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Meddelande 

från 

Kungl. Orlogsmannasällskapet 

nr 6/1955 

Ordinarie sammanträde den 2 november 1955 
(Utdrag ur protokoll.) 

1. Valdes till arbetande ledamöter av Sällskapet: 
kommendörkapten 2. gr. R. Y. Rollof, 
m arindirektör A. M. Schreiber, 
k onnnendörkapten 2. gr. J. R. Tengzdiu:s, 
kommendörkapten 2. gr. E. H. R. Gotlfridsson, 
kommendörkapten 2. gr. P. M. O. O. Simonsson, 
överstelöjtnant P. O. Karlberg, 
kommendörkapten 2. gr. U. C. Eklind, 
kom mendörkapten 2. gr. A. O. S. BJörling, 
k ommendörkapten 2. gr. .J. D. Barclay och 
kommendörkapten 2. gr. Å. A. E. Suedelius. 
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2. Valdes till korresponderande ledamöter av SälJskapet: 
överste S. F. Rydström, 
amiralitetspastor C. O. Elmgård och 
överstelöjtnant J. Olsen. 

3. Valdes till föredragande för 1956 i skeppsbyggeri och 
maskinväsend e: 
ledamoten Schreiber med 
ledamoten Hafström som suppleant. 

4. Valdes till föredragande för år 1956 i sjökrigskonst 
och sjökrigshistoria: 
l'edamoten N.-E. ödman med 
ledamoten N orinder so1n suppleant. 

5. Beslöts att med hedrande omnämnan(tt.: belöna för
~attaren t.ill tävling;~sl~riften »Sjöstratcgi som vetenskap», 

aptenen 1 Kungl. Halsmge r egementes reserv C.-E. Claesson . 

46 
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6. Bes1'Öts att till »vilande utan ändringar» antaga ett 
beredningsutskottet framlagt förslag till till~gg till sladgaa:" 
na § 6: 4 angående redovisning av Sällskapets ledamöte/: 
invalsordning i Dess matrikel samt att slutbehandling a 1 

denna fråga skulle äga rum vid ordinarie sammanträde de~ 
7 december 1955. 

Karlskrona den 3 november 1955. 

B. LIND af HAGEBY. 
sekreterare. 

Årsberättelse i skeppsbyggeri 

0 ch maskinväsende 

Turbinm askinerier för modärna örlogsfartyg 
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Utvecklingstendenser efter andra världskriget. 
Av ledamoten Marindirektör H. G:son HAFSTRöM. 

Föreliggande årsberättel se utnyttjar stadgarnas föreskrift i § 29 att 
den må avhandla endast en del av vetenskapsgrenen. Den del som utvalts 
är maskinväsendet så som detta är representerat på ångturbindrivna far
tyg. Årsberättelsen har koncentrerats på maskinanläggningar på fartyg 
av ungefär jagares storlek med ett fåtal jämförelse·r med arrangemangen 
på stö rr e och mindre fartyg. Berättelsen har utsträckts att omfatta hela 
tidsperiod en efter det andra världskrigets slut, varvid redogöres för ut
vecklingstendenserna jämfört med maskinerityper från krigsperioden. An
ledningen till att en så lång tidspetiod valts är att ett stort antal år nu
mera erfordras för att utveckla ett maskineri från projekt över försök, 
konstruktion och tillverkning till en inmonterad och avprovad enhet. 

I årsberättelsen gjorda uttalanden och bedömanden ~ i den mån dessa 
ej stöder sig på publicerat material - är helt föredragandens egna och 
återfaller icke på i dessa avse€nden ansvariga myndigheter eller firmor . 
De källor, som legat till grund för huvuddelen av årsberättelsen, finns 
förtecknade e.fter texten. Hänvisningar därtill göres däremot ej i 
densamma. 

Fartygsnybyggnader med intressanta maskinanläggningar. 
Utvecklingen inom örlogsmaskineriernas område ledes otvi

Velaktigt numera av den amerikanska flottan även om engel
ska amiralitetet inhämtat en del av försprånget. US Navy's 
d~mensioner och anslag har möjliggjort omfaltande utred
n~ngar, försök och forskningsarb eten, det senare inte bara 
Vld privata industrier utan även vid egna anstalter, främst 
Vs Naval Boiler & Turbine Laboratory i Philadelphia och 
Vs Naval Engineering Experiment ~.'Jtation i Annapolis. 
Engelska flottans motsvarigheter har mindre dimensioner 
Och utgöres av Admirally Fuel station i Haslar och Admi
ralty Engineering Laboratory i vVest Drayton. A1niralitetets 
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vik tigaste forskningsarbeten utföres docl'" som b eställnina 
hos den privata organisationen Pametrada (Parsons :at· 
Marine Enginee ring Turbine Research and Developm en t c .~1 d 
sociation) i \Vallsend vid NewcasUe. Fullskaleförsök 1~.s~ 
utförts i USA 1939 då jagaren från försia världskrigel us1~ 
Dahlgren omb yggdes m ed turbiner för 84 atö, 480° C. p·· . 
närvarande utföres omfattande försöl.;: med experimcn th~·~ 
tyget USS Timmerman. I E ngland gjordes m olsvaran de fÖ r
sök rned jagaren HMS Acheron 1928 då å ngdala höjdes f rån 
k?nservativa 18 atö, 290° C t~ll 35 atö, 400° ~ oc}l m ed Daring
klassens fartyg, vars maskiner provades mga ende vid Pa
m e trada. Vid denna försöksansta lt har vidare under 1955 
gjorts fulllskaleförsök med ett 30.000 hk. maskineri, bcn~imnt 
YEAD I, för 49 atö, 510° C. 

Några av de intressantaste nya fartygen skall närm are be
röras nedan. 

USS Timm erman. 

Det använda skrovet var av DD: 692-klassen, standard
jagan~ med »long hull» från andra världskriget, vars byg
gamle avbröts i maj 1946. Kontrakt slöts med privata f mnor 
om nästan förutsättningslöst utvecklande av ett fram driv
ningsmaskineris alla delar. Det skulle ge 2 X 50.000 hk med 
350 r / m, och ångdata borde vara över 50 atö, 550° C. Bäs ta 
ekonomi m ed skyddskoppling skulle erhållas vid 20 knop 
och maskineriet skulle få plats inom samma utrymme som 
ursprungligen avsetts för 2 X30.000 hk. De båda m askinan
läggningarna, som närmare beskr ives längre fram, h ar i ex
perimentsyfte olika ångdata , 61 atö, 565 ° C för styrbor ds
propellern och 140 atö, 565° C för babordsanläggningen. 
Den elektriska anl'äggningen använder 1.000 volt, ,!00 p(.s, 
trefassystem och har två 600 k\V turbingeneratorer for 
fullt ångtryck samt två 250 k\V nödgeneratorer , den et;a 
driven av en gasturbin, den andra av en fyrcylind rig, tva
takls dieselmotor av stjärntyp med vertikal axel. Som exem
pel på viktsvinsten hos 400 p/s systemet jämfört m ed 60 p/s 
kan anföras, att en 15 hk motor för 8.000 r / m väger 29 kg, 
vartill konuner en mindre vikt föt· en planetväxel m edan 
den äldre motortypen väger 145 vid 3.600 r / m . 

Maskinarrangemanget är konventionellt för fa rlygstype~~ 
se fia. l. Provningspr ogrammet, för vars genomförande c .. 
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3.000 extra instrument inmonterats, omfattar tre avdc n t ilt:J' 
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Fig. L 

Maskinarrangemang på experimentfa rtyget USS Ti mmrrman m.ed 

2 X 50.000 hk på samma utrymme som_ tidigare 2 X 3.0.000 hk. 
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Den. ~örs ta avser prov av en~kild~ pumpar, ventiler och lll ind
re hJa lpsys tem, den andra v1bratwns-, buller- och k avilatio 
mätningar, mätningar på skrovet av trycket vid propellr~~
na och av gränsskiktet vid scoopsintag och avlopp, fartpro l
tak.~iska prov samt st~pprov. Det tredje ~vsnittct, som lorJ~ 
utforts somn1aren 19;)5, omfattar kapacitetsprov m ed utt·o
nancle av bl a värn1ebalanser, pannprov, kondensorprov 111 l1l. 

Timmerman är icke avsedel att utgöra prototyp fö r kom
mande fartyg utan är endast ett experiment. Alltför vitt
gående slutsatser om den amerikanska utvecklingen bör dä r
för ej dras av fartygets arrangemang. Som visas i avsn ittet 
om ångdata nedan bör man t ex ej gå så högt m C' d å ng
trycket som i Timmermans babordsanläggning för att upp
nå bästa marschfartsekonomi. Den elektriska anlägguin aen 
som ej gått helt klanderfritt under hittillsvarande lH"Ov~ ä{. 
kanske också ett alltför långt eller för tidigt utfört s teg. 

HMS Daring. 

I England to,g amiral:itetet vid 1950-talets början elt stort 
steg framåt i utvecklingen genom de ängelata som valdes 
och de försök som gjordes för dc 8 jagrrna av Daring
klassen. Ångtrycket sattes här till 45 atö i domen (39 alö 
vid turbinen) och temperaturen till 450° C. Med denna ut
gångspunkt byggdes olika turbintyper, två för 54.000 hk per 
fartyg vid 300- 305 r/m och en för något högre effekt, vilka 
närmare beskrives senare i denna årsberättelse och som p ro> 
vaclcs vid Pametrada. Som växlar provades tre fabri ka t, 
varav två av ungefär amerikansk typ med låst ];:raft '1ver
föring och dubbla kuggbanor. Den tredje typen, som instal
lerades på endast ett fartyg hade tvåstegsreduktion m ed enk
la kuggbanor. Till skillnad mot de övriga växlarna, som är 
frästa och skavda, har denna tredje typ, som ti llverkats 
av MAAG i Schweiz, frästa, sätthärdade och slipade kuggar. 
Två typer l)annor har installerats, lika fördelad e p å fa r t):
gen. Hjälpmaskinerna är likaledes av en mängd olika fabt?
kat för j ämförelse och prov. Ekonomipunkten är förlagd _till 
40 % effekt, som ungefär motsvarar 25 knop om högs ta fa~·t 
är 33- 3<1 knop. Maskinarrangemange t är, liksom på den fo~ 
regående 'YVeapon-klasscn, förifrån räknat, uppdelat sålunda· 
pannrum 1, maskinrum 1, isoleringstankar, pannrum. 2 ocl: 
maskinrum 2. Dessa fartygs allmänna uppläggning antydct; 
att amiralitetet gjort den kri,gserfarenheten att jagare ä r sa 
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0
tståndskraftiga, alt det lönar sig lägga ner omsorg på 

~yddsarrangemangen. 

[}SS Dealey. 

En amerikansk fregatt (destroyer escort DE-1006) av ny 
tyP har Ieveroerals den 4 juni 1954. Fartyget är konstruerat 
rned tanke pa att typen skall kunna massproduceras under 
]o·ig. Efter en noggrann utredning valdes, främst av detta 
skäl, ett ångturbinmaskineri med en propeller. 

Fartyget är 96 m långt och har standarddeplacementet 
1.420 ton (full last ca 1.960). Maskineriet är på 20.000 hk 
och arbetar med 42 atö, 450° C. Förutom att framställningen 
under krig är snabbare än med dubbla antalet halvstora 
maskiner erbjuder det enpropellrade maskinalternativet en 
1nängd fördelar för denna fartygstyp. Vikten är lägre och ut
rymmesbehovet väsentligt mindre. Härigenom har 4-5 % 
av deplacen1.entet inbesparats vid oförändrade militära egen
slmper. Kostnaderna är lägre både vid anskaffning och i un
derhåll. Genom att maskineriet vid marschfart är propor
tionsvis högre belastat än vardera maskineriet i ett tvåpro
pellerarrangemang vid samma fart, blir aktionsradien större. 
Nackdelar med endast en propeller är framförallt försäm
rade manövercgenskaper, ökat djupgående på grund av 
större propellerdiameter och ökad känslighet för drifts- och 
stridsskador. Fartyget har konstruerats med kraftigt uppsku
ren köllinj e för om propellern och dubbla roder och rappor
teras därigenom ha erhållit en mycket liten girdiameter och 
i övr igt fullt tillfredsställande manöveregenskaper t o m för 
ett ubåtsjaktfartyg. Vid manövrar fram och back med lång
sam fart kvarstår dock sedvanliga svårigheter. Akterskeppet 
har en platt V-formad sektion, varigenom den fembladiga 
Propellerns unelerkant ej går längre under kölen än vid nor
Inala tvåpropellradc jagare. 

Alla maskinerier kan givetvis utsättas för driftsstörningar. 
Det kan vara små skador t ex på lager eller kondensortu
her e~Ier stora haverier på turbiner, växlar c d. Tvåpropel
leraltern ativet erbjuder härvid lätt insedda fördelar. Bureau 
of Ships har emellertid ansett, att småreparationer ofta kan 
11Ppskjutas om den taktiska situationen kräver det och att 
~t~ra h averier fordrar varvsreparation såväl för en- som 
Vapropellerfartyget. För att minska verkan av driftsskador 
~ar turbinerna utförts så att antingen HT- eller LT-turbincn 
an urkoppl:as och den resterande turbinen efter omkopp-
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ling med transportabla rör köras ensam. Maskineriet hal' . 
v~tvis två pannor och dubblering av vissa hjälpm ask in g1

_

Riskcn för stridsskador på fartygets maskineri är vissc~~~
gcn minskad genom att träffytan, karaktäriserad U\ 

111 
l

skinområdets längd, är JHen, men verkan av skado r Jlle df~~ 
sannolikt totalstopp. Erfarenheter från senaste vi:i rld skria~~ 
visar emellertid, att fartyg av denna storlek m ed lva P~o
p_el~rar ofta får båd~ si1~.a. maskinan~äggningar ska ~~ade sa111_ 
tllllgt. Om. skadan mtraffat bara 1 den ena. anlag~nin g:en 
~umdc farty~et trots detta cn~~ast. undantagsvis ta sig själv 
1 hmm~. Av ~ltta !artyg, ungef~r hk~ stora som den nva ty
pen, v1lka fatt sm ena maskin stndsskadad, kunde e.·crn
pelvis blott ett återvända själv med hjälp av den an dra 
maskinen medan två andra, efter att först gått fö r en ma
skin, sedermera fick tas under bogsering. De övriga fem far
tygen skadades ytterligare och gick förlorade. Vid en viss 
minimistorlek på fartyg erbjuder dubbla maski n :1!1lägg
ningar inte längee större säkerhet vid stridsskador än enkla 
och Bureau of Ships har synbarligen här bedömt att de nna 
storlek nåtts med hänsyn till dels fartygens taktiska anv~i nd
ning på oceanerna, dels fördelarna vid krigsframslti lln ing. 

Maskinarrangemang. 

Maskinarrangemanget måste tillförsäkra fartyge t högs ta 
möjliga kontinuerliga rörlighet genom att dess del ar pl ace
ras så att skador i strid på maskiner, elanläggning od1 rör
ledningar så litet som möjligt avb ryter driften. Maskiner ie ts 
uppdelning på olika rum och dessas storlek och belägenhet 
i fartyget har avgörande betydelse för fartygets m olslands
kraft mot stridsskador. statistile från andra väddsk rigel vi
sar, att 40 % av fartygen, som. träffades, fick maski. nskador, 
men att blott ca 15 % av de sålunda maskinskadade far ty
gen förlorades. Samm.a statistik visar emelllerticl, all över 
65 % av de fartyg, som. stoppade till följd av m askinska~ 
dor, gick förlorade. Maskinarrangemanget bör sålunda 1 

första hand sikta till att skador inte skall kunna stoppa f~r
tyget helt. Viktigast är därför, att man har flera maslnn
grupper, var och en med sin propeller och att dessa grupper 
ligger lokalt åtskilda och inte har några detaljer gemensam
ma. Krigserfarenheterna ger vidare vid handen, att ell ma
skin- eller pannrum, som fått en direkt träff, inte i något 
fall var driftdugligt därefter. Med de maskinarrangcnJang, 
som användes under andra världskriget av amcriJ;:ansl'a 

671 

f] ttan föror sakade vidare en sådan direkt träff i ctl rum, 
t~ 70 % av fartygen stoppade för kortare eller längre tid. 

}ör att s1:arast åter ta -~lpp så hö_~ fart som. möj_ligt ef
ter en dy hl~ sbH~a och. for -~t~ bcg!·ansa ska(~_everl~nmgarna 
.
10

m maskmomradet v1d traffar pa andra stallen 1 fartyget 
~]'ler vid unde~·vat~ens~xplosioner är det er~lCllertid vil~tigt, 
tt reservmaskmener fmns och att omkopplingar kan goras. 

a Dessa erfarenheter leder till slutsatsen, att varje propcl'ler
maskin bör på minsta möjliga volym in~~eh ålla ali_a erfor
derliga komponenter. Detta krav fyll es val av en (hesclmo
tor eller gaslurbin och motsvaras vid ångturbindrift av att 
turbiner, kondensorer, väx],ar, pannor och hjälpmaskiner 
tillhörande en m askinenhet placeras i elt och samma rum. 
Detta rum skall ligga avskilt från andra propelleraxlars 
maskinenheter och eventuella förbind elseledningar under 
strid vara avslängda i bägge ändar. Bakom argumenteringen 
för maskinenhetssystem ligger även krigserfarenheten, att 
maskineriets del ar utanför rumme t såsom axlar, propeller, 
luftintag och rökupptag sällan förorsakar skador som helt 
avbryter driften. Principen med en maskiucnhet i varje rum 
kan til!åmpas på stora fartyg. P å mindre fartyg måste van
ligen maskinenb eten fördelas på två rum, lämpligen ett 
pannrum och ett turbinrum, för att en vattenfyllning av ett 
rum ej alltför mycket skall äventyra flytbarhet och stabilitet. 
En uppdelning blir emellertid alltid mer utrymmeskrävande 
än ett arrangemang med maskinenheten i ett rum. Dessutom 
erfordras längre rörledningar, fler ventil er (t ex skotlven
tiler) fl er manöverplatser, mera instrument och förbindel
seanordningar samt mer personal. 

Förutom uppdelningen 1.1å självförsörjande maskinenheter 
är minskning av utrymmeskravet det viktigaste för att höja 
stridsvårdct. I de flesta fall är bredd och höjd givna av far
tygsformcn, varför utrymmesvinstern a la r sig uttryck i 
minskad långeL Sannoliizhetcn för d i rekta lräffar, som slår 
ut maskinrummet, minskar vid kor tare maskinområde och 
där igenom minskar åvcn risken för att fartyget stoppar och 
förloras. 

För ett hangarfartyg har en ingenjör vid Bureau of Ships publicerat 

en utrednin g med följande argumentering. Om de fy r a maskinenheterna 
arrangeras i var sitt rum utan onödiga hjälpmaskin er kan längden av 
framdrivningsm askineriet minskas med 24 meter jämfÖrt med om varj e 

Illaskingrupp omfattat ett pannrum och ett maskinrum med alla hjälpma
skiner inkluderade. Dessa 24 meter kan lämpligen uppdelas på tre 8 
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meters hjälpmaskinrum, som får å tskilja vart och ett av de fyra huv 
maskinrummen. Hjälpntaskinrummen bör lämpligen innehålla endast ~-d
framdrivningen icke vitala hjälpmaskiner. De ger dessutom god lokal is~1: 
Iatian mellan huvudmaskinenheterna. Turbogeneratorerna, som bör var 
åtta, en till varje panna, kan placeras på tre sätt: två per huvud mask· a 

lll· rum eller två i m elle·r sta hjälpmaskinrummet och en i vartdera av de 
övriga sex rummen eller slutligen två i vartdera förliga och aktra hjäJ . 
maskinrummet och en i varje huvudmaskinrum. Det senare arrangemang:t 
anses vara det motståndskraftigaste. Evaparatarerna däremot, som bru. 
kar vara avstängda i strid, f'ördelas lämpligen mellan hjälpm,akinrummen 
med en i fö!rliga , två i mellersta och en i aktra rummet. Det är inte 
otroligt, att h angarfartygen av Ji'o7TCstal-klass h elt e1Jer delvis föl jer de tta 
mönster. 

Jagare kan troligtvis med nuvarande maskinvolym c·r ej 
arrangeras på sannna sätt. Därenwt har en uppdeln ing av 
maskineriet på en förlig och en akterlig enhet med etl pann
rum och ett maskinrum i vardera gruppen definitiv t sl:l ui t 
igenom. Engelska och amerikanska fartyg har vanligt ~is 
dessa maskingrupper åtskilda av ett isolerande tank- och 
förrå dsutrymme. US Navy hade detta arrangemang under 
det andra världskriget. I Royal Navy infördes det i och med 
W eapon-klassen 1945. Den svenska j agartypen H alland har 
även maskineriet uppdelat i en förlig och en akterlig gru pp. 

öuerualminq au driften och ledninq au maskin
slridstjänsten. 

