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Fartygens artilleri bestyckning. 
Nuläge och närmaste utvecklingstendenser. 

Av kommendörkaptenen Sigurd Lagerman. 

lVIed elt fartygs arlillcribcslyckning i vidsträeldare 
bemärkelse förstås icke endast artilleripjäser och raket
utskjutningsanordningar jämte tillhörande ammunitions
utredningar utan även dc för dessa vapens effektiva ut
nyttj ande erforderliga hjälpmedlen sådana som: central
sikten, separata riktstativ, orderöverförings- och eldled
ningsinstrument samt i fartygens stridsledningsorganisa-

. tion ingående, för artilleriets ledning avsedda radar- och 
målangivningsanläggningar. 

I efterfölj ande redogörelse har för vapnen viktigare 
data sammanställts i tabellform, varigenom viss överblick 
torde kunna vinnas. För hjälpmedlen möta svårigheter 
att gå denna väg, bl. a. på grund av att precisa uppgifter 
å av hjälpmedlen beroende artillerisliska prestanda (tid 
för eldöppning, noggrannhet i skjutelementsbestämningen 
etc.) vanligen hållas hemliga. 

Sjöartilleriets allmänna karaktär. 

Sjöartilleriets karaktär torde bäst belysas genom en 
redogörelse för de krav man f. n. brukar uppställa vid 
lllaterielens utfornming. Dessa äro: 

M insta möjliga tid från målangivning till eldöppning. 
Före radarmaterielens tillkomst var utbildningsmålet vid 
den svenska kustflottans artilleriskjutningar uneler mör
k~r att högst 10 sek. fick förflyta från det målet siktats och 
fartygschefen beordrat "Pass opp" till dess första salvan 

Tidsl~rift i Sjöväsendet. 8 
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avlossades . Även efter införandet av radar kvarslår önskc. 
målet om snabbast möjliga cldöppning. Radar kan slöra~ 
(eller haver era) och de moderna farlygens höga farter lik. 
som även den ökade användningen ay smärre enhclc l' 
(t. ex. i samband med en invasionsstyrkas överförande) 
har skärpt sjöstridens rörliga karaktär. ::Vlålombylc nQ 
måste kunna ske med minsta m öjliga lidsförlnsl. 

Fö rsta salvan skall ligga på måle t i liinydlecl eller i 
varje fall ej längre j"rån detsamma än att målet uicl snahb
inskjulning fångas inom en qa jfel au lt-00 m. Med t re 
salvor i luften under snabbinskjutningen bör om kraw t 
innehålles, alltid en salva bli täckande i längeL Det ta 
krav är numera ingen orimlighet. Graf Spcc's första sah a 
under slaget utanför La Plata, skjuten å 23 km avstån d, 
låg 300 minus, den andra efter gaffelbildning plus, de n 
tredje täckte. Med användning av radar crhöllo engels
männen under mörkerstriden syd Kap Malapan sju triif
far i den förs ta svåra 8-skottssalvan! :\Tutida utländska 
fordringar äro, att vid optisk avstöndsmätning GO /i och 
vid radarmätning 75 % av dc första salvorna skola ligga 
på målet i längdled. 

Försia salvan skall ligga riiU i sid(l. Della krav fon l
rar ingen kommentar. Är så ej fallet, måste om nedslags
observationer från radar eller flyg ej stå lill buds snahb
inskju lningen i längd göras om. Utomlands anser m an 
sig f. n. kunna fordra att 95 7o av första salvorna ligga 
rätt i sida. Sannolikt är emellertid att man härvid ick e 
ställer samma höga krav som vi på att skjutningen skall 
kunna ske fullständigt oberoende av del egna fartygets 
manövrar (girar). 

Snabbast möjliga salutakt såuc'il under inskjutning 
som uerkningsskjutning. Det gäller ej bara att få täckande 
salvor utan att träffa och träffa först och detla fordra ' 
hastigast möjliga eldgivning. Salvspridning är ofrånkolll 
lig och för sjöartilleriets verkningseld en nackdel, solll 
man ej kan komma förbi. Vid beskjutning av dc punk /" 
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nål, som ett far tyg på s tora ;;lridsavs tånd rep resenterar 
~r en Hickande sa lva- ell mållag - visserligen i och för 
sig glädj ande, men del är endast dc verkliga träffarna i 
målet, so m be tyda någonting och med nuvarande artilleri 
(utan m fll;;ökandc proj ektiler) måste därför eldhastigheten 
tillm ä tas den allra slörsta betydelse. 

S jöariilleriets skjutning skall lwnrw ulföras under alla 
lärhållanden - helt oberoende av eget fartygs fart, girar 
och r ö relser i sjön- samt mol alla slag au mål - farlyg 
såväl som flygplan (rlod:: ej sv<'lrl artilleri) samt mål i land. 

Amm unitionen ska ll uara anpassad ej'ler målens art 
så alt bc'isla möjliga triilfucrkan ernås. 1\Iot pansrade 
större fartyg nås ingen vital ve rkan utan speciella pan
sargranater, mot pansrade mindre fartyg erfordras halv
pansargranater, mot splintskyddade fartyg stålgranaler 
och i öv rigt spränggranater med anslags-, t id- eller av
ståndsrö r ("proximity fusc"). I-l~i. rjämte fordras special
ammu n ition sflsom lysgranater och ammunition för öv-· 
ningsskjulningar. 

illa ferielen skall tåla - ic:ke endast de påfrestningar, 
·som normalt uppkomma av saltvallen och ovarsamma 
sjömansnävar under fred --- utan även dc chocker, som i 
strid j"ientliga träffar i Pget j"arlyr; m edj'öra. storleksord
ningen av dessa senare har kanske icke fullt förståtts och 
beaktats förrän under det senaste kriget. 

Talrika reserumöjligheler j"ör eldens ledande såväl som 
f'ör lanr;ningen och laddHillr;en vid pJäserna måste {öre
finnas . Alt det tt ett örlogsfartyg n~islan undantagslöst· 
fin nas två likadana maskiner, apparater eller förbindelse, · 
av va rJ· c slaa ä r 1. u väl känt, de kunna nu vara grupperade 

:;'> • 

enligt systemet för - akter eller styrbord - babord, men 
för art illeriet tillkommer härutöver alltid, att matericlen 
skall som sista reserv kunna bcljånas utan varje kraft
källa ulanför den egna enheten. 

Malerirlen skall uara så konstruerad att Pil även i kriy 
bärande wnlerhållstjiinst m6jliggöres. Sjöstyrkorna mås te 
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kunna ombascras efter krigsläge och s trielshändelser och. 

då fartygen förflytta sig betydligt snabbare än en förråd~ 

och verkstadsiross kan röras, innehär detta stora krav l)il 

s tandardiscring a v framförall t förbrukningsmateriel en 

eldrör o~:h ammunition. 
Materielen likall vara enkel att handfzcwu och betjäna. 

Detta är en förutsättning för att mobiliseringen i vad ay_ 

ser under fredstid icke ruslade fartyg skall kunna hli 

effektiv inom de korta tidrymder (timmar eller fåtal 

dagar), som kunna och böra tillmätas flottan. 

Vid tillgodoseende av de nu uppräknade "kraven". 

vilka till en del sammanfalla med motsvarande krav f öl' 

:fältartilleriet, till en del faller utanför vad man har anled

ning begära av della, har sjöartilleriet vissa j'örmåncr. 

Hänsyn behöver sålunda icke - eller i varje fall icke i 

samma mån som vid niltartilleriet - tagas till: 

uiktsproblemcn, som äro av utslagsgivande betydelse. 

om n1aterielcn skall framföras i land å vägar eller i 

terräng, 
kraj'tproblemcn, som å fartyg lösa sig själv; artille

riels effektbehov är av liten betydelse jämfört med vad 

som behövs för fartygens framdrivande, 

f'örsörjningli- och lllbildningliproblemen, som inom flo t

tan på samma sätt som inom flygvapnet ändå måste lösas 

med anlitande av speciell basorganisation och ulnyttjan(k 

av stam- och reservstampersonal i relativt stor utsträck

ning. 
De uppräknade kraven medföra emellertid även svå

righeter, som avsev~irt skilja sig från d e vid fältartilleriet 

förekommande. Olikheterna äro i huvudsak följand e: 

Pjäsmaterielen är i regel au betydliqt större kaliber. 

Fältartilleriets 7,~ cm kanonkaliber förekommer nmnern 

inom. sjöartilleriet som flackbanepjäs endast p[t vissa äld re 

vedettbåtar och hjälpfartyg. 
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Betydliqt större bulliiifisk e ffektmåste med hänsyn till 

Jn·aven å stora skottvidder, stora anslagshastigheter (vid 

pansarbrytning) och korta skjullider (obs dc rörliga m[t

]en) uttagas från sjöartilleriets pji.iscr. 

Skjutning skall kunna ske från rörligt underlag, vilket 

fordrar maskinella hjälpmedel i fonn av gyron och nl.a

skinaggregat för såväl riktning som avfyring etc. 

Eldledningen måste kunna ske med hänsyn till rörel

ser såväl hos skjutande fartyg som målet. Detta fordrar 

speciella räkneinstrument, som för vinnande av erforderlig 

snabbh et måste göras helt automatiska genom utnyttjande 

av elektriska följemotorer och fjärrstyrningsaggregaL 

De i det föregående angivna kraven kunna i sin hel

het i nuläget icke förväntas vara uppfyllda annat än på 

de modernaste örlogsfartygen av en storleksordning från 

och med jagare på omkring 2,000 ton och uppåt. På äldre 

fartyg kunna av vikts- och utrymmesskäl vanligen endast 

begränsade moderniseringar utföras. På mindre fartyg, 

även moderna dylika, måste av samma skäl de olika an

läggningarna och instrumenteringarnas omfattning be

gränsas, varav följ er begränsningar i artilleriets använd

barhet för vissa ändamål samt, i förbållande till pjäser 

av samma kaliber uppställda på större fartyg, minskad 

effekt. 

Nuläget. 

I efterföljande tabeller ha angivits vissa uppgifter bely

sande: Brittiska flottans artilleripjäser 19t!7 (tabell l) och 

Ulnerik.anska flottans artilleripjäser 19-!7 (tabell 2). 

I tabell 3 har sammanställ ts approximativa ballistiska 

Uppgifter för moderna fartygsartilleripjäser om 40,r. - 10,:-; 

cn1 k aliber. Hänsyn har i denna tabell dock ej tagits till 

de hypermoderna helautomatiska medelsvåra pjäserna och 
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ej heller till pj biser sl,jutandc med s. k. UlHl erkalibrera ([ 
amn1unition . 

