av Rivor -klasse n har ut låna tsr till
indiska flottan och blivit omdöpta till Kukri och Neza.
(Ll oyC.'s List, 5 se ptember 1.946.)
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Storbritanni cns :[]otta synes komlila at t erhålla följande fördelning· till s jöstyrkor und er fn·d:
En »H omc FJecb> bcståenclo av: 2 s lagskepp: fö r tillLtllet DukP
oJ' Yo rk och King George V, :2 han ga rf:artyg, e n kryssarelivision och
t 1·å eller tn' ja ga rdi1·isioner.
En Os•tindi sk fl otta base rad på Sing-apor e oclt Tri ncomalee och
bestående av: en kryssardivi~ion och ett antal jagare".
En Stilla ll ;ns-:fl ntta, bestående av: 2, hanga rfartyg, ~'n kryssa r ·
division, 8 jagare och l :2 esko r tfartyg.
En Sydatlanti s k station, lwsUcllLk a1' : 1 k ry~sa r e : för t ill Lllld
Nigeria och 1 kanonbåt.
En Amerika- och Yäst inclic n-station.
En utbildnin gsst,n ka , hcståoncl c av bl a : 3 slagsk epp: för til lf ället Nelson , Howc och Anson . De·nna sty rk a är ba sc·rad i Storbritannien.
(La R evue :liarihnl C', oktob(! r 1946. )
L~i tta kryssa ren Dollon a har överföds till nyzo ahindska f lottan
i stället :lör Achill cs.
(Lloycl's List, l ok tob e r :1.946.)

Pr aktiskt taget santlig a britt iska kryssare ha lått sin huvudbestyckning mins kad med et t to rn. I<'iji-, Dc·Hast-, Soutbampton- och
Ioanclcr-kl asse rn a sam t Norfolk och S ussc\: ha .tått X-to rn et, d v ti
det aktr.a överhöjd a tornet, borttaget och ersatt mod Ju [hrärn. Detsa mma giill er C-t·ornet, det aktersta :fö rliga tornet, p å Dido-klassQn.
Det C.r ovisst om någon av D aring-klassens jagare, som skull e
ha bli vi t s törre ;in Bat tl o-k lasse ns, kolllma att färdigställas .
K orvetterna Sind och Gondwana ha ätcrstä llL till b rittiskH
flottan fr5n den indiska.
(The Navy, oktober Hl46.)
Det icke färdig-"hillcla hangarfadygct L<'v ia tbr.n har hogscrat2
till Portsmouth och inlagts Jl å örlogsvarvet i Ycintan på att det skal l
bliva möjli gt att Li rdigställa f artyget.
En n_,- jaga re. Scorpion, aY lwl s·\·e t.sarl kon~>lruktion hnr sjösatts
i Cowes den 1<5 augusti 19'46'.
(Ho yal United Se rvice- Ins titution , non•mber 1946.)
AY de nya ubåtarna a1· A-klass h a r mcckh·lats n a11 1lll't på en ,
Astutc', Ya ra v i\n•n visas en bilcl. Av bilelen frnm .g:'tr att ubå t en har
tre peri skop sam t iir Jörscdtl 1ncd ER-utru stnin g.
(T itc ~aYy , noyembcr 1.946.)
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Jaga rna Saurnarc?: och Volag-c ha 2:2 nk \~}\J( • r minsJlt'iing- b i
EunLlet mcllr:n J{ orfu och Albanie n, som :fartygen passe rade t ill ~Ul1t
mans med kry-ssa rn a i\L:writius oc\1 Leande r. Britti s ka amiralild•·t
mcddPlar att bog<'n på Volage slet:; upp vid oJ.,· ckan men att bfLLia
fartygen h åll a si g Slytn n dc . Saumarcz är byggd HJ -12 och mä le r 10 ~. 0
to n . Yola gc har l'tt tleplacemrnt på 1710 ton.
(Svens ka Dagbladet, :2J okt ober l\}16.)
(l::laumarcz deltog i siinkning<·n av tYska slags kl'.p pe t ScJJ[]rnlwr.,t
ut:.mJör Nordkap 26 drcrmber 1948.)
J·agaren E scapadc på 1370 ton, liirclig 1!) ;'1.~ , skall sk ro tas n e,\
(Timt·s, G JWYL' Jllber 1946.)
:Jied undanta g för ett par wan so .m bemanna radiml.ationcn ha r
hela Ibttn n nu evakuerat Alex a nclri.a. Fnrtyg, utrust ning och s tii1·sla
clclen av anl;iggr.ingarna har avlä gsna ts och ~lcdclllavsflottan är 11 11
baseraLl på 1f alt a.
(Lloyd's List, :28 noYember HMG.)
Det ä r icke troligt att den i K orfu-sumlet 111insprtingda jagar<'n
Saumarez ä r värd att reparera s. Därelilot ;lr det ganska hitt at t
förse elen samtidigt skadad e \'olagc uwd ett nytt förs kep p. Jn J, .1
flo t tilj e n lär gå ett ry kte att Saumarez' för ske pp skall svetsas 1i l1
\'ol\lgcs sk rov och elen n y a jagarun få namnet ;-Jau.sa gc. R.ddl't Ftr
tagas med on H.Yl'a sal t.
Den brittiska el:tt· rkrigsminsvcpningen hor n u klarat största
delen av Nordsjön utom e n sträcka utanför Lin coJn chir<' och Nortolk och delar av ThcmsPnmynningen . 3 och 4 min sYe pnin g,·~ flot 1, i l
jerna h a tills mnmaJJ S sve pt ett stor t fält nonlost Skottland och J1 Jn1
Irl and. D et beräknas att 100 a 16(} minor svq1tL•s om dagen. 40 od1
42 flotti lj e rna h åll a på att svepa mellan Skottland och Llancl oclt
upp mot D annw rk·sunclet. Detta arbete ber;ikn ns vara äve n nlisia
å r . I Medelhavet har minsvepningen bliivt eldvis försenad på gnuH·l
av situ ationen i Pakstina. u och 8 flottilj ern a sve p a i Sicili ell kanalcn.
(The N a vy, clrccmber J,\)46'.)
Ja g:nl' n J en•is har f örlagts till Clyde som stillaligganrJ c ö,·_
ningsia rl yg för Sea Caclct Co rps (en organ isati on som n>innast motsvara r ele n sYen sk a SjöYci.rnskår cn).
(The Se a Carlct, dt'C<'J >I be r 19146.)