På ty~ka örloglsfiartyg; fanns tidigt maskincentraler f;ör 
övervakning av driften och ledning av stridstj!insten. Slör rc 
fartyg såsmn kryssaren Prinz Eugen och slagskeppet Bismark 
hade synnerligen fullständiga centraler omfattande inte hlolt 
tillräckl igt många goda instrument för att ge en kom plelt 
bild av driften utan även fjärrmanöver för pådrag, ventiler 
m m. Av nu existerande svenska örlogsfartyg h ar kryssarna 
GoUand och Ti·e Kronor övervaknings- och ledningscent ra
ler för maskintjänsten i skyddad e rum med låg lj ud nivå 
möjliggörande överblick över drift en och ordergivning Yi d 
haverier och omkopplingar uneler förhålland en som ej stö
res av buller och ovidkommande händelser. På vissa j aga re 
finns även motsvarande maskincentraler i hegränsad om
fattning. 

De allt mer komplicerade maskinerierna, den högre ljudni
vån och elen försämrade överblicken, som. en i många, va l-
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tätt avskilda rum uppdelad 1naskinanläggning har, jäm.
{~1\ m ed tidigare anläggningar, gav 1944 impulsen till en 
f~l·edning inom Bureau of Ships av möjligheterna att införa 
u a

1 
skincentraler på amerikanska örlogsfartyg. 

)11 

skyddstjänst och maskintjänst var två helt skilda funktioner ombord 
vid denna tid . Liksom man vid ungefär samma tid fann här i Sverige 

a.r dessa båda tjänster ävensom elektrotjansten så beroende av varandra, :tt en gemensam ledning borde införas. Man beslöt därför a.tt försölm 
en nY orga.nisation i samband med prov på en ny klass, kryssare av en 
sa.mmanslagen maskin- och skyddscentraL Enligt denna organisation upp
rättades en gemensam maskin- och skyddsstridstjänst under direkt led
ning av fartygsingenjören med maskiningenjören placerad i ett som re
servcentral utrustat maskinrum .. 

I yttranden om detta prov föreslogs emellertid , att fartygsingenjören 
skulle befrias från den direkta maskintjänsten för att kunna ägna s ig 
helt åt ledning och övervakning av de gemensamma tjänsterna. Maskin
ingenj ören skulle därför vid klart skepp uppehålla sig i den gemensamma 
centralen. 

Provinstallationen av den gemensanuna centralen utfördes utan att 
varken ordinarie skyddscentral eller centralövervakningen i ett nl.askin
rum av driften slopades. Man syftade till att den gemensamma centra
len blott skuile bemannas vid klart skepp. Den gemensamma centralens 
instrumentering utökades under byggnadstiden att även omfatta elektra
tjänsten och viss fartygstjänst. T o m navigerings- och styrningsanord
ningar insattes. 

Provinstallationen gav i huvudsak goda erfarenheter. Den gemensamma 
centra len motsvarade till fu llo förväntningarna föT de ske-ppstekniska 
tjänstegrenarna. Det visade sig fördelaktigt att bemanna centralen så 
fort fartyget var under gång, e,j endast vid klart sk epp. Förslag fram
kom, att de tidigare skydds- och maskintjänstcentralerna skulle slopas 
och all ledning av dessa tjänster och elektratjänsten ske fr ån den ge
mensamma centralen. Däremot utföll försöket att även inkorporera ett 
slags skeppscentral ej lyckligt, varför styr- och navigeringsutrustningen 
har slopats . 

Som följd av försöket har en gemensam. skeppsteknisk cen
tral införts på efterkrigsbyggda kryssare och stora hang~r
fartyg och ä ven planerats för en j agareprotolyp. I det sist
nämnda fallet måste man emellertid senare slopa centralen 
av p],atsbrist; ej heller experimentjagaren Timmerman har 
någon central. Den framtida utvecklingen leder med stor 
sannolikhet m.ot att centralt sammandra ej endast övervak
ning och ordergivning för maskintjänsten utan även den di-
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rekta driften genom fjärrkontroll. Härvid kan personalen 
he],t eller delvis, beredas skydd i driftcentralerna m ol luf t' 
buren radioaktivitet, gasanfall och dylikt. -

Maskineriets vild. 

Maskineriels andel av ett örlogsfartygs totalvikt tir av
sevärd. På en kryssare kan den utgöra 15- 20 % av fulla st
d eplacementet och på en jagare 20- 30 %. Även procentuellt 
små minskningar av maskinerivikten frigör därför förh~ll
landevis avsevärda vikter att användas för andra tj änslcore
nar, speciellt på lätta fartyg. Viktsminskningar k a n :~sta d
komm as bl a genom 

användning av lällare material, 
användning av material med bättre hållfasthet, 
reduktion av onödiga materi a lkvantiteter, 
minskning av konstruktionspålägg och dessas staplande 
på varandra, 
minskning av säkerhetsfaktorer bl a med hänsyn lill 
kort utnyttjning vid full belastning, 
användning av högre rotationshastigheter och slröm
ningshastigheter, 
installation av färre men större enheter för samm a i.in
damål. 

För långt driven viktsminskning kan enrellerticl äventyra 
driftsäkerheten på grund av för sn<å säkerhetsfak torer, 
slitage, avsaknad av reserver m m. Åtgärder för att höj a m ot
ståHelskraften mot stridsskador leeler ofta till att viktsminsk
ningen reduceras eller övergår i viktsökning. Detta gäller 
t ex uppdelning på maskingrupper, ökning av antalet r eserv
maskiner, installation av reservledningar. Äldre mald nerier 
med sämre stridsvärde har därför stundom ungefär samma 
vikt som. modärna anläggningar med högre ångdata, men 
samtidigt ett motståndskraftigare arrangemang. 

Vid jämförelse mellan maskinerivikter måste en noggrann definition 
göras för omfattningen av ingående materiel och dennas fördelning på 
olika grupper. För att nyttiggöra publicerade amerikanska viktsuppgifter 

i denna över s ikt har Bureau of Ships viktsfördelningssystem an viints. 

Detta system 01nfattar följand e uppd elning i grupper: 

a. Huvudmaskiner innefattande turbiner och växlar, kondensorer, luftsu· 
gare, kylvatten- och kondensatpumpar, pannor med luftskott och ar· 

matur, matarpumpar, pannfläktar, brand· och länspumpar samt genil'" 

ratarkondensorer m€d pumpar. 
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Ledni-ngssystem för bränn· och smörjolja med tillhörande pumpar, led-
b. ningar för till- och avloppsånga, kondensat· och matarvatten, kylvatten 

tör huvud- och hjälpmaskiner, delar av läns- och brandpostledningarna, 

luftsugar· och dränledningar m m . 

c. Axelledningm· med bärlager samt propellrar. 

d. Fristående system Ontfattande evaporatorer, ångvärme:ledningar, kyl
maskiner och tryckluftssystem samt h ela e,lektriska anläggningen 

m ed diesel· och turbinaggregat, tavlor, ledningssystem, minskydd, ra· 

dia, hydrofon m m. 

e. Diverse vikter innefattande rökupptag och skorstenm·,. durkar och 
gra t ingar, tankar, instrumenttavlor, verktyg och reservdelar. 

f. Vätskor. 

Propellermaskinerivikten definieras som summan av grupperna a ocl"l b. 

Totala maskinerivikten omfattar samtliga grupper. 

Efter amerikanska källor gives i fig. 2 uppgifter på totala 

M4sklnerl
vlkl 

• o USN fartyg efter 1945 .. ,,_"""ro-so 

Fig. 2. 

Absolut vikt för propellermaskineri r esp . total maskinanläggning. 
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maskinerivikten och propellermaskinerivikten för lätta 
rikanska örlogsfartyg. Kurvorna är medelvärden för <f a~ne, 
f o d. .. l l l . . . at hrg ran an ra var c s niget angiVna son1 funktion av d en lo t J 

prop~llereffekten. ~otsvara~~de värden för specifika lll a s~l.a 
nerivikterna per hastkraft ar avsatta i fig. 3 som fu nl· t· ' 1

' 
' 1o11 

Spoclflk 
mukinerlvlkl 

Fig. 3. 

Vikt per hästkraft för propellerm:askineri resp. total maskinanläggning. 

av effel~ten per ~~el. I detta diagram angives även medel
kurvor over specifika totala maskinerivikten för m edeltunga 
r~sp. tun~a fartyg. I båda diagrammen har inlagts punkter 
for amenkanska lätta fartyg byggda efter 1945 samt exem
pel på sve~1ska_ fartyg. Av kurvorna framgår bl a att ~.ro
p elllermaskmenets andel av totala vikten har varit nara 
k?.nstan~. för olil~a effekter på lätta fartyg, dock m ed nMo,t 
hogre varden vul stora effekter (60'--62 % ) än vid sJU~ 
(54-56 % ) . Detta sammanhänger med att de vikter som e] 
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äknas till propellermaskineriet för stigande effekt ej be
~över ökas i samma proportion som propellermaskineriets 
vikter. 

J{urvorna för medelstora och stora fartyg visar, att den specifika to
tala maskinerivikten är avsevärt högre än för lätta fartyg med samma 
effekt, nästan 100 o/o för stora fartyg. Motsvarande kurva, som dock ej 
är inlagd på figuren, för stora fartygs propellermaskinerivikt skulle en
dast ligga ca 25 o/o öveT de lätta fartygens kurva. Den sistnämnda mindre 
stegringen beror bl a på de större tillgängliga utrymmena på stora far
tyg och därmed ökande rörledningsvikter m m, medan den stora steg
ringen av den totala vikten be,ror på att stora fartyg har större fartygs
lietjänade anläggningar m m, vars vikt växer närmare proportion till 
deplacementet än till effekten. 

D'e amerikanska efterkrigsvärdena visar en markant för
bättrin g av propellermaskinerivikten, vars orsaket· närmare 
analyser as på annan plats i denna årsberättelse. Den totala 
maskinerivikten har däremot ej kunnat sänkas i nämnvärd 
grad utom för experim.entfartyget Timmerman. Detta fartyg 
har emellertid samma skrov som en standardjagare från 
andra världskriget och i många avseenden ungefär samma 
arrangemsng som ett sådant fartyg av de anordningar som 
enligt ovan ingår i viktsgrupperna c-f. Kurvorna visar ock
så samma absoluta vikt för dessa grupper. De övriga båda 
större efterkrigsfartygens propellermaskineri väger 57 resp. 
47 % av totalvikten d v s viktsgrupperna c-f utgör 43 resp. 
53 %. För fartyg med samma effekt från andra världskriget 
avläses 39 resp. 38 %. D<enna ökning kan förklaras av ökade 
ellanläggningar, höjt stridsvärde genom större brandsläck
nings- och länssystem m m och ökad komfort genom bl a 
},uftkonditioneringsmaskiner. Åtskilligt kan dock troligen 
göras för att minska dessa vikter. 

Vid bedömningen av d et amerikanska eskortfartygets vik
ter måste hänsyn tas till att det har endast en propeller mot 
d_e övriga lätta fartygens två. Detta förklarar den höga spe
Cifika totala maskineriviktcn, som i fig 3 skulle avsatts vid 
halva effekten om fartyget haft två axlar. Däremot födda
ras den goda absoluta propellermaskinerivikten i fig 2 bl a 
av att en turbinanlåggning för en viss effekt är lättare än 
två fö r halva effekten. 
. Die svenska fartygens punkter ligger som synes relativt väl 

l1ll i förhåll ande till de amerikanska. Bå d a f artygens låga 
})ropell ermaskincrivikter sammanhä nger bl a med att de 
lar två ti ngpannor i stället för de amerika1·,ska fartygens 
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fyr a .. Vidare är_ såv~l turb~n- oc~1 k ond ensor~_ikten s01 11 t·ö. 
leclnmgarnas vlld lagre, v1lket ar mest utpraglat fö r fa ·t t
get m ed_ den h?gre effekten. Av öuig~ vikt e. r är de n 'd: 
axelledumgen pa det svagare fartyget nnndre an m otsv:tra 1 

d c ameril;:anska medelvärde, vilket beror på kortare sac
1

11' 

manlagd ax ell edningslängd . Det starkare svenska far t _v,"c tL] 111~ 
d .. f" J 'J t ] ' ] ,.., Ut arem ot ·un ge· ar samma axe VI'- som ett 1 ca sto rt :t Iller ·. 

kanskt. Grupp en föl' diverse vikter ä r i båda fallen 10~l~ 
ton lägre för de svenska farlygen än de amerikan ska llle~ 
d an avsevär t mera vätskor inräknas i de förras lolalviH 
än i de senares. ' 

I n edanstående tabell exemplifieras denna skillnad m ellan o lik:~ lätta 

fartygs delvikter i procentuell fonn. 

~ 

a h c d e f 
Huvud· Led- Axel- Fri s t ä - Di v . Vä ts - Total 
maski- nings- led. ende vikter k or mas k i-

ner system ningar system neri. 
vikt 

Amerikansk konstr. 1920 47 15 9 15 6 8 JOO 
,, ., 1930 43 14 J3 16 7 7 l 100 
., 

" 
J940 43 18 9 15 7 8 tCO 

, ,. J950 35 17 7 24 9 8 

l 

100 
Svensk 

" 
nr I 4f) 15 7 11 5 JG 100 l ., ., nr II 36 12 10 16 6 20 JOO 

l 
~~ 

Ängdata och ekonomi. 

Driftsekonomien påverkar örlogsfartygs proj ek tering 
främst genom att den bestämmer den nödvändiga bränsle
vikten för en viss önskad aktionsradie. Inom en sam man
lagd ram för maskinerivikt och brä nslevikt kan delarna -,r.
rieras, men huvudsträvan är att få summan. så li ten som 
möjlig. En viktsökning hos en maskin, som införes fö r _ att 
ge högre verkningsgrad, är i a llmänhet icke befogad om ~n tc 
bränsleförbrukningen sjunker, så att oljeförrådet k 81l nuns
kas mera än maskinvikten ökar. I all.mänhet är ak ti onsrn; 
dien vid marschfart normgivande för viktsheräkninge n. Pa 
fartyg med korta aktionsradier utgör bränslevikten kans l~e 
3~ '/i:. av: brän~_le- ?ch l!laskinerivikt samma_~1taget. Ekonol11lcl 
forba ttrmgar ar dar n undre betydelsefulla an på fa rtyg JllCI

lång aktionsradie, som kanske har 50 % bränsle av to ta ·t 
vikten. De operaliva kraven på aktionsradien och de n fa l 
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då denna skall L~l?Pnås är ~li:irför av stor b_etyc~c!se vid av-
ägningen av dnftsckononun kontra maskmcnv1kten. 

v j\ngturbinm8skinericts ekonomi påverkas av en mängd fak
w·er. De. viktigaste är ång- _och val~uumdata, n;ata.t:_vatten
förvänm:ung,_ y ann- o~h turbmve~_·kmn~_sgrader, . a~1gforbruk
ningen !1ll h.Jalpmaskmer_ samt va rmeforl usten 1 overskottet 
avloppsanga, som ledes till kondensorn. 

Ångtryck och ängtemperaturer har kunnat höjas i en takt som bl a 

bestämts av den tekniska utvecklingen av för sjöbruk lämpade kompo

nenter. Vid andra världskrigets utbrott användes i engelska flottan 21 
atö ångtryck och 340° C ängtemperatur på jagare och 2.8 atö, 370 ° C på 

stora fartyg. Svenska flottan använde då ca 25 atö, 350 ° C medan den 

a!llerikanska nyligen gått upp från 28 a tö, 345 o C t ill 42 a tö, 450 o C som 

standardiserade ångdata. I tyska flottan hade införts 80 atö, 450 ° C På 

ett stort antal fartyg, vilket emellertid snart ledde till en mängd drifts

svårigh eter. Under kriget specificerades för svenska jagare och kryssare 

32 a tö , 375 o C, medan engelska jagare vid krigsslutet utrustades m~ d 

30 atö, 400 ° C å ngdata. I Sverige har Halland-klassens fartyg fått 40 atö, 

400 ° C medan Englands DaTing-klass har 45 atö, 450 ° C och Frankrikes 

SuTcouf 35 a tö, 385 o C. 
I nedanstående tabell jämföres den teoTetiska bränsleförbrukningen 

för vissa ovannämnda ångdata, varvid den hos den amerikanska standar

den satts till 100 under antagande av samma vakuum (O,OS ata). 

Ångt ryck n tö Ångtemp. o c Jämförande teoret isk 
bränsleförbrukning 

')" _a 350 110,3 

32 375 106,0 

40 400 102,4 

4:3 450 100,0 

Dessa värden gäller alltså om verkningsgrader och förluster i övrigt är 

lika - vilket långt ifrån bruka!' vara fallet. En höjning av trycket inne" 

bär t ex vanligen ökat läckage och ökade värmeförluster . De~sutom ökas 

Påkänningarna vilket stundom medför ökad vikt. En höjning av tempem

turen ger där e;not i allmänhet ej några verkningsgradsproblem utan sam

Ulanhänger mera med om de metallurgiska och tillverkningstekniska för

hållandena kan lösas. 
Kon.d enseringstrycket, vakuumet, påverkar som bekant även d:-iftseko

!lomin. stora kondensorer och kallt kylvatten ger gott vakuum, men för 

att detta skall kunna utnyttjas måste de sista stegen i ångturbinen vara 

47 
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byggda för motsvarande stora ångvolymer. Av viktshänsyn och fö r a 
k l . f'' t . tt begränsa påkänningarna i det sista hjulets s ove m as mngar m åste, Sär. 

skilt på örlogsfartyg, vakuumkravet ej ställas för högt. Som närmare re. 
dogöres för under rubriken »Huvudkondensorer» finnes skäl sont talar 
för att relativt dåligt vakuum vid full effekt bör godtagas. Vid marsch. 
fart ger den sålunda m:inskade kondensorn ändock gott vakuum. Vid ång. 
data 42 atö, 450° C kan en stor kondensor enligt am.erikanska flot tans 
tidigare standard t ex ge 0,063 ata vid full fart och 0,025 ata vid marsch. 
fart (om kylvattnet är tillräckligt kallt). En väsentligt mindre kondensor 
kanske ger 0,125 ata vid full fart och 0,040 ata vid marschfart motsva. 
rande 6 resp. 1 % försämrad teoretisk bränsleförbrukning. US Xavy 
har valt de sistnänmda vakua för efterkrigsanläggningarna för att er
hålla en viss viktsvinst. 

Vid Bureau of Ships projektering av efterkrigsfartyg har även beräk
nats de optimala ångdata. Man har därvid funnit , att 80-85 atö var för. 
delaktigast ur marschfartssynpunkt, m,edan tryck upp mot 125 atö vore att 
föredra, om hänsyn blott tas till full fart. Temperaturen har höjts till 
510° C. Ytterligare höjning ansågs medföra onödigt stora metallurgiska 
svärigheter. Augdata 84 atö, 510° C har därför standardiserats för de 
flesta större turbinenheterna. I ett undantagsfall har man dock gått upp 
till &25 o C. För mindre enheter lönar sig ej de höga trycken och på 20.000 
hk-turbinen i den tidigare nämnda eskortjagaretypen har därför använts 
42 .atö, 450° C. Samma data har även använts för ett stort far tyg, som 
troligen planerats före den nya standardens införande. För experi mentan. 
läggningarna på USS Timmerman har använts 61 a tö, 565 o C resp. 140 atö, 
565° C. Den engelska 30.000 hk YEAD I-anläggningen, som provats vid 
Pametrada, har 49 atö i ängdomen (39 vid turbinen) och 510° C överhett
ningstemperaLUr. 

Samtidigt med dessa ängdata har vakuum vid fullt fart standardiserats 
till 01125 ata. mot tidigare 0,063.. De relativa förändringarna i teoretisk 
bräns,leförbrukning för olika ängdata och vakuum framgår av nedanståen
de uppstäJ!ning. 

Fullfart l Marchfart 

A~t~tr l Å ng-
l Va- l l • l An g - l Va- l J1tmf . teor. temp kuum Jämf. teor. An!ftr tern p 1:uum Oränsleförbr. '0 a ta bränsleförbr. ato '0 a ta 

42 450 0,063 1 100 42 450 0,0351 JOO 
42 450 0,125 105,2 42 450 0,040 l 102,0 

84 510 0,125 95,5 84 500 0,036 95,0 

61 565 0,125 96,2 61 535 0,031 l D5,2 

140 565 0,125 89,5 140 525 0,031_ 89,7 l 
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AV övriga faktorer, som påve.rkar driftsekonomin har den som be-
tä!11!1les av matarvattenförvärmningen varit praktiskt taget oförändrad 
~uder en lång följd av år. Den vanliga metoden är förvärmning till 

1oo- 120o C medelst avloppsånga från hjälpn1askinerna. Alla övervägan
att använda avtappningsförvärmning har hittills inte visat tillräck-de !l 

Jjga förd elar på örlogsfartyg, som går huvudsakligen med dellast. 
I och med införandet av ekonomisrar steg pannverlmingsgraden vid 

full last till 84-88 %, som nu är normalt i de större marinerna. Tänk
bara förbättringar skulle m edföra mycket stora vikttillskott. I många. fall 
]tall det i stället vara motiverat med ett pa1· procents försänuing om. av
sevärd viktsvinst kan göras genom minskade vänneytor. Vid marschfart 
uppnås ändock hög verkningsgrad. 