Clskj utningsanordningar för raketer finnas av i sto rt 
sett två olika typer. Den ena typen består av å kanonto L·
ncns eller pjässköldarnas yttersidor placerade utskj u t
ningsriinnor avsedda i första hand för lysraketer. D en 
andra typen utgöres av separata Javellage utförda såsolll 
fasta "orglar" eller på nyare fartyg såsom helautomatisk a, 
fr:'\n särskilda sikten fjärrik tade lavettage. Denna senare 
lyp av lavettage förekommer utomlands huvudsakligast 
på spec.:ialfartyg, vilka i samband med en landstigning, l1a 
till uppgift att hålla s irandförsvaret nere, då den första 
invasionsomgången går i land. Hittills använda rake le r 
l1a utgjorts av krutrakeler med ving- eller rotationsstyr
ning. storleken ~ir på väg uppåt men en övre gräns fö re
finnes med hänsyn till a ll utskjutningsanordningarna lad
das för hand. Della medför att man f. n. icke kan räkna 
med större skoltvidder ~in 10-12,000 m för vingstyrda 
lysraketer oc.:h c:a 8,000 för rotal ionsstyrda sprängrakelcr. 
Lysraketerna mt1sle sålunda alltjämt kompietleras m ed 
lysgranater vid strid på stora striclsavstånd. I avseende 
p tl precisionen äro raketema a\'gjort underlägsna artilleri
projektilerna. Inom sjöartilleriet ha de f. n . ingen anna n 
anvbindning än för spcc ialåndamål, såsom lysskjutning 
mm respektive beskjutning av ylmål i land. ~<'lgon änd
ring i detta förhMlande i.ir i vad avser krutrakeler ick e 
l1cller att emotse. 

U tvecldingstendenserna. 

Ett intcnsiYt arbclc nedlågges f n i alla Hinder ptl ul

vecklandet av olika slag av reaktionsuapen. ~är det gi11 -
ler all klarlägga utvecklingstendenserna i vad avser far
lygens arlillerihestycJ.::ning, måste jag därför ingtl på dessa 
vapens omd1de. I en orientering son1 denna kunna dock 
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endas t de stora dragen beröras. Följande indelning an
yi_indes i det följande: 

Reaktionsvapen. (R~vapen). 

Luftburna. 

1. Torpeder (uppdelas om behövligt i luft- resp. flyg
luftlorpeder, därest arme-, marin- resp. flygvapen
typerna avsevärt skilja sig från varandra). 

2. Glidbomber. 

Icke luftburna. 

l. Hakeler (uppdelade med hänsyn till bl. a. skottvid
den i flera grupper, t. ex. fjärr-, lv-, inf.- eller pv.
rakeler). 

2. Haketprojektiler (skjulna i kanoner; raketdriften 
medför endast ett tillskoU till hastigheten i övrigt). 

3. Hakclbomber. 
Ll. Rake!sjunkhomher. 

Rekylfria pjäser böra hänföras till det vanliga artil
leriet, med vilket de ha större släktskap (ammunitionen 
är densamma) och ic.:ke till R-vapnen. 

Ett utkast till nomenklalur för reaktionsvapen (R
vapen) uppgjol'l i anslutning till f. n. gällande, av öB för 
hela förs\'arel fastställd ben~imningsnomenklatur för ar
tilleriammunition å terfinnes i tabell ~1. Av utkastet kunna 
de nårmaste ulvecldingstendenserna i viss mån utläsas. 
HärutöYe r liinmas i tabell 5 vissa data samt i anslutning 
till tab ell en f ö l j ande korta kommentarer rörande dessa 
Vapen: 
. Dc lu f'tbw·Jw lorpedcrna (= vapen av typ Y l) synas 
1llom marinerna böra hänföras till torpedvapnet Luft
torpederna liksom f. ö. åven glidbombernas hastighet 
ligger f. n. betydligt under ljudllasligheicn. Ur utländska 
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rapporter kan utläsas en viss tenelens pekande emot i~k<O 
enelas t en modernisering och komplettering a v el et nu va. 
rancle torpedvapnet utan även emot det svåra marinarl ill e. 
riets ersättande med nugol slag av R-vapen . I dc fall, 
det härvid icke gäller strategiska vapen av lyp Y 2 (j lll fr 

nedan) synes man närmas t åsyfta f j ärrs tyr da och l elle1• 

målsökande lufttorpecler. Om man frånser försvara r ens 
möjligheter att påverka torpedens styr- och målsöknings. 
organ, synes det emellertid som om lv-artilleriet i och me ct 
tillkomsten av automatiskt verkande eldledningsins tru
ment hopkopplade med spanings- och cldlcdningsradar, 
avståndständrör ("proximity fuses"), underkalibrerad 
ammunition (varigenom erforderligt hastigh'clsöverskoit 
gentemot målet bibehållits) samt fjärriktning även ay 
närluftvärnspjäserna från med automatiska lwrrcklörer 
försedda riktstativ hållit j~imna steg med delta anfalls
vapens utveckling. 

A v de icke luftburna vapnen bedömas de tyngre rake
terna av typ V 2 med sina "strategiska" skoltvidder i fram
ti(fen kunna komma att - åbninstone i viss utsträckn ing 
- ersätta de tunga bombflygplanen. Haketer av denna 
typ bedömas icke komma att utöva något inflytande p[t 
sjöstridskrafterna. Någon utsikt till lösning av styrnings
problemet vid de mycket höga sluthastigheter det här år 
fråga om. och med den precision, som erfordras för dessa 
dyrbara vapens insättande mot små rörliga punktmål 
skönjes i varje fall f. n. icke. 

Mindre tunga rakeler med måttliga överljudshas tig
heter fram.kommo redan under kriget. Ehuru styrnings
och målsökningsproblemen även vid dessa hastigheter åro 
stora, synes det icke osannolikt att en lösning, möjliggö
rande utnyttjandet av dylika raketer, så som t. ex. tungt 
lv-artilleri emot bemannade flygplan eller lufttorpeder aY 
typ V l, kan ernås inom den närmaste framtiden. Dettn 
innebär emellertid icke att det moderna m edelsvåra och 
lätta lv-artilleriet (m.ed utgångshastigheter pft omkring 
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1,500 m / sek) salls ur spelet. Luftvärnsraketer av denna 
tyP synas nämligen närmast kunna karakteriseras som el t 
förenklat, i markluftvärnet ing:"tendc jaktflyg. Såsom 
sådant kunna raketerna komma alt bli ett viktigt komple
ment till kanonlv-artilleriet m en icke ersälta detsamma. 
önsketänkandet om den mot alla slag av R-vapen hundra
procentigt effektiva luftvär nsraketen måsle på teknikens 
nuvarande och för den närmaste framtiden bedömbara 
ståndpunkt hänföras till "gissningarnas" område. För far
tygens del innebär detta, att det medelsvåra och lälta 
artilleriet konuner att bibehållas, givetvis under beaktande 
av de 1nöjligheter till effektökning, som kunna framkom
ma och som f ö i stor utslråckning redan är på väg. 
Exempel härpå är: flerdubbelt ökade eldhastigheter, auto
mati sk maskinell riktning och avfyrning av pjäserna ge
nom hopkoppling med alltmer utvecklade spanings- och 
eldledningsr adaranläggningar, nya s. k. kalla krut, vari
genom eldrörsslitningen revolutionärt nedbringas, under
kalibrerad ammunition i förening med nya extrem.a pro
jektilformer samt pilstyrning i stället för hittillsvarande 
rotationsstyrning av projekJilerna, resulterande i utgångs
hastighe ter på 1,500 m / sek eller därutöver. Elt artilleri 
av h är antytt slag är väl anpassbart för bruk ombord på 
fartyg konstruerade med hänsyn till behovet av skydel mot 
strålning vid atomhombexplosioner. Ingen artilleriper
sonal behöver nämligen befinna sig osl.;.yddad ovan däck. 
Det syn es även sannolikt, all det fasla kustarlilleriel, lik
som f ö ~i ven ortsfast lv-artill eri, kommer att ulveddas 
efter samma principer. 
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Appro,"\:il11<1fil'a ballisUsli::a uppg-ifter för Inoderna fartygsartillerill]ilser 01n 

40,6-10,5 cm kaliber. 

l 

(Hänsyn har i tabellen, som är schematisk ej tagits till de hypermoderna helautomatiska pjäserna eller till pjäser 

skjutande med underkalibrerad ammunition). 

Kaliber (cm) 40,G l 38,1 l 35,G l 30,.; l 28,3 l 25,1 l 21,0 l 20,3 / J5,~ l J2.o l JO," 

Cvärdc (l0
4
.c) .. ········· ·· ·· ·· ··· · · · ·· · ··· O,s.; l o,~IO O,ac / J,H J, ~l. / 1 ,38 l,G.j I J,io 2,2:, 2,;;; l 3,10 

Utgångshastighet m/sek ') . .. ...... . . . .. 900 900 900 900 900 900 900 900 900 9001 900 

Projektilvikt i kg ........ .. ....... ... . J,060 860 660 385 309 225 J25 IJ5 46 23 J6 

Skott pr minut .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ,:, l ,R 2,o 3,o 3,.; l 3,B 5, .; 5, :; 8,.; J2 l 15 

skottvidd vid '? = 20: 111. •••• • .••.•••• • ~0,300 29,500 =~,500 :6,500 25,~00 24,~00 2J,800 21,500 18,300 J6,300 J5,300 

" » )) = 30 )) ······ ·· ···· .. )8,100 37,000 )),600 )2,900 31,)00 29,)00 26,600 26,200 22,000 19,600 18,300 

)) )} )} = 40° )} ········ ·· ····· 43,300 42,000 40,500 36,900 35,100 32,900 29,600 29,100 24,300 21,700 20,JOO 

skottvidd vid 20 se k. skjuttid m ... J4,600 J4,400 14,300 13,700 13,400 13,200 12,500 12,300 J1 ,300 J0,500 10,000 

)) )) 30 » )} )) .. . 20,100 19,700 19,400 18,500 18,000 17,600 16,500 16,200 1+,700 13,600 13,000 

)} )} 40 )) )) )) ... 24,800 2-±,400 23,800 22,500 21,900 21,200 19,800 19,500 17,400 16,200, 15,400 

Nedslagsvinkel å JO,OOO m 0
/' ..... . .. . 5° 30' 5° 30' 5° 30 ' 6° 6° 6° 30' 7° 30' 8° !0° 30' 13° 30' 16° 

" '' 20,000 m >> •••...••• 14° 00' 15° 30' 16° 30' 20° 22° 25° 31° 32° 43° 51 ° 57° 30' 

" " 30,000 m " ...... . . 30° 32° 30' 35° 41" 30' 45° -±9° 58° 30' - -

» " 40,000 m " .... .... 48° 50° 30' 53° 61 ° 64° 30' - - - - -

Rest. hast. å 10,000 m m/se k .. ... . . . 690 680 660 620 600 570 510 500 410 350 350 

>> » " 20,000 m >> ••• •• ... 520 510 4S'O 440 410 390 360 350 300 3201 320 

» '' " 30,000 m » . . . . . .. . . 450 440 41 O 400 370 380 390 380 

>> >> >> -±0,000 m " . . . .. . . . . 470 460 460 - 460 320 

Bestr. stycke å JO,OOO m m ' ) . .. . . JOO 100 100 95 95 90 75 70 ' 55 ' 401 35 

, ,, , 20,000 m '' ... ... . . 40 35 35 25 25 20 15 15 JO 10

1 

5 

'' '' » 30,000 m " .... . . . . . 15 15 15 JO 10 JO 5 - - -

" '' " 40,000 m " .. . ..... JO 10 10 5 5 - - - - -

Anm. l. Med utgångshastighet förstås i tabellen utgångshastigheten vid full laddning. Uppgifterna å sko ttvidder, 

nedslagsvinklar, och resterande hastigheter äro även h änförda till denna laddning. 