Genom var-vtalshöjning och konstruktiva åtgärder har i amerikanska 
flottan huvudturbinernas verkningsgrad i många fall vid full last kunnat 
höjas n:ed 2-6 o/o. Om dellastkaraktäristiken (s e detta avsnitt under 
»liuvudtur biner») avpassas på lämpligt sätt kan ännu större förbättringar 
uppnås vid marschfart. Bureau of Ships har redovisat 7-'12 % vinst på 
efterkrigskonstruktioner. 

Endast när elektriska hjälpm.askiner användes såsom ersättning för 
turbindrivna kan någon avsevärd driftsekonomisk vinst göras i ängför
brukningen för hjälpmaskinm·. På Timmerman är detta fallet, vilket givit 
1-2 % överlägsenhet jämfört med andra efterkrigsfartyg. Genom; ökat 
effektbeh ov för bl a fläktar och matarpumpar är tendensen på fartyg 
utan eldrivna hjälpmaskiner någon procents försämring jämför med 
förkrigskonsiruktioner. 

Den ökade hjälpängmängden har även medfört, att ett större överskott 
av avloppsånga än tidigare erhålles, vilket medför ett par procents ökad 
förlust . Om ångan tillvaratages för t ex luftförvärmning kan förlusten 
minskas. Någon sådan konstruktion på örlogsfartyg är dock ännu ej känd, 
förutom på Timmerman, där tvångscirkulationspumparna för La Mont
pannorna ge1· sin avloppsånga till luftförvärmning. 

Värden på vinster i framdrivningsmaskineriets bränsleför
brukning på amerikanska örlogsfartyg har publicerats. In
verkan av alla dc ovannämnda faktorerna tillsanunans har 
givit 5-10 % förbättring vid full effekt, 10L__21 % vid marsch
fart. Dessa siffror är av den storleksordningen att de avse-· 
Värt påverkar bränsleförrådets storlek och därmed fördel
ning av vikterna mellan olika tjänstegrenar ombord. 

Till denna beräknade bränsleförbrukning konnner den 
som erfordras för annat än framdrivningen. Denna s k »ho
t~llbelastning» uppgår vid marschfart på en ja~are kan~~\:.e 
hU 10 % av totalförbrukningen. För den verkliga totalfor
brukningen visas i fig. 4 jämförande kurvor för amerikanska 
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-~--1------+------+----+ 
l 

----svenska Iii ila fartyg 
--Amerikanska Id Ila futyg 

l . 

Fig. 4. 

Bränsleförbrukning per hästkraft som funktion av den relativa effekten. 

och svenska lätta fartyg med olika ångdata. Av de ameri
kanska kurvorna framgår, att konstruktionsmålet varit god 
verkningsgrad vid marschfart medan bränsleförbrukningen 
vid full effekt tilllåtits bli högre än clel1 skulle blivit om bästa 
ekonomipunkten förlagts elit. Man har även lyckats bättre 
med dellastförbrukningen i efterkrigskonstruktionen, vars 
marschfart avses ligga vid 20-25 % än med det t idigare 
standardiserade maskineriet, där marschfarten skulle ligga 
vid 11 % av fulleffekten. En avsevärd generell vinst har 
gjorts vid övergången till högre ångdata. DteUa fr amgår 
även av den stegvisa höjningen av ängdata i de svenska 
exemplen. De sistnämnda kurvorna visar dessutom aH större 
vikt lagts vid verkningsgraden vid full effekt än i de anW 
rikanska exemplen. 
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f{uvudång pannor. 

Utvecklingen av örlogsfartygs ångpannor är av stort in
tresse inte bara som ett för driften känsligt element utan 
även ~ft.ersom pannorna utgör den största delposten i ma
sidnenvikten. Av det rena propellermaskineriet utgör dess 
vikt på en nutida .i agar e 35- 45 % och av den totala ma
skinerivil~tei: 20-30 .%. Viktsre?-uktioner på ångpannor på
verkar darfor totalvikten kraftJgt. 

Vid seklets början infördes de relativt grovtubade, koleldade vatten
rörpannorna, som. i svenska flottan gått under namn av Yarrow-pannor. 
En svag överhettning· kunde på vissa pannor erhållas genom en tubsats 
efter ångbildningstuberna. I England utvecklade Admiralty Fuel Experi
mental station efter 1918 s1naltubiga pannor med överhettare placerade 
efter fjärde tubraden. Den vidare utvecklingen av de s k Admiralty
pannorna illustreras av fig. 5, som t v visar en äldre tYP, t h en förbättrad 

Fig. 5. 
Admiraltypannor. T. v. ursprunglig typ. T. h. förbättrad typ med 
nedtagsrör, Melesco-överhettare och ekonomiser. De flesta installe
rade pannorna hade dock luftförvärmare i st. f. e.konomiser. 
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typ med nedtagsrör och ekonorniser. Den senare pannan installerade 

en kryssartyp byggd 1941 och är det första exemplet i Roya l Navy p; llå 

vändning av ekonomis er. För andra kryssare och större fa.rtyg valdes d an. 
o eJ· 

vanligen luftförvännare som eftereldyta, vilket med måttlig viktsöknin' 

gav ca 4 % förbättrad pannverlmingsgTad jämfört m ed de enkla Admiralt ~ 
pannorna. På jagare fick i allmänhet luftförvärmare ej plats. Av standa~. 
diseringsskäl bibehölls luftförvärmare på större fa rtyg under andra världs

kriget och ekonomisrar infördes först, förutom i ovannämnda enstaka 

fal1, på Weapon-klassens mera avancerade pannor vid krigsslutet. 

Före 1939 provades i England en hel del nya pannkonstruktioner, dock 

allmänhet utan tillfredsstä llande resulta t 

Exempel hä rpå är: 

l. Vattenkyld eldstad i Admiralty-pannan (1929). 

2. Johnson-pann an , som har nära cirkelrund sektion, två tubsatser varav 

den ena med överhettare samit spjällreglering och h elkyld eldstad 
(19 36). 

3. La Mont-pannan, byggd på licens efter den amerikanska ingenj ör

officeren La Monts patent från 19a5. Denna panna tvångscirkuleras 

n<ed pump och tuberna är mycket långa, hopböjda till kompletta tub

knippen och vattenväggar (1937). 

Den svenska utvecklingen fram till början av andra världskriget följ de 

samma linjer som den engelska. I vissa avseer<den, såsom införandet av 

svetsning av domar och lådor samt omslutandet av pannan med ett lurt· 

skott, låg dock den svenska utvecklingen före den engelska. 

I amerikanska flottan försågs alla örlogsfartyg från hör
jan av 1930-talet med pannor med två eldstäder för att möj
liggöra reglering av överhettningstemperaturen. Pannorna 
var helt omgivna av luftskott och pannrum:m1et kunde där
för vara öppet. De första konstruktionerna hade en tät tub
vägg mel'lan eldstäderna, överhettaren i ena eldstadens tub
sats och dubbl.a rökupptag med ekonomisrar, jfr fig . G A. 
Bl a på grund av dålig cirkulation i den på bå da sidor be
strå lade tubväggen uppstod ofta tubskador. övriga p annor 
hade enkelt rökupptag, son1 är fördelaktigt ur inbyggnads
synpunkt. Ett fåtal sådana pannor byggdes m ed strålnings
överhettare i en särskild eldstad, vars rökgaser leddes ge~ 
no1n en gks vägg av överhettar- och ångbildningstuber in 1 

huvudeldstaclen. D en sammanförda gasmängden passerade 
genom en ä ngbildande tubsats till ek onomisern och rökupp
taget Denna panna visade sig emellertid särdeles svårreg
lerad. 
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Den v~nli~aste dubbelelds~adspam;an , fOlll anviin(lcs r-·. 
dc omknng ar 1938 standarchserade angclata, -12 atö, ·130' ~~ 
i US Navy, är en med tre vattenbehå llare, varav den c ' 
ma tar en strålningsvägg i ena eldstaden, den mellersta h1;~ 
dar en iubsats, som omger överhettaren och varigenom dc 
förstnämnda eldstadens gaser passerar samt d en tredje h~~ 
tjänar en å.ngbildandc tubsa ts för dc san~m::mfönl a. riikga
serna (se f1g. G .. B). P~nn~n har c~~onon11s~r. En .~ limande 
panna, som anvandes pa vissa amenkanska fartyg, ar ko ns f
ruerad på följande sätt. Rökgaserna fr ån d ess första elds ta~l 
passerar en tubsats, dock utan överhettare, på väg till den 
andra eldstaden (se fig. 6 C). I den sto ra tubsatsen efter den 
andra eldstaden är överhettaren insatt. Samtliga här nämnda 
typer dubbeleldstadspannor har metoden för överhet lninas
regleringen gemensam, nämligen fördelning av cldningsint;a_ 
siteten mellan eldstäderna. Genom att r eglera antalet bränna
re i vardera eldstaden kan man förhindra tempera turtoppar 
vid snabba manövrar. Vidare kan man dels hålla hög tem
peratur och därmed få god ekonomi vid låg last, del s siinka 
temperaturen för att skydda turbinen vid backmanönar. 
Hjälpmaskinerna på ifrågavarande fartyg var emeller tid 
drivna med mättad ånga uttagen direkt ur ångdomen. Ya
riationer i hjälpångmängdcn påverkade därför överhettnin gs
temperaturen och speciellt vid låg last kunde så höga tem
peraturer erhållas, att överhettaren skadades. Om persona
len för att förhindra detta släckte aHa brännare som på
verkade överhettaren uppstod svårig!heter att tända igen, 
när pannbclastningen ökade. 

I engelska flottan infördes dubbeleldstadspannan på 1'r ea
pon-klassens jagare omkring år 1946. Det är en Foster \Vhce
ler-konstruktion av samma typ som elen sist skildrade ame
rikanska. Den har sålunda överhettaren i den gemensamma, 
sista tubsatsen och enkelt rökupptag med ekonomiser. Pan
nan arbetar med 30 atö domtryck och 26,5 alö lnck -100° C 
temperatur i överhettarutloppet Sanuna typ men_" för 42 a tö 
( 46 i domen), 450° C ånga vid pådragsventil en, har insatts på 
vissa av Daring-jagarna m edan dc övriga försetts m ed Bab
eock & vVilcox-pannor av typen med överhettaren i tubsatsen 
mellan eldstäderna. Den förra pannan har nedtill öppet, par
tiellt luftskott och arbetar sålunda med slutet pannrum , den 
senare har helt slutet luftskott och öppet pannrum. 

I svenska flottan har de 1955 färdigställda jagarna av 
Halland-typ dubbeleldstadspannor med två råkupptag oc11 

tät vägg mellan eldsläderna för 40 atö , 400° C, se f ig. /. 

-----------------------t---------
Fig. 7. 

P a nna för jagare typ Halland med reglerbar övm·h ottning, två 

eldstäder, dubbla rökupptag och ekonomisrar. 
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Denn a panna h a r fullgod cirkulation genom yttre nedtags
rör bl a tiU den skiljande tubväggen. Eftersom praktiskt ta
get alla hj ä lpmasl"incr går m ed överhellad ånga behöver ej 
heller brännarna helt släckas i överhetlarsidans eldstad vid 
låg last. 

Många skäl anses emellertid numera tala för en övergång 
till en annan panntyp. Enligt ovan var det svårt att rent 
praktiskt sköta regl eringen av överhettningen vid dubbel
elldstadspannor och panntypen var över huvud taget komp
licerad att handha och underhålla. Brännararrangemanget 
V.ar för komplicerat för en planerad övergång till automa
tisk eldning. Utrymmeskrav och vikt borde kunna minskas. 
D·en pannlyp US Navy har infört på alla efterkrigsfartyg 
n1ed clt fåtal undantag är en med enkel eldstad, enkelt rök-
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upptag, en tubsats med inbyggd överhettare samt eko n . 
~er.. Typen motsvaras av .. den på många tyska örl ogsfa~:~.l-
1 mitten av 1930-talet an vanda vVagner-pannan. I fig. () vi } g 
under D hur överhettningstemperaturen påverkas ~v 1;: 0 1

5 ~s 
ruktionen av enkelelidstadspannan genom överhettamas st

15 
.

lek och pl acering. Ju närmare eldstaden den är behigen de~~
högre ligger temperaturen vid dellast Många efterkrigsfartvo 
i USA har pannor enligt kurvan b, vissa andra pann~r fölfe~ 
kurvan a. Att temperaturer under ca 25 % last fåe en allt ll1et 
sjunkande karaktär anses ha mindre betydelse. F ör jämfö
relse visas kurvor över ängtemperaturen i dubbeleldsl ads
pannor (A- C), där den vågräta heldragna linj en ~ir den 
önskade drifttemperaturen, som inregleras manuellt gen0 111 
varierande el!dning. De streckade linjerna b egränsar hö crs ta 
och lägsta inställbara temperatur. Diclfiguren E visar "' en 
enkeleldstadspanna med överdimensionerad överhettare och 
temperaturreglering genom ängkylning efter överh ettaren. 
Motsvarande resultat kan ernås genom spjäHreglering av rök
gaserna. överhettartubsatsen göres då kortare än panna n 
och två gasvägar bildas, den ena genom överhettaren, den 
andra förbi. 

För pannorna i fig. 6 B·E har en utredning inom, Bur·eau of Ships givit 
nedanstäende jämförelsetal, som visar att enkeleldstadspannan utan tem· 
peraturreglering är lättare och mindre än de övriga. Värdena för D är 
satta till 100. 

P anntyp enl. fig. 6 

B l c l D l E 

Överhettarens eldyta 130 105 l 100 1105- 130 
Total eldyta 104 101 100 102-120 
Strålningseldyta 195 125 100 100-105 
Eldstadsvolym 170 140 100 105- 115 
Vikt med vatten 125 110 100 1 110~ 

Fanntypen D är vidare den enklaste att sköta och den billigaste san1t 
den lämpligaste fö r automatisering. 

Under byggnad varande svenska jagare kommer att förs~s 
med pannor av denna typ enligt fig. 8 utan tempcrallW 
reglering. 

Fig. 8. 

Panna för svensk jagare utan överhettningsreglering med 
enkel eldstad och ett rökupptag. 
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Även Roval Navv har intresserat sig för den enkla pannan 
tned en eldstad och ett rökupptag. De nybyggda fregatterna 
av Whitby- och Blackwood-typ har pan~or enligt fi~: 6 E ~ned 
kort överhettare och temperaturreglenng med spJall, vtlket 
är fall et även med den högmodärna YEAD I-anläggningen. 

Inom_ amerikanska flottan finnes ett nyvaknat intresse för 
t~ångcirkulationspannor av La lVIont-typ. Tre undera 1953 
fardigstälilda »destroyer leaders» ha~· utrusta t~ med s.adana 
Pannor liksom. en av maskinanläggmngarna pa expenment-
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f1artygct Tvmmerman. Dc förra har aP lOill"li·s·1• 
• • .. ' u • " \''lll . 

sprutnmg efter overh e ttaren för temperalurr eale .· ~ en111, 
l . . b ll llo d 

n~re 1a~· mgcn rcglermg för detta ändamål. Häkn at'' 
1 

c se, 
~pv.cn varmeenhet säges d essa L a Mont-r)an 1101. ,.. l er_ uv, 
l tt .. .. . f dl l 11 
a. are an ovnga e terkrigspannor. Enliot redo o .... 1. agot 

T . .. . l l l b "'OJ<.' sen f·· 
. zmn~erm?-n ar c o~ (.(etta fartygs pannor med nalut:liu _ol' 

l .. ulatwn lattare, mahanda sammanhängande m ecl . lt . :::; Clt-
t I t .. 61 .. · ~ <l clrbc t 
ryc ,;:c · ar a to nt:ot 140 a tö. Vid dessa bcdönJ"Jl(lt . s-

l " .. . <t llJlJ•tt 
l~Bs):n av~n t_a: till d~n e~'fel~t cirkulationspum]Jcn kr~l: ~ 
?~h t~ll dess VI!-. t. Det ar eJ l,;,ant om de amerikanska vi: C'l 

Jamforel~crna mkluderar pumparna. kts-

USS T_zmmerman_ har tre olika slag av p annor. I den ['" . . 

ga maslm:gruppen mgår två pannor av ungefär smmn~~ ~~-~ ~
den ena bilverk ad av Foster \Vheeler den andt·a .... , . l'· 1 · 1' 
& vv·1 · · c ' « )a Jco··l· 

r ' l COX, se fig. 9. Bå da har naturlig cirkulation S::llll l Gl' 

Fig. 9. 

Panna för USS Timmerman med naturlig cirkulation och för 77 t/h 

vid 61 atö, 565o C Pannan är totaJt 5,6 1n bred, 5,4 m h ög 

men endast ca 3,5 m lång. 
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tö tryck och 565° C efter ÖYerhettaren. Pannorna avger var
dera 77 t/h ånga och kan överbelastas med 20 7o . Foster 
Wheeler-pannan har v~sen_tligt stötT~ öv~rhettar- och cko-
110111iserytor och ungefar l1ka stora angb1ldande ytor som 
Babcock-pannan. Dc båda La lVIont-pannorna i aktra rna
skingruppen arbetar med 1-10 atö och 565° C, ångmängclen 
är 72,5 t/h med 20 7o överlastmöjligheL Dessa pannor har 
r111 o·drivna luftförvärmare, som troligen arbetar med cirku-
' ~ J n )ationspumparnas av oppsanga. 

Under tidernas lopp har pannbclastningen ökats succes
sivt. Ett begrepp härom ger den av hrännolj an utvecklade 
värmemängelen räknad per m 3 eldstadsvolyn1. Denna eld
stadsbelastning har ökat från 1,8 · 10u kcal / m 3h på t ex krys
saren Gotland till 2,3 och 2,8 ·lOG i jagaren Hallands bägge 
eldstäder. Amerikanska pannor under andra världskriget ha
de ca 2,2 · 106 och de engelska vVeapon-jagarna i resp. eld
stad 1,7 och 2,0 ·106 kcal / m 3h. I amerikanska efterkrigskons t
ruktioner har detta värde kunnat höjas till 4,--1- 6,2 ·106 med
förande avsevärd volymvinst. Timmermans elds tadsbelast
ning är 5,15, 6,65 resp. 6,5 · lOG kcal/m~h hos de olika pann
typerna vid normallast. Vid 20 % överlast är belastningen 

så hög som 6,25, 8,45 resp. 7,9 ·106 • Detta har möjEggjorts 
främst genom förbättrade brännare och ökat tryckfall i luft
förd elarna, delvis även genom att förbränningen sker vid 
något förhöjt tryck. Oljemängden per brännare lwr höjts 

från ett högsta förkrigsvärde av ca l t / h till över 2 t/h m e
dan tryckfallet i luflfördelarna, som tidigare låg under 250 
m.m vp nu är 500'----700 mm. Tryckfallet i tnbsatsen, som ti
digare var 100-250 mm Yp uppgår numera Yid 20 ?c över
last till ca 1.000 mm vp för de största panncffckterna. Delta 
har medfört alt fläktarnas effektbehoY ökat med 350 % 
eJ:ler mera. 

(Forls.) 
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S. M. S. Dresden 

Kryssarkriget på oceanerna 1914-15 

Av P E R-OLOF EK MAN. 