Anm. 2. Bestruket stycke är räknat för JO m målhöjd. 

l 

l 
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Erfarenheter från andra världskriget be::: 

träffande flygstridskrafternas del ubåts:: . 
l 

bekämpningen. 
Av löjtnanten Anders Låftman. 

Ubåtarnas insatser i sjökriget. 

Under andra världskriget gjorde ubåtarna mycket 

stora insatser i sjök.riget och speciellt i sjöhandelskrigeL 

Sålunda kom icke mindre än 6D ·% av de förluster, som 

det allierade handelstonnaget led, på axelubåtarnas lott. 

I Still a havet lyckades de amerikanska ubåtarna sänka 

1;3 av Japans örlogsflotla och 71;3 av dess handelsflotta. 

En jämförelse mellan resullaten av de tyska ubåtarnas 

sänkningar under dc båda världskrigen ger vid handen , 

att dessa såväl nnder första som under andra världs

kriget i medeltal uppgingo till omkring 215,000 ton per 

månacl. En sammanställning av sänlmingsrcsullalen ftler
finn es i nedans tå ende tabell. 

Tabell t. 
l 

I-Iandelstonnag<:: Handelstonnage 
under hela kriget per månad Sänkta ubåtar 

1,000 

l 
Antal 1,000 

l 
Antal l Sänkt 

Antal tonnage 

ton fartyg ton fartyg Sänkta ubåtar 

Vkl. 11,135 4,837 218 95 178 62,000 

Vk 2. 14,500 2,775 214 50 781 18,000 

Av tabellen framgår , alt ubåtarna under första världs

kriget sänkte mer än dubbelt så många handelsfartyg per 
111ånad som under andra världskriget. Detta kan tyckas 
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märkligt, om man betänker, alt moderna ubå tar ha bä tlre 

prestanda i alla avseenden än de ubåtar, som opererade 

för 25 år sedan. Efter ::\arges och Frankrikes samma n-

1Jrott 19-10 behärskade Tyskland dessutom Europas v~isl

kust från Xordkap till Pyrenecrna och kunde basera sina 

ubåtar nära dc allierades konvojvägar i Atlanten. E n 

sådan möjlighet stod icke tyskarna till buds under fö rsta 

\'ärldskriget, då ubMarna voro häm·isadc till baser på den 

korta kuststräckan i Tyska bukten och i Flandern. J\Ien 

~indå voro ubi\tarna framgångsrikare under första världs

kriget! En a\' orsakerna till ubåtarnas relativt sett min dre 

framgångar under det sista kriget var, alt konvojsystemet 

logs i bruk redan vid krigsutbrottet 1939. Under första 

världskriget började däremot delta system icke tillämpas 

förrän 1917. Ett annat skäl till de minskade förlusterna 

är, att motmedlen mot ubåtarna utvecklats och blivit !Je

tydligt effektivare. Tillkomsten av radar och asdic samt 

sist n1en icke minst flygteknikens framsteg äro grunderna 

härtill. 
. I Stilla havet lyckades japanerna aldrig slå ut de 

am.erikanska ubåtarna. A v en jämförelse med "slaget om 

Atlanten" framgår (tabell 2), att amerikanarna för varje 

förlorad ubåt sänkte 10L1,000 ton, tyskarna därcnwt kom 

mo aldrig upp till mer än 18,000 ton. De amerikanska 

framgångarna bero på, att japanernas insatser och meto

der i ubfttsbekämpningen icke voro nog effektiva. 

Tabell .2. 

Handelstonnage H andelstonnage Sänkta ubåtar 
under hela kriget per månad 

l 
Antal 

l 
Antal l Sänkt 1,000 1,000 Antal tonnage 

ton fartyg ton fartyg Sänkta ubåt,lt 
l - l 
Tyska ubåt. 14,500 2,775 214 40 781 18,000 l 
U S A ubåt. 4,800 1,042 110 23 46 104,000 
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Man finner s:'Uedes, att dc allierade lyckades rida ut 

stonn en i slaget om Atlanten genom effektiva. motåtgär

!er, under del att japanerna dukade under till stor del 
( , <1rund av cl e ameri],anska ubtltarnas framgfmgar. 
pa "" 

Hur användes flygstridskrafterna och vilka voro förut~ 

sättningarna för deras framgång i ubåtsbekämpningen? 

Flygstridskrafternas insatse r i ubåtsbek~impningen 

voro slrulegiski sett av defensiv art, emedan de avsågo 

a tt skydda egna sjöförbindelscr. Ur taktisk synpunkt 

däremot insattes flygstridskrafterna såväl defensivt som 

offensivt, defensivt i fonn av konvojskydd, offensivt ge

nom jakt på ubå ta r inom farvatten, som dessa m äste pas

ser a m ellan baserna oth operationsområdena, genom 

bombning av ubålsbaser, varv och industrier samt genom 

minfällning utanför fiendens basområden. 
Möjligheterna att under ubåtsjakt uppläcka ubåtar 

från flygplan äro beroende av de tekniska resurser över 

vilka flygplane n förfoga. I hörjan av kriget - innan 

flygpl anen ännu utrustats med radar - var man hänvisad 

till ögonspaning. Ubåtarna kunde därför uppläckas en

dast under gynnsamma belysningsförhållanden. Under 

mörker däremot kunde ubåtarna utan större risk för upp

läckt fr å n flygplan ganska obehindrat uppträda i marsch

läge. Sedan flygplanen försetts med radar, kunde ubå

tarna lokaliseras i marschläge ä ven under mörker, men 

för anfall mot dem från luften nattetid krävdes - därom. 

är man i stort sett ense - belysning av något slag. För 

a tt nå detta m å l utrustades flygplanen med en kraftig 

strålkastare. Därav följde att ubåtarna icke under någon 

del av dygnet voro säkra för anfall från luften, om de 

tippträdde i marsehläge. 
Flygets möjligheter att upptäcka ubåtar i uläge äro 

icke stora. Att upptäcka en ubåt i uläge n1ed ögonspa-

Tidskrift i Sjöväsendet. 9 
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ning kan be tecknas som enbart tur . För att kunna 11~\ 

resultat i detta hänseende blir man sålunda hämrisad ti ll 
tekniska hjälpmedel av något slag. Sådana anvälHlcs 
också under krige t men med ganska liten framgång. 

Såsom framgår av det ovanstående, tvingade lluu
slridskraj'terna ubåtarna all upptriida i uliige och m in
skade därmed deras r örli{!hel! En utomordentligt viktig 
:_"t tgärd. 

För att kunna bedriva ubåtsjukt effektivt fordras stor 
tillgång på flygstridskrafter. Yid krigsutbrollet 1939 be
stod det engelska Coastal Command, på vars lolt huvud
parten av ubåtsjakten i Atlanten föll, endast av omkring 
170, till största delen omoderna flygplan . Flygstridskraf
ternas insatser i slaget om Atlanten blevo ocl.;:så i börj an 
av kriget synnerligen blygsamma. Det dröjde 1G måna
der innan den första ub;Hen sänktes av flyg ulan hj ölp 
av ubåtsjaktfartyg. Det var först på hösten 19-12 som 
Coastal Command blev slarld nog för att spela en fram
träcJande roll i antiubåtskriget i Atlanten. Hittills hade 
Coastal Command sänkt endast nio ubåtar. Under de 
återstående tre åren av kriget däremot förlorade axel
makterna närmare 250 ubåtar genom anfall från engelska 
flygplan. Låt oss nu kasta en blick på förhållandena i 
Stilla havet. En bidragande orsak till dc amerikansk a 
ubåtarnas framgångar där var japanernas brist på sådana 
flygstridskrafter, som kunde avses för ubåtsjakt. Japa
nernas flygplan - omkring 500 till antalet - voro Lill 
största delen äldre utrangerade bomb- och jaktflygplan. 

För att undgå molverkan från flyg förlade dc tyska 
ubåtarna i slaget om Atlanten sina operationsområden 
utanför flygets räckvidd. Denna förskjutning av dc tysk a 
operationsområdena framkallade hos de allierade krav på 
baser så att hela Atlanten kunde täckas med flyg. Sedan 
baser anlagts, bland annat på Grönland, Island, Azorerna 
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ch ~ordamerikas ostkust, kunde ubillarna operera cn
~as t inom ettlitet område mitt i Allanten ulan att riskera 
( 1Jtäckt eller anfall från flvgplan. Det var inom detta up • 
område - kaJlat The Black Pil - som ubåtarna i nov_cm-
!Jer 19-12 hade sina största framgångar under hela kngct. 
])et blev di:irigenom klart för de allierade, att flygskydd 
var nödvändigt för varje konvoj. Ym·hclst det landbase
rade långdistansflyget icke n ~tdde fram, måste man sätta 
in ]langad a rlygsLaserat flyg. Della skedde och vid års
skiftet 19-12- 43 tillfördes Atlantkonvojerna de första 
cskorthangarfartygen. Därmed vi:inde sig stridslyckan i 
slaget om Atlanten. Yisscrligen sänktes fortfarande be
Lydande allierat handelstonnage, men även ubåtarna bör
jade nu lida fruktansvårda förluster. 

Ubåtsjakten är en kombinerad operation utförd av 
sjö- och flygstridskrafter, vilken släller stora krav på sam
verkan och samarbete, dels inom staberna i land och dels 
mellan flygplanen och eskortfartygen ute på haven. 
Denna sanwcrkan löstes p å ett föredömligt sätt av de 
allierade. Engelsmännen framhålla, att den goda sam
verk an och det förtroendefulla samarbetet n'lellan flyg
och sjöstridskrafterna var en starkt bidragande orsak till 
den lyckliga utgången av slaget om Atlanten. De fram
hålla också, alt detta san1.arbetc måste vidmakthållas och 
utvecklas efter kriget bland annat genom gemensam ut
bildning och samövningar i ubå ts j aktskolorna. 

Exempel på mindre god samvel"kan finner man i 
Japan. Där l1ade flottan och flyget - av prestigeskäl -
mycket svtn·l att samarbeta, icke bara inom staberna i 
land u tan ~i.vcn ute pft sjön. Japanska eskortledare för
klara ganska allmänt, att det sällan förekom, att radio
förb indelse mellan flygplanen i eskorten och eskortfar
tygen kunde upprättas. Oftast fick flygplanens basradio
'>tation transitera radiomeddelanden! 
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Den flygande personalen m~1s le vara specialutbildad 
för att upptriida öve r h av. Säkerhel i n avigering och 
identifie ring av fartyg, skicklighet i flygning - ofla Pa 
H1g l1öjd - under alla väderleksförhållanden i.i ro dc S]l e
ciclla fordringar man st~illcr på den flygande personale n. 
Som ett kuriosum kan pöpekas, att under d e ()8 månade1· 
kriget i E uropa p{\gick , var det endast fyra dagar som 
Coaslal Commands flygplan icke voro i luften. Flygpla
nens hesätlninga r m1sle därjämte vara väl förtrogna llled 
.sjökrigföringen, m ed andra ord "sea-minded". Erfa re n
h elerna från Japan, dbir <H"BH~flygel på sina h ~dl fick ot n
hcsörja ubåtsjakten visa delta m ed a ll önskvärd tydli ghet. 

Av stor betvdclse var d en form av ubålsbckämpning, 
som flygstridskt~aflcrna utförde genom bombning av ub:tls
base r och varv samt s;)dana industrier, som tillverkade 
ubåtsmaterieL Enligt engelska upvgifter födOt·ade tyskar
na icke m indre än G:3 ubåtar genom bombanfall .not ub[1ts
baserna. Slörsta delen av dessa förlusler inträffade un der 
krigets sista m ånader. I ubåtsbunkrarna l. ex. i Biscaya
ltamnarna kunde d ~iremot utrustning oc h r eparation ske 
i stort se tt utan av flyganfall förorsakade fö rlus te r. 

Bombning av va rv , motorverkstäder, accumula lor
fabrikcr m m inverkade i hög grad på utgången av uLats
kriget. Amiral Döni tz f ramhålle r, att en komplett fl ot t.a 
av den nva revolutionerande ubåtstypen skulle ha v a n! 
f~irdig hö,sien 19-1-1, om icke den allierade bombninge n 
[tsladkommit avbrott i produktionen. Likaledes skulle -
enligt Amiral Dön i lz - sch norkeln hava införts tidigare. 
om i cke den tvska industrien skadals genom bombningen. 
Om denna situation ha r den engelske Air \'icc-l\Iarshal 
A. B. Ellwood, s tabschef i Coastal Command, ullalat sig. 
d;\ han om läget i slage t om Atlanten under våren l ~Jl5 
v tlradc fö lj ande: "\'i ans trängdes till d et y ttcrsla, fas tii n 
~n d as l 13 sclmorkelubå la r befunno sig i nom sina patrull
områden. Om fienden hade hållit 30 elle r -10 sch nork cl-
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tbå tar vi d våra kuster, såsom \'i ansågo, att han myck et 
~,äJ kun de göra och om han därjämte hade skickat ut s tora 
stvrkor , inklude rande de nya sru:bba ubå tstyperna, i A L
I a~1ten , där vi icke längre hade några ubåtsjaklavd el
ningar, så visste vi att situationen skulle bli verkligt b c
kynnnersam. Yi fingo faktiskt en försmak h ärav före 

krige ts slut." 

Utanför d c tyska ubåtsbase rna la d es flygmin erin gar, 
vilka förorsakade ganska slora förluster. Under krige ls 
sista m ånader intensifierades flygminf~illningen, särskilt 
i norsk a oclt tyska farvatt en, d ~i r m er än (i,OOO minor fä ll
des. Denna minfällning tvingade upp dc sclmorkelför
sedda ubåtarna i marschläge tmder förflyttning till och 
från deras operationsområden, varvid dc kunde upptäck as 
och anfallas av flyg. Minfällande flygförband h emsökte 
~iven östersjöfarvallnen , i , ,ilka tyskarna utbildad e sina 
ubåtsbes~i'flt n ingar. Dessa mineringar å stadkomma visser
ligen få ubåtsförlustcr, m en ställde i alla fall tyskarna 
inför svåra problem, då utbildningen därigenom icke 
kunde b edrivas lika effektivt. 

Flygplanstyper och teknisk utrustning 
för ubåtsjakt. 

flygplan avsedda 

Prak tiskt laget alla fly gplantyper anv~indes för ubftls
jakt. I princip kunde man emellertid särskilja två huvud
typ er, nämligen dels större, flennoloriga flygplan med 
lång aktionst id , vil ka voro landbaserade, dels en mindre 
enmotorig flyplantyp, avsedd för hangarfartyg. Lftng
distansfly gplanen, försedda med cxtratanka r, kunde under 
krigets senare skede fdn base r på brittiska öarna, Island, 
Grönland , Azorcrna och Xordamcrikas ostkust övervaka 
hela Nordatlanten. Detta bidrog i högsta grad till d e n 
1.Ysk a va rgflockstak tikens misslyckande. Ub~\Lschcfcrna 
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framlJålla ockst1, alt Hingdislansflygplancn, vilka alla t id 01. 

på dygnet kunde överraska dem var som helst ute l)a 
havet, voro ub;\tarnas värsta fiender. Dessa flygplan 

förorsakade 110 % av alla ubåtsförlustcr. För dc hangar. 

fartygsbaserade flygplanen behövdes kort start- och land. 

ningstr~icka; framför allt var delta fallet för eskorthangat. 

f artygcns flygplan. 
;\ven luftskepp och helikoptrar användes i såda nu 

farvatten, där faran för fientlig molverkan var minimal. 

Amerikanarna hade således icke mindre än 53 s k "blimps'· 

i tjänst för ubåtsjakt. Dessa eskorterade icke mindre än 

89,000 handelsfartyg i ubåtsinfekterade vatten. Ameri ka

narna hävda, alt sedan deras "bJimps" började patrullera 

~ Gibraltarsund 19-1-1, lyckades ingen ubåt passera diiri

genom i marschhigc. 
I början av kriget voro dc uhf1lsjagande flygpla nen 

utrustade med bomber. Del visade sig cm.ellertid ganska 

snart, alt dessa bomher icke voro lämpliga för sin upp

gift. Dels Yar deras verkan icke tillräcklig för att allvar

ligt skada en nbåt i uläge, dels voro dc farliga för flyg
planen själva, i det att dessa ofta skadades av splitter från 

bombnedslagen. Det var emellertid icke lämpligt att förse 

flygplanen med samma slags sjunkbomher som fartygen 

använde, ty dessa bombtyper hade dåliga ballistiska egen

skaper. Ganska snart konstruerades särskilda sjunkbom

ber avsedda för flygplan, vilka hade bombform och en 

speciell stjärt, som. gav dem. jämn bana i luften och stor 

sjunkhastighet i vattnet. 
Ett speciellt vapen mot ubåtar i uläge var den s k 

retrobomben, vilken avfyrades i akterlig r iktning mecl 

samma hastighet som flygplanet. Den förekom på flyg
plan, utrustade med Magnetic Airborne Dctector (se ]Jii r

om mera senare), och var så konstruerad a tt den detone

rade först vid direkt anslag mot ubå tsskrovet. Ubåten 

blev således icke 1ncdveten om. att den var upptäckt och 

anfallen, fötTiin den träffades av bomben. 
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För b ekämpning av ubåtar i marschläge anvitndes. till 

en börj an kulsprutor och automatkanoner. Men med 

dessa vapen kunde en uhål icke sänkas. Dc allierade 

JJör jadc därför 19±3 utrusta sina flygplan med raketer. 
l]nder gynnsamma förhållanden kunde en raket av 15 kg 

vikt genomslå tryckskrovet p[t en ubåt. Japanerna gjorde 

försök med cirkeltorpeder dock utan positiva resultat. 
Radar blev flygstridskrafternas förniimsta hjälpmedel 

i kampen mot ubåtarna. Sedan radar införts på flygplan 

blev det möjligt alt - oberoende av sikt och belysnings

förhållanden - uppläcka ubåtar i marschläge dygnet runt. 

Dessutom ökades tack vare radar patrullflygplanens över

vakningsområden avsevärt. De allierade börja de ganska 

allmänt förse sina flygplan med radar under 1941, vilket 

resulterade i, alt anialet upptäcker steg kraftigt. Japa

nerna nådde aldrig ltmgt inom radarområdet och hade 

endast en tredjedel av sina för ubåtsjakt avsedda flygplan 

utrustade med radar. De japanska radaranläggningarna 
voro icke så effektiva som de allierades, och den flygande 

personalen litade icke beller på dem i någon högre grad. 

Som redan n iimnts kunde, sedan radar införts på 
flygplanen, uhttlar upptäckas under mörker, men anfall 

mot dem voro icke m.öjUga att utföra utan tillgång till be
lysning av något slag. Sommaren 19-12 började de engel

ska patrullflygplanen utrustas med en l;:.raftig strålkastare, 

som var monterad under flygkroppen och kallades "Leigh 

Light" efter uppfinnaren. När en ubåt uppläckts med 

radar och flygplanet kommit i närheten av den, tändes 

strålkastaren, som upplyste ett område n1.ed 1' diameter 

så effektivt, alt ubåten kunde ses med blotta ögat och 

anfallas. J apancrna däremot försågo icke sina ubåtsja

gande flygplan med belysning av något slag. Vid radar

l~ontakt f~illdes i stället från de japanska flygplanen en 
lJusboj, vilken utmärkte ubåtens läge. Det blev sedan 
eskortfartygens sak att nedkämpa denna. 
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SÖkomr~de 
Fig. 1. 

Den tekniska utrustning med vilken ubåtar i uläye 
kunde lokaliseras utgjordes av dels en hydrofonboj, k a l
lad sonohuoy, dels e tt elektromagnetiskt instrument v id 
namn Magnctic Airborne Detector (MAD), ursprungligen 
avsett för malmletning. MAD användes såväl av de all ie
rade som av japanerna. Dc allierade inregistrerade ick e 
några större framgångar - endast en ubåt sänktes ti ll 
följd av upptäckt genom MAD. Japanerna, som utved;.
lade instrumentet, lyckades bättre, och 11 amerikanska 
ubåtar oskadLiggjordes sedan de lokaliserats med MAD . 
Denna detektor var konslruerad så, att den inregistrerad e 
förändringar i det jordmagnetiska fältet, vjlka förorsaka l s 
av större järnföremål t. ex. ubåtar och vrak. Apparaten s 
räckvidd varierade mellan 120 m och 250 m i alla ri kt 
ningar. När en ubåt påträffats och instrumentet gjorl ul 
slag fälldes automatiskt en boj från flygplanet. Della b ö1·-
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Fig. 2. 

jade nu flyga i en klöverbladsliknande bana över platsen. 
Varje gång planet passerade över ubåten fälldes en ny 
boj (1-3 i fig . 1), varvid ubfttens kurs och fart kunde 
bestämmas. 

Sonobuoy var en kombinerad hydrofon och radiosän
dare. Det buller, som mottogs i hydrofonen, överfördes 
av radiosändaren lill de ubålsjagande flygplanen och far 
tygen. Enligt uppgift varierade hydrofonens räckvicld 
Inellan eti par hundra och ett par lusen meter och radio
sändaren nådde 5'-40' alltefter den höjd på vilken mot
tagaren befann sig. Bojarna sände på olika frekvenser 
och innehöllo behållare med färgämnen, olika för var j e 
boj. Radiomotlagarnas frekvenshand voro m~tlade i över
ensstämmelse med dc olika hojarnas färger. Ett antal 
fallsk ärmsförsedda hojar (1 ---i i fig. 2) fälldes friln flyg-
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planet. AJltcfler signalernas styrka kunde man avgii t·Q 
vilken boj, som befann sig närmast ubåten. Officielln 
sänkningssiffror, orsakade av uppt~ickt med sonobuoy f in. 
nas icke. 