(Forts. fr. häft. 10 sill G30 ' . .. ) 

~ Vi_ lämnade ~resden medan h<:m .:·ar på väg m ot l\Ias a 
Fuc1 a: Den 2 okt. ankrade hon VId on och kol a dc i l Ya d, _ 
g~r~ lid .:]:~.c~ skepp,sbåt~r frå~ Baden, då dyningen omöj li~
~] O l de_ f o~ loJ. ande langsiClcs. N att en 2 mars lyckades Li.idccke 
fa rachoforbmdelse med kollegan Haun på Leipzig vid Perus 
\~st, som m.eddelade:_ ----: »Standort 3 und 4 Otdo bcr San 
I\1chola~-Buc:lt. Beabsichllgc nach Oster-Insel zu gehen.» Lli
d_eck? lat gmsta ut: - »Standort Mas a Fucra-lnscl, henb
SlChhge nach Oster-Insel zu gehen, um Verbmdung mi l dem 
K_~·euzergeschwader zu suchen.» Den 4 fortsatte Dresden 
vasterut mot den avtalade mötesplatsen Påskön. För att 
spara kol b~gserades hon tidvis av Baden. På kväll en upp
fattade radiOtelegrafisterna i fjärran anr opstecken från 
Scharnhorst, svarade, men först natten 5-6 okt. lyckades 
man uppnå radioförbindelse med luvssareskadern sÖm ock
så var ~?å väg mol Påskön. Under dagens lopp ]~uncle Lii
decke s_~nda_ esl~aderchefen många värdefulla upplysningar 
om dc fientbga orlogsmännens rörelser i dc svdamerikanska 
v~ttnen, . om ~·ekvirerade tyska kolångare, "bränslcförsörj
nmgen vid Clnles kust m m. För att säkra sitt förh an d mot 
eventuella överraskningar gav von Spee den 7 okt. Dresden i 
~ppdr~g att rekognoscera området kring Påskön. Ilo u be
fann sig den 11 norr om ön, och Liideckc sände Baden i för
väg alt möta eskadern, medan han undersökte farva lln c ~1. 
Nästa morgon ku~de han anmäla alJt klart, och på fm ank
rade den tyska Kmacskadern tätt under land i Cookbuk ten 
P.~ väst_sidan av Påskön (Rapanui). Liidecke avgav rappor,t 
for amiralen och ställde sitt fartyg ti!l hans förfogan de. Pa 
morgonen den 14 inträffade även Leipzig med tre kolängare 
från Kosmosrederiet, Amasis (11.850 brt), Annhis (L1.7G:J brt) 
och Karnak (7.044 brt) i släptåget. Koncentrationen av en 
stark tysk kryssarstyrka till Chiles kust var fullborda d. 

Dresden på väg söderut längs Chiles kust tillsammans med 
von Spees eskader i november 1314. 
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Efter kolning, proviantering och reparationer fortsatte hela 
fö1'bandet nwt Mas a Fuera, sista etappen under den långa 
resan mot sydvästamerikanska vatten, där YOn Spce räkna
de m ed att stöta på fienden. Den 26 ankrade man invid 
öns b ranta N\V-kusl, kolade och fortsatte nästa dag mot Val
paraiso . Hadiosignaler, som tydde på närvaron av åtminsto
ne Gcod Hopc, Monmouth och Glasgow i grannskapet, ha(lc 
dag1'iigen avlyssnats, och medan eskadern med sakta fart 
kryssade sydvart utanför Valparaiso, mottog Seharnhorst den 
l nov_ kl. 2.50 cm det gnisltelegram, som blev den di rek ta 
o_rsaken till sjöslaget vid Coronel. D et var trossfartyget Göt
hugen, som lämnat hamnen för att ule till havs förmedl a 
etappofficerns rapport till eskaderchefen: - »Englischer 
Rleiner Krcuzcr auf Recde von C01·onel am 31 Oktobet· 7 Uhr 
a_? ends geankert.» Inom kort ångade den tyska eskadern 
Soderut mot Araneobukten för att infånga den brittiska krys
sar en (Glasgovv) utanför Coronel. 

Vid fyratiden Allhelgonadagen siktades britterna: Konter
al11iral Cradock med HMS Good Hopc, lVIonmouth, Glasgow, 
Otranto och två timmar senare var striden i full gång. För-
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delen var helt på tyskarnas sida. Scharnhorst och Gnei. 
förde vardera 8-21 cm och 6-15 cm k<:moner Illo! ~na11 
I-Iopcs 2-23,4 cm och 16-15,2 .. cm. samt lVIo~~I:~ouths 11_:~.9 <1 
cm, dc var modernare och Lesattnmgarna valovade. G!a ~),2 
var snabbare och starkare bestyckad än de tyska krYss~~O\y 
Otranto d~1 remot saknade egentligt stridsvärde e ch ·v~~· 1 

nu, 
b.art _til~ förfåong i ~~.ri?slinjen. Ty.?karna manövrerade ski~G~ 
ltgt 1 eten svara SJogangen och oppnade eld, när den 11 1 
gående so!en in te .. mera gene~· ad e_ dem me1_: väl gj ?r de m~\ f~~~ 
J:ullt iydl1ga, skot snabbt m sig och sankte bond Ho 
med amiralen och hela besättningen. Den klumpiga Otranfe 
Dresdens motståndar e, rymde redm~ vid stridens början va~~ 
platsen, den snabba Glasgow drog s1g skadad undan i mörk
ret. D~n svårt skadade lVIonmouth lyckades icke dänned 
hon påträffades och likviderades av Nii.rnberg och gick un~ 
d er med man och allt, med flaggan i topp. Tyskarna hade 
inga förl u ster. Dc b ehärskad e nu Sydamerikas väst kust och 
den brittiska sjöfarten därnere lamslogs. fullständigt. Men 
britterna slnllle icke lämna d etta nederlag ohämna t. 'En må
n ad senare var det tyskarnas tur att dö. 

Den 3 nov. anlöpte von Spee med Scharnhorst, Gnciscnau 
och Nurnberg Valpar aiso, medan Dresden och Leipzig eskor
terad e tr ossfartygen till Mas a Fuera. Den 6 låa hela eska
d ern _åter samlad invid ön, sysselsatt med kolni~1gs- och ut
rustnmgsarbeten för den fortsatta färden. Den 13 besök te 
också Dt·esden och Leipzig V alparaisa för att avsända tele
gram, inhämta upplysningar och för att bevisa sin existens 
- båda hade nämligen av britterna rapporterats sänkta vid 
Coroncl. D:e gick nattetid åter till sjöss och samm anl riiffade 
med huvudstyrkan, som var på väg söderut från Mas a Fuera 
den 18. Nästa etapp var Pcnasgolfen, som anlöptes den 21 
för kolning. Under färden söderut uppbringade Dresden den 
16 på höjden av Coneepeian en av Cradocks kolångare, ~orth 
\Vales (3.661 brt), som sänktes. Hon var utan radio och ha
de ingen aning om att den engelska eskadern redan var upp
riven. 
Den 26 lämnade kryssareskadern, åtföljd av de tre ångarna 
Baden, Santa Isabel och Seydlitz (8.008 brt), Penasgolfcn och 
fortsatte sydvart genom storm och dåligt väder mot Kap 
Horn, som r undades den 2 dec. Eskaderchefens plan var .~tt 
etappvis gå norrut längs ostkusten för att slutligen vid lag
ligt tillfälle bryta sig igenom_ över Nordatlanten till hemJan; 
det. På vägen kunde bl a den brittiska stödjepunkten Pf 
FaYklandsöarna angripas och förstöras. Von Spees beslut at' 
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110
t bl a tre fa rtygschefers (Hann, Lii.decke, lVIaerker) av

~jkand e åsikt, göra en avstickare till öarna beseglade eska
J erns öde. Angreppet f?rdröjdes några ~1agar genom lossan
det av den nyss uppbnngade kanadens1ska seglaren Drum_
muirs (1.84-1 brt) kollast vid Pieton-ön och först den 6 sattes 
){urs på Falklandsöarna. 

På nwrgonen den 8 dec. närmade sig Gneisenau och Nii.rn
berg den brittiska stödjepunkten Port Stanley för att för
störa densamma, medan de övriga fartygen höll sig på av
stån d, beredda att ingripa. En obehaglig överraskning mötlc 
tyskarna. Hamnen, som man väntat finna tom eller möjligen 
innehållande Canopus, var fylld av krys·sare, vilka rustade 
för avfärd. På två av fartygen var tripodmaster tydligt syn
liga i den klara morgonluften . Endast slagfartyg hade tri
podmaster, och en dreadnought betydde överlägset artilleri 
och hög fart - säker undergång. Inom kort ångade hela 
den tyska eskadern undan sydvart med högsta fart. Efter
hand löpte britterna u t och upptog ett intensivt förfölj ande: 
pansarkryssarna Carnarvon, Cornwall, Kent, kryssarna Bris
tol, Gl asgow, hjälpkryssaren Maeedania och slutligen de 
snabba slagkryssarna Invincible och Inflexible (8-30,5 cm 
kanoner var) , vilka hemligen detacherats från henunaflottan 
till de sydamerikanska vattnen enkom fö r att nedkämpa von 
Spees eskader. Deras närvaro lwm som en fullkomlig över
raskni ng för tyskarna. slagkryssarna hade anlänt i sista 
ögonblicket just d agen förut. Den tyska eskadern hade ingen 
chans att undkomma, och striden, som följ de, k.endc bara 
sluta på ett sätt. I nnan dagen gått tillända, hade viceamiral 
Sturdee tillintegjort den tyska Kinaeskadern. För att skaffa 
småkryssa rna andrum upptog von Spee med pansarkryssar
na modigt den ojämna kampen mot slagkryssarna. Kl. 4.17 
·em gick Scharnhorst under med man och allt, vid pass. två 
timmar senare uppslukades systern Gneisenau av det iskalla 
havet. Niirnberg upphanns av Kent, tvangs till strid och 
sänktes. Leipzig värjde sig förtvivlat mot Cornwall och Glas
gow och sänktes på kvällen av eget folk, när allt hopp var 
ute. T rossfartygen Baden och Santa Isabel - Dresdens trog
na fö ljeslagare sedan augusti - sänktes av Bristol och lVIa
cedonia, Seydlitz undkom däremot till argentinska vatten. 
Likaså den snabba Dresden. På grund av något missförstånd 
~lev hon utan »uppvaktning» och vid femtiden had1e hon 
fö rsvunnit i en regnby med kurs på Eldslandet 

Ludecke avsåg först anlöpa Picton-ön, avtalad mötesplats 
för trängfartygen, men då dessa icke svarade på radioanrop, 
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Cock.burn
.kanalen 

Området kring Magellan-sundet. 

bedömde han, att de tagits av fienden. Då infarten till Ma
gellansundet och Beaglekanalen säkert redan -spärrals av 
fienden, satte han vid nTörkrets inbrott kurs på Kap Horn 
för att söderifrån anlöpa något av Eldslandets talrika kryp
hål. Härifrån kunde förbindelse med Punta Arenas n ås och 
den livsviktiga kol- och proviantfrågan ordnas. På em den 
9 dec. rundades Kap Horn, vid midnatt passerades Ildefonso
öarna och på morgonen den 10 stod Dresden utanför infar
ten till den riskabla Cockburnkanalen. Sikten klarnade nagot 
och underlättade passerandet av de talrika undervalle ns
klippor, som. spärrade inloppet. Yid 4-tiden kunde Dresden 
ankra i Sholl Bay, ca 60 sjömil söder om Puda Aren as. 
Blott 160 ton kol fanns kvar i bunkrama, och situationen 
var ~an ska prekär fö~· den en~anuna f~)·klinger~. För __ a ll. ~p al 
ra pa det kostbara branslet skickade Ludecke >Sma man Jla n( 
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ä.sta dag för alt fälla träd och hämta vatten. Den regnvåta 
~edei~ va~· knappa~_t någon ide.alföda f ö t· e tE hm:_g rigt turhin
Jtaslunen, men noden hade mgen lag. Pa kvallen den 11 
J•onl chilenska j agaren Al mil· ante Condelll tillstädes och på-
1~1inde Li.i.decke om 24-timmars fristen, varför Dresden måste 
nästa morgon fortsatte till Punta Arenas. Kryssaren bevilja
des uppchållslillstånd 50 timmar för kolning m m då sam
ma förmån tidigare bevildals britternas Otranto. I hamnen 
låg amerikanska ångaren Minnesota med kollast, nominellt 
avsedd för en tysk firma, 1nen hestämd för von Spees eska
der. Liidecke sökte utverka 800 ton, men de misstänksamma 
amerikanarna vägrade lämna Dresden något av sin last. Lyck
ligtvis låg också Rolnadslinjens S(S Turpin på platsen och hon 
kunde avstå 750 ton briketter, som med bistånd av tyskar på 
orten togs ombord på kryssaren. Då fi enden inom kort kun
de inväntas tiJ[ Magellansundet, lät Li.i.decke kasta loss re
dan innan fristen gått tillända, och p å kvällen den 13 stack 
Dresden i ·väg nedför sundet i mörkret. Fem timmar senare 
inlöpte kryssaren Bristol i hamnen. 

Brittiske konsuln Milward i Punta Arenas hade ej val'it 
sen att rapportera Dresdens visit till Sturdee, vars eskader 
ännu l åg i Port Stanliey efter slaget vid Flalklands.öarna. 
Denne sände omedelbart ut Bristol till Magellansundet. Vid 
ankomsten till Punta Arenas den 14 kunde captain Fans
hawe blott konstatera, att Dresden försvunnit. Från Falk
landsöarna avgick ytterligare kryssare på jakt efter rym.
lingen: Glasgow och Infkxible, den 16 följda av Kent och 
Orama dirigerades mot Eldslanclet, medan earnarvon och 
Cornwall skyndade norrut mot argentinska ku~>ten. Då D-res
den rapporterades ha gått söderut från Punta Arenas, fort
satte Bristol genom Magellansundct, sammanträffade den 15 
med Glasgow, varpå båda gick norrut inomskärs mot Penas
golfen. Där mölte dc den 17 Inflexible, som tagit ytlrc vä
gen runt Kap Horn. Captain Phillimore, som ledde spårlnm
darna, beordrade Kent och Orama norrut längs kusten, me
dan han själv gjorde en framstöt med slagkryss[lren mot 
Juan F ernandcz, som redan tidigare nyttjats av lyskat·na 
som mötesplats. Men samma dag sände An1iralitetcl ut den 
definitiva order, som ford r ade de båda detacherade slag
kryssarnas omedelbara å tervändande hem. Amiral Sturdee 
gav Inflexi·ble order att återgå till Falklandsöarna . Ha n själv 
hade redan dagen förut anträtt hemresan med Invincible. 

Befälet övergick till konteramiral Stoddart, son1 till! sitt 
Ol11edelbara förfogande hade Cnrnarvon, Bristol och Glas-
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gow, med a n Cornw:rJI låg vid Falklandsöarna, Kent och o .. 
m a vid Chiles kust. stoddart ig[ll1gsalle ett intensivt o •11<)

1 
a-

.. l l Il · l l l " · lV'r ll " <-> lll-~oO ~an< c av a a vin,;. a r oc 1 vrar 1 .1agc anomradcl. T' p 
g~fl.cn ~~u: inte __ lät_t, ty O:rcsdcn. hade el~ otal kryphal ,~~~ 
valJa pa 1 dc forvJrrande Jabyrmlcr omradets t nl rik:1 fio ._ 
d~u·, sund och_ öar bilcl ~1de. Till_ följ~~ a': bristfälliga S.Jo 1;1ä

1
t

nmgar var bntternas sJokort ofu!Jstancllga och oli llriicklin·1 
~lalscr, som på korlen angavs vara vatlen, visade :-;ig i ve ~~~ 
llghclen vara torra landet, genomfartskanaler slutade i ale r
vändsgränder ... Landskapet påminde om Norge, men 1 vil
dare och og~istvänligarc upplaga : höga, snöklädda b erg, !\·är
branta avgrunder, djupa kanaler, uppfyllkla av bcdriigli aa 
skarpa grund; strida strömma 1·, t j ulande stormar, sVCJ;an~l~ 
n edför slullningarna i ilskna, kalla byar - allt delta mesla
dels insvept i dimma, regn och fukt. Sådan var skådepla t
sen för kurragömmaleken, som d en närmaste tide n sk ulle 
åsamka britterna så stort besvär. 

Snmma dag (14.12) som Bristol anlöpte Punta Aren as, ank
rade Drc~'den långl därifrån i Hewett Bay i SvV-~in dan av 
Barbarakanalen efter att varsamt ha tagit sig fram gen om 
flera med farliga grund uppfyllda passager. Hici r H\ g S/S 
Amasis, ett av den utplånade eskaderns förrådsfar ty g, som 
den l dec. från St. Quentinbukten sänts söderut för att på 
någon undangömd plats övertaga amerikanaren Min neso las 
kollast. Den avsides belägna bukten var ett gott gömsUille, 
och här avvaktade Liidecke situa tionens utveckling. Maskine
riet var utslitet efter det sista forcerandet av Falklan dsöar
na till Kap Horn och behövde repareras. Kolfrågan var brän
nande. Inom ett par veckor behövdes ovillkorligen en kol
ångare. Nödtelegran1. härom hade avsänts till etapperna i 
Valparaiso och La Plata. Lyckades dessa inte dirigera hj älp 
till Dresden måste den sista tyska kryssaren i dc ame ri
kanska vattnen här slula sina clagar. I(onsul Stubenrauch i 
Punta Arenas hade sökt övertala Li.1decke att ge u pp och 
internera sitt fartyg, men denne viiile fortsätta spe let så 
länge det var möjligt. 

Under tiden fortsatte dc brilliska kryssarna sitt s~·slema
tiska genomsökande av området. Där nutidens spaBi ngsflyg 
nåtl resultat fingo dc intet. Deras bemödanden var fö rgiiv~~· 
sjökor len var ofullständiga, lokalkännedom saknad es. L~l
<lecke däremot hade ovärderlig hjälp av Stubcnrnuch, S

111 

språkkunnige adjutant, löjtnant Canaris, sedermera sa 0 111.

talad under det andra världskriget, och ty~ka un dc r~fJ[a t, 
som sl,agit sig ned i Punta Arenas som köpmän, f årf<H·Jll are 
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och pälsjägare. Av sina landsmän hölls Liidccke underrättad 
oJll fi e1~dcns rörelser, rapporler till och från etappoffice
rarna formedlades o s v. En av förgrundsfigurerna var köp-
1nal1~1.Cil Pa~el,~, som ~jälv cngång marinsoldat bl a dcllagil 
i stnderna I h.ma unocr Boxarupproret Han var m~islarc i 
att öve rvinna alla hinder, en ypperlig lots och en hänoivcn 
patriot. I :->in lilla 26-fots motorb:lt Elfricde hade ha~ ut
fo rska l ~[t gotl som a 11la vinklar och vrår i området. H an upp
s~ktc Dr?.sden i IIcwet~. Bay och blev bärefter en viktig för
bmdelselank mellan Ludcckc och Puntn Arenas. Den när
maste tiden gjorde han flere farliga och str~palsrilca resor 
till och från Dresden samt understödde Li.'1dcckc med dHl 
och dåd. 

Den l~ dec. fick Li.ideeke det glädjande budskapet, att 
etappen , I La, ~)lata dagen förut skickat i väg ~orddcutschcr 
Ll;oyds S/ S SICJ'L'a Cordoba (8.226 brt) från Montevideo till 
Punta Arenas med 1.600 ton kol för Drcsd<::n. Nästa dag 
tog han risken all skicka Amasis dit för all lasta över ko':.. 
len från Minnesotan, men dc chilenska myndigheterna för
b_jöd, _omlas~ningen och kvarböll ångaren. Ho]~pet stod nu 
till Sierra Conloba, som verkligen tog sig fnnn och till en 
början gömde sig i Snug Bay, Magellans~nclct. Liggande in
om chilensid territorium påträffades hon här av Carnarvon, 
bordades a': britterna, men kunde inte beslagtagas, trots att 
stoddart ll11 Sshinkte hon sökte förbindelse med D<resden -
precis som hans egna kryssare. Hon hölls härefter under upp
sikt för att ej s],inka undan. 

Dresden låg alltjämt i Hcwett Bay, medan manskapet syss
lade med vedhuggning och reparationsarbeten. Kolförbruk
ningen per dag var bara 1,2-2 ton och stämningen upprätt
höll~ ombord d:'l folket hölls sysselsatt. Ingenting hände på 
en hd, men den 26 uppenbarade sig oväntat en motorsegare 
Galileo, förd av en fransk jägare. Drcsdcns matroser, 'Som 
var ute med krvssarens båtar, tillfrågades av denne om vä
gen till Punta Arenas, och bl a av (feras tatueringar kunde 
han fastslå att dc voro tyskar. Dresdens gömställe var för
rått. ~är Pagels nästa gång besökte Hewett Bay, erfor han 
vad som passerat och erbjöd sig lotsa kryssaren till ett säk
rare krypin. Den 27 förflyttades hon via Adclaide-, Barbara
och Gonzalcskanalerna, genom trånga, farliga passager och 
obekan ta vallen till en slörre fjärd, som enligt sjökor ten 
llpptog Santa Incsön, härifrån vidare till en liten bukt, ut
satt på kortet som outforskat, torrt land. Platsen kallades 
\Veihnachtsbuc:ht och där ankrade Dresden. Inom kort 
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inrapporterades kryssarens position till konsul ::\Iilwa , 
1 som i sin tur underrättade Stoddart härom. Men de~)tc • 

~:.odd~ c~ p~t rapJ~.orten. Den angivnao p~~tscn val" all~= 
for ollllgangltgt belagen och dessutom pa sJokortet anaiv 
som land. Han ansåg nyheten vara uppdiktad, utspri<~l ~11 

~ysl~arna för att locka ~arnarvon, Bristol och Gl.asgow Vå d: 
farliga undervattenskllpporna och beordrade sma krvs~ at· 

"] o t l o Il · e so -:a pa anna w . 
Under tiden lyckades Pagels nattetid oförmärkt lo tsa 

Sierra Cordoba till Dresdens nya tillflyktsort, dit den et 
terlängtade kolbåten anlände den 19 jan. 1915. övriga av 
etapperna för Dresdens räkning chartrade ångare nadde 
aldrig fram. S/S Gladstone kvarhölls av myndigheterna i 
Pernambuco, S/S Josephina togs av Carnarvon, S/S Eleono re 
\iV oermann sänktes, S/ S Bangor ankom för sent till avtalad 
mötesplats, S/S Gotha, som den 20 febr. avgick från 1\L<m te
video, nådde radioförbindelse med Dresden, men dörvid 
blev det. 

Den 21 jan. fick Liidecke över Punta Arenas ett telegram 
från Amiralstaben: - »Sicherster Heimweg ist Segclschiffs
weg. Deutsch er Dampfer h at auf Heimreise vom Siidatlan
tik l November kcin Schiff angetroffen.» Emellertid fann 
Liidecke hemresan över Sydatlanten var a ogenom förb ar. 
Kolförsörjningen kunde icke lösas ens hjälpligt och maski
neriet skulle icke u tstå påfrestningen, allra mins t den höga 
fart, som erfordrades vid passerandet av Nordatlanten och 
Nordsjön. Dresdens dagar var räknade. Så länge k ryssar
krig var m öjligt, borde detta föras i de gynnsammaste vntt
nen, Stilla oceanen. Sin avsikt att söka sig västerut, om möj
ligt ända till Ostindien, meddelade Liidecke etapperna och 
Berlin. Bekräftelse härpå fick han från Berlin den 10 febr. 
- » vVeitcrc Kohlenzufuhr nach Stillem und Indischcm 
Ozean umnöglich. Es empfiehlt sich Heimrcise durch Atlnn: 
tischen Ozean auf Segelschiffsweg. Kohleuschiff \vadet auf 
5o Siid und 36° vVest'». Men Liidecke föredrog Sti!Ja hav~t, 
han skulle aldrig lyckas Laga sig fram den långa vägen ltll 
mötesplatsen, Lavandeira-revcn utanför brasiliunska knstel1· 

Den 28 jan. spårades Dresden av en utterjägare, och Lu
deckc såg sig tvungen att skifta plats för att ej få sp[lrhun
darna över sig. Det nya gömstäHet låg vid \V nkcfield-passn
gen söder om ön Santa Ines, där Dresden och Sierra Cordoba 
ankrade den 4 febr. för att nästa dag uppsöka ett fön.lcl~k: 
tigare kryphål längre in i fjorden. Från P'unta A'renas f ~ck 
tyskarna proviant för fyra veckor men ej de nödYtindJga 
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111askindelar man rel~virerat~ I, ~nitten av !~bruari var Li~
decke beredd bryta s1g ut pa Slllla havet Ior att kryssa pa 
handelsvägen Australien- Sydamerika, om möjligt kapa en 
]colånga~·e och därpå fortsätta spelet. Han kunde inte längre 
stanna 1 lVllagellanområdet. Risken för upptäckt växte dag 
för dag. Brittiska agenter genomsökte oavbrutet området 
rned småbåtar och övervakade de tyska förbindelsemännens 
färder. I synnerhet Pagels hölls under uppsikt; man sökte 
muta honmn att förråda Dresdens uppehållsort eller att åt
minstone hålla sig neulral, men utan att lyckas . 

Före avfärden sände Liidecke en skrivelse till Punta Are
nas, vari han bad att man skulle dirigera eventuella kol
ångare, närmast då S/S Gotha, till positionen 3T S och 80° 
W in om loppet av d en 5 mars. I fall han däremot lyckades 
komn1.a över en pris, kunde väntetiden utsträckas till slu
tet av mars. Vidare ombads etapperna med alla medel spri
da ryktet, att Dresden fortfarande låg undangömd i någon 
fjo rd. På cm den 14 febr. arbetade sig kryssaren i svår snö
storm ut genom den svårnavigabla passagen och ångade vid 
mörkrets inbrott ut på Stilla havet. Kursen var först väsllig, 
men därpå nordlig längs kusten ca 200 sjömil utanför den
samm a. Sierra Cordoba skickades i förväg för att hålla ut
kik efter annalkande handelsfartyg. Men ingenting visa
de sig. 

Sedan den 19 låg Dresden åtföljd av sin kolångare i om
rådet söder om Juan Femandez dag efter dag utan att sikta 
ett enda fartyg. Först den 27 togs en pris, brittiska segel
fartyget Conway Castle (1.694 hrt) på väg från Valparaisa 
till Queenstown med 2.400 ton säd. Hon sänktes, besättningen 
togs ombord på Dresden och skiftades den 3 mars till den 
p~ruanska barken Lorton på väg till V alparaisa i ballast. 
Sierra Cordoba, vars kollast tömts den 24 och 25 febr ., 
skickades in till Valparaisa för att taga ny last och avsända 
Liideckes telegram till Berlin: - »Durchhruch ist gegh1ckt, 
Beimreise unmöglich wegen Zustandcs Maschinenanlage. Er
Warte Kohlenschiff von Buenos Aires nach Siidamerika vVest
ki.i:ste.» Natten 7-8 mars hade Dresden radiokontakt med 
S/S Gotha, som anlänt till chilenska kusten med kollast, 
samt med Sierra Cordoba, som med 1.200 ton kol lämnat 
Valparaiso. Bå da kunde inväntas på den avtalade mötcsplat
Platsen inom kort. 

.. De brittiska kryssarna sökte alltjämt i skärgårdsområdet 
langre söderut efter Dresden utan att finna några spår. Hon 
l'apporterades än här, än där, men jagarna måste gång p å 
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gång konstatera att villebrå det undgå tt dem. Till r·
1 

r 

allt rå}.;ade Bristol skada rodrel på' ett undervattcn's~~ På 
och maste Lagas ur operationerna. Bland alla svävand; 1~111 cl 
porter stodd a rt mottog fanns dock en, som ledde h ans l· ap_ 
sarc på spårcl. Enligl denna skulle ångar en Gotha nnlr.~s 
cn mötesplats inemot 200 sjömil söder om Mns a T i· 1.1 .. , OJ:a 

o • L « Jl •} 

gon gang mellan del1 3 och 30 mars. PansarkrYssaren r ~' -
( ' l All · ) J "ll o l " ] l · "· '-en t __ cap . C1l , .~om 10 pa mec so .;aJH et 1 YltTYa!·rct av 
oar och ~und nara Ba1·barakanalen, beordrades den t n ta··s 

skynda tJll _ delta re~1clezvous. ~ed for~crad fart sky•Hlad'e 
Kent norrut och anlandc kort forc g_~·yn~ngen den 7 !il! Plat
t,en. Ilavet var tomt. Men Allen beslot vanta. Han ha dl' ha. 
57? ton .kol kvar och lät si t t .~.artyog ligga. med stoppad 1 ~ 1

1a~ 
skm. Dimma och duggre~n f01:svara~lc sikten, men pa cm 
den 8 klarn ade det och v1d 4-hclcn stktadc utkiken etl far
tyg med tt·e skorstenar i fjärran. Det var Dresden - ~inllincn 

Med full fart kastade sig Kent över bytet, avsHmd ct mins~ 
kades snabbl, då Dresden plötsligt gi rade undan, ökade far
ten och sakta men säkert drog ifrån. Allen pressade sit! 
fartyg t.ill det yttersta, allt brännbarl hamnade under p an

noma tills dc var rödglödande upptill och långa eldkvasta r 
st?d ur sk?rstenama. segelduksskydden avlägsnades för att 
mmska luttmotståndet, all umbärlig personal skickades ti ll 
akterdäck för att hålla propellrarna nere, men allt var fö r
gäves . .Kär mörkret föll på, var Dresden försvunne n. l\Ie cl 
~ara L!3 ton kol i Lunkrama måste Kent ge upp och gå in 
hll Coronel för bränslepåfyllning. En viktig detalj h ade Al
l~n no t~rat: Dre~'den låg högt i vattnet och led up penbar
ligen bnst på kol. Han meddelade sina iakttagel~er li ll Luce 
på Gb.sgow, som strax satte kurs norrut. Ock~:1 hjälpkryssa
ren Orama beordrades till plaben. Han antog Dresden sökt 
sig t~~J Mas a ~'ierra, i synnerhet som ett UJ)psnappal och 
declnffrerat gmsttelegram. innehöll en anvi~.ning fö r nf1got 
obekant fartyg - ulan tviVel en ko 1b å t - möta krvssn ren 
vid ön. För att hindra henne undkomma denna gång sk ulle 
Glasgow och Orama närma sig västerifrfm, medan Kent an
lände österifrån. När britterna på morcroncn den 1 1 lllars 
stötte fram mot denna Robinson Cruso~ ö, kunde utkiken 
på Glasgow se Drcsdcns silhuett avteckna sig mot he rgen 
I bakgrunden. Den långa hetsjakten hade nått sitt sista skede. 

.. Kär Dresden den 8 nn1xs mötte Kent, hade hon ånga uppe 
for 1-t knops fart och måste sätta fyr under alla tolv pa n
norna för att komma undan den överlägsna motsC\.ndnrcn, 
därvid förbrukande sitt kostbara bränsle. Hon gick först 
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orrut, girade därpå västerut rakt mot d en bli:iJ,cJande sol-
11edaången och lyckades skaka av sig förföljur en när n atten 
)l ~ l' l l l o l'. • l 
i'Olll · Per r a( 10 uppmana( es w .angarna an opa ncu,ra 
J~amn . Med högsta fart höll Dresden natten 8- 9 mars kurs 

å Mas a Ticn·a för att n~ista dag nå neutrall område. T'rols 
~1 askinperson a 1 ·en~ bcmöd~nden la~nde .knappot 20 knop 
pressas u~· dc utsl.Iln a m~skmcrna. \'1d 8-tidc1~ pa morgonen 
anlöptes Mas a TlCrra, dar Dresden ankrade 1 Cumberland
bukten ca 400 m från land. Bara 80 ton kol återstod, kryssa
ren var i det närmaste Jam. Den chilenska fyrvakten kom i 
egenskap av hani.nkaplcn ombord och påminde Liidecke om 
nödvändigheten att ullöpa inom 2c1 timmar, i annat fall var 
han tvungen intern era Dresden. På kvällen sändes ett brev 
till tvska sändebudet i Chile, vari förklarades, att kryssaren 
anlöi)t nödhamn. Under natten motlogs ett telegram hem
ifrån: - »Scine Majestät der Kaiser slellt Ihncn frci aufzu
legen.» Då Li.'tdeckc ansåg ett fortsällande av kryssarkriget 
omöj ligt, b eslöt han allvända sig av denna tillåtelse och vid
taga f0rberedclser för internerandet av sill fartyg. Hamn
kaptenens fordran nästa dag att få intern era Dre-,dcn av
visade Li.ideckc und e r åberopande av art. 17 i Haagkonven
ti onen XIII 1907, enligt vilken krigsfartyg inom neutrala 
hamnar och r edder fick reparera erhållna skador i den om
fattning, som var absolut nödvändigt för fartygets sjödug
lighet. Han b ehövde ca 8 dagar för att reparera maskineriet, 
innan Dresden åter var sjöduglig. Internering kunde han gå 
med på först sedan chilenska krigsfartyg garanterad e honom 
säkerhet gentemot fientliga angrepp. Hamnkaptenen beslöt 
invänta instruktioner och dc egna örlogsmännens- ankomst 
till ön. 

F ör att icke överrumplas av fienden lät Liidecke å ngbar
kassen d agligen gå ut på förpostljänst. På kvällen den 13 
hördes livlig engelsk gnisttrafik i närheten, och nä~ta mor
gon skyndade barkassen tillbaka från sin patrullenng, rap
porlercl.nde, ait en kr~'ssare av Newcastle-typen närmade sig 
bukten Yästerifrån. Trots aH stridshandlingar knappast kun
de väntas, lät Ludcckc besättningen hålla sig beredd för alla 
eventualiteter. Dresden låg med förstäven mot land, varför 
endast de aktra kanonerna kunde användas. De~sa heman
nad es inte. Ånga hölils uppe cdasl i två pannor för a tt be
tj än a hjälpmaskinerna. Ångbarkasscn låg akterut redo att 
bogsera kryssaren med bredsidan mot fienden. Besä ilningen 
st~(l uppställd på övre däck, maskinpersonalen var klar att 
gå i land som obehövlig mnhord. 
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'Dresden i Cumberlandbukten (Mas a Tierra) den 14 mars 1915 

kort efter det besättningen gått iland. (Obs det av tomma 

kolbunkrar förorsakade ringa djupgåendet.) 

ID. 8.30 siktades kryssaren Glasgow i väster och b ak om 
henne _hjälpkryssaren Orama. Tio minuter senare uppenba
rade sig J? ansarkryssaren Kent österifrån. De ångade m ed 
halv fart 111 -~11ot Cumbcrlandbukten, satte vid 9-tidcn topp
flaggor och oppnade eld med sina 15 cm kanon er mot den 
stillaliggande Dresden, som. hade att besvara komplimangen 
under myck?t ogynns~mJ_n~ omständigheter. Efter någr a sal
vor hade bntlerna skJutit m sig, de aktra kanonerna sattes 
ur stridbart skick. Eld utbröt i akterskeppet och spred sig 
snabbt. Durkama dämnder måste vattenfyllas. Ett försök 
att vända styrbordssidan mot fiend en misslyckades till föl jd 
av strömförhållandena. Dresden var ur stånd att bcsvm·a 
elden, och Li.idecke beslöt sänka henne, för att hon icke 
skulle råka i fiendehand. För att vinna tid lät h an hissa 
den internationella signalen »Skickar underhandlare» . Brit
terna fo1"lsatte emellertid eldgivningen. Personalen led för
l~stcr o_ch _för at~. hind1:a vidare blodsutgjutelse lät han även 
h1ssa v1t flagg. Orlogsflaggan låg redan bortskjuten i va tt
net. Elden inställdes, då D\l:esdens barkass lade till vid Glas
gows faJ\lrep och löjtnan Canaris gick ombord. Denne ajorde 
L;ICe uppmärlcsan~ på, att Dresden låg på neutralt o~u·t1de 
p a grund av maskmsk a da och följ akUigen inte fick antastas. 
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r.,uce replikerade, alt de brittiska k:yssarna J; ad c o~·der. aott 
förstöra D!resden varhelst hon antraffadcs. ;\; eutralltetsfra-
an skulle regleras mellan Chiles och Storbri tannicns rege

~ingar . H an skulle fortsätta beskjutningen om icke Dresden 
~av sig. Med det beskedet fick Canm·is återvända. 
" Under tiden hade Li.idcckc vidtagit åtgärder för spräng
ning av de förliga durkarna. Maskinpersonalen var redan 
i ]and. Transporten av de sårade inleddes medan reslen av 
besättningen gjorde sig redo alt lämna fartyget. Till si:'>t av
lägsnade sig Liidcckc och dc som placcrnt sprängladdnmgar
na och öppnat bottenventilerna. Kl. 11.15 sjönk Sl'dS Dres
den långsamt i Cumberlandbuktens vågor wed örlogsflaggan 
vajande från fockrå n, ledsagad av den å stranden för:,am
lade besä ttningens hurrarop. Brittiska skeppsbåtar rodde 
fram för att borda henne, men kom för sent till platsen. Av 
Dresdens besättning stupade 7 man. 15 var svårt, 1-t lätt 
sårad e, l rapporterades saknad. Bland dc svårt sårade var 

. navigeringsofficcren, kaptenlöjtnant \Vieblitz, för önigt krys
sarens enda officersförlust Brittisk sanitetspersonal sändes 
iland för a tt assistera vid de sårades vård. De svåraste f a lien 
togs ombord på Oram.a för att föras till sjukhus i Valparaiso. 

Hamnkaptenen inlade protest hos britterna över det sked
da, varpå Luce svarade, att han beskjutit Dresden, emedan 
hon upprepade gånger kränkt Chiles neutralitet och em e
dan han var övertygad om att hon låg i hamnen blott 
för att invänta koJ<ångare och därpå åter angripa brittisk 
sjöfart. För all skada eldgivningen vållat i land var han 
villig erlägga full ersättning, vilket även skedde. 1'\ästa dag 
lämnade de brittiska krvssarna Mas a Tierra. 

Tyskarna stannade fyra dagar på ön. De döda begro\:s 
på platsen, och den 18 skeppades de övriga med elen chi
lenska krvssaren Esnwralda till Valparaiso, varifrån de trots 
sändcbucl~t von Erckerts protest, att de borde betraktas som 
skeppsbrutna, överfördes till Quiriquina, där de interne.ra
des elen 24 mars. Härifrån lyckades en del rymma och eftee 
många öden och äventyr slutligen uppnå Tyskland. Redan 
den l2 hade kaptenlöj tnanterna Nieden (I officer) och Bur
chardi (I artilleriofficer), löjtnant Hartwig (torpedofficer) 
och bitr. skeppsläkaren dr Glaser, vilkas närvaro ej mera 
var nödvändig ombord, av Liidccke fått tillstå nd följa ~n 
seglare från Mas a Tie1Ta till Valparaiso. Också dc tog sig 
hem till Tyskland. 

Den första officer, som rymde från interneringen i Quiri
quina, var löj lnan t Canaris. ~ roddbåt tog han sig över till 
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fastlandet, skaffade sig chilenskt pass, reste från Bucn 
Aires via Plymouth till Rotterdam och därifrån ti ll ITa

1
°s 

~urg,_ en strapatsrik och f~rlig färd. Han v~rkade diirp,1
11i 

Spamcn och var under kngets slutskede ubatschcf. Yillb 
kant blev han först under andra världskriget såsom am ir:l 
Canaris, chef för Abwehr, · det tyska kontraspionage t. So~ 
bekant_ var han_ cn~a~era(~ i m~tst~111dsrörelsen, anklaga de~ 
av nazisterna for forraden och llkvHlerades den 9 apr il Hl13 
i FlosscnburgJs konccntrationsHiger. Att han redan 30 :n· ti
digare uh·ältat saker och ting är däremot icke allom bekant 
Det var emellertid i icke ringa grad Canaris' förtjä nst, att 
Dresden så länge kunde hålla sig. Ofta var det han , som i 
svåra situationer underslödde sin chef Lödeckc m ed go-
da råd. · 

Intermezzot vid Robinson Crusoes ö den 1-1 mars 1~)1;) ut
löste en livJjg diplomatisk aktivitet. Tyska sändebudet pro
testerade energiskt hos chilenska regeringen mol de n lHit
tiska neulralitelkränkningen, vartill utrikesministern utt ryck
te sitt djupa beklagande. Chile var säkerligen tillfreds me d 
att ha blivit kvitt den obekväma tyska kryssaren, m en dess 
ära var kränkt. Landets regering protesterade hos brittiska 
och tyska regeringarna Chi!cnska Londonministern Edwards 
överlämnade den 26 mars en not, vari intermezzol utförl igt 
refererades och med beklagande konstaterades, att >.>th e act 
of hostility committcd in Chilean territorial watcrs by the 
British naval squadron has painfully surpriscd my Gove rn
mcnt ... »Härpå svarade Foreign Office den 30 mars: >>Sir, 
His Majesty's Government, after receiving the conunu nic a
tion from the Chilcan Government of the 26 th March, dccply 
regret thal any misunderstanding shoulld have ariscn which 
s.hould be a cause of complainl to the Chilcan Governmc nt; 
and, on the facls as staled in the communication m ade to 
them, they are prepared to offer a full and ample apology 
to the Chilean Govemment. His Majesty's Gov ernment, bcfore 
receiving the communication from the Chilcan Govcrn111ent, 
could only conjecture the actual. facts al the lime wb cn th e 
Dresden was discovcred bv the British squadron; and even 
now they are not in posse-ssion of a full account of hi s ac
tion by the caplain of the Glasgow. Such information as th ey 
have points to the fact that the D.resdcn had not acccpled 
intcrnment, and still had her colours flying and h er gu~1s 
trained. If this was so, and if Lhere were no means tn·~u l
able on the spot and at the moment for enforcing the dc
cision of the Chilcan authorities to intern the Dresden , she 
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11
igh l obvio~1s1y, bad not U~~ British ships lak~n ac~ion, have 

J en r) ed arra m to altack BntJsh commerce. IL lS helleved l hat es o "" . . . . the island where the Dresden hacl taken rcfu~e Is not conne<:~ 
ted with the mainland by cable. In ~hes e c1rcumslances, ~f 
th e Dresden still bad her colours flymg and her guns trm
Jled, the caplain of the Glasg_ow probably assumcd, cspe
cially in vi cw of the past act1o1~ ?f the Dresd~n, lha~ she 
was defying lhe Chilcan atl~h_onties and abusmg Ch1le~n 
neutralily, and w as only awmtmg a favourablc _oppo~· tumly 
to sally out n.nd ~ttack British c?mmc:·ce ~ga1~1. If_ thcsc 
really were the c1rcumstances, .His MaJe~ty s Govetnment 
cannot hut feel that thcy explam the. actwn taken hy th~ 
captain of the British ship; bu t, in vrew _of the l engtl1 of 
time that it may take to clem· up aH the cn·cumstances and 
of the communication that the ChiJean CJ:overnme_nt have 
made of the view that they take from. the mfonnahon they 
have of the circumstances His Majesty's Governmcnt do not 
wish to qualify the apology that they now present to the 
Chi!:ean Government. I have &s. - E. Grey.» 