Ubåtarnas medel och möjligheter gentemot faran från luften. 

De flesta ubåtar som sänkles av flyg under andru 
världskriget, blcvo anfallna i marschläge eller under för
sök att dyka. Innan radar hade börjat användas på flyg
planen, låg ansvaret för ubåtens säkerhet mot anfall från 
luften enbart llos luftutklkarna. Det visade sig också, a tt 
utkikarna ofla upptäckte flygplanen, innan dessa kommo 
i anfallsläge, varvid ubåten hann att dyka. Men införan
det av flygburen radar framtvingade tekniska motm edel 
av olika slag. Såväl de allierade som. axelmakterna fö r
st"tgo sina ubåtar med radardetektorer. I slaget om Allan
ten hade tyskarna svårt att inhäm.ta de allierades fö r
spPång på radarområdet En ny radardetektor på dc 
tyska ubåtarna medförde ganska snart en ny förhäll rad 
radartyp på de allierades flygplan. I denna kapplöpning 
1nellan medel och motmedel kommo tyskarna ohjälpligt 
på efterkälken. Radarteknikens höga ståndpunkt i USA 
medförde, att de amerikanska ubåtarna i Stilla havet fö r
sågas med effektiva radardetektorer, vj]ka i god lid var
nade för j apanska flygplan. 

Bfale tyskar och japaner gjorde försök med att kl ii 
över periskop och torn med en gununimassa, vilken hir 
ha minslcat radarns effektivitet med 30- 40 %. Tyska 
ubåtar lade även ut bojar som voro försedda med metall· 
nät. Dessa bojar förorsakade ubåtsliknande utslag i radar
katoskopet, varigenom radarspaningen vilseleddes och 
försvårades . 

På våren 194:3 kunde dc allierade avdela så stora flyg
styrkor för ubåtsjakt, att det i trånga farvatten blev prak-
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. ] ' t taget omöjligt för en ubåt att inlaga marschläge vare 
tlS ~ . .. o ;· l 
-j o· dag eller nall utan alt bh upptackt. Ubatarna anf-
~;dc därvid sin taktik så alt de kvarstannade i marsch
\ ae och med sill luftvärn upp to go slricl mot det anfal
~:~de flygplan et. Taktiken blev dock f?.ga fram.gtl:~~srik, 
tro ls att även flygplanen ledo sv~n·a forluster. l'or. att 
"ka sin eldkl·afl samlades ubå larna i grupper men Icke 
o . o ] ' ll' 
J Her denna taklik medförde någon framgang. "'.ll a IC-Ie .1 · 
rat flygplan , som siktade en sådan grupp, kallade h l s1g 
förstärkning med radio, och d~irefter anfölls ubåtsförban
det från flera håll sam lidigl. 

Men i och med alt dc lyska ubåtarna 191-! försågos 
med Sdmorkel, fingo dc ell verkligt effektivt molmedel 
i kampen mot flygstridskrafterna. Införandet av Selmar
kel ~ir en komplimang åt flyget som antiubåtsvapen, ty 
den kom ulan tvivel till av fruktan för flyganfall. Sedan 
ubåtarna börj at använda Sclmork el, blev flygets direkta 
framgångar mot dem sällsynta. Den ständiga flygverk
samheten inskränkte dock fortfarande i hög grad ubåtar
nas rörelsefrihet. Kustfarvattnen kring dc brittiska öarna, 
tlär ubåtarna aldrig skulle vågat uppträda ett år tidigare, 
blev, enligt vad Air Yicc-l\Iarshal A. B. Ellwood i Coastal 
Command framhåller, nu liksom. under krigets försla m å
nader ubåtarnas förnäms la operationsområde. 

Under del sisla v~irldskrigcl förorsakades ungefär 
hälf len av alla ub~llsförlusler av flyg. I slaget om Atlan
ten l~om där\'id omkring 2i)0 ubåtar ptl de allierade flyg
stridskraflernas lott. Hur dessa sänkningar kommo att 
fördela sig under la·iaets olika skeden framgår av nedan-

"' stående diagram. 
Det är intressant alt se hur tid efter annan än sjö- och 

än flygstridskrafterna tycktes vara det effektivaste vapnet 
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i kampen mot utbå tarna. Så var t. ex. i Allanlen under 
1943 flygplanet ubå tens farligaste fiende. Men sedan 
Sclmorkel införts minskades flygets framgångar och uba ts
jaklfarlygen hlevo dc som sänkte de flesta ubåtarna, a ll
d cles som det varit i början av kriget. Delta innebar icke 
att flyget var salt ur speL Flygplanen kunde fortfara nde 
upptäcka och anfalla ub<''tlar, men för fullföljande av an
fallet mot schnorkclförsedd ubåt fordrades jaklfart yg. 
i\Ian kommer sålundå även inom denna del av sjökrigs
operationerna tillbaka till det ständiga behovet av sam
verkan mellan flyg och sjöstyrkor, där än den ena ocl1 
i.in den andra kan komma atl spela den ledande rollen, 
men där bftda kompietlera varandra och ~1ro lika n öd
vändiga. 
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Något om jagarebryggor. 
Av mariningenjören Qösta Kaudern. 

Jagarbryggomas utformning har under lång tid utgjort 
ett li ka omtydd som outtömligt diskussionsämne inom v~u· 
flotta. Den fullkomliga jagarbryggan har förvisso ännu 
ej konstruerats, ()(:!J förslagen till förbättringar äro både 
många och goda; de flesta b a dock den nackdelen, att dc 
icke tar hiinsyn till alla de krav, som fartygskonstruktören 
ovillkorligen måste tillgodose, för all bryggan nöjaktigt 
skall fylla alla sina funktione r. I oktobernumret 19-16 av· 
denna lidskrifl förekom en art ikel i ämnet av 1\' . Olow 
och dc synpunkter, som där framfördes, synas obestrid
ligen beaktansvärda. Dc äro dock ej så nya för dc sven
ska krigsfartygskonstruktörcrna, som artikeln låter för
moda . Tvärtom ha dc vid flera tillfällen diskuterats j 

samband med nykonstruktioner. För alt något belysa 
problemet, skall i det följande lämnas en sammanfattning 
av bryggfrågans utveckling fram till den senaste brygg
typ en på landskapsjagarna, vilken f. ö. redan blivit utsatt 
för en del kritik. 

Ehrensköld är j u urtypen l i IL vårt nuvarande .i agarc
bestånd. På denna jagare var avsikten, att den undre 
bryggan skulle vara den egentliga manöverbryggan. Med 
ledning av vissa utländska förebilder gjordes den helt in
byggd och försågs med stora fönster. På taket av slyr
hytten uppställdes torped- och artillerisiktena och här pla
nerades ursprungligen endast en öppen barriär med segel
duksskärm som. skvdd. Iden med helt täckt manöver
brygga visade sig cJ~lCllcrlid vid närmare prövning ohåll
bar . D en övre bryggan försågs därför med vindskärm 
av plåt, och instrumenteringen utökades. Maskintelcgra-
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ferna behöllos do~k på den undre bryggan, o~h förbi n. 
delsen med denna upprätthölls genom talrör. 

Yid ularbetandet av ritningarna till nästa jagar typ, 
Klas Horn, tog man fasta p{t erf~renheterna från Ehrcn. 
sköldtypen och gjorde en undre inbyggd styrhytt med Sllla 

fönslcn·enti ler samt med Lrygg.,-ingar [tL varje sida lllcd 
vindskänn. D~irövcr byggdes en smal, helt öppen manö. 
vcrhry gga med go L t vindskydd och tämligen fulls ländig 
instrumentering. Den undre bryggan förs~tgs dock allt. 
jämt med en stor kortlåda på vardera bryggvingen och 
här u p pställdes även pejlkompasserna. 

På Klas Horn flyttade fartygsledningen definitivt upp 
på den övre bryggan, som_ därför snart visade sig vara 

·för li ten. Den breddades redan på näsla jagare, Klas 
Uggla, och senare även p[t Rias Horn. 

P[t de nu niimnda jagarna voro artillericentralsik te 
och avståndsmälare uppställda på övre bryggan bakom 
varandra i fartygels mcdellinje. Torpedsiktena voro lvå 
och placerade i dc fr~1nuc hörnen på övre bryggan om 
sl.y:~<bord och babord. Torpedtuberna kunde endast skjnla 
i fasta Lublägen. 

Klas Ugglas bryggtyp Lehölls i det niirmastc oförän d
rad p å Göteborg o~h de följande stadsjagarna, inalles tio 
fartyg. Den my~kct heL_·delsefulla förändringen gjordes 
dock fr. o. m. Göteborg, att artillericentralsikte och av
ståndsm~i tar c sammanbyggdes till ett in s Lrument, och p<'t 
centralsiktets gamla plats uppställdes ett torpedsikte aY 
ny typ. Torpedtuber och torpedsikte konstruerades för 
skjutning med ''följande riktning". Denna sistnämnda 
förändring har haft en stor och för bryggorna i viss mån 
ogynnsam inverkan s~1som i det följande skall påvisas. 

Även de mindre kustjagarna försägs med brygga, 
av samma typ som stadsjagarnas. Bryggvingarna drogos 
dock något mera akteröver för alt förbättra bestryknings
vinklarna för den på backen uppställda kanonen. Under 
byggnadstiden uppkom också önskemålet om_ spliLLcr-
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1, ,·dcl fö r personalen på bryggan. P[t grund a v arbetets 
:å1;gt framskridna stad.ium, tillgodosågs detta endast på 
å sätt, a tt runL lorpedstktcl byggeles en sbinn och clt tak :v pansarpUtt - en lösning, som visade sig rätt misslyc

!;:ad, då den gav dåligt skydd, men skymde sikten från 
bryggvingar na. På jagarna av Yisby-klassen byggdes i 
ställe t styrhyLLen på undre bryggan av pansarplåt. 

s tadsjagarbryggan är ulan tvivel rätt lyckad . Del 
faktum, alt 18 jagare försells med denna bryggtyp utgör 
tillräckligt bevis härför. Bryggan kännetecknas av föl
jande huvudegenskaper: 

1. Far lygsbcfi:i lct befinner sig på en helt öppen, oskyd
dad övre brygga. 

2. Bryggan n:1r ut till fartygssidan. 
3. Fartygel manövreras fdm en tmder densamma be

lägen inbyggd styrhyLL Här föres även besticket, 
och härifrån utgå orderna till fartyget. 

Ll. Förbindelsen mellan dc båda bryggorna upprätt
hålles med lalrör. 

5. Instrumenteringen är ganska fullständig på båda 
bryggorna. 

G. Torped centralsikte och artillericentralsikte sUt 
trappslcgsformigt bakom varandra i fartygets me
dcllinje på övre bryggan. 