D ärmed tycktes saken vara utagerad. Vad betydde slutli
gen "neu tralitet eller_ i1:gångna fördrag und.~t· brinnande krig~ 
Neutraliteten har hch aare och senare krankts och kommer 
framdeles att kränka~. Den starkare har alltid rätten .. på 
sin sid a i dylika fall. Vad britterna våren 1915 efterstruvat 
i de c.hi lens.ka vattnen - det slutliga utraderandet av den 
sista för den brittiska världssjöfarten farliga tyska utiands
kryssaren - var fullbordat. SMS D!resden fanns inte mera. 
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Atomframdrivningsanläggningen på ubåten 
"Nautilus" Av Ma'rindirektör TORST EN BLI Xl". 

»Nautilus till sjöss.» 

Artikeln är ett utdrag i översättning av föredrag hållet inför Society 
of Naval Architects and Marine Engineers i Ne'w York 1954 av Comman
der L. H. Roddis!, Jr., U. S. N. och .T. W. Simpson. 

Commander Raddis tjänstgör inom Atomic Eenergy Commission och 
Bm~eau of Ships, Navy Department, Washington och· har från början 
deltagit i arbetet på skapandet av ubåten »Nautilus», som närmaste med
arbetare till amiral Rickover. 

J. Y.l. Simpson är direktörsassistent vid atomkraftsavdelningen vid 
Westinghouse Electric Corporation, Pittsburgh. 

Sammanfattningsvis kan sägas att ubåtsatommaskineriet består av en 
atomreaktor, i vilken uran-isotopen U 23,5 klyves som följd av att lång
samma eUer termiska neutroner absorberas i dess kärna. Värmen som 
härvid utvecklas, överföres från reaktorn till en värmeväxlare m~delst 
vanligt vatten (primä1· kylvätska), vilket hålles under högt trvek för att 
förebygga kokning. Vattnet transporteras från reaktorn gen~m. yärme
växlaren i en sluten rörkrets med hjälp av pumpar försedda m ed Jwps
lade motorer. På värmeväxlarens sekundärsida finnes vanligt n1atarvatten 
som sekundär kylvätska vid ett tryck, som är mycket lägre än det på 
primärsidan rådande·. Detta matarvatten överföres tiil ånga genom värme
t illförseln från primärkylvätskan och den alstrade ångan förbrukas i en 
fartygsturbinanläggning av konventionell typ , varvid kraft erhåll es för 
framtirivning av fartyget och för övriga ändamål ombord. 

709 

Histo rik. 

Intresset för atomdrift inom amerikanska flottan började 
redan 1939, då man kort tid efter det den första kärnklyv
nin gen praktiskt genomförts snart insåg, att denna process 
även medgav n1.öjlighet för framdrivning av örlogsfartyg. 
l\1ycket små fran'tsteg gjordes emellertid beträffande atom
drift tills i slutet av andra värJ,dskriget, då ett projekt star
tades under namnet »Daniels P:ower Pile». Detta projekt av
såg utveckling och konstruktion av ett mindre l andatom.
kraftverk för experiment. Bureau of Ships och \V estinghouse 
Electric Corporation voro bland de statliga institutioner och 
industrier, vilka uppmanades att sända tekniska represen
tanter till Clinton Laboratories i Oak Ridge, Tennessee (nu
mera Oak Ridge National Laboratory), för att arbeta på 
detta projekt. I september 1947 avslutades de förb eredande 
studierna. Atmnic Energy Commission (A. E. C.), som under 
tiden hade övertagit all verksamhet beträffande atomener
gi, beslöt dock att allt fortsatt arbete på denna reaktortyp 
skulle stoppas i avvaktan på en omfattande granskning av 
alter nativa typer av reaktorer. En kort tid därefter startade 
den kvarvarande personal:en i Oak Ridge efter informella 
påtryckningar av representanter från flott<m en första un
dersökning beträffande användbarheten av en vattenkyld 
högtrycksreaktor för undervattensbåtar. 

Navy Diepartment fastslog i december 1947 formellt den 
vikt som lades vid konstruktionen av en atomdriven ubåt 
och begärde av A. E. C. att starta arbetet med utveckling, 
proj ektering och konstruktion av en för detta ändamål 
passande reaktor. I april 1948 föredrog chefen för Bureau 
of Ships inför »Konferensen för undervattenskrigföring» 
(Undcrsea Warfare Conference) i \Vashington en samman
ställning av de bemödanden som ditintills gjorts av flottan 
för att sätta fart på utvecklingen av en atomkraftanlägg
ning för ubåtar. Detta tal markerade faktiskt den formella 
begynnelsen av »Nautilus» kraftanläggning. Kort tid däref
ter upprättade A. E. C. ett formellt projekt för en ubåts
reaktor »Submarine Thermal Reactor» (S. T. R.). Atomkom
missionens Argoune National Laboratory fick ta hand om 
f?rskningen och utvecklingen av grundläggande konstruk
honsprinciper och övertog för dessa uppgifter en del av per
s~nalen från tidigare »Daniels Power Pile»-gruppen i Oak 
R.1dge. A. E. C. tilldelade vVestinghouse Elcctric Corporation 
lltveckl ing, konstruktion, montering och drift av prototyp-
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Fig. 2. 

Skiss av provanläggningen STR Mark I. 

anläggningen S. T. R. Mark I samt konstruktion och m on
tering av den efterföljande fartygsanläggningen Mark, U. 
Mark I skulle uppställas på land och Mark II driv-a U. S. S. 
Nautilus. 

Det verkliga utvecklingsarbetet påbörja des tidigt 19 W, då 
det officiellt fastslogs att för detta projekt använda en reak
toJ· med vatten under högt tryck som primärkylmedeL Konst~ 
ruktionsarbetet med Mark I bör j a de vid National Reactol 
Testing Station i Idaho (fig. 2) på nästan samma dag i au
gusti 1950 som Förenta staternas president undertecknade 
Public Law 674. Denna lag godkände byggandet av den 
första atomdrivna ubåten, vilken senare fick namnet U. S. s. 
Nautilus, S. S. N.-571, och den skulle förses med Subma rine 
Thermal Reactor ]\i[ark II. 

711 

Fig. 3. 

Del av provanläggning STR Mark I. 

Reaktoravdelningen belägen inom vattenbehållaren. 
Maskina,vdelningen synes i figurens övre del. 

Under år 1951 och 1952 fortgick utvecklingen, konstruk
tionen och uppförandet av Mark I samtidigt med konstruk
tionen av Mark II. Den30mars 1953 gjordes Mark I (fig. 3) 
för första gången radioaktivt kritisk (»radioactively critical»). 

Den 31 maj kördes elen för första gången för att ]:äm
na kraft och l juni 1953 avslutades framgångsrikt ett full
kraftsprov motsvarande en färd i undervattensläge tvärs 
över Atlanten. »Nautilus» köl sträcktes i juni 1952 i Groton. 

49 
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Till.verl~ning o~h ins t all~tim~. av _ 1~ r ~~fta~1läggn!ngcn for t i _ 
unocr aren 19o2 och 19o3. \Hl S.JOSattm ngen l Ja nu ari f9~J... 
var d~ fle~ta huv_uddebrna .:·edan installerade. Fastän Ma~~ 
II-anlaggnmgen til lnamnet ar en kopia av ;.viark I har m.o 1k 
konstruktionsändringar utförts. anga 

Grundprin cipe r fö r atom k raft. 1 ) 

Ur marin-teknisk_ ~_Ynpun~~t erbjuder k~rnl~lyvningspro
cessel~ en ny energ!l~a~la ... For. att kunna forsta hur denna 
energi a~str:as ?ch_ nythggo~_es 1 e_n atomkraftanläggning er
fordras ms1kt 1 v1ssa av karnfys1kens grundprincipt~e. 

Kärnklyvningsprocessen inträffar när kärn an av vissa a la
mer splittras genom en omlagring av de krafter som sam
m.~nhål~er dela~·na . D:enna k lyvningsprocess, som iir av 
s~orsta mt~·esse 1 sam band med Kauti lus, uppträder när den 
latta uramsotopen U 235 klyves smn följ d a v a t t lån (jsmnma 
(termiska) neutroner intränger i kärnan. De båda ""hälfter 
i vilka urankärnan k lyves, benämnas k lyvningsfragment ocl~ 
avl!ägsna sig med mycket hög hastighet från varandra. När 
de bå?a klyvningsfragm enten bromsas upp av omgivande 
ma.tenal (resterna av det ursprungliga uranet, byggnadsma
tenal o s v) omvandlas den kinetisk a energien till värm e. 
Då detta sker så gott som i själva k lyvningsögonblicket pro
ducerar klyvningsprocessen värme praktiskt taget omedel
bart. Dessutom produceras radioaktivitet i form av heta
partiklar, gamma-strålar och neutroner, vilk a lämna en del 
av. den to .~alt alstrade värmen . Dessa str ålningspartikl ar 
emitteras _aven senare då klyvningsfragmenten, som äro 
starkt rachoaktiva, så småningom övergå till mera stabila 
ämnen. En del ~v värmeutvecklingen sker i samband med 
denna senare fngörelse av r a dioaktivitet och därför alsll·as 
en del (efter)värme även sedan reaktorn blivit stoppad. 

Klyvningsprocessen ].;_an endast studeras och först ås med 
hjälp av statistiskt underlag, ty i en typisk reaktor ~ige r 
milliarder och å ter mil:liarder klyvningar rum varje sekund. 
Omkring trettio millioner millioner (3 x 1013) klyvninga L er
fordras för produktion av en värmemängd motsvarande en 
B. T. ~- (c:a 0,252 kcal). Den en ergiekvivalent, son1 gäller fö r 
klyvmngsprocessen, är häpnadsväckande. Vid klyvning av 
ett pund (0,454 kg) uran U 235 frigöres ungefär samm a vär-

1
) Detta avsnitt har granskats av representant från AB Atomenergi. 

111
e1-r:ängd _s~m vid förb~·ä1~_ning av .~.300.000 kg kol. De~1.na 

äld1ga fngJorda energnnangd utgor dock endast en liten 
del av den totala energin, som den deltagande massan in-
1ehåHer. Endast skillnaden m.ellan den ursprungliga uran
~11assan och summan av alla klyvningsprodukternas 1nassa 
frigöres såsom energi. 

I m edeltal bildas vid en klyvning, utom den frigjorda ra
dioakt iviteten, 21jz neutroner. Detta innebär att då det be
hövs endast en neutron för att starta klyvningsprocessen i 
en given kärna och då det vid denna process bildas mera 
än en neutr·on, är det möjligt att åstadkomma en kedjereak
tion, vid vilken en kontinuerlig värmealstring erhålles. En 
sådan k edjereaktion kan vidmakthåll as om den startats i e1i 
tillräcklig stor kvantitet uran-235 isotop. 

F ör att erhålla en kontrollerbar kedjereaktion i uran, er
fordr as att rält jämvikt kan åstadkommas mellan neutro
nerna som bildas under klyvningsprocessen, neutronerna 
som absorberas av uranmassan och därigenon1 åstadkom
mer k lyvningen och neutronerna som gtt förlorade genom 
att avlägsna sig ur zonen för kedjereaktionen {reaktorkär
nan) och absorberas av strålskyddet. Att i praktiken nå 
denna exakta jämvikt har visat sig mycket svårt, ty förutom 
fordr ingarna på val av material fogas här kravet på neutron
ekonomi för att säkerställa att tillräckligt med neutroner bli 
kvar för att göra processen självunderhållande. 

I en termisk reaktor av den typ, som användes som kraft
källa på »Nautilus», åstadkommes den huvudsakliga neutron
absorptionen, som är orsak till klyvningen, av långsamma 
(termiska) neutroner, d v s neutroner, vilka ha blivit kraf
tigt nedbromsade från den höga initialhastigheten, med vil
ken de utsändas under klyvningsprocessen. Sådan nedbroms
ning kan erhållas genom vissa material s k moderatorer. I 
»N autilus >> reaktor verkar väteatomerna i det vanliga vatt
net, som finnes i reaktorn, som moderator. Detta vatten 
tjänstgör även såsom »primär»-kylmedel, vilket bortför vär
lllen från den plats, där det bildas i uranet och transpor
terar det från reaktorkärnan till en vä1111eväxlare. Då klyv
ningsprocessen i alla avseenden är oberoende av reaktortem
peraturen, är det möjligt att erhålla praktiskt taget vilken 
önskad temperaturnivå som helst i en atomreaktor. Vid 
konstruktion av en reaktor är problemet därför inte så myc
ket att alstra utan mera att transportera vänne. 
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Reaktorkontro l!. 

I princip sker regleringen genom att man ändrar ftirh·''tl 
landet mellan de nybildade och de absorberade neulrollcn;a
Detta sker i allmänhet genom att införa eller utdraga re ~~ 
Jer~tänger utav m~terial v~~ka absorber~ neutroner: F ör re~
lenngens genomforande ar det en fordel att llll riickhnt 
många av de som följd av klyvningsprocessen emi lter acle 
neutronerna bli fördröjda genom radioaktivt sönderfall (dc
layed neutrons). Därigenom möjliggöres ett regle ringssys lem 
med tidskonstanter i storleksordningen av sekunder istället 
för mikrosekunder, vilket vore nödvändigt, om alla neut ro
ner hade emitterats under själva klyvningsprocessen (prompt 
neutrons) . 

Ett speciellt problem uppstår i reaktorn genom när
varon av sådana radioaktiva klyvningsprodukter, som u tgö
ra ytterst kraftiga neutronabsorbatorer. Framför allt en av 
dessa, xenon 135, förorsakar ett fenomen i reaktorern a. som 
kallas för xenonförgiftningen. Xenon utgör en utav klyv
ningsprodukterna i en kedja av radioaktivt sönderfal l. Un
der reaktordrift hålles produktionen av denna xenonförgift
ning i jämviktsläge dels genom radioakitvt sönderfall, och 
dels genom absorption av neutroner. När en reaklor slänges 
av efter alt ha körts med hög effekt fortsätter dock xenon 
att bildas i reaktorn, men avlägsnandct av föror eningen blir 
av mycket mindre omfattning då inga neutroner längre ab
sorberas. Om en reaktor avstängts efter att ha kör ts med 
hög effekt och större mängeler xenon bildats, är det diirför 
nödvändigt att avlägsna föroreningarna från reaktorn. Om 
så ej ske1~ blir det inte möjligt att starta reaktorn igen förrän 
efter en tid av många timmar, d v s tills den slörsta delen 
xenon har försvunnit genom normalt radioaktivt sönderfall. 

Eff ektbegränsning. 

Den mängd energi, som kan frigöras i en reaktor och där
med den effekt som kan erhållas, är inte beroende av reak
torns storek sett ur kärnfysikalisk synpunkt. Vilken effekt
storlek som helst, från några få watt upp till hundratusen
tals kilowatt kan erhållas i form av värn1e från realdorer 
av vilken storlek som helst, förutsett att energin kan ledas 
bort. Det är intressant att konstatera, att i m-'.1dre reaktorer 
bestämmes icke effektgränsen av kärnfysikaliska f aktorer 
utan snarare av hur ingenjörerna lyckas att leda bort den 
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"nskacle värmemängden från den reaktorvolym, som erford-
~as av kärf_ysikaliska sk~l. . . .. . 

Omvandlmgen av elen 1 reaktorn fng1vna varmen till an-
ändbar kraft sker i a llmänhet över en konventioneM ter
~odynamisk krets. Detta betyder dock inte att denna del ~v 
~ystemet är . identis~ct lika m~-~ en motsva:ande ~uets for 
vanliga kemiska branslen. I SJalva verket rader nastan all
tid ett motsatt förhållande, ty vid användning av vanliga 
bränslen ha ingenjörerna att utgå ifrån en given tempera
turnivå på ungefär 3.000:° F (1.650° C) i förbränningsgaser-
11a. Genom lämplig konstruktion kan materialet i ångpannan 
och i gasturbinens skovlar hållas vid betydligt lägre tempe
raturer än förbränningsgasernas. 

I en kärnreaktor däremot bli materialen i kärnan av den 
egentliga real~torno v~nnast i hel~ .system~~ och o de~_ta är ju 
just de matenal pa v1lka redan h.d1gare ~ta~lts sa hoga k~·av 
med avseende pa neutronabsorpbon, stralnmgsskador, hall
fasthet och korrosion. 

För mobila kraftanläggningar, för vilka man med hög ef
fektivitet i allmänhet menar stor aktionsradie och liten 
bränsleförbrukning, saknas en av de verkligt stora motiven 
att använda sig av högre temperaturer för att därmed er
hålla en högre verkningsgrad. Vikten av atombränslet är en 
obetydlig del av en atomkraftanläggnings totala vikt. En 
förbättring av verkningsgraden betyder därför inte att far
tyget erhåller en betydligt ökad aktionsradie ~åsom vie~ an
vändning av vanliga bränslen. Dessa omständigheter bidrar 
till att man låter den »konventionella» sekundärkretsen i 
en atomkraftanläggning i allmänhet arbeta vid lägsta möj
liga temperatur. 

Den termiska krels.en. 

I den termodynamiska kretsen som valts för »Nautilus» 
reaktor användes vanligt vatten, som hålles under högt tryck 
så att det inte kokar, för att överföra värme från reaktorn 
till en värmeväxlare. Denna är i princip byggd som en ma
tarvattenvärmare av tubpannetyp. Vid relativt låga tryck 
bringas vanligt pannvatten att koka på and1:a si~an av rö
ren (skilt från primärkylmediet) och att b1lcla anga, so1n 
användes att driva ångturbiner för framdrivning av farty
get oah för framställning av elektricitet for drift av den 
elektriska utrustningen. 
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Schemaritning ÖYer »Nautilus» kraftaniäggning. 

Kraftanläggningen. 

Den maskine! la utrustning, som m ås te inmonteras i skro
vet av en atomkraftdriven ubåt, är funktionellt så samman
hörig, att den är att betrakta som en enda kraftanläggning. 
Det är dock nödvändigt, att dela anläggningen i två !3kilda 
avdelningar för att i händelse av skador erhålla tillräckligt 
skydd genom vattentäta skott. Fig. L! och 5. 

Reakloraudelningen. 

Reaktoravdelningen innehåller atomreaktorn, all utrust
ning för ånggenerering och därtill hörande hjälpsystem. 

Det pri1nära kylsystemet, som är placerat i r eaktoravdcl
ningen, består av ett reaktortryckkärl, vilket inneballer 
a tomreaktorn och en kylslinga. Kylvattnet, det s k primär
kylmedlet, vilket även tjänstgör som moderator, bringas ge
nom kapslade motorpumpar att cirkulera genom r eaktor
kärlet, i vilket det upphettas och ledes därefter genom vär
meväxlaren, för att där avgiva värme till vattnet på sekun
därsidan. Den våta ångan stiger upp till en ångavskiljare, 
i vilken vattnet avlägsnas, varigenom torr och mättad ånga 
erhålles. 
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:Reaktorkärlet är placerat vertikalt i reaktoravdelningen. 
pumparna för primärkylmedlet äro placerade under och 
värmeväxlaren vid sidan om. Ovanför värmeväxlaren befin-
11er sig ängfällan från vilken huvudängledningarna utgå, 
vilka leda akterut till maskinrummet. Tryckuppehållnings
Jcärlet (»pressurizer») är placerat akter om huvudpumparna. 

Maskinavdelningen. 

Maskinavdelningen innehåller framthivningsm.askineriet 
uppdelat på en styrbords och en babords anJiäggning, alla 
ångdrivna anordningar, instrumen ttavlor och ställverk samt 
huvudövervakningsplatsen för utrustningen i båda avdel
ningarna. Fig. 6. 

Från ängavskiljaren i reaktoravdelningen ledes ångan vi
dare genom rör, som. gå igenom skotten och förgrenar sig 
i m askinavdelningen till huvudturbinerna för fartygets fram
drivning och till turbogeneratoranläggningar. Kondensatet 
pumpas tillbaka lill värmeväxlaren. 

Maskinavdelningen ligger närmast akter om reaktoravdcl
ningen. Hummet är delat i ett övre och ett undre plan. I 
varje plan finns en gång från för till akter längs midskepps
linjen. Vissa anordningar har man på gmncl av deras stor
lek fått placera på mcl!anplan. Dessa mellanplan är tillgäng
liga från antingen undre eller övre planet. 

Primära kulsustemets huvuddelar. 

Reaktorkärlet omger reaktorns kärna. Manteln är fram
ställd av kolstål och värmeisoleringen är av kmwentionellt 
utförande. 

V änneväxlaren överför värmeenergin från det radioakti
va primärvattnet till icke radioaktiv ånga . Detta sker på så 
sätt, att primärvattnet leeles in i värmeväxlarens framände 
och passerar sedan genom pressade och svetsade tuber. När 
sekundärvattnet ledes omkring dessa tuber bringas det att 
koka. 

sekundärvattnet ledes till vänneväxlarens b ;:rlten genom 
en huvuclledning. Matarrör grena sedan ut från denna hu
Vuclledning och fördela vattnet över värmeväxlarens botten. 

Primärkylvätskepumpen är en centrifugalpump driven av 
en kapslad trefasinduktionsmotor. Den kmnpletla pumpen
heten består av elektrisk statorinstallation, kapslad rotor in-
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L IMPEL!--ER 

BOt TING RiNG 

Fig. 7. 

PUMP 
DISCHARGf 

Genomskärning Yisande primärkylvätskepumpen. 

stallation, tryckkåpa i ett stycke med kylaren, lager, skcn·cl
hjul och fästpla t ta. Drivaggregat är installerad i den slinga 
som utgör en d el av primärkretsen. Fig. 7. 

Utvecklandct och konstruktionen av denna pump h ar u t
gjort ett av dc mest svårlösta tekniska problemen, då hela 
pumpaggregalen inkl. elmotar m ås te inhyggas i primär
slingan för att undvika läckage. 
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Tusen tals arbetstimmar har lagts ned på driftsprov m ed 
olika konstruktioner, innan prototypen för Mark I installe
rades och ytterligare långvariga prov föreg ick installationen 
i Mark II. Fig. 8. 

Primärkyluätskeledning och uenliler. Genom hydrauliskt 
manövrerade avstängningsventiler kan primärkyl vätskesys te
me t avskiljes från anläggningen i övrigt. Primärkylvätskan, 
vilken härvid tjänstgör som manövcrvätska, dirigeras till 
ventilcylindrarna genont särskilda styrvenlilcr. Rörsysteme t 
är konstruerat så att det förmår att ta upp såväl sin egen 
expansion som även expansionen hos de apparater, till vilka 
det är kopplat. 

S trålskw;ld. Att sk~i nna av kraftanläggn ingens radioaktiva 
delar utan att dänned öka vikten över det tillåtna var ett 
av de större konstruktionsproblcmen. Så som avskärmningen 
slutligen utförts k a n nödvändiga manöverplatser och appa
rater bema nnas, medan reaktorn är i gång. 

Nödvändigtvis m ås te man låta rörledningar och elektriska 
kablar gå igenom avskärmningen. Genomgångarna m åste va
r a vattentäta och luftläta för att förhindr a luftburna radio
aktiva p artiklar att läcka ut och dc böra även vara så konst
ruerade, att dc ordentligt förhindra strålningen att tränga ut. 

Hjälpsystern. Ett betydande an lal hjälpsystem erfordras 
för att möjliggöra s~ikcr manövrering av primärkylvätske
systemet Pumparna, som användas i hjälpsystcmen, äro av 
samma typ som lmvudkylvätskepumparna men mindre än 
d essa. 

Systeme t fyll es frå n början med rent vatten och påfyll
ning av vatten bör kunna ske när som helst. Huvudledning
arna äro försedd a med talrika påfyllningslcdningar, så att 
en vi ss sektion, vilken blivit avstängd för underhållsarbel~n, 

åter kan fyllas på m ed hjälp av avstängningsventilerna utan 
driftstopp eller risk för plötsligt tryckfalL 
Tryckupphållningssystemet (»pressurizing sys tem») är a ':
sett att under alla driftsförhållanden lämna rätt trvck i pn
märkylvätskesystemet och i tillhörande hj älpsysteill. och det 
tjänstgör även som effcktutjämnare . 

Tryckupphållningen erhålles på så sält att genom tillför
sel av tillräckligt mycket värme, bildas å nga i en trycktank, 
som är ansluten till primärkylvätskesystemct, varvid tryck 
Uppstår, som överföres till system et. 
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;nganläggning. 

Auganläggningens huvuduppgift är alt omvandla den av 
reaktorn utvecklade värmeenergin i nyttiga axelhästkrafter 
för fartygels framdrivning. Dessulom lämnar ånganlägg
ningen kraft lill alla hjälpnwskiner, som bellövs för anlägg
ningens drifl, Lill all elektrisk utrustning och belysningssy
stem, ävensom för laddning av batterierna. 

Ånganläggningen är av l.;.onventioncll marin typ med av
seende på hanteringen av ångan och kondensatet. Den är 
uppdelad i en babords- och en styrbordsdel, vilka äro iden
tisk t lika och kunna köras samtidigt antingen sammankopp
lade eller ålskilda frtm varandra. I fig. 6 visas anange
m anget av slyrbord ånganläggning. 

Huvudmaskinerna äro utväxlade marina ångturbiner. Dess
utOin finns det turbogeneratorer med tillbehör som kon
densorer, luftejektorer, kondensatpumpar och smörjolje
system. 

Konstruktionen av kondensorerna, cirkulalionsvatlenled
ningarna och pumparna för de olika anläggningsenheterna 
utgjorde speciella problem. För en konventionell anläggning, 
den mö. vara en landbaserad eller en fartygsanläggning, 
konstrueras cirkulationsvattensystemet för låga omgivnings
tryck. I undervattensbålen 111åste alla delar i cirkulationsvat
tensystemet vara konstruerade för höga tryck, så att sjövat-
ten kan tas in under sådana statiska betingelser, som mot
svara djupaste u-läge. Dessutom måste värmeöverförings
ytorna och vattentillförseln vara LillräckJ,jgt stora, för att 
kunna leda bort all spillvänne. 

Kraflöuerf öring. 

Kraften från högtrycks- och lågtrycksturbinerna överföres 
·över reduktionsväxlarna, kopplingen och slutligen över en 
axe] med framdrivningsmotor direkt till propellern. 

F ramdrivningssystemets koppling möjliggör att den elek
trisk a framdrivningsmotorn (användes endast i rescrvdrift ) 
Qch propellern kan skiljas ifrån turbinerna och huvudreduk
tionsv~1xeln. Om kopplingen inte funnits, hade framdriv
ningsmotorn, då den är i gång, utom den normala propeller
belastningen även måste övervinn a tröl.!hcten och friktions
förlusten~a hos turbinh julen och redu l~tionsväxeln . Genom 
koppli ngen kan även mindre vinkel- och parallellitetsfel föt· 
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drivaxeln tillåtes_. Kopplingen är försedd med en tr\·cl ·l;· l 
"Il l o l · ·· - · " d n · VI ,:en _1a ler reduktwnsvaxlarna axiellt i läge och övc ·r-" 

aHa axwlkrafter från växlarna till huvudtrycklagret 
1 0 ~' 

M anöuerbarhet. 

Kraftanläggningen måste vara u tf ör d så att effektutta 
snpbbt skalll~uru:.~ v;m·ieras och hastigt kunna kastas c~~~{ 
fran lugna dnftsforhallanden till full fart framåt. 

.. »~ auti_Jus» ln:~ftanläggning är _av~ ed d att fm_1gera på olika 
s~tt. nm mal duft ? v s framd_nvnmg med hJälp av dc ut
vaxlade huvudturbmerna, varv1d ånga lämnas från reaklor
?s~~mct; e1~!er reserv-drift med elektron10tor, driven av 
,:ra , som amnas av batterier eller en dicselgcnerator. 

Fordringar j'ör anpassning till en ubåt. 

.. ~tt av.g~und]?roblei~len vid kon~_trukti?n av ubåtsutrustning 
a~ att erhall~ l"ompak~het. I allmanhet ar utrymmet, som får 
d1~po!1era_~ for utrustnmg, betydligt mindre än det, som .. skulle 
s~a hll forfogande vid kommersieUt utförande. Konstruk
tionen av vä~·mevä:~Jare till exempel har valts, inte på grund 
av att .?en ar _ophmal ur värmeöverföringssynpunkt, utan 
med han~yn hll det starkt begränsade utrymmet. Vissa 
konstrukt:onsutföranden kommo till användning, vilka icke 
km~_nat ~h kommersiellt användbara i en konve~1tionell ång
anlaggnm g. 

~tr~stning~ns vikt är av avgörande betydelse, då denn a in
te far ovcrsknda _d~n grä~:s, som. bestämmes av ubåtens d cpla
c:I~ent. A_v stabrh_tctsskal måste tyngdpunkten ligga lågt i 
sl~1ovet. V1d pla~e~·mg av de tyngre anläggningsdelarna m~1ste 
hansyn tagas hartlll. Normalt användes dock blv-barlast för 
att erhål~a. rätt tyngdpunktsläge. En badasthedikning ulfö
~-e~ Sa1_11hd1gt __ med total:.iktsbe_~·äkningen för fartyget. Om 
uuednmgeon vag~_r mera an beralmat, avlägsnas barlast frå n 
farty?et, sa att ratt deplacement bibehålles. Det kan händ a, 
att sa mycket barlast måste avLägsnas, att ett tyngdpunkts
prob_~em sl~-~pas. I ett sådant läge måste fartygets dimensio
ner okas, for att kunna rymma nödvändig barlast och bibe
hålla stabiliteten. 
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personlig säkerhet. 

persona1cns säkerhet vid drift av en ångkraftanläggning i 
en ubå t måste naturligtvis ägnas mycken uppmärksamhet, 
men av ännu större betydelse är att erhå11a säkert skydd 
mot radioaktiv strålning. 

Genom skärmning minskas strålningen i sådan grad, att 
en besättningsman normalt under en kryssning motsvarande 
reaktorns livslängd utsättes för mindre bestrålning än den , 
som han under sin livstid utsättes för i fonn av kosmisk 
strålning, naturlig radioaktivitet i havet, i Juften, i dricks
vatten och i marken, vid röntgenundersökningar, framför 
televisionisapparater och från självlysande instrumentskalor. 

Strålningslarmsystemet för undervattensbåten har till 
uppgift alt säkerställa att strålningen hålles på rätt nivå m.ed 
hänsyn till den personliga säkerheten och är försett med 
luftpartikel-detektorer, gamma-detektorer, ångläckage-detek
torer och en indikator för avloppssystemets radioaktivitet. 
Luft-deteldorerna kontrollera radioaktiviteten i luften i det 
avskärmade området och i närbelägna avdelningar. G.amm.a
detektorer finnas installerade i olika sektioner av fartyget. 
Ängläckage-indikatorer varna för brustna ångrör, genom 
vilka radioaktiv kylvätska kan tränga in i det icke avskär
made ängsystemet Genom avloppssystemets indikatorer för
säkrar man sig om att radioaktivt vatten inte släpps ut i en 
docka eller någon annanstans, där det kunde b!i farligt. 

Prov n i ngsprogram. 

Provanläggni ng STR Mark I gjordes radioaktivt kritisk 
d v s blev i stånd att vidmakthålla en kedjereaktion, för första 
gången den 30 mars 1953. Vid denna tidpunkt var anlägg
ningen i huvudsak färdig och större delen av anläggningen 
var prova(l. De två följande månaderna ägnades åt att full
ständiga tätningen av det primära kylsystemet och till alla 
slutli ou trvckj)l'OV och värmeisoleringar. Den första använd-

~ w ~ 

bara krafta1slringen ägde rum den 31 maj 1953. . 
P å kvällen den 25 juni 1953 kördes anläggningen Igång 

för att Jämna fullkraft under en längre period. Detta er
fordrades för att studera den a tomfysikaliskt och få en upp
fattnin O' om driftsäkerheten. Det var planerat att köra un
der 2L1 timmar, men vid provets slut gick allting så väl, att 
lnan beslöt att fortsätta så lång tid, som motsvarade en 
kryssning över Atlanten. Sålunda kördes an1,äggningen för 
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fullt under sju dygn. Uder denna tid minskades kraftut tag 
ned endast vid tre tillfällen, varvid i ett fal] k raftutt a ,et 
minska~les l!. ed till % under 7. min ute_~· och i ~~~ _b å da nn tf1r:~t 
fallen hll halften under 11/2 tnnma for att moJliggörn viss·! 
justeringar. d 

A!nläf\,g1~ingen har pr?vk?rts .:it~. varier?ncle belastningar 
utan svar1ghet. Inga avs1ktl1ga forsak ha gJorts att kö ra llled 
överbclastn~ng, då ett stort och _omfa~tande procvningsp rogra111 
har genon:forts med huvudsal~llgt syfte att erhalla c!.e la1 jcradc 
konstruktiOnserfarenheter fran alla delar av anlaggninacn 
för att få underlag till konstruktionsförbättringar p[l k~lll~ 
mande kraftanläggningar. Denna måLsättning har p åverkat 
programmets utformning. Sålunda ha utförliga m älnJJWar 
gjorts på effektiviteten av strålskyddet, för att få erfar~n
h eter för framtiden att kunna tillverka en kompaktare och 
mer noggrann konstruktion . Väl förb eredda mätningar ha 
utförts av reaktivileten hos reaktorn vid varierande trvck
och temperaturförhållanden. Reaktorns förmåga att arbeta 
under extren1:a och hastiga belastningsvariationer på p ropel
lern har noggrant undersökts. Olika renhet hos vattnet och 
olika behandlingsmetoder ha studerats både i primär- och 
sekundärkretsar. Möjligheten att utfora såväl rutinund er
håll som större översyner har undersökts, Llcls m ed tanke 
på nödvändigheten att kunna utbyta vissa skadade delar, 
dels med tanke på genomförande- av planlagda översyns
program. 

I en ny anläg~ning, s,om· är så komplicett·ad som STR 
Mark I, kan man förutsätta en del »barnsjukdomar» och 
vissa underhållisproblem. Många förenklingar ha utförts i 
Mark II-anläggningen. Ytterligare ett stort antal för enklingar 
är möjliga, med tiden och grundkonstruktionen ha in te m ed
givit, att alla införts på »Nautilus», men de konnner att in
föras på följ ande anläggningar av denna typ. 

Många lärdomar ha erhållits av den första anläggningen 
och det kan förväntas att ännu fler kan hämtas. från »Nau
tilus» själv. 
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l)tveckl i ngstendenser. 

Uneler det år som gått, sedan ovan relaterade föredrag 
hölls, har åtskillgt hänt inon1 d etta område. Med ledning av 
tillgängliga press- och litteraturuppgifter har följande sam
manställning uppgjorts, som ger en antydan om elen kom
mande utveck!;ingen av atomdrift för fartyg. 

Ubåten »N autilus» tillfördes officiellt USA :s flotta den 30 
sept. 195L1. Den uppgives ha c:a 2.500 ton depl., en fart på 
öve r 20 knop och kostnaden till över 40 mill. dollar. )'-:\Tau
tilus» får belraktas som en experimentbåt för den komman
de utvecklingen. 

Det fortsatta utbyggnadsprogrammet för atomdrift av far
tyg inom USA tyder på att resultaten av provturerna ha 
varit gynnsamma. 

Nästa atomdrivna ubåt »Sea \Volf» . har nyl~gen sjösatts 
och har försetts med en modifierad form av reaktor m ed 
smält natrium som kylmedium och med användande av 
snabbare neutroner (in termedia te reactor). 

I samband med sjösättningen av »Sea vVolf» har enligt 
pressuppgift den amerikanska marinministern uttalat, att 
åtta atomdrivna ubåtar skall byggas. Detta synes bekräftat 
genom att, utöver tidigare b eställda ubåtar, amerikanska ma
rinclepartementet meddelat i augusti i år, att beställning ut
lagts på fyra atomdrivna ubåtar fördelade på flera ameri
kanska varv. 

I progrannnet ingår byggandet av en större ubåt på c:a 
4.500 ton förseeld med två atomaggregat, varigenom den får 
samma hastighet som det snabbaste övervattensfartyg. 

Men även andra typer av fartyg planeras för atomdrift. 
Projekt för större krigsfartyg påbörja des redan 1952 in
om 1\. E. C. med tanke på användning å hangarfartyg. I 
beslutat program för hyggande av superhangarfartyg inom 
USA :s flotta har på de senare enheterna planerats införan
de av atommaskineri. 

Den utveckling, som här skymtar, tyder på att USA är på 
väg mot målet att införa atomdrift på såväl ubåtar som 
övervattensfartyg. Antydningar om en sådan utveckling gjor
des redan 1953 av amiral R. Carney (Chief of Naval Ope
rations) i ett tal på flottans dag: »Anyhody knows that if 
You can power a submarine with atmi.1s, you can power any 
kind of a ship .... 

50 
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Let ys imagine for a moment the practical ap~)lic ab i !itv 
and ef.fect of a nuclea~· .- P.mvered fleet .. . All .slnps wou]~[ 
have mcreased versahllty, mcreased speed, rehabi!i ty, lllo
bil~ty, flexibility, and dec~·eas~d cost of operation ... The 
pomt we must try to reahze Is that nucliear propuls io n i . 
no longer over the horizon. It is no longer a queslion of re~ 
cearch and development. It is here.» 

Även beträffande handelsfartygens utrustning för nt 0 111 _ 
drift pågå proj ektarbeten på olika håll. Sålunda h a i USA 
ett antal industrigrupper engagerats för att uppgöra projekt 
på utrustning av handelsfartyg av »Mariner»-klassen med 
atommaskineri på en effekt av 22.000 hkr. Projektet a ·ser 
att ersätta ångpannorna med en reaktoranläggning, m en bi
behålla ågturbinerna som framdrivningsmaskineri. Scx ol ika 
förslag på rcaktoranlägg)ling ha uppgjorts. Newport ~ews 
Shipsbuilding & Dry Dock Co har för ändamålet lålit bygga 
en detalj era d modell. 

Det kan också bedömas sannolikt, att den vidare ulwck
lingen leder till kombinationen atomreaktor - gasturbin. 

Enligt pressuppgift i juli i år har representanthuset be
slutat att USA skall bygga ett större atomdrivet h andels
fartyg. Genom beslutet har Sjöfartsadministrationen au kto
riserats att påbörja byggandet av ett experimentellt atom
drivet handelsfartyg. 

I samband härmed har United States Lines upptagit fö r
handlingar med regeringskretsar om. subsidier för byggande 
av ett nytt pas-sagerarfartyg, systerfartyg till T /S »United 
States». Rederiet har planer på att få detta fartyg i drift om 
5- 6 år och att atommaskineri om möjligt skall installeras. 

I Storbritannien har British Shipbuilding Research Asso
ciation en forskningsgrupp placerad i Harweil för arbeten 
med utformning av reaktor för marint bruk. 

Enligt uttalande av förste sjölorden , amiral Mountbatten, 
har Storbritannien planer på att bygga en atomubåt och de t 
torde bara vara en tidsfråga, när atomdrivna ubåtar skall 
ingå i brittiska flottan. . 

Brittiska sjöfartskretsar synas av uttalanden att döm a w 
taga en mer restriktiv hållning till frågan om atomd rift å 
handelsfartyg. Särskilt kostnads- och säkerhetsfrågorna kom
ma att taga lång tid att lösa. I första hand bedömes större 
fartyg med maskinstyrka på över 20.000 hkr komma ifraga, 
men att ett sådant fartyg knappast kommer att byggas inom 
de närmaste 20 åren och att ytterligare lång tid komm.er a lt 
erfordras för atomdrivna fartyg av mer ordinär storlek. 
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I Norge, dår stort intresse finnes för des:;a frågor,. har 
Norska Atom Institutet lagt fram ett femårigt forskmngs
rogram med huvudsyfte att konslruera .. ~l~ prototyp av ?tom

ieaktor för fartygsdrift och uttalat mo]hgheten att fa den 
färdig inom loppet av 2 1/z år. . 

I Västtyskland har Schiffsbautechnischc Gesellscl1~ft star:
tat en forskningsgrupp ~ned .atomexpert~r och maskmtekn~
ker för att främja den fredllga anvandmngen av at~mene!
gin o~h s.kapa förutsättningar. för 'l>"skland att halla sm 
stållmng mom skeppshyggnaodsmdt~.stuen. . . . 

Som. synes pågår inom manga lander ut':'ecklmgsarbeten 
för att få fram atomdrift på fartyg. Utv~cklm~en kan kom
ma att aå snabbare än vad till och med fackrummen kunnat 
tro. En ';1y fas kan sägas ha inträtt i med den nyligen avs~u
tade atomkonferensen i Geneve, där ett s~ort v.eteJ:~kapligt 
och tekniskt material från hela världen stalits _hl~ forf?gan
de. Detta material har klargjort att atmnener.gm m~e langrc 
endast är en möjlighet utan en praktisk rea]IItct. V1d engel~ 
ska industriens atomutställning i Geneve annonserades: »V l 
sälj a våra anläggningar oc!~ vår utrustnin~ till vem .. som h~lst 
i vilket land som helst». Aven den amenkanska .mdustuen 
söker nu exportera såväl reaktorer för kraftstationer som 
mindre reaktorer för forskningsändamåL . . 