Br)'ggan ät· dock hehi:iftad med vissa nackdelar. Den 
största olägenh e ten är, aLL den icke kan erbjuda nämn
värt skydd för personalen, även om själva bryggskärmen 
Utföres av pansarplåt. Bygges manövertornet av pansar
plåt, sk all fartygsledningen vid kritiska tillfällen förflytta 
sig ned i detta, vilket torde medföra oreda i hela orga
nisationen då denna behövs som häst. Att bryggan når ut 
~iii fartygssidan är i vissa fall en fördel, men n1.an finner 
Ingen motsvarighet härtill på utländska jagare, och den 
breda bryggan begränsar kanonernas bestrykningsvinklar 
och gör det omöjligt, att uppställa luftvärn vid sidan om 
bryggan såsom på dc flesta utländska jagare. 
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Med flyge ts utveckling v~ix lc k ravet på skyd d för hl. a. 
bryggpersonalen, och dc marina myndigheterna föran stal
lade om en utredning, för att få fram en hältre jaga 1·_ 

brygga. Ctredningcns fö rsJag kan sammanfattas på föl
jande säll: Manöverbryggan bör vara helt öppen. MiL LJJa 
densamma och n:'lgol iivcrl1öj t bör manövcrlo rnet va r8 

placerat. lVIanövcrlorncl bör vara runt, byggt av pansar 
och försett med fönster runt om. I manövertornels cent
rum placeras torpedsiklcl, som bör vara av pcriskoptyp, 
Däröver och n t1gol akter om torpedsiktet placeras arti lle ri
ccnlrals iklet. 

Då projekteringen av en större jagartyp påbörj ades, 
ul.formades bryggan efter dessa linjer. Det visade sig dock 
snart, att periskopsildel ej kunde erhållas på rimlig lid, 
varför detta måste ulLylas mot lvå torpedsiklen av van lig 
lyp, ]1lacerade etl på vardera sidan om manöverlorncl. 
På så sätt är bryggan utformad på kontraktsritningen till 
.i agaren Öland. 

Det visade sig cmellel'lid senare, att denna ulform ni ng 
va1; så gott som omöjlig att praktiskt realisera. För all 
torpedsiktena skulle få de siklvinldar, som föreskr cvos, 
måste dc placeras på särskilda plattformar tämligen högt 
över bryggdäckeL Siklen skymdes i annat fall av brygg
skärmen. De skulle då komma mitt i luftströmmen från 
bryggans "bremenskårm". Försågas de med egna v ind
skärmar, skulle dessa komma att skymma utsikten fnl.ll 
bryggan akteröver och från manövertornet ål sidorna. p{; 
en jagare med torpedtubställen i fartygets medellinje och 
'"följ ande riktning" på denna torde det därtill vara önsk
värt med ett torpedsikte placerat i fartygets medellinje. 

Det blev därför nödvändigt att på Öland återgå till 
ett torpedsikte, men på grund av manövertornels place
ring mitt på bryggan, och på grund av att artillericentr al
siktets avstånd från skorstenen ej borde minskas, kunde 
det ej placeras som på stadsjagarna. Det placerades i 
stället på en liten plattform över manöverbryggan för on1 
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ar tillcricen tra.lsik te t, d v s i princip som på stads j a garn a, 
Jllen en våning h ögre. 

Emellertid var frågan d~inned ej helt utagerad. På 
sina hå ll ansågs t. ex. a tt torpedbryggan sk u lle komma att 
allvarlig t fö·rsämra sikten från manöverbryggan. Ytter
ligare en del utredningar utfördes för att få fram en bättre 
jagarbrygga. 

En av dessa utredningar behandlar även Ölands 
brygga och synes komma till den slutsatsen, att bryggan 
kan för bättras, endast om torpedsiktet kan uppställas i 
manövertornet och utföras som pcriskopsikte. Som nämnts 
kunde dock denna ide ej real iseras. I övrigt har samma 
utredni ng anfört: 

"Far tygsledningens fordringar på en jagarbrygga synas 
vara följ ande: 

l. God utblick såväl horisonten runt som över hela 
himlen . 

2. Dragfrihet 
3. Skydd mot splint och kulspruteeld. 
4. Möjlighet att över blicka fartygssidorna vid tillägg

n ingar, torpedbärgning etc. 
5. Hegnskydd. 

F ordringarna slå givetvis i motsatsförhållande, varför 
kompromissens väg får beträdas. 

Den goda utblicken går under mörker aldrig att få 
.genom glas eller synspringor, utan fordras det att fartygs
{;hef och vakthavande officer då stå på en fri brygga. 
Största möjliga del av horisont och lufthav bör kunna. 
·överblick as från en enda plats. Spring på bryggan bi
drager till att bryggpanik uppkommer. 

Skydd mot splint och kulspruteeld låter sig icke väl 
förenas med begreppet öppen brygga. Denna fordran får 
därför lösas på så sätt, att fartygsledningen vid flyganfall 
och eventuellt under artillerield får uppehålla sig på en 
skyddad plats, som måste vara sådan, att fartygsledningen 

Tidskri l t i Sjöväsendet. 10 
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fortfarande k an i verklig mening leda silt fartyg. E flet·, 
:;om en godtagbar uppehållspials dock icke kan beräknas 
giva så god u tblick som en öppen brygga, konnner fart yg:-;. 
ledningen troligen att uppehålla sig på skyddspla tsen u n. 
der korlast möjliga Lid. Den na skall därför vara lätt i]l_ 
gänglig från bryggan d v s den skall helst ligga i samill a 
plan som bryggan". 

Här föreligger tydligen en viss inkonsekvens. Tyd
ligen skall fartygsledningen enligt utredningen vid varje 
allack av L ex. flygplan himna bryggan och uppsöka 
skyddsplalsen, för att sedan snarast möjligt älcr gå ut ]l a 

brygga11. Med nutida taktik måste man dock räkna m ed 
ingripande av flygplan uneler varje stridsfall, och hur ska ll 
man under sådana förhållanden kunna undvika spring oc h 
"bryggpanik". Under strid shillas väl också dc störst a 
länkbara krav p tt fartygsledningen, och mer än någonsi n 
fordras då, att den har överblick över allt som sker. T ro
ligtvis år detta icke förenligt med att beLilet springer u t 
och in från skyddsplatscn. Kan å andra sidan fartyge l 
under strid leelas fr ån skycldsplatscn, så hör denna allti(l l 

kunna vara tillfyllest, och den öppna bryggan får en r en l 
frcdsmässig uppgift och underordnad betydelse. 

Det troliga resultatet med en brygga enligt ovan iir, 
att fartygsledningen även under striden uppehåller sig pa 
den öppna bryggan, varför denna bör beredas nöjak tigt 
skydd t. ex. i form av en hög pansrad skärm med cll 
m indrc skyddstak av pansar. 

Den slutliga ulformningen ay Ölands brygga bygger 
helt på dc ovannämnda utredningarna, men därtill h ar 
den öppna bryggan försetts m ed visst skydd. Ilur nöd
vändigt delta än är, torde man dock ej kunna förneka. 
alt iden därigenom i viss mån förfelas. I och med at t 
den öppna bryggan blir permanent och skyddad uppc
hållsplats för befälet, bortfaller nämligen manövertornets 
ro-ll som skyddsplats, och det är ej längre nödvändigt, a I l 
det ligger i plan med bryggan. 
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Man finner nu i shtllcl, att en brygga av den engelska 
tYpen kan uppfylla alla dc a~. utredningarna nppstä,ll~l~a 
. ." 

15
kemålcn, ulan alt vara behaitad med dc namn da nad'"

~~larna, som vidlåder Ölands brygga. Ili:ir hör dock till-

l
(. ·gas alt brn!gan för luftförsvarsofficeren på Öland y l-ao ' .. ..._, ..._ 
tc~ligarc inskränker siklen från manöverbryggan. Denna 
Juftförsvarsbrygga torde vara en rättmisslyckad konstruk-

t. 1 som icke förenklar brvggljänsten eller förhätt .rar 101 ' • 
luftförsvarets möjligheter, utan i stället komplicerar den 
inre förbindelsctjänsten. Det rikliga torde vara, atl alla , 
50111 h a med fartygets ledande alt göra, uppehålla sig pa 
en brygga i ett plan, så att n~ira kontakt ständigt upp
rätthålles mellan dc olika officerarna. 

Fig. 1 visar en typisk engelsk jagarbrygga sådan som 
den utformades mot slutet av kriget och principen fö r 
denna är i korthet följande. Längst förut och nedsänkt 
ligger manövertorneL :\1anövcrbryggan ~ir rektanguhtr 
och smalare ån p :l våra jagare. ::\'ärmasl manövertornet 
ligger en "ränna" med fönster föröver samt tak och sidor 
av tunn pansarpUtt. HLir befinner sig bl. a. k orW\dan . 
:\fågot upphöjd ligger akter härom den egentliga man()
verbryggan. Akter hårom och i samma plan som "rän
nan" l i ogcr si.<ln alhn'i..Yg'a hrvgaa för luftf(irsvarsofficcren n... .._, __ ch.. ' ~ .__ n 
ll11Tl och i fartygets med ellinje i.iro uppställ(1a avstånds-
mätare och cenlralsikle. Torpedsiktena i:iro so m r egel 
placerad e i dc förliga hörnen av brygga n. 

Försin g att i n föra den engelska bryggtypen pEt svenska 
jagar e har vid olika tillfällen framlagts. I fig. 2 visa s 
bl. a. ett förslag till engelsk brygga p ft de modifi erad e 
sladsj agarna, som uppgjordes i marinens nybyggnadscen
tral 1942. Ä ven för ö land före1ft g ett förslag med engelsk 
brygga (se fig. 3). Förslagen ha av vissa skäl dock för
kastats. Sålunda ger den engelska bryggan sämre skydd 
åt fartygsledningcn. På stadsj agarna var dock avsikten 
att denna snabbt skulle kunna sänka sig ned i det pansrade 
111anövertorneL Torpedsiktet måste, då "följande riktning" 
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Fig. l. Typisk engelsk jagarebrygga från senare delen av kriget. 

l-l l 

o o o o o o o o o 

Fig. 2. Förslag till brygga av engelsk typ pä modifierad stadsjagare 

uppgjort på Marinens nybyggnadscentral 1942. 

/ 

o o o o o o o o 

F'ig. 3. Ett ay de tidigare förslagen till brygga av engelsk typ 

på 1800-tons jagare. 

o 
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användes, lm slora fria sektorer, varigen01n det m as t0 

stå rält högl över bryggans plan. Det skymmer därigcno 111 
sikten akteröver från manöverbryggan och tvingar up11 
artillericenlralsiktel. Bryggan kräver stort utrymm e i 
långskeppsled genom all manövertornet ligger för on1 

bryggan, och detta medför, all artillcri<.:cntralsiktet tvinga~ 

närmare slwrstenen, varvid detsammas bestrykningsvink
lar förs~imras. Aven den engelska bryggan har sålunda 
sina nackdelar. 