D etta utbyte av erfarenheter och n1.atenel har speciellt 
värde för mindre nationer med begränsade resurser, som_ 
nu få större möjligheter att följa utvecklingen. 
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Meddelande från främmande mariner 
Meddelanden frän Marinstabens pressdetalj. 

Amerikas Förenta Stater. 

Det femte 60 .000-tons-hangarfartyget av Forrestaiklassen har fått natn
net Kitty Hawk. De tre nya jagarna DD 931, 932 och 933 h a döpts till 
resp_ Forrest Sherman, John Paul Jones och Barry. 

Eskortjagarna DE 1014 och 1015 skall heta Cromwell och Hammerbero

Minsveparna Chatterer, Pelican och Swallow överfördes till japansk: 
Maritime Self-Defence Force i Saseho Naval Base den 16 april. 

Minsvepare: Persistent (AM 491) · sjös,attes, den Z3 april. 

Conquest (AM 488) levererades den 8 juli. 
Gallant (AM 489) levererades den 6 augusti. 
Pledge (AM 492) sjösattes den 20 juli. 
AM 505 s jösattes den 6 augusti. 

Canada. 

Eskortjagaren Terra Nova sjösattes den 21 juni. Systerfartyget St Lau
rent började sina tre veckors provturer den 16 augus,ti . Om proven ha 

gått programenligt beräknas St Laurent ha inträtt i tjänst under oktober 

som det första av den se,rie på f'jnrton fartyg, som omnämndes i juli

augustinumret av TiS. Hela serien beräknas vara klar under 1958. 

Chile. 

Två jagare har beställts från Vickers-An111strongs Ldt, Barrow. Maski· 

neri och bestyckning skall också tillhandahållas av val"Vet. Några data 
har ännu ej erhållits. 

Danmark. 

Corvetten Flora på 760 ton sjösattes i Italien för danska Hottans rälc· 
ning den 18 juni_ 

C01·vetten Diana överlänmades officiellt av ame·rikanska myndigheter 

till danska flottan den 30 juli i Genua. Detta är troligen det fartyg som 
sjösattes vid Gastellamare di stabia den 9 januari, omnämnt i T iS jun1-

nunu11er. 

C01·vetten Triton överlämnades till danska flottan i början av augus ti. 
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Frankrike. 
Marina ans lag 1955. 

Under 1955 års anslag beviljades ett 22_000 tons hangarfartyg, ett e·skort

far tyg typ Franska unionen på 1.750 ton (skall få namnet Com:mendant 

}liviere), tre snabba eskortfartyg på 1.250 ton, typ E52 (E16 L'Alsacien , 

EJ17 Le ProvencaJ och E18 Le Vendeen) och tre 750 tons ubåtar. Av dessa 

]lar alla beställts med undantag av hangarfartyget. Enligt erhållna upp

gifter skall eskortfartyget typ Franska Uninnen göra en fart av 25 knop, 

aktionsradie 4.500 distansminuter vid 15 knop_ Beväpningen består av 

tre 10 cm kanoner och två 30 mm akan, en kvadruppel sjunkbombkastare 

och två torpedtuber. Typ E5Z får ett deplacement av 1.750 ton fullt rustad, 

Jängd 90 nt, bredd 9,5 m och djupgående 2,9 m. Turbiner om 20.000 hk.r 

ger en fart av 27 knop. Aktionsradie 4.500 distansminuter vid 15 knop. 

Beväpningen utgörs av tre dubbla 57 nLm akan av Bofors konstruktion 

ocll två 20 mm akan samt ubåtsjaktvapen. 

Detalj erna om, ubåtarna är inte kända n1.en två, Q 241 och Q 242 , byggs 

Nantes och den tredje, Q 243, i Cherbourg. 

Marina anslag 1956. 

Under dessa anslag ha följande fartyg beviljats. En division eskort

fartyg av Killer-typ, sex eskortfartyg typ Franska unionen, sex 3.25 tons 

patrullfartyg (Escorteur Cotiers), tre 750 tons ubåtar, en 30 tons »Pocket

ubåt, ett TLS och tre oljefartyg_ De kända detaljerna om Killer-fartygen 

visar att de,r.as roll blir speciellt offensiv. Deplacement 2.000 ton, toppfart 

34 knop och de beräknas kunna hålla en fart av 30-32. knop under mycket 

lång tid. Aktionsradie 4.5 00 distansminute.r vid 15 knop, tre 10 om. ka

noner, två 30 mm akan. Antiubåtsraketer och två torpedtuber_ TLS får 

ett deplacement av 1.800 ton och blir en förbättrad upplaga av de se

naste amerikanska typerna 

Ombyggnaden av slagskeppet Jean Bart var avslutad den l maj. Där

efter har fartyget gjort en kryssning till Newport News och New York. 

Eskortfartyg: Le Bordelais började aktiv tjänst den 7 april. 
Le C01·se började aktiv tjänst den 23 april 
D'Estrees levererades den 14 maj. 

Eskortfartyget Cassard och Dupett Thouars levererades den 29 juni. 

Systerfa1:tygen Duperre, MaiJle-,Breze och Vanquelin sjösattes den 2 juli. 

De är Escorteurs d'Escadre av »Surcou,f»-klass (2.750 ton, 34 knop, ak

tionsradie 5.000 distansminuter). 
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Genom beslut av den l augusti har E 5 HUt namnet Le Normand 
E 7 Le Picard. Båda avslutade sina provturer under augu sti. Och 

U båten Marsouin sjösattes den 21 maj. 

Minsvepare. 

Procyou insattes i aktiv tjänst den 22 april. Dompaire, Mimosa, Mytho 

och Reseda insattes den 21 maj. Antares, Eridan och Sagittare den 13 iuli. 

Patrullfartyg. 

Fougneux (P l) togs i bruk den 29 juli. Systerfartyget Opina tre (P Z) 

levererades den 17 juni. P 4 överförd till portugisiska flottan och omdöpt 

till Funchal, levererades den 10 juni. Systerfartyget P 5 överförs också 

och döps till Porto-Santo. Hon började provturerna d.en 13 juli i Brest. 

P6, P7 och P9 började· sina provturer omkring månadsskiftet augusti

september. 

Holland. 

En corvett på 750 ton håller f n . på att byggas vid Cantieri Navali 

di Taranto för holländska flottan. Den ingår i Qff.Shore-progran<met 

Storbritann ren. 

Slagskepp. 

Den 12 december tillkännagav Brittiska Amlralitetet att Vanguard skall 

placeras i reservflottan, när det om några månader avslutat sin över

synspelind i Devonport. översynen är fartygets fjärde under n io å rs 

tjänst och beräknas kosta omkring ;E 1.000.000. Fartyget kommer a tt 

hållas så hög mate6elberedskap att det utan tidsutdräkt åter k an in

sättas i aktiv tjänst om omständigheterna därtill tvinga. 

H alngarfartyg. 

Vengeance, son\ varit utlånad till australiska flottan under 2 1h å r, 

återkom till Portsmouth den 5 augusti. Besättningen skall under oktober 

inmönstra på Melbourne (f. d. Majestic, se TiS juni-juli). 

Jagare. 

Zealous och Zodiac, som lega.t avrustade i Cardiff, har sålts till Israels 

flotta och döpts om till Elath och Yaffa. De öve,rtogs av Israel den 15 juli 

och genomgår nu övers.yn på brittiska varv. 
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fregatter. 

Leopard sjösattes i Portsmouth den 23 maj. 
JV[ eynell och Quantocl~, som sålts till Ecuador den 18 oktober 1954 

överlämnades efter översyn den 16 augusti i år. 

Den ombyggda jagaren Ursa påbörjade sina provturer den 29 juni. 

F ör att prova ändamålsenligheten av de konserveringsmetoder som 

använts för att avfukta vissa rese.rvfartyg startade övning »Sleeping 

Be:wty» den 24 juni och fregatten Eglinton togs fram ur malpåsen och 

rustades. Efter funktionsprov till sjöss av vapen och ammunition. av

rustades Eglinton ånyo. 

Ub åtar. 

Sprat, den tredje av de nya små ubåtarna, har sjösatts' i maj. 

»Midget»'ubåten Minnow började sina provturer den. 25 juni. En ex

plosion inträffade på Sidon den 16 juni sedan. hon tagit ombord övnings

torpeder vid Maidston.e i Portlands hamn. Hon sjönk genast med förlust 

av tretton liv men bärgades den 23 juni och dockades för undersökning_ 

M i nsvepare. 

K u R t d i t o: Kildarton sjösattes den 23 maj, Lullington den 31 augusti. 

I n s h o r e-d i t o: Elsenham s jösattes den 25 1naj, Win.tringham den 

24 maj och Downham den l september. Leverton påbörjade provturer den. 

2 augusti. En I. M. S. vid namn Penston har sjösatts i a.ugusti. 

Snab ba patrullbåtar. 

Dark Aggressor mottogs av Brittiska Flottan. den 3. juni. Hon är den 

första FPB försedd med de nya Napier Deltic motorerna, som hittills 

tagits i tjänst. 

(Marine News, Juni_;September.) 
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Litteratur 

»The influence of force in foreign relat io ns» av 
Captain W . D. Puleston, USN (Retired ), 1955 är en serie amerikanska universitetsföreläsning: 
ar i internationella frågor , som kompletterats 
och redigerats i bokform 

Författaren belyser den uppställd a uppgiften under en återbli ck På 
historien. 

Inledningsvis framhålles att utnyttjandet av våld är ett medel, s0111 
statsmännen i alla tider begagnat sig av för lösandet av internatio:Jella 
tvister ~ »kungarnas sista argument», som Ludvig XIV lät ingravera 
på sina kanoner. Det var dåtidens kanoner dragna på trähjul av män 
och hästar över Europas jord och förda på smärre fartyg, vilka å~tad
kommo och upprätthälla Jag och ordning och som, skyddade den eu ro
peiska och amerikanska civilisationen och säkerställde att kristendomen 
blev förhärskande framför mohammedanismen. Det amerikanska oberoen. 
det från England vanns och säkrades m€d vapn ens hjälp . Då Kellogg och 
Briand upprättade sin pakt 1928 och bannlyste vapnen scm ett instru
ment för politiker bortsåga de allså från sådana synpur,kter. 

:Forfattaren anser, att de nuvarande stormakterna böra vara de His ta 
att kritisera andra för aggression, ty deras statsbildningar ha r est:; på 
ruinerna av andra stater. 

Vid författarens genomgång av den moderna krigshis torien framkommer 
en mycket kritisk inställning gentemot det senaste krigets ledare på 
västsidan - Roosevelt och Churchill En del av den framförda kri tiken, 
särskilt mot Roosevelt, har framh å llits. även av andra författare, m edan väl 
Churchill fått stå mera oemotsagd i sin egen framställning av h ändelse
förloppet. Det kan därför vara nyttigt att som motvikt mot den Chur· 
chiilska hisorieskrivningen - som ju i nljånga fall är i hög grad k ri· 
tisk mot den militära ledningens insatser - studera, hur problemen ted de 
sig från den ansvariga militära ledningens synvinkel. 

Det dåliga samarbetet, som ofta rått mellan statsmän och militära le· 
dare, får sin särskilda belysning. Lloyd George villfor exempelvis icke 
de brittiska armeledarnas önskemål under första världskriget med på· 
följd att tyskarna kunde göra sitt genombrott i mars och april 191S. Å andra 
sidan understödde han förste sjölordens förslag beträffande tyska flottan 
i va.J,Jenstilleståndsvillkoren, varigenom den tyska ubåtsflottan och hög· 
sjöflottan utlänmades liksom en stor del av handelsflottan. Hade Cle· 
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C
eau och Foch samarbetat på samma sätt h ade sannolikt Frankrikes )lten b 'tt' k aspirationer på Tyskland kunnat genomdrivas mot det n 1s a m.ot-

tändet. Exemplen mångfaldigas. 
s Churchill som. fö~·svarsminister i det sista kriget får en mycket hård 
kritik för sin inkonsekventa politik och för a lla de ofta _motshidand"e råd 
och anvisningar han gav sina militära medhjälpare, Vllket framgar _av 
de fylli ga bilagorna i Churchills böcker. Dessa klarlägga hur fullkomllgt 
Churchill misstrodde de militära ledarna, vilka detta oaktat merendels 
fi clc behålla sina poster under hela kriget! Icke minst kriti~eras Clm~
chill för sin strategi , då han kunde finna skäl för starka msatser pa 
kilda sekundära krigsskådeplatser men ej på den viktigaste i Europa_ 

s Även Roosevelt får i olika avseenden h ård klitile för sina åtgärder 
såväl före Pearl Harbor som efter USA : s krigsinträd e. Det är framför 
allt Roosevelts undfallenhet mot Stalin, som författaren kritiserar. 

Framstäilningen avslutas med en blick på framtiden, där författaren 
framlägger sina skäl för en mycket pessimistisk inställning till den eviga 
fredens välsignelser. Motiveringen är den att om de fem stora i FN äro 
eniga så äro dessas förenade maktmedel så stora att ingen makt eUer 
maktkonstellation utanför densamm,a mäktar påtvinga världen en betydel
sefull politisk förändring. Han gör tankeexpeJimentet att FN hade exis te· 
r at 1750 och att det förmått bevara freden och status qu o från den tiden. 
Det skufle väl inte vara någon i USA, framhåiler han, som önskar detta. 
Endast stater, som förlorat makt och inflytande, vill väl vrida klockan 
tillbaka. Författaren har en sublim tilltro till att det är de stora krigen, 
som driva på den industriella och ekonomiska utvecklingen, vilket man 
glömmer inför den fasansfulla tull krigen samtidigt tagm· av mänskligheten. 
Författaren framhåller som exempel att 80 års fred var tillräckligt för 
att luckra upp det romerska riket men att - lyckligtvis för Europa -
barbarfolk från andra sicl an Rhen och Donau då funnas till hands för 
att stärka den försvagade stammen. Om FN lyckas bevara fr eden i 80 år 
kan endast interplanetariska invaderande föryngra världens befolkning, 
en åsikt so1n särskilt för vårt eget folk ej bör förefalla så uppmuntrande 
och bärande, om vi ej låta fredens välsignelser förslappa vår karaktär 

I sin helhet är boken ganska uppseendeväckande men även lärorik 
genom de nya och ofta bestickande synvinklar, som, anläggas på det 
historiska skeendet, särskilt under det andra världskriget. 

H. U. 

A practical joke. Ewen Montagu: Den dödes 
uppdrag. Raben & Sjögren, Vi. Kr. 6: 75 inb. 
9: 75 

Det brittiska imperiets historia är m.ärklig. Det är naturligtvis i sig 
själv märklig att detta ännu mäktiga imperium inom sig så länge lyckats 
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hå lla samman folk och nationer med vitt skilda intressesfärer och 
väsentligt olika kulturtyper. Men fö1: en militär framstår det nästan 

8 
av 

ännu märkligare, hur det brittiska riket under sina ständiga krig ft 
0 111 

till en början utsatts för svåra och ibland tiilsynes avgörande mo~o·~o ::I~t 
"~ngar 

men hur man till slut alltid lyckats få krigslyckan att le mot sig. ' 
Denna brittiska egenskap, att alltid vinna det sista slaget , är fön isso 

värd att studeras 
Eric Linklater kanske kommit nära förklaringen till det brittiska 

folkets enastående motståndskraft, när han i sin essay ».~ventyrets 

konst» säger: »Det senaste kriget var i sanning en ny en cyklop edi över 
äventyr , över individuella och små äventyr, och detta var en förunderlig 
·och oväntad egenskap hos en strid som utkämpades med två ngsutskrivna 
s tyrkor, med en mera m assiv beväpning, med en mera grundligt beräk
nad strategi än någonsin tidigare; men eftersom våra stridsfronter var 
så långa - de on~fattade tre kontienter, haven dä~ emellan och rym
den däröver ~ och eftersom: vi med otillräcklig styrka måste bek>impa 
en överlägsen fiende efter bästa förn1,åga till dess våra 1näktiga allierade 
var färdiga att slå till, blev vi ofta tvingade att förutom vå ra synliga 
nivisioner på slagfältet använda en dold reserv. En reserv som varken Yara 
vänner eller vå ra fiender trodde på, som vi själva nästan hade fb rgiit it. 
En resef·v, som vi hade ärvt - den var ve•rkiigen ett lyckligt a rv -
från våra förfäder , de skotska lycksökarsoldaterna och de elisabetanska 
sjöfararna. Och med detta arv av djärvhet i själen, med det ta atavistiska 
lwmplement av självförtröstan drog våra soldater och sjömän och fl ygare 
ut på sina raider för att stinga och oroa de fiender som. vi ännu inte kunde 
utmana till en avgörande drabbning. Alchig förr har detta land varit så 
strängt organiserat: men aldrig förr har det varit i så stort behov av in
dividuella äventyrare, och aldrig har det funnits så många». 

Detta drag av äventyrslystnad, som krävs hos ett impe·riebyggande folk, 
märks i fredstid ofta hos blitterna som lekfuilhet fantasi och en viss 
fallenhet för practical jokes och bisarra upptåg 

Att denna brittiska e·genskap att betrakta den fantasifulla leken och 
det tokiga skämtet som en fullt legitim sysse·lsättning värdig vuxna män, 
har sitt värde i krig, framgår klart när man studerar den lilla boken »Den 
dödes uppdrag». 

Boken, vars engelska titel lyder »The man who never was» har fö r
fattats av Ewen Montagu, en brittisk jmist och reservofficer, som under 
andra världskriget tjänstgjorde i flottans underrättelseväsen. Historien, 
som berättas, är onekligen fantas tisk, men dess äkthet bestyrkes av före· 
talets författare, Lord Ismay, Natos generalsekreterare. 

Händelserna, som skildras i berättelsen utspelades 1942-43. När de 
allierade framgångsrikt genomfört sitt la~dstigningsföretag :i Franska 
Nordvästafrika och heia den nordafrikanska kontinenten var i allierad 
hand, hade turen kommit till språnget över Medelhavet mot Europa_ Det 
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gällde då för britte rna att hålla tyskarna i ovisshet om den tillämnade 
landstignin gsplatsen eller ännu heEr e att missleda dem. Detta var nu 
jute så lätt; det valda landstigningsområdet, Sicilien, var ur alla syn
punkter det bästa, och som Churchill uttryckte sig, »vem som h elst utom 
en jäkla åsna måste begripa a tt det just är Sicilien , som ska anfallas». 

För att lura tyskarna lät m,an liket av en föregiv en offi cer skurir till 
o-eneral Alexa~< der fl yta iland i Spanien på ett s tä lle, där man visste :tt det fann s en högst energisk tysk agent. Liket var fö1·sett med falska 
]lemliga dokument, som ma n avsåg skulle missleda tyskarna beträffande 
randstignings platsen. 

Nu kan tnan ju t ycka, att ett sådant bete verkar allde les rör grovt 
gillrat för att svälj as aY annat än et t mycket omisstänksamt byte. Men 
det är h ä r den brittiska fantasien ell er, om. man så vill, lekfullhetert ~pe
lar in. Genom verklig inl evelse i den falska kurirens roll lyckades man 
få hans uppdrag, hans uppdykande på Spaniens kust och hela hans per· 
sonlighet att verka trovärdiga. Varje detalj i hans utrustning och bland 
hans personliga tillhörigh eter var minutiöst noga genomtänkt från hans 
identitetskort till kärleksbrev från fästmön och ett brev från banken 
att h ans k onto överskridits. 

Den tyska underrättelsetjänsten föll också h elt för den smarta kr igs
listen. I hur hög grad man verkligen lyckats dupera tyskarna., upptäck· 
tes dock inte förrän efter kriget, när de tyska arkiven kom i allierad hand. 

iBoken är skriven på ett sådant sätt, att den med fördel kan avnjutä::\ 
som underhållningslitteratur. Den har också den egenskapen, att kunn a 
ge en del tanke-ställare. 

Krigslisten har tydligen ej he.Jt spelat ut sin roll so·m en viktig faktor 
bland de många som avgör ett krigs utgång Om man ligger i ett mate
r iellt underläge 'och ens motståndare har en ~tor och tungrodd ktigsappa· 
Tat, bör man kanske ägna krigslisten en hel del uppmärksamhet och rent
a v r edan i fred fund e11a. ut en del illfundigheter att lura den led e med. 
Förutsättningen för att man skall kunna lyckas därmed är dock dels 
att man känne•r fiend ens psyke och med någorlunda säkerhet k an förut· 
säga hans troliga reaktioner, dels att i officerskårerna ingår sådana, ofta 
med misstänksamh et betraktade individer, som. anfäktas av gosselynne, 
hoppfull h åg och fantasi. 

C.-A. von Braun. 



När det gäller 
Böcker och Kontorsmateriel av alla slag kan Ni med 

största förtroende vända Er till oss. Utländska böcker 

av alla slag anskaffas snabbt genom egna kontakt

firmor i Paris, Stuttgart, London och beträffa nde 

facktidskrifter även 

New-York. 
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