:\fan frågar sig då hur den idealiska bryggan ser u t. 
A vsiktcn med denna artikel har varit, att något belysa de 
svårigheter som bryggkonstruktören ställes inför. De t 
logiska svaret på frågan kan därför endast bli ett. I deal
bryggan exis terar ej. Yarje brygga måste bli en kompro
m iss 1nellan olika krav, m:h det gäller att väga dessa m ot 
varandra. Utan att försvara kustjagarnas brygga vill jag 
1. ex. påpeka all den Olowska kustjagarbryggan ej äl' 
någon fullkomlig lösning. Torpedsiktet har ej dc förc
skrivna vinklarna och artillericentralsiktet står närmare 
skorstenen än arLillcristcrna bruka tillåta. 

Sedan ölands brygga ritades har atombombhotet till
komm.it, flyget ytterligare utYecklats, och radar fått en 
större betydelse, och bryggfrågan ligger därigenom åter i 
stöpsleven. Fri sikt M alla håll är den praktiske jaga r
officerens främsta önskem~U. Flyg och atombomber u tgör 
dock -- ej 111.inst politiskt -- dc starkaste vapnen m ot 
örlogsfartygen, och radar kan i framtiden ofta ersätta det 
seende ögat. Det är väl då knappast försvarbart att åter
gå till den helt öppna bryggan. 

Kanske kan man uppställa några riktlinjer för den 
framtida bryggkonslruktionen. Den stora öppna bal
kongen, där fartygschefen promenerar omkring ungefär 
som på ~elsons tid och i kikare följer vad som sker på 
havet och delar ut sina order har nog spelat ut sin r oll. 
Mycket tyder på att fartygschefen i framtidens strid blir 
chef för en så invecklad mekanism och i ett så komplice-

H3 

rat skeende, att han på en ÖPlH'll brygga skulle förlora 
det nöd vändiga perspektiyet. Den ledande principen bör 
nog bl. a. vara, all varje man får en viss hestämd plats 
]J å bryggan v~r~fn) n han har tillräck~ig ~.ik t f~r sin . Ul~P
o"ift och samtld1gt gott skyd(l. Det ar sakcrllgen eJ latt 
~tt utforma en brygga efter denna princip, men det bör 
försökas . On1 resultatet ej fyller de krav man måste ställa 
vå en brygga för elen hos oss så viktiga skärgårdsnavige
ringen och för mera fredsm~issiga övningar, blir det må
hända nödvändigt att komplettera stridsbryggan m ed en 
enklare oskyddad brygga för dessa ändamål. Av stor be
iydelse är, att erforderliga modellförsök helst i full skala 
utföras. De kunna inbespara många dy1·bara misstag. 

194 7 års minsvepningar i Öresund. 

Svensk efterkrigsminsvepning avslutad. 

Av kaptenen Karl-Erik Thunberg. 

Under andra världskrigets slutskede framstod behovet 
av snabbt genomförd minsvepning i farvatten gränsande 
till svenskt land som synnerligen angeläget. Att mine
ringar i stor utsträckning förekommit runt våra kuster, 
enkannerligen i farvattensförträngningarna, var inte någon 
h emlighet. Ett tydligt bevis utgjorde de ofta förekom
lllande 1ninsprängningar, som inträffade när fartyg av 
någon anledning kom utanför vatten, där trafiken nor
Inalt brukade framgå och som ansågos ofarliga. 

De största riskerna orsakades givetvis av de nya sYår
svepta mintyper, som tillkommit under det andra världs
kriget. Dessa n1inor, son1 n1ccl ett ge1nensamt namn be-
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nämnas avståndsverkande 1ninor, voro nwgneliska, akus
tiska, vattentryck- saml kombinerade minor, och ulny ll.ia
dcs huvudsakligen som hotlenminor i farvatten, där d.h t
pet ej överstiger 30 a L10 m. Då enligt uppgift från de 
krigförande tryckminor ej fällts i våra farvallen svepLes 
först mot akustiska och därefter mot magnetiska eller 
kombinerade minor. Minsvepningens teknik )Jar tidi gare 
behanelials av inspektören för minväsendet i denna tid
skrifts sjätte häfte 1946. 

Vintern 1945 ularbelades i samråd med berörda pal'
tcr, såsom lantbruksstyrelsens fiskeribyrå och olika sjö
farlsorganisationer, planerna för den svenska cflcrkrigs
minsvcpningen. I första hand gällde det alt få våra egna 
neutralitetsmineringar hemtagna så a lt sjöfartens och 
fiskerinäringens utövare obehindrat kunde utnyllja svensk t 
territorialvatten. Så snart dessa mineringar några må
Jwclcr efter krigsslutet voro svepta eller hemtagna sa lles 
minsvepningen mot av krigförande fällda minor igång 
med alla disponibla svepförhancl. Först när bös ts t or
marna satte in avslutades 1945 års minsvepningar inom 
dc olika marindistriklen. 

Under vintern 1945- 1946 uppgjordes i internationella 
cenlrala minsvepnnigsbyrån i Lonelon planerna för all 
efterkrigsminsvepning. Sverige, som här ålog sig svenska 
farvatten (se bild 1) i unelerzon till Kahazon (Kattegat t, 
Baltic, Straits and the i r A pproaches Zon e Board), bör j a el c 
svepningarna i april 1946 med praktiskt tage t alla använd
bara minsvepningsfartyg. De största ornrådena svep tes 
inom Västkustens marinclistrikt, där 27 farlyg voro igång. 
Inom öresunds marindistrikt svepte 18 minsvepare. Vissa 
områden av mindre omfattning sveptes dessutom i öslcr
sjön. Med oktober månaels utgång avslutades efterkrigs
minsvepningen för å ret. Samtidigt kunde dc svenska far
vattnen, som vanligtvis brukas av sjöfarten anses minfria. 
Genom sådana områden, där risk för bottenminor föreWg, 
hade leeler iordningställts gcnon< vilka sjöfarten tillhölls 
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alt gå . Ytterligare minsvepning i svensk regi var ej !>la. 
nerad, i all synnerhet som engelska sjömilitära bedönta t·c 
ansftgo, alt samtliga avståndsminor vid denna lidpunkt 
borde "självdött". 

Vintern 19-Hi- 1H17 minspri.ingdes emellertid S/S Hu nö 
och lVI/ S Acacia alldeles i närhe ten av den svepta leden 
runt Falsterbo . Eftc t· "Acacias" förolyckande beg~\rdc re. 
derict och bärgningsbolagel att minsvepning skulle ul föras 
runt v raket för alt möjliggöra bärgning. Chefen för m a
rinen beordrade de minsvcpningsförbancl, som rusta ls föl' 
sommarens minskol a på Västkusten, alt ulföra den nu 
svepning. Med elevl>cnwnnadc fartyg påbörjades arbete t 
i slul<:'t av april. Förelage t som döptes till "Acaci a" fick 
slutgiltigt de gr~inscr som framgå r av bild 2. 

Heprcsenlaliva sjöfartssammanslutningar anböllo i 
maj 1917 hos Kungl. Maj : l om ytterligare minsvepni ng 
omkring leden runt Falsterbo, vilke n beg~iran bifölls 
främst med hänsyn till den nya uppfattning, som fram
komlllil om den avs tå ndsverkande minans livslängd. Om
r å det, h eui.1mnt "Falsterbo", framgår av bild 2. Delom
rådena fingo namn efter de fartyg som minsprängts eller 
efter grund i dc aktuella farv a ttnen med undanlag aY 
"Xejlikan", som fick sitt namn efter det läckord alliera de 
flyga re a nväntle för dessa l raider vid minfällningar. 

Xiir "Acaeia" i slutel av maj var färdigsvept med sex 
minor, fyra akustiska och tv:'\_ magnetiska, som resulta t, 
ombaseradcs minsvepningsförhanden som under "Acacia' ' 
haft Limhamn som bas, till Trelleborg. 

"Acacia" skulle nu ha kunnat bärgas. Vid de för
beredande undersökningarna visade det sig emellertid, a tt 
bärgningen ej sl;::ullc löna sig, enär silkesmassan, som far
tyget varit laslat med, sprängt skrovet. Vraket fick där
för ligga kvar och endast lasten bärgades. 

Ytterligare en större och fyra mindre minsvepare fö r
stärkte efter ombaseringen till Trelleborg den ursprung
liga svepstyrkan, vilken samtidigt organiserades om till 
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Bilcl il. EIIckliv svepn ing Iorclrar gocl rältning. 

öresunds Ininsvepningsavdelnn.ig, som. således omfa ttade 
17 minsvepare, varav fyra av typ Arholma och 13 a1 

mindre typ. I de olika on1.rådena användes fartygen m ed 
hänsyn tagen till djupförhållandena så att dc större svep
fartygen utförde all svepning mot akustiska minor samt 
med kabelsvep mot magnetiska eller kombinerade m inor 
i Runö II och omkring % av H.unö I räknat ost ifrån. Dc 
mindre svepfartygen svepte allt övrigt vatten med staY
svep mot magnetiska eller kombinerade minor. 

Stor noggrannhet måste ständigt iakttagas ifråga o111 
r~i.ttning och avståndshållning för att effektiviteten ej 
~kulle nedgå. Bild 3 visar bur tltta minsvepare av den 
mindre typen hålla en nära nog idealisk formering. 
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:När svepningarna i slutet av augusti voro ~lutförda 
de även .i onn·ttdet "Falsterbo" sex minor oskacllig

]J~orts, varför sålunda hela skörden under sonunaren upp
g! ]- till 12 avståndsminor. Dessa minors lägen ~i.ro an
o!C ~ 

~ivna i bild 2. 
"' F ör att clt svepföretag av här ifrågavarande omfatt-
nin g skall kunna genomfönts, måste en ordentlig basorga
nisation med reparationsmöjligheter och förrådshållning 
av svepmateriel stå till förfogande. Det stöd och tillmö
tesgående som olika myndigheter i land visade, bidrog 
vid sidan av en sf1dan basorganisation till den stora ar
betsglädjen under den förflutna sommarens rcsullatmäs
sigt sett goda svepningar, vilket ytterst konnnit sjöfarten 
längs våra kuster till godo. 

Farvattnen i närheten av den svenska kusten kunna 
o·enom elen utförda 1ninsvepningen anses vara minfria, 
"' yarför ytterligare svensk efterkrigsminsvepning icke torde 
komma ifråga. De erfarenheter som vi hittills gjort ifråga 
om minsvepning måste därför utgöra den grund på vilken 
vår t framtida minsvepningsarbete bör uppbyggas. 

I övriga deler av Östersjön har de senaste vintermå
naderna ell antal minsprängningar inträffat, vilka klad 
bevisa elen ofta påtalade risken för navigering utanför 
minsvepta farleder och områden. Under ytterligare fyra 
till fem år anses avståndsminor kunna orsaka kalastrofer 
för de navigatörer som icke beakta de möjligheter till led
navigering, som finnas och vid vilken största tänkbara 
säkerhet kan påräknas. 
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Några rön om hexanitrodifenylamin. 
Av civilingenjören Peter- Wilhelm Streijf fert, 

Hcxanitrodifenylamin - CJI" C\0) 3-::\TII- (::\ 0..) 

II" C" - även populärt kallat he.m är ctl gull amorft p ~t l
vcr, som erhtdles genom nitrering av elifenylamin med 
salpetersyra. 

För atl få denna föi·ening, som varken låter sig sm~il

tas eller pressas cnharl för sig, till fonnkroppar för spr~in g

iimnesändamål, blandas den nw<l ~10 j{, trinilrotoluol _ 

~ivcn kallat lrolyl eller T:.\fT. Denna blandning låter sig 

pressas under hydrauliskt trydz till formkroppar i form 

av stavar eller prismet·. Denna blandning benämnes h e.n11 

eller nouit. ' 

Trinilrololuolcn eller trotylen, som är elt av vå ra mcsi 

mw~i n da mili hi rsprängämncn, k a n även pressas till fo r m

kroppar. Det smälter ock vid c :a 82° C., varför de t ii r 

hitt att dirdet gjuta i granuler, minor clc. Detta spräng

ämne är lagerhesländigt, rivokönsligt, okånsligt mot slag 

och mindre inverkan av fri eldslåga. Det besitter emcl

ledid olägenheten alt i gjuten form vara svårt all fl\ a ll 

fullständigt delonera oclt dclla trots att specifika vik len 

ej blir högre än 1,~.~ . Pressade formkroppar med en spe

cifik vikt av l,:;:2 kunua däremot lätt bringas att detonera 

och kroppar av sådnnl material användes även som s. J;:. 

prilller, centrall placerade i gjuten trotvi för att ftt dem w 

alt fullständigt detonera. Kommet· m~n vid pressningen 

av sprängkroppar av trotyl övc 1· en specifik vikt av 1,~. ~ 

bli iiven dessa kroppar svåra alt bringa till detonation 

- det säges alt dc blivit "dödpressade". Då det gälle r 

hcxyl (novit), kan denna ulan risk för dödpressning ges 

en specifik vikt av över 1 ,:;::, ja man skulle till och m ed 

kunna närma sig den gjulna trotylens specifika v ik t. 
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tresyl en ellct· novilen har emellertid en olägenhet, den är 

betydligt stötkänsligare än trotylen. Hexylcn giver knall 

i en f a llhannnar med en 2 kg:s fallvikt redan vid c :a 33 

cm: s fallhöjd, under del trotylen tå l samma vikt på en 

fallhöj d av över 100 cm. Hcxylen kan därför ej (i form 

av presskroppar) användas som fyllnad i vanliga grana

ter. Däremot äro presskroppar av hexyl i toq> cd eller 

mina alltj~imt det för dessa ~indmnål oövcrtr~iffadc spräng

ämnet. 
Hcxylen framställdes redan under förra världskrigel 

av tyska sprängämnestekniker och kom till användning 

inom den tyska marinen och d ft främst som torpcdspr~tng

ämnc. Det var då ett av tyska marinens hemliga vapen 

- ett torpedanfall frön tysk sida misslyckades aldrig 

på grund av utebliven detonation under det den engel

ska marinen hade gång efter annan misslyckanden, (ht 

de hade sina torpeder laddade med gjuten trotyl, som 

ofta ej gick till fult~tändig dctonalion, då torpeden 

nådde ~itt mål. Här i Sverige blev hcxylcn föremål 

för tillverkning vid krutfabriken i Annclöf och b å de sven

ska, danska och norska 1narinerna kommo redan Umgt 

före det sista världskrigel all övergå till della spri"i ngämne. 

Ett prov p[l känsligheten för verkan aY en tändhall 

n :r 8 gjordes på sin tid i Annelöf på pressade ]H"Jsmor av 

trotyl och hexyl, varvid ländhattar initierades på vissa 

avstånd från sprängkropparna. Del visade sig då i rak 

motsats till vad man hade väntal sig, med hänsyn till den 

här förut nämnda olika initieringsförmågan hos press

kropparna av de olika sprängämnena, att en prisma aY 

trotyl fullständigt detonerade för en tändhatt placerad p[t 

ett avstånd av t. ex. 5 cm ovanför centrum -, under del 

en prisma a v hc.1.·yl förblev helL opåverkad. Prismer med 

olika specifika vikter blevo analogt provade med samma 

r; suHat. Skullc slutsatser dragas av dessa försök, borde 

saledes sprängkroppar av hexyl vara mera beskjutnin(JS

Siikra än sådana av trotyl. 
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Länge troddes del och de tta ~1Yen av de Lyska ke. 
mislcrna, som ju vm·o dc som redan under förra v~i l'ld s. 
kriget gjorde hexan - i form av hexyl - till ett m ili ti[

1
.
1 och framförallt marint sprängämne, att hexan - ~ivcn in. 

pressad i trotyl till hexyl - närmast var att anse an alon 
med bomullskrut, således en ostabil kropp, som SJälv U\~ 
spaltade sina nitrobindningar i form av nitrösa gaser och 
salpetersyra elle r salpetersyrlighet. Detta gör ju ett hon1. 
ullskrnl , vilken form man än givit det, om man direkt 
med c :a 8 j( valten pressat det till sprängkroppar i fon11 
av prismer eller slavar - alltså exakt analogt hexylen ~ 
eller gelalinerat det och pressat och ytbehandlat d eL till 
blad- eller rörkrut. Eit bomullskrut måste därför uneler 
hela sin "livstid" slå under ständig observation, Ly sönder. 
delningen kan ökas och gå så fort, att hela krutpar tiet 
explosivt "går i luften". Ett bomullskrut där man mär
ker, att sönderdelningen börjar ökas, måste därför i tid 
oskadliggöras. 

Ett bomullskruts stabilitet följes genom jodkalium
provet - Abels test - eller jodzinkstärkelseprovet. ::\är 
;nan använde dessa prov på hexan visade det sig, att detta 
sprängämne, hur noga tvättat det än var, efter nitreringen 
gav tydliga utslag för dessa prov. De tyska kemisterna 
utarbetade då ett särskilt prov för prövning av h exans 
halt av fria nitroförbindningar, det s: k. difenylaminpro
Yet, som nog användes än i dag. 

Efter år av provtagningar och studerandet av tioårs
gamla prov tagna efter framställningen, fann jag att tiden 
för reaktion såväl vid difenylaminprovet som jodkalium· 
provet ej på något sätt förändrade sig. I fråga om bom
ullskrut däremot kunde alltid konstateras någon, om od' 
ibland ringa minskning i tiden för reaktion efter t. e:x. 
ett års lagring - reaktionstiden givetvis större ju äldre 
krutet var. 

Jag började så småningom misstänka, att salpeter· 
syran i hexan endast var direkta rester av ej uttvättad 

eller avlägsnad salpeter- eller nitrersyra. Denna min tro 
11 bekräftelse, då hexan efter många dygns torkning ,,an · dl l' 'd 80° C. ej visade sämre dife1r\'lamin- och .J O m mm-

Vl v utan i stället bättre resultat, i det att reak tionstiden pro ' · l ·1 't ökad es - för ett bomul_lskru t el_~ er annal~ msta ) l ~~ ~·o-
förening skulle denna lld avsevart ha mmsk~t. Da .Jag 

.1·t i tillfälle att mvcket ingående studera aktiva kol och yar • _, 
adsorp tionslagarna, uppställde jag den hyp?tesen att sal-
etersyr an i hexan var adhesivt bunden v1d det amorfa 

~ulvret , och alt det därför bet:_edd_e s lor svårighet att få 
den h elt avlägsnad genom tvattnmgar med vatten och 
detta även niCd kokhett vatten. 

Jag började därför först att i mindre skala koka hexan 
med va tten innehållande urinämnesderivatet Centralit I 
_ ett derivat som användes för stabilisering av bomulls
krut. Olika koktider och förnyade kokningar med nytt 
centralit gjordes, varefter h exa n tvättades ren från cen
tralit - - det kunde medelst lukten konsta teras, att hcxa
pulvret var rent från centralit, då detta ämne aYgiver en 
mycket tydlig lukt, särsk ilt fram trädande vid vattne.ts 
koktemperatur. Tiden för reaktion av såväl difenylamm 
som jodkalium provet minskades avsevärt redan efter en 
första beh andling. 

Några hundra tal kg h exa blevo nu behandlade i större 
kokare -av trä med centralitvatten. Den tvättades sedan 
och behandlades exakt som vid behandlingen å laborato
riet. D enna hexa visade även minskade reaktions tider vid 
såväl difenylamin- som jodkaliumprovet Detsamma gällde 
även h exyl av denna hexa. 

Härefter lät jag i torkskåp torka några gram hcxa 
Vid 135° C. _ ad!JesiYt bunden salpetersyra bör då lossna 
från sin adhesiva b indning och avgå i ångform. Efter en 
timmas u ppl1cttning visade hexan en något längre reak
tionstid för provet men alls ej den som var väntad -
dock h ade någon sönderdelning av hexan kke skett vid 
denna höga temperatur - , vnket konstaterades dels ge-
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nom kvävebestämning å den upphettade b exan, del s ge. 
nom fallhammarprov, varvid tydlig knall under fallh a111• 

maren erhölls. Upphctlningar gjordes nu i etapper 0 111 

2c1, .!8, 72 och 96 timmar och redan efter 2-1 timmar gu\' 
difenylaminprovet svag t utslag först efter en tim1nu. 
Denna reaktionstid steg efter längsta upphettnings liden 
- 96 timmar - med c:a tio minuter. Här borde lll un 
ju ha väntat sig en s~inkning. J ag hade nu inte h ara hc. 
visat, att salpetersyran var adhesivt hunden vid det 
an1orfa hexapulvre l, ulan äve n visat, alt hcxan \ 'ar 
en ovanligt stabil organisk kropp . Det är nog ej m öngn 
av våra organiska - aromatiska - för eningar - jag 
skulle tro att det finnes sådana, som ej ens inneluUla 
några nitrogrupper - , som tå l en sådan kraftig och lfmg
varig upphettning utan att sönderdelas. En sammanfa tt
ning av dc vid mina experimen t nådda resullaten f innas 

bifogade tabell. 
Beträffande litteratur se nedan. 
Fabriksledningen, som godtagit de r esultat ]ag k om

mit till, lät n1ed ashctspapp kläda och isolera e tt tor k hus 
för krut. Genom upphettning med ångelement gick det 
att få en temperatur i torkhuse t p å 110- 120° C. Hexan 
utbreddes här i n ftg ra centi1netcr tjocka skikt i torkramar. 
s. k. ollor. En torkning i c :a tre dygn visade sig ge h~is ta 
resultaten. All hcxa torkades sedan i detta torkhus, innan 
den eft er blandning med trotyl pressades till sprängkrop· 
par. Prov å hexylen visade samma långa reagenstid för 
såväl difenylamin- son1 jodkaliumprovet - denna rea· 
g enstid förblir of ö rändrad efter år av lagring, vilket jag 
varit i tillfälle att konstatera å prov, som varit u nder· 
kastade lagring i tio till femlon år. 
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